Uluslararası Balıkçılık Kuralları
(Ingilizce’den Resmî Tercüme)

*Due to potential discrepancies in translation, English IGFA Angling Rules and their intent takes precedence over other translations.

ULUSLARARASI OLTA AVCILIĞI KURALLARI
Aşağıdaki olta balıkçılığı avcılık kuralları IGFA tarafından ahlaki ve spor amaçlı olta balık avcılığı uygulamalarını düzenlemek ve tanıtmak,
dünyadaki sportif balıkçılık rekorlarını tescil etmek üzere olta balıkçıları için standart kurallar koymak, ve balıkçılık turnuvaları gibi başka olta
balıkçılığı grup faaliyetleri için balıkçılığın temel prensiplerini kullanıma sunmak üzere formüle edilmiştir.
“Olta balıkçılığı” terimi, balığın uluslararası olta balıkçılık kurallarına uygun standardlarca bir kamış, makine, misina ve iğne ile yakalanması
ya da yakalama teşebbüsünü ifade etmesi olarak tanımlanmıştır. Bütün bunlara rağmen olta balıkçılığının kurallarca kontrol edilemeyen
tarafları da mevcuttur. Olta balıkçılığı kuralları balıkların her birinin olağanüstü performansını garanti edemez, dünya rekorları da, bir balığı
yakalamak için harcanan gücün derecesini saptayamaz. Balığın boğuşmadığı ya da boğuşmaya şansı olmadığı durumlar balıkçıya kredi vermez
ama, rekor kırarken başarısının seviyesini saptar ve bu rekora ulaşmadaki başarı derecesini de balıkçının yalnızca kendisi değerlendirebilir.
Dünyada sadece IGFA uluslararası olta avcılığı kurallarına uygun ve bu kurallarının kapsamı içindeki yakalamalar, dünya rekoru olarak tescil
için düşünülüp, değerlendirilir. Aşağıdaki kurallar “tatlısu”, “tuzlusu” ve de ayrıca “sinek”(flyfishing) olta avcılığı için ayrı ayrı düzenlenmiştir.

TATLISU VE TUZLUSU OLTA AVCILIĞI KURALLARI
(Sinekle Avcılık Kurallarına da ayrıca bakınız)
Donanım Kuralları
A. MİSİNALAR (ANA BEDEN)
1. Tek lifli (monofilament) misina, çok lifli (multifilament)
misina ve kurşun çekirdekli çoklu misinalar kullanılabilir. Misina
sınıfları için Dünya Rekorları Gereksinimlerine bakınız.
2. Tel (metal) misinalar yasaktır.
3. Yastık destek (backing) misina kullanımı serbesttir.
4. Yakalanan av, çift misina, lider, veya iğneden hemen önce
gelen ilk 5 metre (16.5 feet) misina kalınlığına göre sınıflandırılır.
Bu kesim, yekpare tek bir misina parçasından oluşmalıdır.

B. ÇİFT MİSİNA KULLANIMI
Çift misina kullanımı gerekli değildir. Eğer kullanılırsa, aşağıdaki
özelliklere uygun olmalıdır.
1. Çift misina, balığı yakalamak için kullanılan misinanın ayni
ve kendisinden oluşmalıdır.
2. Çift misinalar, düğümden, şeritten, rulodan veya düğümün en
son ucundaki ekten, kopçadan, fırdöndü veya kılavuzdan, yemden
ya da olta iğnesini cift misinaya bağlayan diğer bir aletin
başlangıcından itibaren ölçülür.
Tuzlu su balık türleri : 10 kg (20lb) dahil olmak üzere tüm
misina sınıflarında, çift misina için 4.57 mt (15ft) sınırı geçerlidir.
Çift misinanın ve bedenin toplam uzunluğu 6.1 mt.’yi geçemez.
10kg (20lb)’nin üzerindeki tüm takımlarda çift misina uzunluğu
9.14 mt (30ft) ile sınırlıdır. Çift misina ve lider’in (kılavuz)
kombine uzunluğu 12.19 mt (40ft)’yi geçmemelidir.
Tatlı su türleri : tüm takım sınıflarında çift misina 1.82 mt (6ft)’yi
geçmemelidir. Çift misina ve kılavuzun kombine uzunluğu toplam
3.04 mt (10ft) yi geçmemelidir.

C. LİDER (Uç/Ek Beden)
Bir bedenin kullanımı gerekli değildir. Kullanıldığı takdirde de,
aşağıdaki özelliklere uygun olmalıdır.
Ek/Uç Bedenin (lider) uzunluğu sahte yem, iğne veya diğer
düzenekler dahil olmak üzere toplam uzunluktur ve son iğnenin
kavisine kadar ölçülür. Beden misinaya kopça, düğüm, ek,
fırdöndü veya başka bir aletle bağlanmalıdır. Ayrı tutma aletleri
yasaklanmıştır. Bedenin malzemesi, cinsi, ya da dayanıklığına dair
herhangi bir kural yoktur.
Tuzlu su balık türleri: 10 kg (20 lb) dahil olmak üzere tüm alt
misina sınıflarında, liderin uzunluğu 4.57 mt (15 ft) ile sınırlıdır.
Çift misina ve bedenin toplam kombine uzunluğu 6.1 mt (20 ft)’yi
geçmemelidir.
10 kg (20 lb) nin üzerindeki tüm takımlarda ise lider uzunluğu
9.14 mt (30 ft) ile sınırlıdır. Çift misina ve bedenin kombine
toplam uzunluğu 12.9 mt (40 ft)’yi geçmemelidir.
Tatlı su balık türleri: Tüm takımlarda lider uzunluğu 1.82 mt
(6ft) ile sınırlıdır. Çift misina ve bedenin toplam kombine
uzunluğu 3.04 mt (10 ft) ’yi geçmemelidir.

E. KAMIŞ
1. Kamışlar spor ahlakı ve geleneklere uygun olmalıdır. Kamış
seçiminde oldukça serbestlik tanınmıştır ancak kamış balıkçıya

adil olmayan bir avantaj sağlıyorsa balıkçının diskalifiye olmasına
yol açar. Bu kural geleneksel olmayan kamışların kullanılmasını
engellemek için konmuştur.
2. Kamış tepesinin uzunluğu asgari 101,6cm (40”) olmalıdır.
Kamış sapının uzunluğu 68,58 cm (27”) den fazla olmamalıdır.
Bu uzunlukların ölçümü doğrudan makara takımının merkezinin
altından yapılmalıdır. Bükük saplı kamışlar ise doğrusal olarak
ölçülürler. Eğer kamışın sapı oynak yalpa çemberi (yalpalık,
kardan) yuvasına oturtulmuşsa, makara yatağından yalpalığın
mafsal noktasına kadar olan mesafe 68,58 cm (27”) den fazla
olamaz. (Yukarıdaki ölçüler sallama/fırlatma (surfcasting)
kamışları için geçerli değildir.)

F. MAKİNELER (MAKARA VE ÇIKRIKLAR)
1. Makineler spor ahlak ve geleneklerine uygun olmalıdır.
2. Her türlü dış güç tahrikli makineler yasaklanmıştır. Bu kural:
Motor, hidrolik veya elektrikle çalışan makineler ve olta avcısına
adil olmayan bir avantaj sağlayan her türlü diğer techizatı
kapsamaktadır.
3. Mandal (cırcırlı, kilitlemeli) kollu makineler yasaktır.
4. İki elle aynı anda kavranabilmek üzere tasarlanmış makineler
yasaktır.

G. CANLI YEM İLE KULLANILACAK İĞNELER
1. Canlı ya da ölü yem ile balık avlanırken iki iğneden fazlası
kullanılamaz. Her iki iğne de yem balığının içine sıkıca
oturtulmalı veya emniyetli bir şekilde bağlanmalıdır. İğne
gözlerinin aralıkları iğnenin uzunluğundan daha az (kullanılan en
büyük iğnenin uzunluğundan daha az) ve 45.72 cm (18”)’den de
daha fazla olmamalıdır. Bir iğnenin ucu diğer bir iğnenin gözü
içinden geçirilebilmesi bu kuralın bir istisnası sayılır.
Hiçbir iğne, ister doğal, ölü veya yapay olsun, yem önüne bir iğne
boyundan fazla mesafede konamaz.
2. Sarkık ve sallanan iğnelerin kullanımı yasaklanmıştır. Çifli veya
üçlü iğneler yasaklanmıştır.
3. Dip avcılığı için iki iğneli takımlar ancak iki tek iğne ayrı
bedenlerde veya kollarda kullanılmışsa kabul edilebilirler. Her iki
iğne de kendilerine ait yem balığının içine oturtulmalı ve
yakalanan balık bir oltaya takıldığında diğer oltaya takılamayacak
kadar aralarında mesafe bulunmalıdır.
4. İki kancalı takımlarda yakalanan balıklar için tüm rekor
müracatlarında iğnelerin bağlantı fotoğrafı veya çizimleri de
mutlaka eklenmelidir.

