صٌد فً الماء العذب والماء المالح
لواعد ال َّ
(انظر أٌضًا لواعد الصٌد بالفئة العلٌا للطول ( )All-Tackle Lengthولواعد صٌد الفالي ())Flyfishing

لوائح استخدام المعدات:
أ .الخٌط وخٌط الدَّعم ()Backing
ٌُ .1مكن استخدام الخٌوط األحادٌة والخٌوط المتعدّدة والخٌوط متعدّدة الخٌوط ذات الملب الرصاص .ولالطالع على فئات الخٌوط،
ٌرجى الرجوع إلى متطلَّبات األرلام المٌاسٌة العالمٌة.
ٌ .2منع استخدام الواٌر (.)Wire
ٌ .3سمح باستخدام خٌط الدعم (.)Backing
ٌ .4جب تصنٌف السمن الذي ت ّم صٌده وفك لدرته على لطع الخمسة أمتار األولى ( 16.5لدم) من الخٌط الذي ٌسبك مباشرة الخٌط
المزدوج أو اللٌدر ( )Leaderأو السنار ( .) Hookوٌجب أن ٌتكون هذا الجزء من لطعة خٌط واحدة متصلة ،وال ٌجوز أن تتجاوز
ً
رطال).
فئة الخٌط  66كٌلوجرا ًما (136
ب .الخٌط المزدوج
فً حالة استخدام خٌط مزدوج ،فٌجب توافر المواصفات التالٌة فٌه:
ٌ .1جب أن ٌحتوي الخٌط المزدوج على الخٌط ال ُمستخدَم فعلًٌّا فً صٌد السمكة.
 .2تماس الخٌوط المزدوجة من بداٌة العمدة أو البرٌد ( )Braidأو اللفة أو الوصلة التً تجعل الخٌط المزدوج فً الناحٌة األبعد من
العمدة أو الوصلة أو المشبن أو المِدور ( )Swivelأو غٌرها من المطع التً تستخدم لتثبٌت اللٌدر ( )Leaderأو ّ
الطعم الصناعً
( )Lureأو السنار فً الخٌط المزدوج.
أنواع الماء المالح :بالنسبة إلى جمٌع فئات الخٌوط -بما فٌها فئة  16كٌلوجرامات ( 16أرطال)ٌ -جب أن ال ٌتجاوز طول الخٌط
مترا ( 15لد ًما) ،وٌجب أن ال ٌتجاوز طول الخٌط المزدوج واللٌدر ( )Leaderمجتمعٌن  651متر ( 26لد ًما).
المزدوج ً 4557
ً
مترا ( 36لد ًما) ،وٌجب أن
ٌجب أن ال ٌتجاوز طول الخٌط المزدوج بجمٌع فئاته فً العِدد التً تتجاوز  16كجم (26
رطال) ً 9514
مترا ( 46لد ًما).
ال ٌتجاوز طول الخٌط المزدوج واللٌدر (ُ )Leaderمجتمعٌن ً 12519
مترا ( 6ألدام) ،وٌجب أن ال ٌتجاوز طول
أنواع الماء العذبٌ :جب أن ال ٌتجاوز طول الخٌط المزدوج فً جمٌع فئات العِدد ً 1582
الخٌط المزدوج واللٌدر ( )Leaderمجتمعٌن  3564أمتار ( 16ألدام).

ج .اللٌدر ()Leader
فً حالة استخدام لٌدر (ٌ ،)Leaderجب توافر المواصفات التالٌة فٌه:
شامال أي ُ
ً
طعم صناعً ( )Lureأو مجموعة سنارات أو غٌر ذلن مِ ن األدوات ،وٌُماس
طول اللٌدر ( )Leaderهو الطول اإلجمالً
طوله حتى ثنٌة آخر سنارٌ .جب أن ٌكون اللٌدر ( )Leaderمت َّ ً
صال بالخٌط عن طرٌك مشبن أو عمدة أو وصلة أو مِدور أو غٌرها
تخص خامة صناعة اللٌدر ( )Leaderأو لوته.
مِ ن المطعٌُ .منع استخدام أدوات التثبٌت ،وال توجد لوائح
ّ
أنواع الماء المالح :بالنسبة إلى جمٌع فئات الخٌوط -بما فٌها فئة  16كٌلوجرامات ( 16أرطال)ٌ -جب أن ال ٌتجاوز طول اللٌدر
مترا ( 15لد ًما) ،وٌجب أن ال ٌتجاوز طول الخٌط المزدوج واللٌدر ( )Leaderمجتمعٌن  651متر ( 26لد ًما).
(ً 4557 )Leader
ً
مترا ( 36لد ًما) ،وٌجب
ٌجب أن ال ٌتجاوز طول اللٌدر ( )Leaderبجمٌع فئاته فً العِدد التً تتجاوز  16كجم (26
رطال) ً 9514
مترا ( 46لد ًما).
أن ال ٌتجاوز طول الخٌط المزدوج واللٌدر ( )Leaderمجتمعٌن ً 12519
مترا ( 6ألدام) ،وٌجب أن ال ٌتجاوز طول الخٌط
أنواع الماء العذبٌ :جب أن ال ٌتجاوز طول اللٌدر فً جمٌع فئات العِدد ً 1582
المزدوج واللٌدر مجتمعٌن  3564أمتار ( 16ألدام).
د .البوصة ()Rod
ٌ .1جب أن تكون البوصات ( )Rodsمتوافمة مع أخاللٌات الصٌد وعاداتهٌ .مكن اختٌار البوصة ( )Rodمن مجموعة كبٌرة جدًّا من
األنواع ،ومع ذلن فسوف تُستبعد البوصات التً تعطً الصٌَّاد مٌزة غٌر عادلةٍ ،ووضعت هذه الماعدة للمضاء على استخدام بوصات
الصٌد غٌر التملٌدٌة.
سنتٌمترا
سنتٌمترا ( 46بوصة) ،وال ٌجوز أن ٌتجاوز طول لاعدة البوصة 68558
ٌ .2جب أن ال ٌمل طول لمة البوصة عن 16156
ً
ً
المموسة بخط
( 27بوصة) .وتُإخذ هذه المماسات من نمطة تمع مباشرة أسفل مركز مكنة الصٌد ( ،)Reelوتماس لاعدة المصبة
ّ
مستمٌم .وعند وضع لاعدة البوصة على حزام صٌد (ٌ ،)Gimbalجب أن ال ٌتجاوز لٌاس المسافة من مركز لاعدة مكنة الصٌد
سنتٌمترا ( 27بوصة) .ملحوظة :ال تنطبك المٌاسات المذكورة أعاله على بوصات
( )Reelإلى نمطة محور حزام الصٌد 68558
ً
صٌد التوشٌح (.)Surfcasting
هـ .مكنة الصٌد ()Reel
ٌ .1جب أن تكون ماكٌنات الصٌد ( )Reelمتوافمة مع األخالق والعادات الرٌاضٌة.
ٌُ .2منع استخدام أي نوعٍ من أنواع ماكٌنات الصٌد ( )Reelالعاملة بالطالة ،وٌشمل ذلن ماكٌنات الصٌد ذات المحركات أو البكرات
الهٌدرولٌكٌة أو ماكٌنات الصٌد العاملة بالكهرباء ،وأي أدوات أخرى تمنح الصٌاد مٌزة غٌر عادل ٍة فً مواجهة السَّمكة.
ٌُ .3منع استخدام ماكٌنات الصٌد ذات الذراع ال ُمسنَّن (.)Ratchet handle
ٌُ .4منع استخدام ماكٌنات الصٌد ال ُمص َّممة للتدوٌر بالٌدٌن م ًعا فً آن واحد.

