لوائح وتعليمات بطولة أبوظبي لصيد األسماك للسيدات

 اللجنة المنظمة

 :نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية

 الزمان

 :يوم السبت  2نوفمبر 2102

 التعليمات واللوائح

 :طبقا للتعليمات واللوائح الصادرة من قسم السباقات في بالنادي وحسب المرفق

 التسجيل

 :التسجيل عن طريق الموقع االلكتروني للنادي www.adimsc.ae
آخر موعد للتسجيل يوم األربعاء الموافق  31أكتوبر 2102

 منطقة التجمع

 :يتم تجمع القوارب المشاركة في مقر النادي بمنطقة كاسراالمواج في
يوم المسابقة الساعة  6:11صباحا.

 مواصفات القارب

 :الحد االدنى لطول القارب  27قدم مع محرك عدد ()2

 عدد المشاركين  :يتم تشكيل واختيار المجموعة و تحديد اسم قائدة المجموعة من قبل المتسابقات قبل االجتماع
التنويري والحد االقصى للمشاركات بالقارب الواحد  6أفراد بما فيه سائق القارب ،يقتصر تواجد رجل واحد
فقط لقيادة القارب وعدم مشاركته في الصيد او التدخل عليه فقط المساعدة في ربط الحبال وتركيب الطعم.

 الموقع

 :يتم تحديده من قبل اللجنة المنظمة.

 :يتم االنطالق في تمام الساعة السابعة صباحا يوم المسابقة و يمنع تجاوز قارب
 االنطالقة
الطليعة للجنة المنظمة او زيادة السرعة المقررة من طرف اللجنة و في حال المخالفة يتم شطب الفريق
المخالف من السباق ،على ان تكون العودة في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر ،خلف قوارب اللجنة المنظمة
الى مقر النادي (نقطة االنطالق).

تعليمات السباق
 يتم الصيد بطريقة التسقيط (الحداق ) والجر ( اللفاح ) فقط ولن يسمح بإستخدام أية طريقة أخرى مثل المناشل
والشباك والبويات.
 كافة أنواع الطعوم مسموح بها .
 يتم توفير القوارب،المعدات،الطعم،الوجبات،الثالجات و كل ما يتعلق بالصيد من طرف المتسابقات.
 أنواع األسماك الممنوع صيدها :الشعري العربي والصافي العربي ،وعلى حسب تعليمات هيئة البيئة – أبوظبي
 بالنسبة لألسماك أصغرمن طول  01سنتيمتر ،ال تحتسب ضمن ميزان األسماك في حال إصطيادها على ان يتم
ارجاعها الى البحر .
 في حال إستخدام األسماك الصغيرة كطعم لإلصطياد البد من قص الذيل حتى ال تحتسب ضمن األسماك .
 البد في حال إستخدام الهواتف المتحركة بدالا من أجهزة اإلرسال أن تكون مفتوحة و قابلة لالستخدام طوال
فترة الصيد لتسهيل اإلتصال بالمتسابقين فى حاالت الطوارئ .
 في حال إلغاء المسابقة أو إنسحاب المشاركين على المتسابقين العودة إلى نقطة اإلنطالق وإال سيتم تحديد غرامات
وعقوبات من قبل اللجنة المنظمة  ،و سوف يتم احتساب النتائج في حال انقضاء نصف توقيت البطولة المعتمد.
 سوف يتم توفير مراقبة مع كل قارب مشارك في البطولة.
 يمنع منعا ا باتا ا خروج اي قارب خارج منطقة المسابقة المحددة بعدد من البويات ،وفي حال خروج اي قارب من
المنطقة السباق المحددة ،يصبح من حق اللجنة المنظمة في شطب الفريق بالكامل من السباق.
 اي مخالفة لتعليمات المسابقة للجنة المنظمة الحق في شطب الفريق بالكامل من السباق.
 يحظر على المتسابقين المستخدمين لطريقة اللفاح في الصيد ،اإلقتراب من القوارب المشاركة والتي تستخدم
طريقة الحداق .
 المحافظة على البيئة البحرية وعدم رمي المخلفات ،ومن يخالف ذلك يتعرض للغرامة.

 احترام قوانين السباق.
 الهدف من المسابقة :تثقيف وتوسيع المجال للسيدات بالصيد البحري المعتدل ومواعيده المسموح الصيد بها.

 من تخالف القوانين ولوائح السباق أو تتسبب في إحداث المشكالت مع المتسابقات األخريات تحرم
من المشاركة المستقبلية مع النادي.
 نجاح المسابقة يعتمد على تعاون المتسابقات مع اللجنة المنظمة ويؤدي إلى كفاءة ورفع مستوى
التحدي والتشويق خالل السباق وفي النهاية تكون تجربة فريدة وجديدة من نوعها.

ش

شروط السالمة
يجب على كل القوراب المشاركة التجهز باآلتي :
أ  -بطاقة المشاركة (تشمل أسماء المشاركين في كل قارب).
إلخ )
ب  -معدات السالمة ( سترة نجاة لكل متسابق----
ج  -جهاز إرسال أو هاتف للتواصل طوال فترة المسابقة.

االجتماع التنويري
 سيتم عقد إجتماع تنويري لقادة القوارب المشاركة يوم الجمعة في  0نوفمبر  ،2102وذلكبمقرالنادي بمنطقة كاسراألمواج في تمام الساعة الخامسة مساءا´ .
 -حضور احد المشاركات في المجموعة إلزامي ،وعدم الحضور يؤدي إلى إلغاء المشاركة .

اجراءات النهاية
اجراءات النهاية - :
أ  -سيتم التجمع بالمنطقة المحددة للصيد والعودة مع قوارب اللجنه في الموعد المحدد .
ب -يتم وقوف القوارب على المرسى المعد بمقر النادي على طريقة األرقام للمجموعات .
ج -تقوم كل مجموعة بتسليم حصيلة الصيد الى لجنة الوزن .
د -يتم تواجد قائد المجموعة فقط على الوزن لحضور عملية الوزن وإستالم معدل الوزن وقياس األسماك المشاركة
في مسابقة أكبر سمكة.

الجوائز
بعد إعتماد النتيجة من قبل اللجنة المنظمة ،سيتم تقديم الجوائزالعينية للفائزين على النحو التالي :
أ -المجموعات:
 إجمالي الصيد لكل قارب سيحدد المجموعات الثالثة األولى الفائزة من كل فئة . سوف يكون مبلغ جائزة الفريق بالكامل باسم قائد الفريق و ليست بأسماء المشاركات في المجموعةما عدا الجوائز الفردية الطول سمكة واثقل سمكة ستكون الجائزة باسم المشاركة التي قامت باصطياد
السمكة الفائزة.
ب -االفراد:
 سيتم تقديم الجوائزالفردية على النحو التالي :ا  -جائزة أطول سمكة .
 - ٢جائزة أثقل سمكة.

قرارات اللجنة المنظمة هي قرارات الزامية ونهائية وفي حال اعتراض
اي من المشاركين سوف يتم تحصيل رسم اعتراض قدره  0,111درهم
قابلة للرد في حال صحة االعتراض.