H. İĞNELER VE YAPAY YEMLER
1. Etekli (Skirt) veya arkasında takip eden bir malzeme bulunan
yapay bir yem kullanırken, misinaya, bedene veya takıma ikiden
fazla tekli iğne takılamaz. İğnelerin birbirinden ayrı olarak
takılması şart değildir. İğne gözlerinin aralıkları iğnenin toplam
uzunluğundan daha az (iğnelerden büyük olanın toplam
uzunluğundan) ve birbirlerinden 30.48 cm (12”)’den daha fazla
ayrı olmamalıdır. Tek istisna olarak, bir iğnenin ucu diğerinin
gözü içinden geçirilebilir. Takip eden (arkadaki) iğne, yapay yem
eteğinin ötesine bir iğne uzunluğundan fazla geçmemelidir. Hiçbir
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iğne, ister doğal, ister ölü veya yapay olsun, yem önüne bir iğne
boyundan fazla mesafede konamaz.. Rekor müracatlarında
iğnelerin bağlantı fotoğrafı veya çizimleri de eklenmelidir.
2. Grup iğnelerin, bu amaçla tasarlanmış “tıkaç” tipi veya diğer
yapay yemlere takılmalarına izin verilir. Grup oltaları serbest
sallanmalı ve 3 iğne ile sınırlandırılmalıdırlar (tekli, çiftli veya
üçlü ya da herhangi bir üçlünün kombinasyonu). Grup iğneler
kullanıldığında balık yem kullanılmamalıdır. Rekor müracatları ile
birlikte tıpa veya yapay yemin bağlantı fotoğrafı veya çizimleri de
sunulmalıdır.
3. Assist iğneler veya yapay bir yeme monofilament, multifilament
(örgü), tel, veya başka benzer malzeme ile bağlı iğneler aşağıdaki
şartlara uymak zorundadır : etekli olmayan herhangi bir yapay
yemde assist iğne kullanıldığında , bunun kılavuz bağı iğne
boyunun 1,5 mislini aşmamalıdır, veya iğnenin büküm noktası ile
yeme en yakın bağlantı arasındaki mesafe, 101mm (4”) den fazla
olmamalıdır, hangisi en düşük ise. Çift ve/veya üçlü iğneler assist
iğne olarak kullanılamaz.
4. Her kullanımda, iğnesi bulunan tek bir yapay yem kullanılabilir.

I. DİĞER DONANIMLAR
1. Mücadele koltukları olta avcısı balıkla mücadele ederken
balıkçıya yardım edecek şekilde herhangi bir mekanik idare
sitemine sahip olmamalıdır.
2. Yalpalıklar (kardan), sadece dikey düzlemde salınım yapan
yalpa çemberleri dahil olmak üzere, serbest salınımlı olmalıdır.
Olta avcısını daha az efor sarfettiren veya mücadele esnasında
dinlenmesine izin veren herhangi yalpa çember yasaktır.
3. Balığı tekneye çekmek için kullanılan kakıç ve ağların toplam
uzunluğu 2.44 mt’yi (8 ft) geçmemelidir. Serbest ya da bağlı ama
ayrılabilen kakıç kullanıldığında, ipin uzunluğu 9.14 mt’yi (30 ft)
geçmemelidir. Kakıç ipinin uzunluğu, sökülebilir bağlantı kafasına
bağlama noktasından kakıcın en son ucuna kadar olan ölçüdür.
Sadece etkin uzunluk göz önüne alınır. Eğer sabit kafalı kakıç
kullanılırsa, aynı sınırlar uygulanır ve kakıç ipi aynı noktadan
kakıç kancasına kadar ölçülür. Herhangi bir kakıçta sadece bir adet
kanca bulunmasına izin verilir. Zıpkın ve mızrak bağlanması
yasaktır. Kuyruk ipleri 9.14 cm (30 ft) ile sınırlandırılmıştır. (Bir
köprüden, iskeleden, veya diğer yüksek bir platform veya yapıdan
avlanırken, bu boy sınırlamaları uygulanmaz).
4. Dolandırmalı (faul) aletler, olta iğnesi ile beraber ya da ayrı
olsun, yasaktır ve yemleme, kancalama, balıkla mücadele ve balığı
tekneye almak için de olsa kullanılamazlar.
5. Outrigger’ler, downrigger’ler, yayıcılar ve uçurtma sistemli
takımlar, gerçek asıl misinanın kopçaya ya da başka bir salıverme
aletine doğrudan ya da başka bir malzeme ile bağlanması kaydı ile
kullanılabilirler. Beden ya da çift misina boşaltma mekanizmasına
doğrudan veya başka bir bağlantı aleti ile bağlanamaz. Yayıcı
çubuklar doğrudan kışkırtıcıya (mühre) bağlandığı sürece kabul
edilebilirler.
6. Yapay yem zincirleri, tahrikçi kuşlar, şamandıra ve benzeri
aletler, eğer adil olmayan bir şekilde balığın mücadele gücünü
veya yüzmesini engellemek suretiyle olta balık avcısına ya da
mürettebata balıkla mücadelede, veya tekneye alınmasında adil
olmayan bir avantaj sağlamadığı sürece kullanılabilirler.
7. Kamışa, olta balık avcısına balıkla mücadele esnasında herhangi
bir şekilde yarar sağlamaması kaydıyla, güvenlik ipi bağlanabilir.

Olta Avcılığı Kuralları
1. Balığın vurduğu veya yem balığını ya da sahte yemi aldığı
andan itibaren, olta avcısı balığı tasmalamalı, mücadele etmeli ve
balığı tekneye (bu kurallar izin verdiği durumlar hariç) herhangi
bir kişinin yardımı olmaksızın çekmelidir.
2. Eğer kamış yuvası kullanılıyor ise, balık tasmalandığında, olta
balıkçısı kamışı en kısa zamanda yuvadan çıkarması gerekir.
3. Avlanan balıkçının ayrı ayrı misinalarına birden fazla balığın
ayni anda vurması durumunda sadece mücadele edilen ilk balık
dünya rekoru için göz önüne alınır.
4. Eğer çiftli misina kullanılırsa, kuralların amacı balığı tekneye
alma süresinin çoğundaki tek misinanın kullanılmış olmasıdır.
5. Bir kemer takımı, kamışa veya makineye (çıkrığa) bağlanabilir,
ancak mücadele koltuğuna bağlanamaz. Kemer takımı olta avcısı
dışında biri tarafından ayarlanabilir veya değiştirilebilir.