و .الصٌَّد بالسنار ( )Hookوال ُّ
طعم الطبٌعً ()Bait
 .1عند الصٌد ب ُ
طعم طبٌعً حً أو مٌت ال ٌجوز استخدام أكثر من سنارٌن مفردٌن ( ،)Hooksوٌجب أن ٌكون كالهما ُمدخال ً
بإحكام فً ّ
الطعم أو مثبّتًا به جٌّدًاٌ .جب أن ال تم ّل المسافة بٌن عٌون السنارات عن طول السنار نفسه (أي طول أكبر سنار مستخدم)
ٍ
سنتٌمترا ( 18بوصة) .واالستثناء الوحٌد مِ ن ذلن هو الحالة التً ٌتم فٌها تمرٌر أحد
بحٌث ال تزٌد المسافة البٌنٌة على 45572
ً
الطعم الصناعً ( )Lureأو مزٌج ّ
الطعم الطبٌعً ( )Baitأو ّ
السنارات مِ ن عٌن السنار اآلخر ،وال ٌجوز أن ٌسبك السنار ّ
الطعم
ّ
والطعم الصناعً بمساف ٍة أكبر من طول السنار.
الحً
 .2ال ٌجوز استخدام السنارات ال ُمتدلٌة ( )Danglingأو ال ُمتؤرجحة ( ،)Swingingوال ٌجوز كذلن استخدام السنارات الثنائٌة أو
الثالثٌة.
ٌ .3جوز استخدام ِعدَّة صٌد ذات سنارٌن اثنٌن فً صٌد التسمٌط ( )Bottom fishingفً حالة كانت مكونة مِن سنارٌن مفردٌن
على لٌدرٌن ( )Leaderأو طرفٌن ُمنفصلٌن .وٌجب أن ٌكون كل واح ٍد مِن السنارٌن ُمدخل فً ُّ
الطعم الخاص به ،وأن ٌكون كل
ً
تتعرض السمكة التً ت ّم صٌدها بؤحد السنارٌن لتشابن جسمها فً السنار اآلخر.
منهما ُم
نفصال عن اآلخر بمساف ٍة كافٌ ٍة بحٌث ال ّ
َّ
مخطط مرسوم لمجموعات السنارات
ٌ .4جب أن تحتوي جمٌع طلبات التمدُّم للتسجٌل فً المسابمة على صورة فوتوغرافٌة أو
صصة لصٌد األسمان فً عدد الصٌد ذات السنارٌن.
ال ُمخ َّ
ز .السنارات وال ّ
طعوم الصناعٌة
مزود برٌش ( )Skirtأو ذٌل ( ،)Trailingفال ٌجوز توصٌل أكثر مِ ن سنارٌن منفصلٌن بالخٌط أو
 .1عند استخدام طعم صناعً َّ
اللٌدر ( .)Leaderوال ٌلزم توصٌل كل مِن السنارٌن بشك ٍل منفص ٍل عن اآلخرٌ .جب أن ال تم ّل المسافة بٌن عٌون السنارات عن
سنتٌمترا (12
الطول اإلجمالً للسنار نفسه (أي الطول اإلجمالً ألكبر سنار ُمستخدَم) بحٌث ال ٌزٌد المسافة البٌنٌة على 36548
ً
بوصةً) .واالستثناء الوحٌد مِ ن ذلن هو الحالة التً ٌتم فٌها تمرٌر أحد السنارات من عٌن السنار اآلخر .كذلن ال ٌجوز أن ٌمتد
الطعم الصناعً إلى مسافة أكبر من طول السنار ،وال ٌجوز أن ٌسبك السنار ّ
السنار الخلفً وراء رٌش ّ
الطعم الطبٌعً ( )Baitأو
ّ
الطعم الصناعً ( )Lureأو مزٌج الطعم الحً والطعم الصناعً بمساف ٍة أكبر من طول السنارٌ .جب أن ٌحتوي طلب التمدّم للتسجٌل
َّ
مخطط مرسوم لمجموعة السنارات.
فً المسابمة على صورة فوتوغرافٌة أو
ٌُ .2سمح باستخدام مجموعات السنارات المتعدِّدة ( )Gang hooksعندما تكون متَّصلة بالرابالت ( )Plugsوغٌرها من أنواع
حرة التؤرجح وٌجب أن ال ٌزٌد
صا لهذا الغرض ،وٌجب أن تكون مجموعات السنارات ال ُمتعدَّدة َّ
الطعوم الصناعٌة ال ُمص َّممة خصٌ ً
عدد سناراتها على ثالثة فمط (سنار واحد أو اثنان أو ثالثة متشابهة أو مزٌج مِ ن أي ثالثة سنارات) .وال ٌجوز استخدام مجموعات
السنارات المتعددة تلن مع أي طعوم طبٌعٌة حٌَّة أو مٌتةٌ .جب أن تحتوي طلبات التمدُّم للتسجٌل فً المسابمة على صورة
َّ
مخطط مرسوم للرابلة ( )Plugأو الطعم الصناعً.
فوتوغرافٌة أو
ٌ .3جب أن تتوافك السنارات المساعدة أو غٌرها من السنارات المفردة المتَّصلة بطعم صناعً وخٌط مصنوع من خٌط أحادي أو
خٌوط متعددة أو واٌر ( )Wireأو غٌر ذلن من الخامات المماثلة مع المواعد التالٌة :عند استخدام السنارات المساعدة مع أي ُ
طعم
المزود برٌش ،فال ٌجوز أن ٌتجاوز طول ممدِّمة الخٌط مرة ونصف طول السنار ،وال ٌجوز أن ٌزٌد مماس
صناعً بخالف الطعم
َّ
سنتٌمترا ( 4بوصات) -أو أٌهما ألل -من ألرب نمطة لتركٌب الطعم الصناعً ،وال ٌجوز استخدام سنارات
ثنٌة السنار على 1651
ً
ثنائٌة أو ثالثٌة كسنَّارات مساعدة.
 .4ال ٌجوز استخدام أكثر من طعم صناعً بسنارات فً المرة الواحدة.

