Dubai Kayak Boats Fishing Tournament

بطولة ديب لصيد األسماك بقوارب الكاياك

Fri 20th & Sat 21st of November, 2020 | Tournament Instructions

 | تعليمات البطولة2020  نوفمبر21  والسبت20 الجمعة

1. General

 عام.1

DIMC is organizing the Dubai Kayak & Electrical Boats Fishing Tournament in conjunction

بالتزامن

بقوارب الكايا

ينظم نادي ديب الدويل للرياضاا ااار ال ري بطول ديب لصا ا ا د األسا ا ا ا

with Dubai 30X30

30X30 مع م ادرة ديب

2. Categories of tournament

 فئات البطولة.2

سمك الكنعد

سمك السكل

)سمك الباراكودا (الجد

)سمك كوين فيش (الضلع

سمك الزريدي

King Fish

Cobia Fish

Barracuda Fish

Queen Fish

Golden Trevally Fish

 كغ5 =< الوزن ال س وح

 كغ5 =< الوزن ال س وح

 كغ3 =< الوزن ال س وح

 كغ1 =< الوزن ال س وح

 كغ1 =< الوزن ال س وح

Accepted Weight >= 5 kg

Accepted Weight >= 5 kg

Accepted Weight >= 3 kg

Accepted Weight >= 1 kg

Accepted Weight >= 1 kg

3. Registration

 التسجيل.3

 Registration is open to all

 التسج ل مفتوح للج ع

 Registration shall completed via DIMC’s website: https://www.dimc.ae

https://www.dimc.ae :التسج ل ع ر ال وقع االلكتروين للنادي

 تتم ع ل

 Sticker Numbers will be distributed to all participants according to timetable

 س تم توزيع األرقام (ملصقار) على ال شارك ن يف ال وقع حسب الجدول الزمني

 All nationalities are welcome to register; this is a family friendly kayak competition.

ودي

مفتوح لل شارك ن من ج ع الجنس ار وتعت ر منافس عائل

 Minimum participant age is 18 years

 سن18 عن

 Each participant handover only one fish from each category.

تقديم س ك واحدة من كل نوع

 Two persons not allowed on a one-seat kayak
 Two persons allowed onboard only if both are registered and each of them has a number

مخصص لشخص واحد

 يسا ا ا ح ب ش ا ااارك ش ا ااخصا ا ا ن على نف

sticker.

مختلف ن لل شارك
ركار قن تكون مر ص حسب قوان ن الدول
ال وافق

قو ب

at 15:00 PM

One video to be taken and submitted to the committee according to timetable
All video’s to be sent via WhatsApp to (0564114827)
Please mention the time, Name and the participation number in the Video and shoot

 مساء15:00  الساع2020/11/19
 الضوابط واألحكام.4
)‐ يس ح بالص د يف األماكن ال س وح بالص د ف أا على شواقئ ديب (رسم توضيحي

الوزن حسب الجدول الزمني

يف الف ديو وإظأار رقم ال ش ااار

under length or under the allowed minimum weight as described in the above
illustration.
ISSUED BY DIMC @ November 15, 2020

‐ يرجى ذكر الوقت واس اام ال ش ااار
درج يف مكان الص د

)كأربايئ (مسجل

Fishing is prohibited after 5:00 PM
Make sure to practice ethical fishing, Catch and release of any species not in season,

‐ يجب ق ذ ف ديو للص د وتقدي ه للجن إلت ام ع ل

)0564114827( ‐ ترسل ج ع الصور والف ديوهار ع ر الوتساب على الرقم
360º والتص ااوير بطريق

using a 360º technique to cover all surroundings
Participation allowed for registered electrical boats and kayaks

 على ج ع القوارب الكأربائ

 س ا ا ا تم عقد اجت اع تنويري مع ال شا ا ااارك ن عن قريق تقن الف ديو يوم الخ

4. Rules and Regulations
Fishing allowed in the permitted areas (according to the drawing below)

 ي ق لل شار

 ال يس ح ب شارك شخص ن على متن قارب كايا

القارب بش ا اار إت ام التس ا ااج ل لأ ا وق ذ رق ن

 All electrical or motorized boats must be registered according to the UAE laws
 DIMC will organize a video-call meeting with all participants on Thursday, 19th Nov 2020

 هذه الفعال

 ال يقل ع ر ال شار

ر

‐ يس ح لل شارك لج ع قوارب التجديف والقوارب ب
 مساء5 ‐ ال يس ح بالص د بعد الساع

إىل ال اء يف حال

‐ يرجى التأكد من م ارسا ق يق ار الصا د يل ال سااابق وإعادة األسا ا

قن الساا ا ك س ر مساا ا وح بصاا ا دها يل هذا ال وسا اام قو يف حال قن الساا ا ك ققل من ال د
األدىن ال س وح

Committee keeps the right to inspect any of the boats at any time
The committee has the right to cancel the result of any of the participants in the event

تفت ش القوارب بأي وقت تراه مناس ا يل ال طول

‐ ي ق للجن ال نظ

إلغاء نت ج قي من ال شااارك ن يف حال إحرااار با د بطريق س ر قانون

‐ ي ق للجن ال نظ

of bringing illegal catch, and will be prohibited from participating in future.