6. Kamış kemeri veya bel yalpa çemberi kullanımına izin verilir.
7. Tekneden olta avcılığı yapıldığında, ancak liderin yardımcı
tarafından elle tutulması sınırları içine getirildiğinde veya lider’in
sonu kamış tepesine girdiği andan itibaren, birden fazla başka
kişinin lider’i tutmasına izin verilir.
Karaya bağlı veya sığ suda gezinen bir olta balıkçısına yardım
eden biri, lidere dokunmadan ya da balığı kepçelemeden veya
kakıçlamadan, balıkçıdan kamış boyu mesafesi içinde olmalıdır.
8. Bedeni tutanlara ilaveten bir veya daha fazla kakıçcıya izin
verilir. Balık kakıçlandığı anda kakıç sapı elde olmalıdır.
9. Olta avcılığı ve malzeme kuralları balık tartılana dek geçerlidir.
Aşağıdaki davranışlar avın diskalifiye edilmesine yol açar:
1. Malzeme ve/veya olta avcılık kurallarına uyulmaması,
2. Olta balık avcısı dışındaki kişilerin, kamış, makara veya
misinanın herhangi bir yerine (çift misina dahil) balığın vurduğu
andan veya yapay yemi ya da yemi aldığı andan tekneye alındığı
veya bırakıldığı ana kadar bedenleri veya herhangi bir alet ile
dokunmları veya kurallar ve uygulamalar dışında olta balık
avcısına yardım etme eylemleri. Eğer misinanın kamış kılavuz
yüzüklerinden geçmesine engel olan nesneler misinadan
ayıklanması gerekiyorsa, engel (yem veya mazmoz parçaları,
yüzer misinalar, lastik şeritler, ya da diğer nesneler) tutulmalı ve
kesilerek serbest bırakılmalıdır. Hiç bir koşul altında ana beden
olta balıkçısı dışında başka kimse tarafından tutulmamalı ya da
dokunulmamalıdır.
3. Balıkla mücadele edilirken kamışın kamış taşıyıcısında
(yuvasında) veya teknenin küpeştesinde ya da başka sabit bir
yerde tutulması.
4. Olta balık avcısının misinasına veya bedene elle misinalama,
veya el misinası veya ipin bağlanarak balığının tutulması ya da
kaldırılması amacıyla kullanılması.
5. Hangi balık olursa olsun (köpek ve dev kalkan dahil) yakalama
esnasında silahla ateş etme, zıpkınlama veya mızraklama,
6. Sırtı ve sallama/fırlatma için tasarlanmış yapay yemlerde
kullanılan domuz derisi ve kılı dışında memeli hayvanların et, kan,
deri veya herhangi bir parçası kullanılarak parça yemleme veya
yem olarak kullanma,
7. Bir tekne veya alet kullanarak balığı normal serbest yüzme
kabiliyetinden yoksun bırakmak amacıyla sığ sulara sürme,
8. Balıkla mücadele esnasında makine ya da kamış değiştirme,
9. Balıkla mücadele esnasında bedene ek yapma, çıkarma, veya
birleştirme,
10. Bilerek balığı faullü tasmalama veya kancalama,
11. Balığı, çift misinanın kamış tepesini hiç terketmeden
herhangi bir yöntemle yakalama,
12. Bulundurulması yasal olmayan boy ve türde yem balığı
kullanma,
13. Oltacının bedeni veya lideri (köstek) teknenin herhangi bir
yerine, parçasına veya başka bir nesneye, balığı tutma ve kaldırma
amacıyla bağlama,
14. Eğer balık kakıçlanmadan veya ağla yakalanmadan önce
kaçar ve olta balıkçılığı kuralları dışında bir metotla yeniden
yakalandığı takdirde.
15. Balıkçıyı, mücadele esnasında yardımcı olabilecek ya da
üzerinden yük alabilecek herhangi bir şekilde tutmak veya
yardımcı olmak. Düşmesini önlemek amacıyla balıkçıyı tutmak
veya dokunmak diskalifiye sebebi değildir.
Aşağıdaki durumlar yakalanan avı diskalifiye eder:
1. Kamış, kamış tepesinin uzunluğunu minumum ebatların altında
azaltacak şekilde veya olta avcılık özelliklerini bozacak şekilde
kırılırsa (balık ile boğuşurken),
2. Balığın tekneye alınmasından veya teknenin yanında çekilmek
üzere yedeklenmesinden önce köpek balıkları, diğer balıklar,
memeliler, veya deriyi kaldıran veya içine giren pervaneler
vasıtasıyla balığın sakatlanması halinde (lider/beden veya misina
tarafından oluşan yara ve sıyrıklar, eski iyileşmiş yaralar veya
yeniden kapanan bozukluklar, diskalifiye nedeni sayılmazlar).
Balıktaki herhangi bir sakatlanma fotoğrafla gösterilmeli ve rekor
başvurusuna ek olarak ayrı bir raporda açıklanmalıdır.
3. Eğer balık birden fazla oltaya tasmalanmışsa veya dolanmışsa.
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EKİPMAN KURALLARINA İLİŞKİN RESİMLİ KILAVUZ
ÇİFT BEDEN MİSİNALAR VE ANA BEDENLER

Çift bedenler; çift misinayı oluşturan düğüm, boğum, büküm, rule veya ek noktasının başlangıcından, kolçak, köstek, kol, yapay yem veya
iğneyi çift misinaya bağlayan düğüm, büküm, çengel, fırdöndü veya başka tertibatın en ucuna kadar ölçülür. Çift beden, balığı tutmak için
kullanılan ana beden misinanın aynisinden oluşmalıdır. Deniz türleri için, 10kg (20lb)’a (dahil) kadar tüm beden sınıfları için çift misina 4.57
m (15ft)’e sınırlıdır; aynı şekilde 10kg (20lb) üzeri misina sınıfları için de, 9.14m (30ft) ile tahditlidir. Tatlı su türleri için çift beden, tüm
misina sınıfları için 1.82m (6ft)’yi aşmamalıdır.

Lider (Köstek/Kolçak), deniz türleri için, 10kg (20lb) ‘a (dahil) kadar tüm misina sınıfları için 4.57 m (15ft)’ye, ve 10kg (20lb) üzeri misina
sınıfları için de, 9.14m (30ft) ile tahditlidir. Tatlı su türleri için çift beden, tüm misina sınıfları için 1.82m (6ft)’yi aşmamalıdır.

Lider (Köstek/Kolçak) boyu, her tür yapay yemi, iğne takımını, veya başka tertibat dahil eden toplam boydur.

Çift beden ile lider (köstek/kolçak) bileşik toplam uzunluğu, deniz türleri için 10kg (20lb)’a (dahil) kadar tüm misina sınıfları için 6.1m (20ft)’i,
ve 10kg (20lb) üzeri misina sınıfları için de, 9.14m (30ft)’i aşmamalıdır. Çift beden ile lider (köstek/kolçak) bileşik toplam uzunluğu, tatlı su
türleri için de 3.04m (10ft)’i aşmamalıdır.

*Due to potential discrepancies in translation, English IGFA Angling Rules and their intent takes precedence over other translations.

İĞNE KURALLARINA İLİŞKİN RESİMLİ KILAVUZ
DOĞAL VE YAPAY YEMLER

NİZAMİ
Şayet iğne gözleri arası, yemlerde 45.72 cm (18”) ve yapay yemlerde
30.45 cm (12”), mesafelerini aşmıyor ise. Gözler bu mesafelerden daha
fazla ayrı ise GAYRİNİZAMİ’dir.

NİZAMİ
çünkü iğne gözleri aralığı bir iğne boyundan az değil ve de 30.45 cm
mesafeden fazla değil, ayrıca da kuyruk iğnesi yem eteğini bir iğne
boyundan fazla taşmıyor.

GAYRİ NİZAMİ – çünkü ikinci veya kuyruk iğne yem eteğininde bir iğne
boyundan fazla taşmakta. Çift iğne takımlara da bakınız.

NİZAMİ – çünkü iğne yem eteğinin içinde kalmaktadır.

GAYRİNİZAMİ – çünkü iğne göz aralıkları bir iğne boyundan (en büyük
iğne) daha düşük.

GAYRİNİZAMİ – çünkü tek iğne yem eteğininde bir iğne boyundan fazla
taşmakta.

NİZAMİ - çünkü iğne gözleri aralığı bir iğne boyundan az değil ve
yemlerde 45.72sm yapay yemlerde de 30.45sm mesafelerini aşmıyor.

NİZAMİ – tabii ve yapay yemlerde – Bir iğnenin ucu diğer iğnenin gözü
içinden geçirilmiştir.

GAYRİNİZAMİ – çünkü arka iğne yem balığın içine iyice yerleştirilmiş ya
da bağlanmış değil, ve de üstelik sallanan serbest bir iğne.

NİZAMİ – çünkü her iki iğne de yeme ya iyice bağlanmış ya da batırılmış.
Ancak şayet iğne gözleri 45.72sm mesafeden fazla aralıklı olsa,
GAYRİNİZAMİ olur.

KAKIÇLAR (KANCALAR)

Teknelerde – Şayet etkin ip uzunluğu 9.15m (30’)’i aşmıyor ise - NİZAMİ

Teknelerde – Şayet kakıç toplam uzunluğu 2.44m (8’)’i aşmıyor ise - NİZAMİ.

*Due to potential discrepancies in translation, English IGFA Angling Rules and their intent takes precedence over other translations.

ASSİST İĞNELER

NİZAMİ : Bu assist iğne ile, kılavuz boyu iğne
boyunun 1½ mislinin içinde kalıyor (yeme en yakın
bağlantı noktasından iğnenin halkasına kadar).

NİZAMİ : Birden fazla assist iğneye
izin verilir. Çift ve üçlü iğneler assist
iğne olarak kullanılamaz.

NİZAMİ : assist iğne(ler) yemin her iki ucuna bağlanabilir.

YAPAY YEMLER : Assist iğneler etekli yemler hariç her tür yapay yemde
kullanılabilir.

GAYRİ NİZAMİ : Bu assist
iğnede ile kılavuz bağı,
iğne boyunun 1½ mislini
aşıyor.

GAYRİ NİZAMİ : Bu tür assist
iğne ile, iğne kavisinin yeme
en yakın bağlantı noktasına
mesafesi 4 inç
(101mm)’den büyük .

*Due to potential discrepancies in translation, English IGFA Angling Rules and their intent takes precedence over other translations.

ULUSLARARASI SİNEK (Flyfishing) AVLANMA KURALLARI
Malzeme Kuralları
A. MİSİNA (Ana Beden)
Herhangi bir sinek misinası tipi veya yedeklemesi kullanılabilir.
Sinek misinasının ve yedeklemesinin kopma gücünde kısıtlama
yoktur.