ح .ال ُمعدَّات األخرى
 .1ال ٌجوز أن تحتوي مماعد الصٌد على أي أدوات مٌكانٌكٌة الحركة من شؤنها مساعدة الصٌاد فً مماومة السَّمكة.
ٌ .2جب أن تكون أحزمة الصٌد حرة التؤرجح ،وهً تشمل األحزمة التً تتؤرجح رأسًٌّا فمط ،أ ّما أحزمة الصٌد التً تسمح للصٌّاد
بتملٌل الحمل أو االستناد علٌها أثناء الصٌد فال ٌجوز استخدامها.
المتحرن) وال ّ
شِبان المستخدَ َمة لرفع السمكة
ٌ .3جب أن ال ٌتجاوز إجمالً طول الو َجالت (( )Gaffsشاملة الوجالت ذات الرأس
ِّ
تحركة أو المابلة للفصل ٌجب أن ال ٌتجاوز طول
مترا ( 8ألدام) .وعند استخدام الوجالت ال ُم ِ ّ
على المارب أو على األرض ً 2544
مترا ( 36لد ًما) ،وٌُماس طول حبل الوجلة مِ ن النمطة التً ٌثبت فٌها بالرأس المابلة للفصل حتى الطرف اآلخر .وال
الحبل ً 9514
ٌُإخذ فً االعتبار إال ّ
الطول ال ُمإثِّر .أ َّما فً حالة استخدام وجلة ذات رأس ثابتة فتنطبك المٌود ذاتها ،وٌجب لٌاس طول حبل الوجلة
من نفس الموضع المحدَّد على خطاف الوجلة .ال ٌُسمح باستخدام أكثر مِ ن خطافٍ واح ٍد ألي و َجلة ،وكذلن ال ٌجوز استخدام الحِ راب
مترا ( 36لد ًما)،
( )Harpoonsأو ال ّ
سِهام (ٌ .)Lancesجب أن ال ٌتجاوز طول حبال خٌّة الربط من الذٌل (ً 9514 )Tail ropes
وال ٌسري هذا المٌد المحدد للطول عند الصٌد من فوق جسر أو رصٌف بحري أو غٌرهما من المنصات أو الهٌاكل المرتفعة.
غرض كان بما فً ذلن
ٌُ .4حظر استخدام أدوات الربط والتشبٌن سوا ًء كانت مزودة ب ُخطاف أم ال ،وال ٌجوز استخدامها ألي
ٍ
اإلٌماع بالسمكة أو شبكها فً السنار أو مماتلتها أو رفعها على المارب أو األرض.
ٌُ .5سمح باستخدام اآلوترٌجر ( )Outriggersوالداون رٌجر ( )Downriggersوالتٌزرز المتفرلة ()Spreader bars
والطائرات الهوائٌة ( )Kitesبشرط أن ٌكون خٌط الصٌد الفعلً ُمت َّ ً
صال بالمشبن أو غٌره من أدوات فصل الخٌوط سوا ًء مباشرة أو
بمادة أخرى .ال ٌجوز توصٌل اللٌدر أو الخٌط المزدوج بآلٌة فصل الخٌوط سوا ًء مباشرة أو باستخدام أداة توصٌل ،وٌجوز كذلن
المتفرلة شرٌطة أن تستخدم كمثٌر لألسمان فمط.
استخدام التٌزرز
ّ
ٌ .6جوز استخدام سالسل الرٌش ( )Daisy chainsأو الطٌور ( )Birdsأو العوامات ( )Floatsأو األدوات المشابهة فمط إذا كانت
ال تعٌك وال تثبط لدرة السّمكة على السباحة أو المتال بشكل غٌر عاد ٍل ،ومن ث َّم تعطً الصٌاد أو الطالم مٌزة غٌر عادل ٍة فً لتال
السمكة أو رفعها على األرض أو المارب.
ٌ .7مكن تركٌب وصلة تؤمٌن ( ) Safety lineفً البوصة أو مكنة الصٌد أو حزام الحمل بشرط أن ال تساعد الصٌاد بؤي شكل فً
لتال السمكة.

لوائح عملٌة الصٌد
 .1بَد ًءا مِ ن اللحظة التً تضرب فٌها السمكة أو تلتمط فٌها الطعم الطبٌعً أو الصناعًٌ ،جب على الصٌَّاد جذب السمكة ومماتلتها
شخص آخر ،باستثناء ما هو موضَّح فً هذه اللوائح.
ورفعها على األرض أو المارب دون مساعدةٍ من أي
ٍ
ت
 .2فً حالة استخدام حامل للبوصة ،فٌجب على الصٌَّاد فور أن تُشبن السمكة فً السنار أن ٌنزع البوصة مِ ن الحامل بؤسرع ول ٍ
ممكن.
ٍ
 .3فً حالة حدوث أكثر من ضرب ٍة على عدة خٌوط منفصلة ٌصٌد بها صٌاد واحد ،فسوف ٌنظر فمط للسمكة األولى التً ٌماتلها
الصٌَّاد لإلدراج فً موسوعة األرلام العالمٌة.
فإن ممصد هذه اللوائح َّ
 .4فً حالة استخدام خٌط مزدوج ّ
أن السمكة سوف ٌتم لتالها على الخٌط المفرد فً أغلب الولت الذي
تستغرله حتى الوصول إلى األرض.
ٌُ .5سمح باستخدام حزام حمل البوصة أو أحزمة الصٌد المحمولة على الخصر.
 .6عند الصٌد على متن لارب ،فٌسمح فور وصول ممدِّمة الخٌط إلى متناول الشخص أو وصول طرف اللٌدر إلى لمة البوصة ألكثر
شخص بمسن اللٌدر ،وٌجب أن ٌكون أي شخص ٌمدِّم المساعدة للصٌاد الوالف على الشاطئ أو الخائض فً الماء على مساف ٍة
مِ ن
ٍ
من الصٌاد تُساوي طول بوصة الصٌد لبل لمس اللٌدر أو سحب السمكة بالشبكة أو الوجلة.
شخص ٌحمل الوجلة باإلضافة إلى األشخاص الذٌن ٌمسكون اللٌدر ،وٌجب أن ٌكون ممبض الوجلة فً
ٌُ .7مكن االستعانة بؤكثر من
ٍ
الٌد عند المٌام بسحب السمكة بها.
 .8تطبك لواعد عملٌة الصٌد واللوائح الخاصة بالمعدات حتى المٌام بوزن السمكة.

سمكة:
ٌُإدِّي ارتكاب أي فع ٍل من األفعال التالٌة إلى استبعاد ال َّ
 .1عدم االمتثال للوائح عملٌة الصٌد أو اللوائح الخاصة بالمعدات.
 .2أي تدخ ٍل من األشخاص اآلخرٌن -بخالف الصٌّاد -للمس أي جزءٍ من البوصة أو مكنة الصٌد أو الخٌط (بما فً ذلن الخٌط
مباشرا بالجسم أو بواسطة أي أداةٍ ،وذلن بَد ًءا مِ ن الولت الذي تضرب فٌه السَّمكة أو تلتمط فٌه الطعم
سا
المزدوج) سواء أكان لم ً
ً
الطبٌعً أو الصناعً حتى رفع السمكة على األرض أو المارب أو إطاللها أو بتمدٌم أي مساعدةٍ بخالف المسموح به فً هذه المواعد
واللوائح .وفً حال وجود أي عمبات فً مسار الخٌط عبر الحلمات اإلرشادٌة للبوصة والحاجة إلى إزالتها من الخٌط فٌجب مسكها
شخص
ولطعها (سوا ًء أكانت لطعة سمن أو حلمة مطاطٌة أو غٌر ذلن من المواد) ،وال ٌجوز تحت أي ظرفٍ من الظروف ألي
ٍ
بخالف الصٌَّاد مسن الخٌط أو لمسه خالل تلن العملٌة.
جسم آخر فً أثناء محاوالت سحب السمكة.
 .3إسناد البوصة أو حامل البوصة على الحافة العلوٌة لجانب المارب أو أي
ٍ
 .4استخدام خٌط صٌد بالٌد أو حبل ُمتَّصل بؤي شك ٍل مِ ن األشكال بخٌط الصٌاد أو اللٌدر ( )Leaderبغرض مسن السَّمكة أو رفعها.
 .5إطالق النار أو إطالق الحراب أو السهام على أي سمك ٍة (بما فً ذلن أسمان المرش والهلبوت) فً أي مرحل ٍة مِ ن مراحل الصٌد.
 .6استخدام لحم أي مِن الثدٌٌات أو دمها أو جلدها أو أي جزءٍ منها للتزفٌر ( )Chummingأو ك ُ
طعم طبٌعً بخالف الشعر أو لشر
لحم الخنزٌر ال ُمستخد َمٌْن فً أنواع الطعم الصناعً ال ُمص َّممة لصٌد الجر ( )Trollingأو الكاستنج (.)Casting

 .7استخدام لارب أو أداة إلٌصال السَّمكة أو الشاطئ أو توجٌهها إلى المٌاه الضحلة مِ ن أجل حرمان السمكة مِ ن لدرتها الطبٌعٌة على
السباحة.
 .8تبدٌل البوصة أو مكنة الصٌد فً أثناء محاوالت سحب السَّمكة.
 .9توصٌل الخٌط أو نزعه أو اإلضافة إلٌه فً أثناء محاوالت سحب السمكة.
 .16تشابن السنار بجسم السمكة عن لصدٍ.
 .11مسن سمكة بطرٌم ٍة ال ٌغادر فٌها الخٌط المزدوج لمة البوصة.
 .12استخدام طعم بحجم أو من نوع ٌُحظر امتالكه لانونًا.
جسم آخر بغرض مسن السمكة أو رفعها.
 .13توصٌل خٌط الصٌاد أو اللٌدر بجزءٍ مِ ن المارب أو أي
ٍ
 .14فً حالة فرار السَّمكة لبل رفعها بالوجلة أو الشبكة وت ّم مسكها مرة أخرى بؤي طرٌم ٍة أخرى بخالف ال ُموضَّحة فً لواعد عملٌة
الصٌد.
سا خفٌفًا
 .15مسن الصٌَّاد أو لمسه بطرٌمة تساعده على لتال السمكة أو تخفف الضغط عنه ،وال ٌعتبر لمس الصٌاد أو لمسه لم ً
لمنعه من السموط سببًا لالستبعاد.