وي رم من ال شارك يف ال سابقار األ رى بعد ث ور ذلك

Fishing of a catch which is not under one of the tournament categories is not allowed

‐ ال يس ح بص د األنواع األ رى ارج فئار ال طول

Nets and cages not permitted to be used during the competition
Wearing a life jacket and availing the safety equipment such as a PFD, and small first

واألقفاص يف ال نافس
على

‐ ال يس ح باستخدام الش ا

‐ يجب ارتداء سا ا ا ا ااترة النجاة قوال الوقت وتوفر معدار السا ا ا ا اايم واإلسا ا ا ا ااعافار األول

aid kit is essential

القوارب

Make sure to stay hydrated and avail a portion of food while fishing

من م اه الشرب والطعام

‐ احرص على توفر ك ار كاف

5. Awards & Prizes


Kayakers Anglers (Prizes)
1.

ق ك ر س ك سكل وزنا

o

1st place

ال ركز األول

o

o

Runner up

ال ركز الثاين

o

Heaviest King Fish

3.

ق ك ر س ك كنعد وزنا

o

1st place

ال ركز األول

o

o

Runner up

ال ركز الثاين

o

Heaviest Barracuda

4.

ق ك ر س ك بارا كودا (جد) وزنا

o

1st place

ال ركز األول

o

o

Runner up

ال ركز الثاين

o

Heaviest Queen Fish

5.



جوائز قوارب الكاياك

Heaviest Cobia

2.



 الجوائز المقدمة.5

ق ك ر س ك كوين ف ش (ضلع) وزنا

o

1st place

ال ركز األول

o

o

Runner up

ال ركز الثاين

o

Heaviest Golden Trevally

ق ك ر س ك زريدي وزنا

o

1st place

ال ركز األول

o

o

Runner up

ال ركز الثاين

o

Powered Kayakers Anglers Heaviest Fish
1st place

ال ركز األول

o

o

Runner up

ال ركز الثاين

o

Women Kayak Anglers Heaviest Fish

.2

.3

.4

.5

)جوائز أكبر سمكة وزنا لقوارب الكاياك (سيدات

o

1st place

ال ركز األول

o

o

Runner up

ال ركز الثاين

o

Prizes provided by: BARRACUDA - SHIMANO - MAJOR CRAFT - ADVENTURE HQ -

.1

جوائز أكبر سمكة وزنا للقوارب الكهربائية

o

مارين



شوب – دالتون كوستوم رودز – الوقن

6. Time Table

 الجدول الزمني.6

Thursday 19 November 2020

2020  نوفمبر19 يوم الخميس

th

Registration

Open until 01:00 PM

Briefing

03:00 PM via Google Meet

 مساء1 الساع

مفتوح لغاي يوم الخ

التسج ل

 عن قريق جوجل م ت15:00 الساع

االجت اع التنويري

Saturday 21st November 2020

2020  نوفمبر21 يوم السبت

Stickers Distribution

05:00 AM to 06:00 AM

Tournament Start

06:00 AM

Morning handover period

10:00 AM to 12:00 PM

10:00 AM to 12:00 PM

الستيم الص د

الفترة الص اح

Evening handover period

04:00 PM to 05:30 PM

04:00 PM to 05:30 PM

الستيم الص د

الفترة ال سائ

 Awarding timings to be announced later
 Time Table is subject to change according to weather forecast and any other

ISSUED BY DIMC @ November 15, 2020



 بارا كودا – شا ا انو – م جور كرافت – قدفنتش اار اتش ك و – ماوي كايا:‐ الجوائز مقدم من

MAUI KAYAK SHOP - DALTON CUSTOM RODS – AL WATANIA MARINE

forced majeure.



05:00 AM to 06:00 AM

توزيع األرقام

06:00 AM

بداية البطولة

 موعد التتويج سيتم اإلعالن عنه الحقا
 يمكن للجدول الزمني أن يتغير بحسب الحالة الجوية أو أي طارئ يستجد