B. LİDER
Liderler genel kabul görmüş sinek balık avlama kurallarına uygun
olmalıdır. Lider misina, bir sınıf atkısı, ve opsiyonel olarak şok atkısı
içerir. Sinek misina ve sınıf atkısı arasındaki dip veya ince uç (taper)
bedenin bir parçası olarak kabul edilir ve uzunluğunda, kullanılan
malzemesinde ve gücünde bir kısıtlama yoktur. Sınıf atkısı metal
olmayan malzemeden yapılmış olmalı ve direk olarak sineğe ya da
eğer kullanılmışsa şok atkısına bağlı olmalıdır. Sınıf atkısı an az 15”
(38.10cm) uzunluğunda olmalıdır (bağlantı düğümlerinin iç
mesafesinden ölçülür). Düğümsüz, taperli misinalara göre 15 inçlik
(38.10cm) terminal (son) atkı sınıfını da belirler. Azami uzunlukta bir
sınırlama yoktur. Şok atkısı, 12 inç (30.38cm)’i geçmemek kaydıyla,
sınıf atkısına eklenebilir ve yapay yeme bağlanabilir. Herhangi bir
malzemeden yapılabilir ve kopma mukavemetinde bir sınır yoktur.
Şok atkısı olta iğnesinin gözünden sınıf atkısının tek bükümüne kadar
ölçülür ve şok atkısını sınıf atkısına birleştirilmesinde kullanılan
düğümü de içerir. Tandem veya ardarda dizili sinek olta iğneleri
kullanılma durumunda, şok atkısı en öndeki olta iğnesinin gözünden
itibaren ölçülür.

C. KAMIŞ
Kullanılan malzemeye veya bölüm sayısına bakılmaksızın,
kamışlar genel olarak kabul görmüş sinek olta avcılığı kurallarına ve
uygulamalarına uygun olmalıdır. Kamış toplam uzunluk olarak 6 feet
(1.82cm) den az olamaz, ve olta balıkçısına spor dışı bir avantaj
sağlayan herhangi bir kamış diskalifiye edilir. Uzatma sapları 6inç
(15.24cm) ile sınırlandırılmıştır ve makine yatağı merkezinden sap
dibine kadar ölçülür. 11ft (3.4m) den uzun çift tutmalı veya “spey”
kamışlar için tam sap boyu makine yatağı merkezinden sap dibine
kadar 10” (25.4cm)’i aşamaz.

D. MAKARA
Makara, özellikle sinek olta avcılığı için tasarlanmış olmalıdır.
Olta avcısına adil olmayan bir avantaj sağlaması dışında dişli
oranında veya uygulanan fren tipinde herhangi bir kısıtlama yoktur.
Elektrik ve elektronik olarak çalışan makaralar yasaklanmıştır.

E. OLTA İĞNELERİ
Tek veya çift ya da iki ardışık tek olta iğneleri üzerine geleneksel
sinek giydirilebilir. Herhangi bir ardışık sinek oltasında ikinci iğne
kanat malzemesinin dışına taşmamalıdır. İğnelerin gözleri 6 inç
(15.24cm) den fazla mesafede olmamalıdır. Üçlü iğneler yasaktır.

F. SİNEKLER (Yapay Yemler)
Yapay yem streamer (şeritli), bucktail (ceylan kuyruğu), tüp sinek,
canlı sinek, ölü sinek, nimfa, popper, ve böceği içeren, genel kabul
görmüş yapay yem olmalıdır. Bunların dışından herhangi bir tip
yapay yem veya tabii ya da korunmuş yemlerin ayrı ya da sinek
oltaya bağlı olarak kullanımı özellikle yasaktır. Sadece tek bir sineğe
izin verilir. Dropper sinekleri yasaklanmıştır. Bir yapay yemin bir
sinek oltasıyla fırlatılabilmesi olayı sinek tanımına uygunluğunu
göstermez. Balığı dolaştıran veya faul kancalayacak şekilde
tasarlanmış yapay yemlerin kullanımı yasaktır. Sineklerin üzerinde
yapay veya tabii koku kullanımı yasaktır. Sinek içinde kokulu
malzemenin kullanımı yasaktır.

G. KAKIÇ VE AĞLAR
Balığı tekneye almak için kullanılan kakıç ve ağların toplam
uzunluğu 8 feet (2.44mt) yi aşamaz. (Bir köprüden, iskele veya başka
bir yüksek konumlu yapıdan balık avcılığı yapılırken bu sınırlama
uyarlanmaz). Uçan kakıç kullanımı yasaktır. Herhangi bir kakıçda
sadece tek kancaya müsade edilir. Zıpkın veya mızrak bağlanması
yasaklanmıştır. Bir ip veya başka bir uzatma aracı kakıça
bağlanamaz.

Olta Avcılığı Kuralları
1. Olta avcısı, balığı hiçbir kimseden yardım almadan, fırlatmalı,
kancalamalı, mücadele etmeli ve kakıç mesafesine getirerek
kakıçlamalıdır. Balıkla oynama sırasında başka hiç kimse takımın herhangi
bir tarafına dokunmamalı ve bedeni kakıçlama ve ağla alma amacıyla
tutmak dışında yardım etmemelidir. Karaya bağlı veya sığ suda gezinen bir
olta balıkçısına yardım eden biri, lidere dokunmadan ya da balığı
kepçelemeden veya kakıçlamadan, balıkçıdan kamış boyu mesafesi içinde
olmalıdır.
2. Fırlatma ve çekme normal gelenekler ve genel kabul görmüş
uygulamalara uygun olarak yapılamalıdır. Fırlatmada normal ölçüt, sinek
ağırlığının misinayı taşıması değil misina ağırlığının sineği taşımasıdır.
Hareket eden bir su taşıtı ile sinekle sırtı çekmek yasaktır. Taşıt, hem sinek
balığa sunulduğu zaman hem de çekme esnasında tamamen boşta
olmalıdır. Makaradan boşaltılabilecek maksimum misina miktarı sinekten
itibaren 120 feet (36.57mt) dir.
3. Balık olta iğnesine takıldığında takım, ilave sap eklenmesi haricinde,
hiçbir şekilde tadil edilmemelidir. Sinek takımına kemer veya koşum
takımı bağlanamaz.
4. Balık kullanılan sineğe kancalanmalıdır. Eğer küçük bir balık iğneyi alır
ve daha büyük bir balık küçük balığı yutarsa, yakalama geçersiz sayılır.
5. Balığın kakıçlanması ya da ağla alınması esnasında bir veya daha fazla
kişi yardım edebilir.
6. Olta balıkçılık ve malzeme kuralları balık tartılana kadar uygulanır.

Aşağıdaki hareketler avın diskalifiye edilmesine
yol açar:
1. Malzeme ve/veya olta avcılık kurallarına uyulmaması.
2. Olta avcısı dışındaki kişilerin kamış, makara veya misinanın herhangi
bir yerine balıkla oynama esnasında bedenleri veya herhangi bir aletle
dokunmları veya kurallar ve uygulamalar dışında olta avcısına yardım
etme eylemleri. Eğer misinanın kamış kılavuz yüksüklerinden geçmesine
engel olan nesneler ayıklanması gerekiyorsa, engel tutulmalı ve kesilerek
serbest bırakılmalıdır. Hiç bir koşul altında misina olta avcısı dışında
hiçkimse tarafından tutulmamalı ve dokunulmamalıdır.
3. Balıkla oynarken kamışın kamış taşıyıcısında veya teknenin
kupeştesinde ya da başka bir erinde tutulması.
4. Olta balık avcısının misinasına veya bedene elle misinalama veya el
misinası ya da ipin bağlanarak balığının tutulması veya kaldırılması
amacıyla kullanılması
5. Bilerek balığı faullü kancalama
6. Hangi balık olursa olsun (köpek balıkları ve kalkana benze balıklar
dahil) balığın yakalanması esnasında, silahla ateş etme, zıpkınlama veya
mızraklama,
7. Et, kan, deri veya memeli hayvanların herhangi bir başka parçası
kullanarak parça yemleme.
8. Bir tekne veya alet kullanarak balığı normal yüzme kabiliyetinden
yoksun bırakmak amacıyla balığı sığ sulara sürme.
9. Olta avcısının misinasını veya liderini teknenin bir tarafına veya başka
bir nesneye balığı tutma ve kaldırma amacıyla bağlama.
10. Eğer balık kakıçlanmadan veya ağla yakalanmadan önce kaçar ve
olta balık avcılığı kuralları dışında bir metotla yeniden yakalanırsa.
11. Kamış, kamış tepesinin uzunluğunu minumum ebatların altında
azaltacak şekilde veya olta avcılık özelliklerini bozacak şekilde kırılırsa.
12. Eğer balık birden fazla misinaya kancalanmışsa veya dolanmışsa
13. Balığın tekneye alınmasından veya teknenin yanında çekilmek üzere
yedeklenmesinden önce köpek balıkları, diğer balıklar, memeliler, veya
deriyi kaldıran veya içine giren pervaneler vasıtasıyla balığın sakatlanması
halinde. (beden veya misnina tarafından oluşan yara ve sıyrıkları, eski
iyileşmiş yaralar veya yeniden oluşma bozuklukları diskalifiye nedeni
sayılmazlar). Balıktaki her hangi bir sakatlanma fotografla gösterilmeli ve
rekor başvurusuna ek olaralar ayrı bir raporda açıklanmalıdır.
14. Balıkçıyı, mücadele esnasında yardımcı olabilecek ya da üzerinden
yük alabilecek herhangi bir şekilde tutmak veya yardımcı olmak.
Düşmesini önlemek amacıyla balıkçıyı tutmak veya dokunmak diskalifiye
sebebi değildir.