تُإدِّي الموالف التالٌة إلى استبعاد السمكة:
 .1عند انكسار البوصة (فً أثناء محاولة سحب السمكة) بطرٌمة تملِّل طول طرفها إلى أل ّل من الحد األدنى لألبعاد المحددة أو تُإثِّر
تؤثٌرا بالغًا على خصائصها ال ُمتعلِّمة بالصٌد.
ً
تشوه للسمكة لبل رفعها على األرض أو المارب بفعل أسمان المرش أو غٌرها مِن األسمان أو الثدٌٌات أو المراوح بشك ٍل
 .2حدوث ُّ
ٌنزع اللحم أو ٌخترله ،وال تعتبر اإلصابات الناتجة عن اللٌدر ( )Leaderأو الخٌط نفسه أو الخدوش أو الندوب المدٌمة التً ُ
شفٌت
تشو ٍه حادث للسمكة فً صورة فوتوغرافٌة
أو
التشوهات الناتجة عن التجدُّد مِن اإلصابات التً تُسبِّب االستبعاد ،وٌجب عرض أي ُّ
ّ
وشرحه شر ًحا كامالً فً تمرٌر مصاحب لطلب التمدُّم للتسجٌل.
 .3عند اشتبان السمكة فً أكثر مِ ن سنار أو انعماد أكثر مِ ن خٌط علٌها.
 .4عند مخالفة الصٌد للموانٌن أو اللوائح المنظمة لألنواع أو الخاصة بالمٌاه التً تم صٌدها فٌها.

مصور للوائح المعدات
دلٌل
ّ
الخٌط المزدوج ( )Double Lineواللٌدر ()Leader

المكونة للخٌط المزدوج وحتى أبعد طرف
تُماس الخٌوط المزدوجة ( )Double linesمِ ن بداٌة العمدة أو البرٌد ( )Braidأو اللفة ( )Rollأو الوصلة ()Splice
ّ
عن العمدة أو الوصلة أو المشبن ( )Snapأو المِدور ( )Swivelأو غٌر ذلن مِ ن األدوات ال ُمستخدَ َمة لتثبٌت وجه الخٌط ( )Traceأو اللٌدر أو ّ
صناعً
الطعم ال ّ
ٌتكون الخٌط المزدوج مِ ن الخٌط األصلً ال ُمستخدَم فعلًٌّا فً صٌد السَّمكة ،وبالنسبة إلى أنواع الماء
( )Lureأو السنار ( )Hookبالخٌط المزدوج .وٌجب أن َّ
ً
رطال) ،وٌجب أن ال ٌتجاوز 9514
مترا ( 15لد ًما) فً جمٌع فئات الخٌوط التً تصل إلى فئة  16كجم (26
المالح ٌجب أن ال ٌزٌد طول الخٌط على ً 4557
ً
رطال) ،أ َّما أنواع الماء العذب فٌجب أن ال ٌتجاوز طول الخٌط المزدوج فً جمٌع فئات العِدد
مترا ( 36لد ًما) فً فئات الخٌوط التً تتجاوز  16كجم (26
ً
مترا ( 6ألدام).
ً 1582

ً
رطال) ،وال ٌتجاوز  9514مت ًرا
مترا ( 15لد ًما) ألنواع الماء المالح فً فئات الخٌوط التً تصل إلى فئة  16كجم (26
ٌجب أن ال ٌتجاوز طول اللٌدر ً 4557
ً
مترا (6
( 36لد ًما) فً جمٌع فئات الخٌوط التً تتجاوز  16كجم (26
رطال) ،أ ّما أنواع الماء العذب فٌجب أن ال ٌتجاوز طول اللٌدر فً جمٌع الفئات ً 1582
ألدام).

طول اللٌدر ( )Leaderهو ّ
شامال أي ُ
ً
طعم صناعً ( )Lureأو مجموعة سنارات ( )Hook arrangementأو غٌرها مِ ن األدوات.
الطول اإلجمالً

ً
رطال) ،وال ٌتجاوز
ٌجب أن ال ٌتجاوز الطول الكلًّ للخٌط المزدوج واللٌدر م ًعا  651متر ( 26لد ًما) فً جمٌع فئات الخٌوط التً تصل إلى  16كجم (26
ً
رطال) وذلن فً أنواع الماء المالح .أ َّما أنواع الماء العذب فٌجب أن ال ٌتجاوز الطول
مترا ( 46لد ًما) فً فئات الخٌوط التً تتجاوز  16كجم (26
ً 12519
الكلً للخٌط المزدوج واللٌدر م ًعا  3564أمتار ( 16ألدام).

دلٌل مصور للوائح المعدات
الطعوم الطبٌعٌة ( )Baitsوالطعوم الصناعٌة ()Lures

ألن المسافة بٌن عٌون السنارات ال تم ّل عن طول أحد السنارات ،وال لانونً :إذا كانت المسافة بٌن عٌون السنارات ال تتجاوز  45572سم (18
لانونًّ :
تزٌد على  36545سم ( 12بوصة) ،وال ٌمتدّ السنار الخلفً إلى مسافة أكبر من بوصةً) فً الطعوم الطبٌعٌة ،وال تتجاوز  36545سم ( 12بوصة) فً
طول السنار خلف الرٌش (.)Skirt

الطعوم الصناعٌة .غٌر لانونً :إذا كانت المسافة بٌن العٌون أكبر مِ ن المٌم
المذكورة.

ألن السنار الثانً أو الخلفً ٌمتدّ خلف الرٌش إلى مساف ٍة أكبر من لانونًَّ :
ألن السنار داخل فً الرٌش.
غٌر لانونًّ :
السنارٌْن.
طول السنار .انظر أٌضًا العدد ذات
َ

غٌر لانونً :فً الطعوم الطبٌعٌة والصناعٌة ّ
ألن المسافة بٌن عٌون السنارات أل ّل
مِ ن طول أحد السنارات (طول أكبر السنارات).

غٌر لانونًّ :
ألن السنّار المفرد ٌمتدّ خلف الرٌش إلى مساف ٍة أكبر من
طوله.

لانونًَّ :
ألن المسافة بٌن عٌون السنارات لٌست أل ّل من طول أحدها ،وال تزٌد غٌر لانونًّ :
بإحكام فً
ألن السّنار الخلفً غٌر داخ ٍل بإحكام أو ُمعلّك
ٍ
على  45572سم ( 18بوصةً) فً الطعوم الطبٌعٌة و 36545سم ( 12بوصة) فً الطعم الطبٌعً ،كما ّ
أن السنار ُمتد ٍّل أو ُمتؤرجح.
الطعوم الصناعٌة.

بإحكام فً ّ
لانونًّ :
الطعم الطبٌعً ،ولن
بإحكام أو ُمعلِّمان
السنارٌْن داخالن
ألن
ٍ
ٍ
َ
ٌكون لانونًٌّا إذا كانت المسافة بٌن عٌون السنارات أكبر من  45572سم (18

لانونً :فً ّ
الطعوم الطبٌعٌة والصناعٌة ألن ّ
ٌمر مِن
سن أحد
السنارٌْن ّ
َ
خالل عٌن السنار اآلخر.

