
   

ISSUED BY DIMC @ January, 2023 
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Dubai Kayak Boats Fishing Tournament 

Saturday 07th January 2023 | Tournament Instructions 

 

 الكاياك قوارب ب األسماك لصيدبطولة ديب 

تعليمات البطولة|  2023يناير  7السبت   

 

1.  General 

DIMC is organizing the Dubai Kayak Boats Fishing Tournament during January 2023. All 

nationalities and ages above 18 years old are welcome to take place in it. 

 

2. Categories of tournament 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Registration 

 Registration is open for all through DIMC’s website: https://www.dimc.ae  

 Competitions Stickers will be distributed in location as per the timetable. 

 Minimum participant age is 18 years old. 

 Two persons not allowed on single -seat kayak. 

 Electrical or motorized boats must be registered according to the UAE laws. 

 DIMC will organize a video-call meeting with all participants before the race and as per 

the timetable. 

4. Rules and Regulations 

 Fishing allowed in the permitted areas (according to the drawing below) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

using a 360º technique to cover all surroundings 

 Fishing is prohibited after 5:00 PM  

 Make sure to practice ethical fishing, Catch and release of any species not in season, 

under length or under the allowed minimum weight as described in the above 

illustration. 

 Committee keeps the right to inspect the boats at any time during the competition. 

 The committee has the right to take disciplinary actions and cancel the result in case 

illegal catch, and might be prohibited from participating in future events. 

 Fishing is allowed only for the type of fishes mentioned in the race instructions. 

 Nets and cages are prohibited during the competition. 

 عام .1

لج  ع  الكايا قوارب ب األساااااااا ا  لصاااااااا دبطول  ديب نادي ديب الدويل للرياضاااااااااة ال  ري   ينظم

باعت ارها حدث مجت عي عائلي تتخلله روح من ج  ع الجنسا اة  18فوق ع ر فئاة ال جت ع 

 .2023خالل شهر يناير  ال نافس  الودي 

 البطولةفئات  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 التسجيل .3

 ع ر ال وقع االلكتروين للنادي:  التسج ل مفتوح للج  عhttps://www.dimc.ae  

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

  سن  18ال يقل ع ر ال شار  عن 

 ال يس ح ب شارك  شخص ن على متن قارب كايا  مخصص لشخص واحد 

  االصول.أن تكون مرخص  حسب أو ب  ركاة ج  ع القوارب الكهربائ   على  

  ق ل موعد السااااااااا اقعقد اجت اع تنويري مع ال شاااااااااارك ن عن ةريل تقن   الف ديو تم سااااااااا 

 الزمني.وحسب ال رنامج 

 الضوابط واألحكام .4

 )رسم توضيحي( بالص د يف األماكن ال س وح بالص د ف ها على شواةئ ديب يصرح ‐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ع ل   الوزن حسب الجدول الزمني إلت امللجن   وتقدي هللص د يجب أخذ ف ديو  ‐

 ( 0564114827)ترسل ج  ع الصور والف ديوهاة ع ر الوتساب على الرقم  ‐

 360ºوإظهار رقم ال شاااار  والتصاااوير بطريق   يرجى ذكر الوقت واسااام ال شاااار  يف الف ديو ‐

 درج  يف مكان الص د

 .مساء   (5س  )خامال ال يس ح بالص د بعد الساع  ‐

  إىل ال اء يف حال إعادة األساا ا و م ارساا  أخالق اة الصاا د خالل ال سااابق يرجى التأكد من  ‐

أقل من ال د أن السااااا ك  س ر مسااااا وح بصااااا دها خالل هذا ال وسااااام أو يف حال  أن السااااا ك  

 .للوزن األدىن ال س وح

 ال طول س ر  ي ل للجن  ال نظ   تفت ش القوارب بأي وقت تراه مناس ا  خالل ‐

ان  ث وةيف حال ال شااااااااااار  إلغاء نت ج  اتخاذ العقوباة ال ناساااااااااا   أو ي ل للجن  ال نظ    ‐

 .يف ال سابقاة الحقاي رم من ال شارك  قد س ر قانون   و قبطرالص د 

 .فقط ال ذكورة بتعل  اة الس اقيقتصر الص د على أنواع الس ك  ‐

 .واألقفاص يف ال نافس  الش ا ال يس ح باستخدام  ‐

جشالسمك   

Golden Trevally Fish 

 

 

 

 

 سمك الكنعد

King Fish 

 

 

 

 كغ 5= >الوزن المسموح 

Accepted Weight >= 5 kg 

 

)الضلع( سمك كوين فيش  

Queen Fish 

 

 

 

 سمك السكل

Cobia Fish 

 

 

 

 امسح الرمز للوصول للموقع

Scan Here for Location 

https://www.dimc.ae/
https://www.dimc.ae/


   

ISSUED BY DIMC @ January, 2023 

 Participant should follow the rules and regulations issued by Ministry of Climate Change 

and Environment or any other authority.  