*Due to potential discrepancies in translation, English IGFA Angling Rules and their intent takes precedence over other translations.

DÜNYA REKOR GEREKSİNİMLERİ
Dünya rekoru statüsüne kabul edilebilmesi için, av balığı yakalamaları ancak ve sadece Uluslararası olta ile Avlanma Kurallarına göre
yakalanmaları gerekir. Aşağıda dünya rekor kategorileri ve hak iddia etme başvuruları için öngörülen gereksinimler ve prosedürler vardır.
Başvuru başına üyeler için 40 US$, üye olmayanlar için de 65 US$ bir ücret sözkonusudur. Sunulan her malzeme IGFA sahipliğinde kalır.

Dünya Rekor Kategorileri
“Tüm-Takım” hak iddiaları istisna olmak kaydıyla, misina sınıfları
birçok tür için sınır ihtiva eder. Her kategori için dünya rekoru amacı
IGFA, hem tatlı su hem de tuzlu su av balıkları için gerek misina ile kabul edilen azami misina kategorileri aşağıdaki gibidir.
sınıfı gerekse atkı sınıfı ve tüm olta takım sınıf klasmanlarında dünya
Tatlısu Türleri
rekorlarını muhafaza etmektedir. Yakalanan av bir rekor için kalifiye
olabilmesi için asgari 1lb (0.453kg) lık bir ağırlığa sahip olması “Tatlısu” kategorisi altında sıralanan türler ayni zamanda tuzlu veya
gerekir, ayrıca da mevcut rekoru istenilen miktarca aşmalı veya, acı sularda da yakalandığında dünya rekoru için geçerli sayılır.
serbest (boş) olan rekorlar için (varsa) asgari ağırlığı karşılaması Yakalama tatlısu takım kurallarına uygun yapılmalıdır.
gerekir.
Max. Line Class
Yetiştirme, rezerv, veya küçük de olsa ticari amaçlı balık
Arawana / Osteoglossum bicirrhosum
10 kg (20 lb)
bulunduran su alanlarında yakalanan balıklar için başvurular kabul B a r r a m u n d i / L a t e s c a l c a r i f e r
37 kg (80 lb)
edilmez. Bu kuralın amacı öncelik taşır, ve IGFA her bir durum için B a r b e l / B a r b u s b a r b u s
10 kg (20 lb)
08 kg (16 lb)
uygulanabilirliği kararını kendine saklı tutar. Yakalan av, gerek tür B a s s , A u s t r a l i a n / M a c q u a r i a c o l o n o r u m
ass, largemouth / Micropterus salmoides
10 kg (20 lb)
gerekse bulunduğu ve yakalandığı sular için geçerli olan hiçbir kanun B
Bass, rock / Ambloplites rupestris
6 kg (12 lb)
ve kurallara aykırılık taşımamalıdır.
Bass, shoal / Micropterus coosae
6 kg (12 lb)
8 kg (16 lb)
Bir IGFA dünya rekoru için yeni bir av balığı tür uygun B a s s , s m a l l m o u t h / M i c r o p t e r u s d o l o m i e u
10 kg (20 lb)
görüldüğünde, geçerlilik tarihi ilan edilir. Bu tarihten itibaren ve dahil B a s s , s p o t t e d / M i c r o p t e r u s p u n c t u l a t u s
Bass, striped (landlocked) / Morone saxatilis 24 kg (50 lb)
olmak üzere yakalan av balığı rekor tescili için sayılabilecektir. Başka B a s s , w h i t e / M o r o n e c h r y s o p s
6 kg (12 lb)
türlü bildirilmediği takdirde, Dünya Rekor Av Balıkları kitabında B a s s , w h i t e r o c k / M o r o n e s a x a t i l i s x M o r o n e c h r y s o p s 1 0 k g ( 2 0 l b )
6 kg (12 lb)
veya IGFA’nın diğer bir yayınında bildirilen yeni bir tür resmen B a s s , y e l l o w / M o r o n e m i s s i s s i p p i e n s i s
Bluegill / Lepomis macrochirus
6 kg (12 lb)
bildirilmiş sayılır.
Bowfin / Amia calva
15 kg (30 lb)

Genel Bilgi

Tüm (Olta) Takımları Kategorisi
Tüm-Takım dünya rekorları, 130 lb (60kg) ya kadar olan her tür
takım sınıfında, bir olta balıkçısı tarafında yakalanan bir av balığı türü
için tutulur. Bu 130 lb (60kg) sınıfı üzerinde bir olta takımı ile
yakalanan balıklar rakor hak iddiası için kale alınmayacaktır.
Tüm-Takım rekor hak iddiaları her anlamıyla IGFA Olta Avcılığı
kurallarınca yakalanan tüm balıklar için algılanır.
Güncel olarak IGFA Misina ve de Atkı sınıfları listelerinde
zikredilmeyen balıklar için başvurular aşağıdaki unsurlara uymalıdır:
1. Sözkonusu balık, tanınmış bilimsel bir ismi olan geçerli bir tür
teşkil edecektir.
2. Sözkonusu balık, yakalamanın oluştuğu genel bölgede kamiş ve
makara ile genellikle avlanan bir tür olacaktır.
3. Sözkonusu balık , başvuru ile birlikte sunulan resim ve diğer
bilgiler ile tanınabilmelidir.
4. Sözkonusu balık, “trofe” boyutunda algılanmalıdır. Pratik hesap
tabiriyle avın ağırlığı o tür için bilinen azami ağırlığın üst yarısında
bulunmalıdır.

Misina Sınıfı & Sinek Kamış Kategorileri
Misina Sınıfı rekorları misina ipinin mukavemetine göre tutulur. Sinek
Kamış dünya rekorları ise atkı mukavemetine göre tutulur. Misina
sınıf rekorları için tanınan her tür, atkı rekorları için de tanınır.
Rekorlar aşağıdaki misina ve atkı sınıflarına göre tutulur:
Misina Sınıfları
Metrik
ABD a.g.
1 kg
2 lb
2 kg
4 lb
3 kg
6 lb
4 kg
8 lb
6 kg
12 lb
8 kg
16 lb
10 kg
20 lb
15 kg
30 lb
24 kg
50 lb
37 kg
80 lb
60 kg
130 lb