بوصة).

الوجالت ()Gaffs

مترا ( 36لد ًما).
تحرن ( - )Flying Gaffلانونٌة فً الموارب إذا كان الطول الفاعل للحبل ال ٌتجاوز ً 9515
الرأس ال ُم ّ
الوجالت ذات ّ

مترا ( 8ألدام).
تحرن ( - )Fixed and Flying Gaffsلانونٌة فً الموارب إذا كان الطول اإلجمالً ال ٌتجاوز ً 2544
الوجالت ذات الرأس الثابت وال ُم ِ ّ

دلٌل مصور للوائح المعدات
السنارات المساعدة ()Assist Hooks

سِنارات المساعدة ( )Assist Hooksهً السّنارات التً ٌت ّم توصٌلها فً ّ
الطعوم الصناعٌة عن طرٌك وصالت ( )Leadsتكون
ال ّ
مصنوعة عادة مِ ن خامات ُمتعدِّدة الخٌوط أو واٌرات ( )Wireأو أحادٌة الخٌوط أو غٌر ذلن مِ ن الخامات ال ُمشابهة .وأصبحت
السنارات المساعدة واسعة االنتشار لالستخدام مع الجٌجات الرأسٌة ( ،)Vertical Jigsوصار استخدامها ُمتزاٌدًا مع الرابالت
(ً )Plugs
بدال مِ ن السنارات الثالثٌة التملٌدٌة.
ّ
بالطعم الصناعً عن طرٌك وصالت ()Leads
ٌجب أن تتوافَك السنارات المساعدة أو مثلها مِ ن السنارات المفردة ال ُمتَّصلة
مصنوعة من خامات متعدِّدة الخٌوط أو واٌرات أو غٌر ذلن مِن الخامات ال ُمشابهة مع المواعد التالٌة :عند استخدام سنارات مساعدة
طعم صناعً -باستثناء ّ
مع أي ُ
الطعم الصناعً ذي الذٌل -فال ٌجوز أن ٌتجاوز طول الوصلة ( )Leadمرة ونصف المرة طول
السنار ،وال ٌجوز أن تزٌد ثنٌة السنار على  161مللٌمتر ( 4بوصات)؛ أٌُّهما ألل ،وذلن مِن ألرب نمطة لتوصٌل ّ
الطعم الصناعً،
ت مساعدةٍ.
وال ٌجوز استخدام السنارات الثنائٌة أو الثالثٌة كسنارا ٍ
متوافك مع لوائح ُمن ّ
ظمة رٌاضة صٌد األسمان
الدولٌة:
مع هذا السنار المساعد؛ ال ٌتجاوز طول الوصلة
مرة ونصف المرة طول السنار
َّ
ّ
بالطعم الصناعً
(ٌماس مِ ن ألرب نمطة توصٌل
إلى عٌن السنار).
طول الوصلة ()Lead
مثال  36ملم ( 1542بوصة)
ُمتوافِك مع لوائح من ّ
ظمة رٌاضة صٌد األسمان
الدولٌة:
ٌُسمح باستخدام عدة سنارات مساعدة
ال ٌجوز استخدام السنارات الثنائٌة أو الثالثٌة
ت مساعدةٍ.
كسنارا ٍ

متوافك مع لوائح من ّ
ظمة رٌاضة صٌد األسمان
الدولٌة:
ٌُمكن توصٌل السنار المساعد (أو السّنارات
المساعدة) بؤي مِ ن ناحٌت ًَ ّ
الطعم الصناعً.

طول السنار
مثال 25525 :ملم ( 1بوصة)

ال ّ
طعوم الصناعٌة:
ٌُمكن استخدام السنارات المساعدة مع أي مِن
صناعٌة باستثناء ّ
ّ
الطعم الصناعً ذي
الطعوم ال ّ
الذٌل.

توافك مع لوائح ُمن ّ
ظمة رٌاضة صٌد
غٌر ُم
ٍ
األسمان الدولٌة:
مع هذا السنار المساعدٌ ،تجاوز طول الوصلة
مرة ونصف المرة طول السنار
ّ
بالطعم الصناعً
(ٌماس مِ ن ألرب نمطة توصٌل
إلى عٌن السنار).
طول الوصلة
ً
مثال  63ملم ( 255بوصة)

طول السنار
ً
مثال  25525ملم ( 1بوصة)

توافك مع لوائح ُمن ّ
ظمة رٌاضة صٌد
غٌر ُم
ٍ
األسمان الدولٌة:
تتجاوز ثنٌة السنار 161
مع هذا السّنار المساعد،
َ
ملم ( 4بوصات) مِن ألرب نمطة لتوصٌل ّ
الطعم
الصناعً.
ّ
الطول اإلجمالً لثنٌة السّنار
ً
مثال  167ملم ( 4525بوصة) >  161ملم (4
بوصات)
طول الوصلة
ً
مثال  63ملم ( 255بوصة)

طول السنار
ً
مثال  44ملم ( 157بوصات)

المواعد الدولٌة لصٌد الفالي ()Flyfishing
لوائح استخدام المعدات:
أ .الخٌط
ٌجوز استخدام أي نوعٍ من أنواع خٌوط الفالي ( )Flyوخٌوط الدعم ،وال توجد أي لٌو ٍد على درجة مماومة خٌط الفالي أو خٌط
الدعم للتمزق.
ب .اللٌدر (:)Leader
ٌجب أن تكون اللٌدرات متوافمة مع لواعد صٌد الفالي المتعارف علٌها ،وٌشمل اللٌدر خٌط تٌبت مِ ن فئة ُمحدَّدة (- )Class Tippet
ٌربط الفالي ( )Flyباللٌدر -وخٌط تٌبت اختٌاري لمماومة الصدمات ( ،)Shock Tippetوٌُعدّ جزء الخٌط العرٌض أو المستدق
الموجود بٌن خٌط الفالي وخٌط التٌبت جز ًءا مِن اللٌدر ،ولٌست هنان لٌود مفروضة على طوله أو خامته أو لوتهٌ .جب أن ٌكون
خٌط التٌبت ُمحدَّد الفئة مصنوعًا من خامات غٌر معدنٌةٍ ،وٌتصل مباشرة بالفالي أو بخٌط التٌبت المماوم للصدمات فً حالة
استخدامه ،وٌجب أن ال ٌتجاوز طول خٌط التٌبت ُمحدَّد الفئة  38516سنتٌمترات ( 15بوصةً) ،وٌماس هذا الطول مِ ن داخل العمد
الواصلة ،أ َّما بالنسبة إلى الٌدرات المستدلة ( )Taperedالخالٌة مِ ن العمد فسوف ٌُحدّد الطرف البالغ طوله  38516سنتٌمترات (15
بوصة) فئة خٌط التٌبت ( .) Tippetال توجد لٌود على الحد األلصى للطولٌ .جب أن ال ٌتجاوز طول خٌط التٌبت المماوم للصدمات
سنتٌمترا ( 12بوصةً) ،وٌُمكن إضافته لالستخدام مع خٌط التٌبت ُمحدَّد الفئة ( )Class Tippetوربطه
(36548 )Shock Tippet
ً
ّ
للتمزقٌُ .ماس طول
فً الفالي .وٌمكن أن ٌُصنَع هذا الخٌط من أي نوعٍ مِ ن الخامات ،وال توجد لٌود مفروضة على درجة مماومته
خٌط التٌبت ال ُمماوم للصدمات مِ ن عٌن السنار حتى فردة خٌط التٌبت ُمحدَّد الفئة ،وٌشمل أي عمد ُمستخدمة لربط خٌط التٌبت المماوم
للصدمات بالتٌبت ُمحدَّد الفئة ،وفً حالة استخدام فالي بسنار ترادفً ( ،)Tandem hookفٌُماس طول خٌط التٌبت المماوم
للصدمات مِ ن عٌن السنار األمامً.
سا مِ ن عٌن السنار
ٌتجاوز طول خٌط التٌبت ال ُمماوم للصدمات (84.03 )Shock Tippet
ال ٌجوز أن
سنتٌمترا ( 21بوصةً) مما ً
َ
ً
إلى فردة خٌط التٌبت ُمحدَّد الفئة ( ،)Class Tippetوٌشمل أي عمد ُمستخدمة لتوصٌل خٌط التٌبت ال ُمماوم للصدمات بخٌط التٌبت
ُمحدِّد الفئة.