 Life jacket should be worn during the competition, and availing safety equipment like 

PFD and first aid kit. 

 Carry food and extra water to stay hydrated during the competition. 

 Alcohol drinks not allowed during the competition or while on the boat. 

ة ل  ئا  والجهانااخي واضاااااااااارورة التق اد باالتعل  اة والقوان ن الصاااااااااااادرة عن وزارة التغ ر ال  ‐

  الص د.خرى ذاة العالق  بخصوص أماكن وانواع الرس    األ

على  اة األول  معداة السااااااااااالم  واإلسااااااااااعافارتداء سااااااااااترة النجاة ةوال الوقت وتوفر يجب  ‐

 القوارب

 .والطعام الشرباحرص على توفر ك  اة كاف   من م اه  ‐

 ال  ر.ي نع تعاةي ال شروباة الك ول   أثناء ع ل   الص د داخل  ‐

5. Winners and Prizes 

The tournament consists of two categories: 

 First – Heaviest weight for King Fish 

 Second – Total heaviest weight for (Golden Trevally, Queen fish, Barracuda 

and Cobia) only 

 Medals will be honored to the first three winners of each category. 

 Race committee will distribute prizes for the winners (details will follow) 

 All prizes sponsored by ALWATANIA MARINE 

 

 

 Kayakers Anglers (Prizes) 

1. Heaviest King fish  

o 1st place 

o Runner up 

o 3rd place 

2. Total weight of (Golden Trevally, Queen Fish, Barracuda and Cobia) 

o 1st place 

o Runner up 

o 3rd place 

6. Time Table 

Friday 6th January 2023 

 Registration  Open until 12:00  

Saturday 7th January 2023 

 Stickers Distribution  05:30 to 06:30  

 Tournament Start  06:30 AM 

 Morning handover period 11:00 to  13:00 

 Evening handover period 16:00 to 17:30 

 Awarding timings to be announced later 

 Time Table might change according to weather forecast or forced majeure. 

  الجوائزالفائزين و .5

 تقسم البطولة اىل فئتين:

 س ك  الكنعد ص دالوىل: ا 

   كودا  :الثان ك ر ك    )وزنا ( من أنواع الس ك التايل: )الجش، الضلع، ال ارا ص د أ

 ( فقطالسكلو

 يتم تتويج الفائزين الثالث  االوائل يف كل فئ  فقط 

  عدد  نشر )س تمالفائزين األوائل ستقوم اللجن  بتوزيع الجوائز الع ن   على

 (.الفائزين ونوع الجائزة الحقا  

  ال  ري .شرك  الوةن   لل عداة ج  ع الجوائز الع ن   مقدم  من 

 

 جوائز قوارب الكاياك 

ك ر س ك   .1   وزنا   كنعدأ

o ال ركز األول 

o ال ركز الثاين 

o ال ركز الثالث 

ك ر مج وع  .2 كودا والسكل( )الجش، الضلع،من انواع الس ك  وزنأ  ال ارا

o ال ركز األول 

o ال ركز الثاين 

o ال ركز الثالث 

 لجدول الزمنيا .6

 2023يناير  5 الجمعة

 12:00الساع    خر موعد للتسج لآ 

 2023يناير  7يوم السبت 

  06:30– 5:30الساع  من    توزيع األرقام 

 AM 06:30  بداية البطولة 

  to 11:00 13:00 الستالم الص د الفترة االوىل 

  17:30ولغاي   16:00  الستالم الص د الفترة الثان   

  التتويج سيتم اإلعالن عنه الحقا  موعد 

 يمكن للجدول الزمني أن يتغير بحسب الحالة الجوية أو أي طارئ يستجد 
 

 

 