Atkı (Tippet) Sınıfları
Metrik
ABD a.g.
2 kg
3 kg
4 kg
6 kg
8 kg
10 kg

4 lb
6 lb
8 lb
12 lb
16 lb
20 lb

Buffalo, bigmouth / Ictiobus cyprinellus
37 kg (80 lb)
Buffalo, smallmouth / Ictiobus bubalus
24 kg (50 lb)
Bullhead, black / Ameiurus melas
6 kg (12 lb)
Bullhead, brown / Ameiurus nebulosus
6 kg (12 lb)
Bullhead, yellow / Ameiurus natalis
6 kg (12 lb)
Burbot / Lota lota
10 kg (20 lb)
Carp, common / Cyprinus carpio
24 kg (50 lb)
Carp, grass / Ctenopharyngodon idellus
37 kg (80 lb)
Catfish, blue / Ictalurus furcatus
60 kg (130 lb)
Catfish, channel / Ictalurus punctatus
37 kg (80 lb)
Catfish, flathead / Pylodictis olivaris
60 kg (130 lb)
Catfish, redtail / Phractocephalus hemioliopterus 60 kg (130 lb)
Catfish, sharptooth / Clarias gariepinus
60 kg (130 lb)
Catfish, white / Ameiurus catus
10 kg (20 lb)
Char, Arctic / Salvelinus alpinus
15 kg (30 lb)
Crappie, black / Pomoxis nigromaculatus
6 kg (12 lb)
Crappie, white / Pomoxis annularis
6 kg (12 lb)
Dolly Varden / Salvelinus malma
6 kg (12 lb)
Dorado / Maxillosus spp.
24 kg (50 lb)
Drum, freshwater / Aplodinotus grunniens
37 kg (80 lb)
Gar, alligator / Lepisosteus spatula
60 kg (130 lb)
Gar, Florida / Lepisosteus platyrhincus
10 kg (20 lb)
Gar, longnose / Lepisosteus osseus
37 kg (80 lb)
Gar, shortnose / Lepisosteus platostomus
10 kg (20 lb)
Gar, spotted / Lepisosteus oculatus
10 kg (20 lb)
Grayling / Thymallus arcticus
10 kg (20 lb)
Grayling, European / Thymallus thymallus
10 kg (20 lb)
Huchen / Hucho hucho
60 kg (130 lb)
Inconnu / Stenodus leucichthys
24 kg (50 lb)
Kokanee / Oncorhynchus nerka
6 kg (12 lb)
Muskellunge / Esox masquinongy
37 kg (80 lb)
Muskellunge, tiger / Esox masquinongy x E. lucius 24 kg (50 lb)
Nembwe / Serranochromis robustus
10 kg (20 lb)
Oscar / Astronotus ocellatus
06 kg (12 lb)
Payara / Hydrolicus scomberoides
10 kg (20 lb)
Peacock, blackstriped / Cichla intermedia
10 kg (20 lb)
Peacock, butterfly / Cichla ocellaris
10 kg (20 lb)
Peacock, speckled / Cichla temensis
10 kg (20 lb)
Peacock, orinoco / Cichla orinocensis
10 kg (20 lb)
Pellona, Amazon / Pellona castelneana
15 kg (30 lb)
Perch, Nile / Lates niloticus
60 kg (130 lb)
Perch, white / Morone americana
6 kg (12 lb)
Perch, yellow / Perca flavescens
6 kg (12 lb)
Pickerel, chain / Esox niger
6 kg (12 lb)
Pike, northern / Esox lucius
24 kg (50 lb)
Piranha, red / Serrasalmus natterati
10 kg (20 lb)
Redhorse, shorthead / Moxostoma macrolepidotum 6 kg (12 lb)
Redhorse, silver / Moxostoma anisurum
6 kg (12 lb)
Salmon, Atlantic / Salmo salar
24 kg (50 lb)
Salmon, Atlantic (landlocked) / Salmo salar
15 kg (30 lb)
Salmon, chinook / Oncorhynchus tshawytscha 60 kg (130 lb)
Salmon, chum / Oncorhynchus keta
15 kg (30 lb)
Salmon, coho / Oncorhynchus kisutch
24 kg (50 lb)
Salmon, pink / Oncorhynchus gorbuscha
15 kg (30 lb)
Salmon, sockeye / Oncorhynchus nerka
15 kg (30 lb)
Sauger / Stizostedion canadense
8 kg (16 lb)
Shad, American / Alosa sapidissima
6 kg (12 lb)

*Due to potential discrepancies in translation, English IGFA Angling Rules and their intent takes precedence over other translations.

Shad, hickory / Alosa mediocris
10 kg (20 lb)
Snakehead / Channa spp.
24 kg (50 lb)
Snapper, Papuan black / Lutjanus goldiei
24 kg (50 lb)
Sorubim / Pseudoplatystoma spp.
60 kg (130 lb)
Splake / Salvelinus namaycush x S. fontinalis 15 kg (30 lb)
Sturgeon / Acipenseridae family
60 kg (130 lb)
Sunfish, green / Lepomis cyanellus
6 kg (12 lb)
Sunfish, redbreast / Lepomis auritus
6 kg (12 lb)
Sunfish, redear / Lepomis microlophus
6 kg (12 lb)
Taimen / Hucho taimen
60 kg (130 lb)
Tambaqui / Colossoma macropomum
60 kg (130 lb)
Tench / Tinca tinca
10 kg (20 lb)
Tigerfish / Hydrocynus vittatus
15 kg (30 lb)
Tigerfish, giant / Hydrocynus goliath
60 kg (130 lb)
Trahira / Hoplias spp.
24 kg (50 lb)
Trout, brook / Salvelinus fontinalis
10 kg (20 lb)
Trout, brown / Salmo trutta
24 kg (50 lb)
Trout, bull / Salvelinus confluentus
10 kg (20 lb)
Trout, cutthroat / Oncorhynchus clarki
10 kg (20 lb)
Trout, golden / Oncorhynchus aguabonita
6 kg (12 lb)
Trout, lake / Salvelinus namaycush
37 kg (80 lb)
Trout, rainbow / Oncorhynchus mykiss
24 kg (50 lb)
Trout, tiger / Salmo trutta x Salvelinus fontinalis 15 kg (30 lb)
Walleye / Stizostedion vitreum
10 kg (20 lb)
Warmouth / Lepomis gulosus
6 kg (12 lb)
Wels / Silurus glanis
60 kg (130 lb)
Whitefish, lake / Coregonus clupeaformis
8 kg (16 lb)
Whitefish, mountain / Prosopium williamsoni 6 kg (12 lb)
Whitefish, round / Prosopium cylindraceum
6 kg (12 lb)
Zander / Stizostedion lucioperca
15 kg (30 lb)

Tuzlusu Türleri
Albacore / Thunnus alalunga
37 kg (80 lb)
Amberjack, greater / Seriola dumerili
60 kg (130 lb)
Barracuda, great / Sphyraena barracuda
37 kg (80 lb)
Barracuda, Guinean / Sphyraena afra
60 kg (130 lb)
Barracuda, Mexican /Sphyraena ensis
15 kg (30 lb)
Bass, European /Dicentrarchus labrax
15 kg (30 lb)
Bass, giant sea / Stereolepis gigas
60 kg (130 lb)
Bass, kelp (calico) / Paralabrax clathratus
10 kg (20 lb)
Bass, striped / Morone saxatilis
37 kg (80 lb)
Bluefish / Pomatomus saltatrix
24 kg (50 lb)
Bonefish / Albula spp.
15 kg (30 lb)
Bonito, Atlantic / Sarda sarda
15 kg (30 lb)
Bonito, Pacific / Sarda spp.
15 kg (30 lb)
Buri, Japanese Amberjack / Seriola quinqueradiata 60 kg (130 lb)
Cobia / Rachycentron canadum
37 kg (80 lb)
Cod, Atlantic / Gadus morhua
37 kg (80 lb)
Cod, Pacific / Gadus macrocephalus
24 kg (50 lb)
Conger / Conger conger
60 kg (130 lb)
Corbina, California / Menticirrhus undulatus
10 kg (20 lb)
Dentex / Dentex dentex
15 kg (30 lb)
Dolphinfish / Coryphaena hippurus
37 kg (80 lb)
Drum, black / Pogonias cromis
37 kg (80 lb)
Drum, red / Sciaenops ocellatus
37 kg (80 lb)
Flounder, summer / Paralichthys dentatus
15 kg (30 lb)
Grouper, black/ Mycteroperca bonaci
60 kg (130 lb)
Grouper, broomtail/Mycteroperca xenarcha
60 kg (130 lb)
Grouper, gag / Mycteroperca microlepis
60 kg (130 lb)
Grouper, goliath / Epinephelus itajara
60 kg (130 lb)
Grouper, red / Epinephelus morio
24 kg (50 lb)
Halibut, Atlantic / Hippoglossus hippoglossus 60 kg (130 lb)
Halibut, California / Paralichthys californicus 37 kg (80 lb)
Halibut, Pacific / Hippoglossus stenolepis
60 kg (130 lb)
Jack, almaco / Seriola rivoliana
60 kg (130 lb)
Jack, crevalle / Caranx hippos
24 kg (50 lb)
Jack, horse-eye / Caranx latus
24 kg (50 lb)
Jack, Pacific crevalle / Caranx caninus
24 kg (50 lb)
Kahawai / Arripis spp.
15 kg (30 lb)
Kawakawa / Euthynnus affinis
15 kg (30 lb)
Ladyfish / Elops spp.
15 kg (30 lb)
Leerfish (Garrick) / Lichia amia
24 kg (50 lb)
Lingcod / Ophiodon elongatus
24 kg (50 lb)
Mackerel, cero / Scomberomorus regalis
10 kg (20 lb)
Mackerel, king / Scomberomorus cavalla
37 kg (80 lb)
Mackerel, narrowbarred /Scomberomorus commerson 37 kg (80 lb)
Mackerel, Pacific sierra / Scomberomorus sierra 10 kg (20 lb)
Mackerel, Spanish / Scomberomorus maculatus 10 kg (20 lb)
Madai / Pagrus major
24 kg (50 lb)
Marlin, black / Makaira indica
60 kg (130 lb)
Marlin, blue (Atlantic) / Makaira nigricans
60 kg (130 lb)
Marlin, blue (Pacific) / Makaira nigricans
60 kg (130 lb)
Marlin, striped / Tetrapturus audax
60 kg (130 lb)
Marlin, white / Tetrapturus albidus
60 kg (130 lb)
Meagre / Argyrosomus spp.
60 kg (130 lb)
Permit / Trachinotus falcatus
24 kg (50 lb)
Pollack, European / Pollachius pollachius
24 kg (50 lb)
Pollock / Pollachius virens
24 kg (50 lb)
Pompano, African / Alectis ciliaris
24 kg (50 lb)