ج .البوصة ()Rod
بغض النظر عن خامتها أو عدد ألسامها.
المتعارف علٌها ،وذلن
ٌجب أن تكون البوصة متوافمة مع لواعد وممارسات صٌد الفالي
ّ
َ
مترا ( 6ألدام) ،وسوف تُستبعد أي بوص ٍة تعطً الصٌاد أي مٌزةٍ غٌر رٌاضٌة.
وٌجب أن ال ٌتجاوز طول البوصة اإلجمالً ً 1582
ً
تٌمترا ( 6بوصات) عند لٌاسها من
ٌجب كذلن أن ال ٌتجاوز طول الماعدة اإلجمالً
(شامال أي إضافات أو تمدٌدات)  15524سن ً
منتصف لاعدة تثبٌت مكنة الصٌد حتى نهاٌة لاعدة البوصة .وبالنسبة إلى البوصات المص َّممة للمسن بالٌدٌن ()Two-handed rod
سنتٌمترا ( 16بوصات)
سنتٌمترا ( 11لد ًما) ،فٌجب أن ال تتجاوز 2554
أو بوصات اإلسباي ( )Speyالبالغ طولها اإلجمالً 3535
ً
ً
عند لٌاسها من منتصف لاعدة تثبٌت مكنة الصٌد حتى نهاٌة لاعدة البوصة.
د .مكنة الصٌد ()Reel
صا لصٌد الفالي ،وال توجد لٌود مفروضة على نسبة التروس أو نوع حبل السَّحب
ٌجب أن تكون مكنة الصٌد مص َّممة خصٌ ً
( )Dragال ُمستخدَم فٌها ،باستثناء الحاالت واألدوات التً تمنح الصٌاد مٌزة غٌر عادلةٍ ،وباستثناء ماكٌنات الصٌد الكهربٌة
واإللكترونٌة فهً ممنوعة كذلن.
هـ .السنارات ()Hooks
ٌُمكن تثبٌت الفالي التملٌدي على سنار واحد أو اثنٌن أو على سنارٌن منفصلٌن متتالٌٌن .وفً أي فالي بسنارٌنٌ ،جب أن ال ٌمتد
سنتٌمترا ( 6بوصات)،
السنار الثانً إلى ما بعد الرٌشة ،وٌجب كذلن أن ال تزٌد المسافة الفاصلة بٌن عٌنًَ السنارٌن على 15524
ً
وال ٌجوز استخدام السنارات الثالثٌة.
و .الفالٌات ()Flies
ٌجب أن ٌكون الفالي من أنواع الفالي الصناعً المعروفة ،ومنها ذو الرٌش ( )Streamerوذو الذٌل المدبَّب ( )Bucktailوالفالي
األنبوبً ( )Tube flyوالفالي المبلل ( )Wet flyوالفالي الجاف ( )Dry flyوالشرنمة ( )Nymphوالبوبر ( )Popperوالحشرة
( .)Bugوٌمنع تما ًما استخدام أي نوعٍ آخر من الطعوم الصناعٌة أو الطعوم الطبٌعٌة أو المحفوظة سوا ًء بمفردها أو ُمتَّصلة بالفالي.
ال ٌجوز استخدام أكثر مِ ن فالي واحد ،باستثناء الفالٌات السالطة ( )Dropper fliesالتً تستخدم فمط فً الحاالت المذكورة أدناه.
ٌجوز استخدام الفالٌات السَّالطة ( )Dropper fliesفمط عند صٌد أنواع السلمون (مثل السلمون المرلط والجراٌلنج والسلمون
وغٌرها) ،وذلن بالشكل التالً:
تتكون الفالٌات السالطة من أكثر من اثنٌن فالي مترادفٌن ،وهما الفالي السطحً ( )Surface flyوالفالي تحت
ال ٌجوز أن
َّ
السطحً ( )Sub-surface flyأو مزٌج مِ ن النوعٌن معًا.

ٌجب أن تكون مماومة ّ
تمزق المادة التً تربط بٌن الفالي واآلخر مساوٌة لمماومة تمزق مادة خٌط التٌبت (ُ )Tippetمحدّد الفئة التً
تربط بٌن الفالي األول ولٌدر الفالي أو ألل مِ ن مماومتها.
سوف ٌت ّم تصنٌف األسمان التً ت ّم صٌدها طبمًا إلى مماومة ّ
بغض
تمزق خٌط التٌبت ُمحدَّد الفئة الذي ٌسبك الفالي األول ،وذلن
ّ
النظر عن الفالي الذي التمطته السمكة.

ال تعتبر إمكانٌة رمً الفالي ببوصة صٌد الفالي ً
دلٌال فً حدّ ذاتها على أن ذلن موافك لتعرٌف الفالي ،وٌحظر استخدام أي فالي
ُمص َّممة لخداع السمكة لالشتبان بالسنار أو اللتفاف الخٌط حولها ،وال ٌجوز كذلن استخدام أي رائح ٍة طبٌعٌ ٍة أو صناعٌة مع الفالي،
كما أن استخدام أي مادةٍ معطرةٍ مع الفالي غٌر جائز.
ز .الوجالت ( )Gaffsوالشبان ()Nets
ٌجب أن ال ٌتجاوز إجمالً طول الو َجالت ( )Gaffsوال ّ
مترا (8
شِبان ال ُمستخدمة لرفع السمكة على المارب أو على األرض ً 2544
ألدام) ،وال ٌنطبك هذا المٌد على الصٌد من فوق جسر أو رصٌف بحري أو غٌرها من الهٌاكل الثابتة المرتفعة ،وال ٌجوز استخدام
تحركة .ال ٌُسمح باستخدام أكثر من خطافٍ واح ٍد ألي و َجلةٍ ،وكذلن ال ٌجوز استخدام الحِ راب
الوجالت ذات الرأس ال ُم ِ ّ
( )Harpoonsأو السّهام ( .)Lancesأٌضًا ال ٌُسمح بربط الوجلة بحبل أو أي وصلة تمدٌد.

