مهرجان سنيار
تعليمات عامة لمسابقة صيد السمك
 .1عدد اليزوة اليزيد عن  13شخص واليقل عن  10أشخاص قطريين شامل النوخذة.
 .2يحق للفريق إضافة ( )4أشخاص سواء كانو من مجلس التعاون أو من المقمين ويكون من ضمن الفريق.
 .3يمكن إصطططحاد عدد  2أطفال دون العاشططرة ط ططر واود قراطة من الدراة األولى في نفس المحمل ،
علماً طإن السمك الذي يصطاد داخل في الوزن.

 .4ال يحق الي م ارك االنتقال من فريق الخر مهما كانت االسباد.
 .5يجب أن يكون المحمل مرخص من قبل وزارة المواصط ططال والنقل وسط ططتقو اللجنة طفحص المحمل طعد
عملية التسجيل مباشرة وقبل طدء المساطقة .
 .6س ط ططوم اقو اللجنة طتكبيت كاميرا في مقدمة المحمل (( على س ط ططاطور المحمل )) وااا كانت ناك كبينة
(( مجلس )) في وسط المحمل سيتم اكبيت كاميراين في االما وخلف الكبينة .
 .7يجب أن يكون المحمل مجهز لإلطحار لمدة المسططاطقة من اميا النوا ي اللواسططتية على سططبيل المكال
(( المواد التموينية  ،أدوال الص ط ط ط ططيد  ،الماء  ،الديزل  ،الكل ...الة)) واللجنة لن اوفر ذي المواد في
الة النقص .
 .8اإللتزا طجميا أوقال مرا ل المسططاطقة (( الدشططة  ،التجما في البندر  ،طداية ونهاية الصططيد  ،القفال ))
 ،كما ي موضحه طجدول التوقيتال المرفق .
 .9اللباس مو د لكل الفرق ((لوزار  +فانيلة طيضاء )) ويمكن كتاطة أسم الفريق على الفانيلة .
 .10يجب على الفريق اوفير عدد كافي من الكااال لحفظ السمك طازاة.
 .11يجب على الفريق المساعدة في عملية وزن السمك .
 .12يجب اوفر سبل السامة مكل ( طفاية الحريق  ,سترة نجاي  ,صندوق اسعافال اولية ).
 .13سوم اعتمد النتيجة الرسمية طعد ساعه من إعانها ولن يُقبل أي إ تجاج طعد ا.

 .14الجميا يلتز طأصول التخاطب الاسلكي المتعارم عليه  ،وعد أخذ المعلومة إال من اللجنة المنظمة
 ،ومن يخالف سوم اقو اللجنة طإاخاا اإلاراء االز .
 .15يسمح طإصطحاد طراد ( قلص )  17قد للطوارئ فقط وال يستخد لغير الك.

 .16عد رمي المرساي ( الباورة ) فوق ال عب المراانية.
 .17الفريق ملز طالتعاون ما اللجنة اإلعامية أثناء اصوير واوثيق الحدث والك إلنجاح البطولة.
 .18في ال واود رياح قوية في الفترة المقررة للبطولة اؤال البطولة إلى األسبوع التالي.
 .19يجب أن يحتوي كل محمل على مصباح للطوارئ (رماق طراغالي) يستخد للحاالل الطارئة .


شرو مساطقة الحداق :

 .1يجب أن يكون الصيد طالخيط و طالطرق التقليدية (( الحداق  ،اللفاح  ،ال ب)).
 .2السمكة التي ارشح لمساطقة أكبر سمكة ادخل من ضمن الوزن الكلي.
 .3استبعد من المساطقة كل من السيافي و السلحفاة و الدولفين و طقرة البحر واللخمة.
 .4يجب الحفاظ على األسماك طازاة والك طتخزينها طالكل واجنيبها أشعة ال مس.
 .5من مسؤولية الفريق قياس األسماك سب المسطرة التي وفراها اللجنة .
 .6في ال وادل اللجنة أككر من خمس أسماك أقل من الحجم المسموح سوم يتم إنذار الفريق وخصم
((  50كيلو )).
 .7اليحتس ط ططب ال ط ططعري طأنواعة الذي يقل طولة عن  25س ط ططم،واليحتس ط ططب الهامور أقل من  45س ط ططم وطاقي
األسماك يجب أن ال اقل عن  20سم .
 .8احسب نتيجة الصيد طالوزن  ،وأكبر سمكة طالوزن.
 شرو مساطقة اللفاح :
 .1يجب أن يكون اللفاح طالطريقة التقليدية.
 .2يمنا إستخدا السنارة.
 .3يستبعد من المساطقة سمكة السيافي.
 .4يجب الحفاظ على األسماك طازاة.
 .5السمكة التي ارشح لمساطقة أكبر سمكة ادخل من ضمن الوزن الكلي.
 .6احسب نتيجة اللفاح طالوزن ،وأكبر سمكة طالوزن.