Queenfish, talang / Scomberoides commersonnianus 24 kg (50 lb)
Rockfish, yelloweye / Sebastes ruberrimus
24 kg (50 lb)
Roosterfish / Nematistius pectoralis
60 kg (130 lb)
Runner, rainbow / Elagatis bipinnulata
24 kg (50 lb)
Sailfish, Atlantic / Istiophorus platypterus
37 kg (80 lb)
Sailfish, Pacific / Istiophorus platypterus
60 kg (130 lb)
Samson Fish / Seriola hippos
60 kg (130 lb)
Seabass, blackfin / Lateolabrax latus
15 kg (30 lb)
Seabass, Japanese / Lateolabrax japonicus
15 kg (30 lb)
Seabass, white / Atractoscion nobilis
37 kg (80 lb)
Seabream, gilthead / Sparus aurata
24 kg (50 lb)
Seatrout, spotted / Cynoscion nebulosus
15 kg (30 lb)
Shark, blue / Prionace glauca
60 kg (130 lb)
Shark, bonnethead / Sphyrna tiburo
15 kg (30 lb)
Shark, blacktip / Carcharhinus limbatus
60 kg (130 lb)
Shark, hammerhead / Sphyrna spp.
60 kg (130 lb)
Shark, mako / Isurus spp.
60 kg (130 lb)
Shark, porbeagle / Lamna nasus
60 kg (130 lb)
Shark, thresher / Alopias spp.
60 kg (130 lb)
Shark, tiger / Galeocerdo cuvier
60 kg (130 lb)
Shark, tope / Galeorhinus galeus
37 kg (80 lb)
Shark, white / Carcharodon carcharias
60 kg (130 lb)
Sharks, whaler / Carcharinidae family.
60 kg (130 lb)
Skipjack, black / Euthynnus lineatus
15 kg (30 lb)
Snapper (squirefish) / Pagrus auratus
24 kg (50 lb)
Snapper, cubera / Lutjanus cyanopterus
60 kg (130 lb)
Snapper, gray / Lutjanus griseus
15 kg (30 lb)
Snapper,African red/Lutjanus agennes
60kg(130b)
Snapper, mullet / Lutjanus aratus
24 kg (50 lb)
Snapper, mutton / Lutjanus analis
15 kg (30 lb)
Snapper, Pacific cubera / Lutjanus novemfasciatus 60 kg (130 lb)
Snapper, red / Lutjanus campechanus
24 kg (50 lb)
Snapper, yellowtail / Ocyurus crysurus
10 kg (20 lb)
Snook, Atlantic / Centropomus spp.
24 kg (50 lb)
Snook, Pacific / Centropomus spp.
24 kg (50 lb)
Spearfish, Atlantic / Tetrapturus spp.
37 kg (80 lb)
Spearfish, shortbill / Tetrapturus angustirostris 37 kg (80 lb)
Swordfish / Xiphias gladius
60 kg (130 lb)
Tarpon / Megalops atlanticus
60 kg (130 lb)
Tautog / Tautoga onitis
15 kg (30 lb)
Threadfin, giant African / Polydactylus quadrifilis 60 kg (130 lb)
Threadfin, king / Polydactylus macrochir
15 kg (30 lb)
Trevally, bigeye / Caranx sexfasciatus
37 kg (80 lb)
Trevally, bluefin / Caranx melampygus
15 kg (30 lb)
Trevally, giant / Caranx ignobilis
60 kg (130 lb)
Trevally, golden / Gnathanodon speciosus
15 kg (30 lb)
Tripletail / Lobotes surinamensis
24 kg (50 lb)
Tuna, bigeye (Atlantic) / Thunnus obesus
60 kg (130 lb)
Tuna, bigeye (Pacific) / Thunnus obesus
60 kg (130 lb)
Tuna, blackfin / Thunnus atlanticus
24 kg (50 lb)
Tuna, bluefin / Thunnus thynnus
60 kg (130 lb)
Tuna, dogtooth / Gymnosarda unicolor
60 kg (130 lb)
Tuna, longtail / Thunnus tonggol
37 kg (80 lb)
Tuna, Pacific bluefin / Thunnus orientalis
60 kg (130 lb)
Tuna, skipjack / Katsuwonus pelamis
24 kg (50 lb)
Tuna, southern bluefin / Thunnus maccoyi
60 kg (130 lb)
Tuna, yellowfin / Thunnus albacares
60 kg (130 lb)
Tunny, little / Euthynnus alletteratus
15 kg (30 lb)
Wahoo / Acanthocybium solandri
60 kg (130 lb)
Weakfish / Cynoscion regalis
15 kg (30 lb)
Yellowtail, California / Seriola lalandi dorsalis 37 kg (80 lb)
Yellowtail, southern / Seriola lalandi lalandi
60 kg (130 lb)

Misina Testleri
Dünya rekor hak iddiaları ile birlikte sunulan tüm Misina ve Atkı
örneklerini IGFA, metrik misina sınıfı tanımlarına göre test eder,
zira bunlar alışılagelmiş standart ABD tanımlamalara göre hafifçe
sapar. Örneğin, 4 kilogram’ın ABD alışılagelmiş tanımınca karşıtı
8.81 lb’dir. Böylece, üretici tarafından 8 lb sınıfı olarak tanımlanan
misina 8 lb sınıfı rekor kalifikasyonu için 8.81 lb’ye kadar test
neticesi verebilir. Metric misina için ABD alışılagelmiş libre (lb =
pound) karşılıkları aşağıdaki gibidir.
Metrik
1 kg
4 kg
6 kg
8 kg
10 kg
15 kg
24 kg
37 kg
60 kg

ABD.Eşdeğer
2.20 lb
8.81 lb
13.22 lb
17.63 lb
22.04 lb
33.06 lb
52.91 lb
81.57 lb
132.27 lb

*Due to potential discrepancies in translation, English IGFA Angling Rules and their intent takes precedence over other translations.

Rekor hak iddiası ile birlikte sunulan Misina ve Atkı örnekleri,
IGFA tarafından tadil ve ilave edilmiş Devlet spesifikasyonlarına
uyumlu biçimde ve düzgün şekilde ölçülür.
Not : IGFA, sadece üyeler için bir misina ve atkı test hizmeti sunar.

Rekor Yakalanma Kuralları
GENEL BİLGİ
1. Protestolu başvurular veya ihtilaflı mevcut rekorlar, gözden
geçirilmesi için IGFA İcra Komitesine aktarılacaktır. Bunun
kararları nihai olacaktır. IGFA kendisine bir rekor başvurusunu
veya hak iddiasını incelemeyi reddetme hakkını kendine saklı tutar.
Tüm IGFA kararları, kurallar amacına dayandırılacaktır.
2. IGFA Uluslararası Olta Avcılığı Kuralları ile ilgili her ve tüm
hak iddiaları ve/veya ihtilaflar, Florida Eyaleti kanunlarınca bu
yargının kanun ihtilafı prensiplerine bakmaksızın incelenir,
yönetilir, ve uygulanır. Tarafların herhangi bir ihtilafı, anlaşmazlığı,
veya hak talebini karşılıklı çözme yeteneksizliği durumunda, o tür
ihtilaf, anlaşmazlık, veya hak talepleri dava yolu ile çözülür; bu
anlamda o ihtilafın her iki tarafı :
i. Kayıtsız ve şartsız olarak kendini, Broward County, Florida
(“Uygun Makkemeler”) kapsamında bulunan herhangi bir federal
mahkemenin veya yargının özel kişisel muhakemesine teslim
etmeyi kabullenir,
ii. Herhangi “Uygun Makkemeler” den birinin bu tür bir ihtilaf
konusundaki tek ve özel kararına her tür itirazdan feragat eder,
iii. Bu tür mahkemede getirilen bu tür ihtilafın uygunsuz bir
oturum neticesinde oluştuğuna dair iddia etmeyecek ya da
savunmayacak, ve de başka şekilde bunun gibi şahsi bir mahkeme
ya da yargıyı hareket veya terk yolları ile reddetme veya iptal etme
teşebbüsünde bulunmayacağını kabullenir, ve de ayrıca,
iv. Uygulanabilir mahkemelerin dışında herhangi başka bir celse
veya yargıda Olta Balıkçılığı Kuralları’ndan kaynaklanan ya da
ilgili herhangi bir anlaşmazlık, ihtilaf ya da iddia ile bağlantılı
hiçbir dava, eylem veya işlem yapmayacağını kebul eder. Bu
bölümde hiçbir şey, Uygulanabilir mahkemelerde oluşan herhangi
bir yargıyı başka bir oturumda uygulamayı men etmez.
Tarafların herhangi birinin IGFA Uluslararası Olta Balıkçılık
Kurallarının şartlarını uygulamak amacıyla herhangi bir şekilde
harekete geçme gereği sözkusu olduğu durumda, kazanan taraf,
avukat ücret, maliyet ve maliyet olaraka vergilendirilemeyen tüm
cepten harcamalar, ve de bu tür bir eylem ile ilgili pazarlık, aracılık,
hakemlik, dava, ve temyiz dahil olmak üzere, tüm masraflarını geri
almak hakkına sahiptir.
3. Herhangi bir misina veya atkı sınıfında, dünya rekoru bir
yakalama için önemli bir ödül özellikle sunulduğunda, yalnız ve
sadece bir tüm-takım rekoru için hak iddiası kabul edilir.
4. Bazı durumlarda, bir hak iddiası ile sunulan veri bilgilerinin
bir IGFA memuru ya da Uluslararası Komite üyesi veya yerel bir
IGFA kulüp delegesi/temsilcisi tarafından tekrar kontrol edilmesi
istenebilir. Böyle bir davranış resmi yeminli belge hakkında kuşku
anlamında değil, tersine IGFA’nın rekor kayıtlarını araştırma ve
muhafazasında gösterdiği olağanüstü özeninin bir belirtisi olarak
algılanmalıdır.