لوائح عملٌة الصٌد
شخص آخر ،وال ٌجوز ألي
ٌ .1جب أن ٌموم الصٌَّاد برمً ِعدّة الصٌد ومماومة السمكة وإٌصالها إلى الوجلة أو الشبكة دون مساعدة
ٍ
شخص آخر لمس أي جزءٍ مِ ن ِعدّة الصٌد فً أثناء محاولة سحب السَّمكة ،وال تمدٌم أي مساعدةٍ بخالف سحب اللٌدر لغرض رفع
ٍ
شخص ٌمدم المساعدة للصٌاد الوالف على الشاطئ أو الخائض فً الماء على مسافة
السمكة بالوجلة أو الشبكة ،وٌجب أن ٌكون أي
ٍ
مِ ن الصٌّاد تُساوي طول بوصة الصٌد لبل لمس اللٌدر أو سحب السمكة بالشبكة أو الوجلة.
تعارف
ٌ .2جب أن ٌتم الكاستنج/رمً ِعدّة الصٌد ( ،)Castingوسحبها ( )Retrievingطبمًا إلى المواعد ال ُمعتادة والممارسات ال ُم َ
علٌها .والمعٌار الرئٌسً فً رمً ِعدّة الصٌد فً هذه الحالة أن ٌكون وزن الخٌط هو ما ٌحمل الفالي ،ال أن ٌكون وزن الفالي هو
تحركة ،وٌجب أن تكون المركبة خالٌة تما ًما من المعدات
ما ٌحمل الخٌط .ال ٌسمح بجر ( )Trollingالفالي خلف أي مركبة مائٌة ُم ِ ّ
ال ُمتَّصلة بها سوا ًء فً ولت تمدٌم الفالي للسمكة وفً أثناء سحبهٌ .جب أن ال ٌتجاوز الحد األلصى لطول الخٌط ال ُمرسل مِ ن البكرة
مترا ( 126لد ًما) بداٌة من نمطة وجود الفالي.
ً 36575
 .3فور التماط السَّمكة السنار ،ال ٌجوز تبدٌل ال ِعدّة بؤي شك ٍل من األشكال باستثناء إضافة لاعدة تمدٌد للبوصة ،وال ٌجوز توصٌل
بوصة الفالي بحزام حمل.
ٌ . 4جب أن تلتمط السمكة سنار الفالي المستخدم ،وفً حال التماط سمكة صغٌرة سنار الفالي وابتالع سمكة أكبر لهذه السمكة
األصغر فسوف ٌتم رفض السمكة.
ٌ .5مكن أن ٌمدِّم شخص واحد أو أكثر المساعدة فً رفع السمكة بالوجلة أو الشبكة.
 .6تطبك لواعد عملٌة الصٌد واللوائح الخاصة بالمعدات حتى المٌام بوزن السمكة.

ٌُإدّي ارتكاب أي فعل من األفعال التالٌة إلى استبعاد السمكة:
 .1عدم االمتثال للوائح عملٌة الصٌد أو اللوائح الخاصة بالمعدات.
مباشرا
سا
 .2أي تد ّخل من األشخاص اآلخرٌن -بخالف الصٌاد -للمس أي جزءٍ مِ ن البوصة أو مكنة الصٌد أو الخٌط سواء أكان لم ً
ً
بالجسم أو بواسطة أي أداةٍ فً أثناء محاولة سحب السمكة أو تمدٌم أي مساعدة بخالف المسموح به فً هذه المواعد واللوائح .وفً
حال وجود أي عمبات فً مسار الخٌط عبر الحلمات اإلرشادٌة للبوصة والحاجة إلى إزالتها من الخٌط فٌجب مسكها ولطعها ،وال
شخص بخالف الصٌَّاد مسن الخٌط أو لمسه خالل تلن العملٌة.
ٌجوز تحت أي ظرف من الظروف ألي
ٍ
 .3إسناد البوصة على أي جزءٍ من المارب أو أي جسم آخر فً أثناء محاوالت سحب السمكة.
 .4استخدام خٌط صٌد بالٌد أو حبل ُمتَّصل بؤي شك ٍل من األشكال بخٌط الصٌاد أو اللٌدر ( )Leaderبغرض مسن السمكة أو رفعها.
 .5تشابن السنار أو تعلٌمه بجسم السمكة عن لصدٍ.
 .6إطالق النار أو إطالق الحِ راب أو السهام على أي سمكة (بما فً ذلن أسمان المرش والهلبوت) فً أي مرحل ٍة من مراحل الصٌد.

 .7التزفٌر ( )Chummingباستخدام لحوم الثدٌٌات أو جلدها أو أي جزءٍ منها.
 .8استخدام لارب أو أداة إلٌصال السمكة أو الشاطئ أو توجٌهها إلى المٌاه الضحلة مِ ن أجل حرمان السمكة من لدرتها الطبٌعٌة على
السباحة.
جسم آخر بغرض مسن السمكة أو رفعها.
 .9توصٌل خٌط الصٌَّاد أو اللٌدر بجزءٍ من المارب أو أي
ٍ
 .16فً حالة فرار السمكة لبل رفعها بالوجلة أو الشبكة وت ّم مسكها مرة أخرى بؤي طرٌم ٍة أخرى بخالف ال ُموضَّحة فً لواعد عملٌة
الصٌد.
تؤثٌرا بالغًا
 .11عند انكسار البوصة (أثناء محاولة سحب السَّمكة) بشكل ٌُملِّل طولها إلى ألل من الحد األدنى لألبعاد ال ُمحدَّدة أو تُإثِّر
ً
على خصائصها ال ُمتعلِّمة بالصٌد.
 .12عند اشتبان السمكة فً أكثر من سنار أو انعماد أكثر من خٌط علٌها.
تشوه للسمكة لبل رفعها على األرض أو المارب بفعل أسمان المرش أو غٌرها من األسمان أو الثدٌٌات أو المراوح
 .13حدوث ُّ
بشكل ٌنزع اللحم أو ٌخترله ،وال تعتبر اإلصابات الناتجة عن اللٌدر أو الخٌط نفسه أو الخدوش أو الندوب المدٌمة التً ُ
شفٌت أو
تشوه حادث للسمكة فً صورة فوتوغرافٌة
التشوهات الناتجة عن التجدد من اإلصابات التً تُسبّب االستبعاد .وٌجب عرض أي ّ
ً
كامال فً تمرٌر مصاحب لطلب التمدم للتسجٌل.
وشرحه شر ًحا
سا خفٌفًا
 .14مسن الصٌاد أو لمسه بطرٌمة تساعده على لتال السمكة أو تخفف الضغط عنه ،وال ٌعتبر لمس الصٌاد أو لمسه لم ً
لمنعه مِ ن السموط سببًا لالستبعاد.

لواعد الصٌد بالفئة العلٌا للطول ()All Tackle Length
صٌد وإطالق فمط ()Catch-and-release
معلومات عامة
ٌجب أن ٌمٌس الصٌَّادون جمٌع السمكات التً تدخل فً لائمة األرلام المٌاسٌة للصٌد بالفئة العلٌا للطول ( All-Tackle Length
 )World Recordsفً مولع صٌدها ثم إطاللها بحٌث تسبح مبتعدة بمفردها وفً حالة جٌدة ،وٌجب إنعاش السمكة بتحرٌكها فً
الماء إلى األمام لضمان إطاللها بحالة صحٌة جٌدة .وبالنسبة إلى األسمان التً جرى صٌدها لتسجٌلها فً لائمة أرلام الطول المٌاسٌة
فإنها ال تتؤهل للدخول فً فئة الوزن وال ٌمكن إدراجها فً أي فئات أرلام لٌاسٌة أخرى.