الباغال المتبعة في المساطقة ستكون على النحو التالي :
 في الة االعطال يحق للفريق ان يبلغ عن العطل وان يطلب مواصلة الصيد في موقعة تى نهاية فترة
الص ططيد من نفس اليو وس ططتقو اللجنة طس ططحب المحمل الى البندر و ا تس ططاد نتيجة الفريق الى اخر
يو شارك فيه .
 ااا قا الفريق طتصططليح المحمل في البندر وطلب مواصططلة المسططاطقة يحق له العودة للمسططاطقة في اليو
التالي.
ما ظة  :س ططوم اقو اللجنة طالمس ططاعدة في الة ام ا ض ططار قطا الغيار الى اقرد ميناء يتفق عليه سط طتحاول
اللجنة ا ضار قطا الغيار طحسب اوفر الزوارق متى ما ايسر الك ما انها غير ملزمه طذلك.
 الباغال الطارئة التي سوم اتدخل فيها اللجنة و ي كاالاي :
أ .دخول الماء الى المحمل طكميال كبيرة ويخ ى الغرق .
د .دوث ريق ال يستطيا السيطرة عليه طمعدال السامه المتوفرة لديه .
ج .الة مرضية طارئة احتاج نقل الى المست فى .
 وفي ذي الحالة سططوم اقو اللجنة طارسططال المسططاعدة المطلوطة طاسططرع وقت ممكن وفي الة قدرل
اللجنة أن الحالة غير طارئة سيتم خصم(  50كيلو) من الفريق .


الجزاءال :

 .1في الة عد

ض ط ط ط ططور النوخذة لااتماع التنويري الذي اقرة اللجنة يحق ض ط ط ط ططور من ينود عن النوخذة

ط ر أخذ موافقة اللجنة .
 .2يمنا المحمل من الم ط ط ط ط ط ططاركة إاا كان الطاقم أقل من  10أش ط ط ط ط ططخاص  ،وعند دوث أمر طارئ خال
المساطقه يتحتم مغادرة أ د أفراد الطاقم  ،وي طب الفريق إاا قل العدد عن  8أشخاص.
 .3في ال مغادرة أ د أفراد طاقم المحمل أو دخول شط ططخص من خارج الطاقم إلى المحمل أثناء المسط ططاطقة
أو قدو طراد من خارج المسط ط ط ط ططاطقة للمحمل دون علم أو إان مسط ط ط ط ططبق من اللجنة ا ط ط ط ط طططب نتائ الفريق
ويستبعد من المساطقة.
 .4عد اإللتزا طأوقال المساطقة طدون عذر أو إان مسبق من اللجنة يخصم (( كيلو وا د )) على كل دقيقة
اأخير.

 .5رمي المخلفطال في البحر يخص ط ط ط ط ططم ((  50كيلو )) من الوزن  ،وفي طال اكرر المخطالفطة يس ط ط ط ط ططتبعطد من
مساء.
المساطقة علماً طإن اللجنة سوم ارسل طراد لجما المخلفال كل يو طعد دخول البندر ً

 .6في ال واود أي إ تجاج يجب أن يكون خطياً مرفق طمبلغ ((  2000لاير )) مس ط ط ط ط ططتراعة عند ص ط ط ط ط ططحة
اإل تجاج ولن يقبل أي إ تجاج طعد أعان النتائ طساعة .

 .7عد الحضور للحفل الختامي ي طب الفريق ويستبعد في المواسم القادمة سب مااراي اللجنة.
 .8في ال إقتراد ( ا ريا ) محملين ما طعض يخصم ( 100كيلو) للطرفين .
 .9يحق للجنة شطب نتيجة أي فريق اراي مخالف أو خصم نقاطه .
 .10عند خروج أ د المحامل من دود المساطقة سوم يخصم (  100كيلو )  ،وعند اكرار المخالفة يستبعد
من المساطقة .
 .11يمنا الص ططيد أو اللفاح داخل القنوال البحرية في كافة مناطق الص ططيد المس ططموح طها،ومخالفة االك س ططيتم
خصم ( )100كيلو وفي الة التكرار ي طب الفريق .
 .12اإللتزا طجميا ال رو والتعليمال وكل مايصدر من قبل اللجنة المنظمة ال قاً.
 .13الخروج من البندر قبل الموعد المحدد يخصم من الفريق ( 50كيلو) .
 التوقيتال العامة للصيد واللفاح :
مساء .
 الكاثاء 2019/3/26الدشة الساعة ( )4:00فجراً من شاطئ كتارا،والتجما في البندر(ً )8:00
مساء .
 األرطعاء  2019/3/27الدشة الساعة ( )4:00فجراً  ،ونهاية الصيد (ً )7:00

مساء.
 الخميس  2019/3/28الدشة الساعة ( )4:00فجراً  ،ونهاية الصيد (ً )7:00

 الجمعة  2019/3/29الدشة الساعة (  )4:00فجراً،والتجما في كورنيش الدو ة الساعة()1:00ظهراً
.

