Danmarksmesterskab i undervandsjagt 2020

Danmarks mesterskaberne i undervandsjagt i 2020 foregår den 6-7 juni på Djursland. Vi skal bo på
Danhostel i Gjerrild.
Jagterne foregår lørdag ved Fornæs fyr og søndag ved Glatved ved værket.
Reserveområde er Helgenæs.

DM er for alle Danmarks undervandsjægere, der er medlem af en klub under Dansk Sportsdykker Forbund.
Det er en rigtig hyggelig konkurrence, hvor alle kan deltage uanset niveau. Du får helt sikkert mulighed for
at dele erfaringer, oplevelser og røverhistorier med en flok entusiastiske undervandsjægere.
I år kårer vi igen Danmarks bedste kvindelige undervandsjæger. Der er en meget fin præmie til vinderen og
medaljer til nr. 1,2 & 3. Endvidere vil de 4 bedst placerede kvinder blive udtaget til en del af det nye
kvindelandshold, der skal deltage til Nordisk mesterskab på Hitra den 2-3 oktober.
Program: Fredag: Indkvartering på Danhostel Gjerrild kan ske fra kl. 16.00. Forplejning er ikke inkluderet
fredag aften.

Lørdag: 7.00 - 8.00 Morgenbuffet. Det er muligt at smøre madpakker og fylde termokander (såfremt du
selv medbringer denne)
9.00 Mødetid ved Fornæs fyr. Registrering af hold
9.30 Briefing vedr. jagten. Kontrol af fisketegn og udstyr.
10.00 Konkurrence start.
15.00 Konkurrence slut.
15.15 Indvejning af fisk.
18.30 Aftensmad på vandrerhjemmet
20.00 Årsmøde

Søndag: 7.00 - 8.00 Morgenbuffet. Det er igen muligt at smøre madpakker og fylde termokander (såfremt
du selv medbringer denne)

9.00 Mødetid ved Glatved lige nord for værket.
9.30 Briefing vedr. jagten.
10.00 Konkurrence start.
15.00 Konkurrence slut.
15.15 Indvejning af fisk
16.00 Præmieoverrækkelse
16.30 Farvel og tak for i år

Deltagelse og tilmelding: Deltagergebyret er kr. 600 (er du lokal og ikke ønsker kost og logi, men kun at
deltage i jagterne. Så er prisen 250 kr). Tilmelding sker ved overførsel til DSF konto : Reg: 1551 konto:
5533996 - Husk at angive DM uv-jagt, dit navn og DSF medlemsnummer. Sidste tilmelding er onsdag d. 1
maj.
Tilmeldingen er bindende og gælder, når beløbet er registreret på kontoen.
Tilmelding af hold sker før konkurrencestart lørdag. Det er ikke tilladt at udskifte deltagere på holdene efter
indregistreringen. Holdene består af mindst 2 og højst 3 deltagere fra samme klub.
Overnatning sker i 4-sengsrum og sengelinned samt 2 håndklæder er inkluderet i prisen.
Alle medlemmer af en klub under Dansk Sportsdykker Forbund med gyldigt fisketegn er velkommen til at
deltage. Deltagelse sker på eget ansvar. Regler for afholdelse af konkurrencen kan findes på
http://uvjagt.sportsdykning.dk/ under regler.
Forslag til årsmødet sendes skriftligt på mail til : williamsiefert@sol.dk, senest d. 1 maj 2020
Adressen på Danhostel Gjerrild er Dyrehavevej 9, 8500 Grenå.

Special regel for 2020
Området afgrænses for individuelle dykkere ved 15m kurven, såfremt dykkere ønsker at dykke dybere end
15m SKAL man dykke i par således at man er to dykkere som skiftevis dykker. Ønsker man ikke at dykke i
par kan man således ikke dykke dybere end 15m.
Denne regel vil blive evalueret på årsmødet og det vil blive besluttet om den skal være permanent.

Som altid skal man være fastgjort til sin bøjeline, denne regel vil være i fokus i 2020, ønsker man at have sin
harpun i bøjelinen er det stadig mulig såfremt at bøjelinen køres gennem en D ring i bæltet, se bilag 1 for
detaljer.

Område 1 Fornæs

Start ved Fornæs fyr

Bemærk at området mod syd stopper før Grenå mole og molen er således ikke med i området.

Område 2
Start ved Glatved ved værket.

Området slutter allerede 800m mod syd på grund af en fredningszone ved åen

Reserveområde Sletterhage
Ud for Sletterhage bliver det meget dybt meget hurtigt, der er samtidig sejlrute for færger. Derfor er det
ikke lovligt at dykke ud i sejlrenden dybere end 15m da man dermed ligger i færgeruten.
Længere væk fra Sletterhage kan man godt dykke dybere såfremt man er i par.

Bilag 1:

Eksempel på hvordan man kan fastgøre harpun til bælte samtidig med at have fordele af at have harpun i
bøjen. Denne metode er lovlig at benytte sammen med bøjeline direkte til blybælte.
Det er ikke lovligt kun at have bøjeline i harpunen, deltagere får ikke lov at starte til DM 2020 hvis ikke de er
fastgjort til bøjen.