المواعد ولوائح استخدام المعدات
تُطبّك على هذه الفئة جمٌع لواعد منظمة رٌاضة صٌد األسمان الدولٌة ( )IGFAواللوائح الخاصة بالمعدات المستخدمة المنصوص
علٌها فً لواعد الصٌد باألدوات التملٌدٌة وصٌد الفالي والصٌد فً الماء المالح ،باستثناء الواردة أدناه .وتطبَّك كذلن لواعد عملٌة
الصٌد واللوائح الخاصة بالمعدات حتى لٌاس السمكة وإطاللها على لٌد الحٌاة.
أ .الوجالت ( )Gaffsوالشبان ()Nets
ٌ .1منع استخدام الوجالت لرفع السمكة على المارب أو على األرض.
ٌ .2جب أن ال ٌتجاوز إجمالً طول ال ّ
مترا ( 8ألدام) .وال ٌسري
شبان المستخدمة لرفع السمكة على المارب أو على األرض ً 2544
هذا المٌد ال ُمحدّد للطول عند الصٌد من فوق جسر أو رصٌف بحري أو غٌرهما من الهٌاكل المرتفعة.
ٌ .3وصى بشدة باستخدام الشبان الخالٌة من العمد أو المكسوة بالمطاط أو غٌرها من التصامٌم المشابهة التً تملل فمدان المادة
الغروٌة ( )Slimeوالمشور (.)Scale
ب .أداة المٌاس
ٌ .1جب لٌاس جمٌع األسمان باستخدام أداة المٌاس الرسمٌة الخاصة بمنظمة رٌاضة صٌد األسمان الدولٌة (.)IGFA
مرة أخرى بعد تمصٌرها.
 .2ال ٌجوز تمصٌر أداة المٌاس عن طرٌك ل ّ
صها ،لكن ٌمكن عدم توصٌلها َّ

لوائح عملٌة الصٌد
 .1عدم االمتثال لمواعد ُم ّ
نظمة رٌاضة صٌد األسمان الدولٌة ( )IGFAبشؤن المعدات أو الصٌد.
 .2فً حالة موت السمكة فً أثناء عملٌة التوثٌك أو لم تسبح ُمبتعدة ً بنفسها بعد إطاللها.

شروط تسجٌل الطول
تخضع جمٌع األسمان التً تدخل فً لائمة األرلام المٌاسٌة للصٌد بالفئة العلٌا للطول ()All-Tackle Length World Records
ً
فضال عن اإلضافات واالستثناءات المذكورة أدناه .وٌمكن االطالع على
لنفس الشروط المنصوص علٌها فً فئات األرلام األخرى،
األنواع المإهلة للدخول فً لائمة األرلام المٌاسٌة للصٌد بالفئة العلٌا للطول فً كتاب األرلام المٌاسٌة ألسمان رٌاضة الصٌد عبر
الرابط .www.igfa.org
أ .شروط المٌاس
ٌ .1جب لٌاس السمكة باستخدام أداة المٌاس الرسمٌة الخاصة بمنظمة رٌاضة صٌد األسمان الدولٌة ( )IGFAعلى سطح مست ٍو.
ّ
ٌ .2جب أن تكون ممدّ
ِمة/سن/أنف السمكة مالمسة لنمطة األنف ال ُمحدَّدة على أداة المٌاس وأن تكون خالٌةً من الطعوم الصناعٌة وغٌر
متصلة بؤدوات رفع.
ضع السمكة على سطح أداة المٌاس ،وتإخذ المٌاسات من أول نمطة فً ُممدِّمة/سن/أنف السمكة حتى منتصف حافة ذٌل السمكة.
 .3تُو َ

ٌ .4جب أن تُسجّل المٌاسات كلها بالسنتٌمتر.
 .5تُسجّل السمكة التً ٌمع لٌاسها بٌن أجزاء من السنتٌمتر وفك الجزء األدنى ،فعلى سبٌل المثال؛ تسجل السمكة التً ٌمع طولها بٌن
سنتٌمترا.
سنتٌمترا بطول 45
 45و46
ً
ً

المٌاس حتى منتصف حافة ذٌل السّمكة

أنف السّمكة ُمال ِمس لنمطة وضع األنف فً أداة المٌاس

ب .شروط الحد األدنى للطول للتسجٌل فً فئات األرلام الخالٌة
ٌجب أن ٌبلغ لٌاس السمكة التً تدخل فئات األرلام الخالٌة فً النصف األعلى من لائمة ألصى األطوال ال ُمسجَّلة لهذا النوع.
ج .شروط الحد األدنى المطلوب للفوز على األرلام الموجودة أو التعادل معها
 .1للفوز على رلم موجودٌ ،جب أن ٌكون لٌاس السمكة أطول بسنتٌمترٌن ( 2سم) على األلل من الرلم الموجود.
ً
متعادال معه .وفً حالة التعادل
ٌ .2عتبر الصٌد الذي ٌساوي لٌاسه طول أحد األرلام الموجودة أو ٌتجاوزه بممدار ألل من سنتٌمترٌن
بٌن أكثر من سمكتٌن ،تتم ممارنة الطول بالرلم األصلً (أول سمكة ت ّم صٌدها) ،ولن ٌإخذ فً االعتبار أي سمك ٍة ٌم ّل لٌاسها عن
الرلم األصلً (أول سمكة ت ّم صٌدها).
د .شروط التصوٌر الفوتوغرافً
ٌجب أن تحتوي الصور الفوتوغرافٌة المرفمة بالطلبات على ما ٌلً:
وضع لكن ٌجب أن
 .1الطول اإلجمالً للسمكة على أداة المٌاس وٌظهر فٌها بوضوح موض َعً الفم والذٌل ،وٌمكن مسن السمكة بؤي
ٍ
ال ٌعٌك ذلن رإٌة السمكة على شرٌط المٌاس.
ضح موضع أنف السمكة وذٌلها على أداة المٌاس.
مربة تُو ِ ّ
 .2صورة ُم َّ

 .3صورة الصٌاد مع السمكة.
 .4المصبة ومكنة الصٌد ال ُمستخدمتٌَْن فً الصٌد.

الممارسات العامة ال ُمثلى للتعامل مع السمكة
ٌجب على الصٌادٌن -إلخراج السمكة من الماء من أجل توثٌمها وتسجٌلها -استخدام الٌدٌن م ًعا أو شبكة رفع مطاطٌة خالٌة من العمد
وذلن لتملٌل المفمود مِ ن المادة الغروٌة ( )Slimeوالمشور ( .)Scaleوٌجوز استخدام أدوات جذب السّمكة مِ ن الشفة للمساعدة على
كبت حركة السمكة ،لكن األسمان كبٌرة الحجم ال ٌجوز رفعها من الماء رأسًٌّا باستخدام الرافعات ،إذ لد ٌسبب ذلن تلفًا لعضلة
وضررا ألعضائها الداخلٌة .أ ّما الطرٌمة األمثل إلخراج السمكة من الماء فهً إخراجها بالٌد مع المبض علٌها بإحكام
وعظمة الفن
ً
مع سندها من الجانب األسفل لها ،والمهم فً هذه الحاالت هو مسن السمكة بشكل أفمً دائ ًما ال رأسًٌّا.

التوثٌك
تشترط لائمة األرلام المٌاسٌة لمنظمة رٌاضة صٌد األسمان الدولٌة ( )IGFAتمدٌم صور السمكة ولٌاساتها ،وٌحتاج تنفٌذ هذه
الشروط إلى بعض الولت ،ولذلن ٌجب أن تكون ك ّل المعدات الالزمة جاهزة لبل رفع السمكة على المارب أو األرض .وفً حالة
استغراق عملٌة التوثٌك ولتًا أطول من دلٌمة ،فٌنبغً وضع السمكة بٌن الحٌن واآلخر فً الماء أو وضعها فً صندوق للماء الجاري
( )Livewellللسماح لها بالتنفّس.

اإلطالق بعد الصٌد ()Release
ضع السمكة فً الماء مع مسكها مِن لاعدة ذٌلها .وفً
ٌجب تو ّخً الحٌطة والحذر عند إطالق السمكة بعد صٌدها ،إذ ٌجب أن تُو َ
فحركها فً الماء برفك إلى األمام لجعل الماء ٌتد ّفك إلى خٌاشٌمها .ولكً تحصل
حالة عدم سباحة السمكة بعٌدًا عن لبضتن بمفردها ّ
حركها إلى األمام والخلف .ومِ ن شؤن تحرٌن السمكة ببطء فً دوائر أو
تحرن السمكة إال إلى األمام فمط وال ت ُ ّ
على أفضل النتائج ،ال ّ
ربطها برفك خلف المارب أن ٌساعد على تدفك الماء حول خٌاشٌمها فً االتجاه الصحٌح.