TÜRLERİN TEŞHİSİ
1. Esas türün pozitif teşhisinin yapılabilmesi için fotoğraflar
sunulmalıdır. Balığınızı tanımak amacıyla hangi belirtilerin kaale
alıncağını bilmek için, bu bölümün sonundaki fotoğraflarla ilgili
kuralları okuyunuz ve Dünya Rekor Av Balıkları kitabındaki Tür
Teşhisi kısmına rücu ediniz. Fotoğrafsız başvurular kabul
edilmeyecektir.
2. Fotoğraflardan ve/veya sunulan diğer verilerde balığın uygun
biçimde tanınması ile ilgili herhangi bir tereddüt var ise, IGFA’ya
rekor başvurusundan önce balık bir iktiyolojist veya kalifiye bir
balık/balıkçılık biyoloğu tarafından incelenmelidir. Bu bilim
adamının ünvanı (veya kalifikasyonu) ve imzası, IGFA başvuru
formunda ya da tür teşhisini teyid eden diğer evraklarda yer
almalıdır.

3. Bir bilim adamı bulunamaz ise, türünün yetkili bir otorite
tarafından tespit edilinceye kadar ya da IGFA tarafından
saklanmasına artık gerek kalmadığı belirtilmesie kadar, balık
korunmalı veya dondurulmuş bir şekilde muhafaza edilmelidir.
4. Resimlerden karara varılamadığı takdirde, ve olta balıkçısı tür
teşhisi için herhangi daha fazla kanıt verisi sağlayamıyor ise, rekor
hak iddiası nazar itibarı alınmayacaktır.

YAKALAMA TANIKLARI
Tüm rekor hak iddiası başvurularında, yakalama tanıkları imkan
dahilinde herzaman önemle tercih edilir. Gerçeklik konusunda
tereddütler sözkonusu olduğuında tenıksız yakalamalar iptal
edilebilir. Tanıkların olta balıkçısının IGFA Uluslararası Olta
Balıkçılığı Kuralları ve Ekipman Kuralları kapsamlarına uygun
davranmışlığını ispat edebilmeleri önem taşır.

Asgari Ağırlık Gereksinimleri
NİSAN 1, 2017 TARİH İTİBAREN GEÇERLİ, IGFA ASGARİ AĞIRLIK
GEREKLİLİKLERİNİ AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ GİBİ UYGULAYACAKTIR.
I. 10kg (20lb) misina (dahil) sınıflarına kadar ve tüm
tippet (sinek kamış) kategorileri için:
Yakalanan avın ağırlığı, aday olacağı misina
çekerinin en az ½’si (yarısı) kadar olmalıdır.
Örneğin 6kg (12lb) misina için aday gösterilen
avın ağırlığı asgari 3kg (6lb) olmalıdır.
II. 10kg (20lb) sınıfından büyük tüm misina kategorileri
için:
Yakalanan avın ağırlığı, aday olacağı misinanın an
az kendi çekeri kadar olmalıdır. Örneğin 24kg
(50lb) misina için aday gösterilen avın ağırlığı
asgari 24kg (52lb 14oz) olmalıdır.

Mevcut Rekorları eşitleyecek veya devirecek
Ağırlık Gereksinimleri
1. 25 libre (11.3 kg) ‘dan az tartılan bir balığın bir rekoru
devirebilmesi için, o balığın mevcut rekor balıktan en az 2 oz
(56.69 gr) daha fazla gelmesi gerekir.
2. 25 libre (11.3 kg) veya fazla tartan bir balığın bir rekoru
devirebilmesi için, o balığın mevcut rekor balıktan en az yüzde
yarım (binde beş) daha fazla gelmesi gerekir. Örneğin: 100 lb
(45.35 kg) durumunda, gerekli olan aşma miktarı 8 oz (226.7 gm)
olacak ; 200 lb (90.71 kg) durumunda gerekli olan aşma miktarı 1
lb (0.453 kg) olacak.
3. Mevcut bir rekor ile ayni tartan veya onun ağırlığını aşması
için gereken miktardan az aşan bir yakalama, eşit (berabere)
sayılacak. İkiden fazla yakalamayı kapsayan bir beraberlik hak
iddiası durumunda, sözkonusu ağırlık orijinal rekor (ilk
yakalanan balık) ağırlığı ile kıyaslanır. Orijinal rekordan az tartan
hiçbirşey dikkate alınmaz.
4. Tahmini ağırlıklar kabul edilmeyecektir. (bakınız : Tartı
Gereksinimleri.). Ons (oz.) veya metrik karşılıkları fraksyonları
(altbirimleri) dikkate alınmayacaktır.

HAK IDDIALARINDA ZAMAN SINIRI
Yalnız ve sadece Tüm-Takım Rekorlar haricinde, ABD kıtasal
sularda yakalanan rakor balıklar için hak iddiaları, yakalama tarihini
izleyen 60 gün içinde IGFA’ya ulaşmalıdır. Diğer sularda
yakalanan rekor balık hak iddiaları ise, yakalama tarihinden itibaren
üç (3) ay içinde IGFA’ya ulaşmalıdır.
Sadece Tüm-Takım rekor hak iddiaları, (1) kabul edilebilir resim
sunulduğu takdirde, (2) balığın ağırlığı pozitif anlamda
tescillenebildiği takdirde, ve (3) yakalama yöntemi kanıtlanabildiği
takdirde, geçmiş yıllar için kabul edilebilir. Geçmiş yıllarda
yapılmış olan yakalamalar için, IGFA dünya rekoru başvuru
formlarında azami miktarda destek bilgi/veri sunmak gerekiyor.
Eksik bir rekor hak iddiası sunulduğu takdirde, eksik olan
bilgilerin neden eksik olduğu izah edilmelidir. Eksik bir hak iddiası
sadece aşağıdaki şartlar yerine getirilirse kaale alınır :

*Due to potential discrepancies in translation, English IGFA Angling Rules and their intent takes precedence over other translations.

1. Eksik hak iddiası, eksik kısımlarının nedeninin dahil edilmesi
şartıyla yukarıda sözü edilen süreler içinde IGFA’ya ulaşması
gerekir.
2. Veri eksiklikleri, rekor hak iddiasını yapan olta balıkçısının
kontrolü dışında durumlara bağlı sebeplere dayanmalıdır.
3. Tüm eksik veriler, özel durumlardan dolayı makul
sayılabilecek bir zaman süreci içinde sunulmalıdır. Bu eksik
hak iddiaları hakkında nihai kararlar. IGFA İcra komitesi
tarafından alınır.

TARTIM GEREKSİNİMLERİ
1. Tüm rekor balıklar, devlet ofisleri veya diğer kalifiye ve akredite
mercihler tarafından tescil edilmiş terazi/baskül ile tartılmalıdır.
İmkan dahilinde her ne zaman mümkünse, ağırlık açısından tarafsız
şahitler kullanılmalıdır. Tüm tartım araçları asgari olarak her oniki
ayda bir kez resmi standartlarca hassasiyet konusunda
tescillendirilmelidir. Eğer balığın tartılması esnasında tartı aracı
geçmiş 12 ay içinde uygun sertifiye edilmediyse, en kısa sürede
sertifiye edilmelidir. Teftişin neticesi bulgular, Tartı aletinin
herhangi bir ayarı öncesi durumunun, resmi bir rapor şeklinde
derlenerek başvuruya eklenmelidir.
2. Balığı tartı aletine bağlamak için (varsa) kullanılan herhangi kayış,
platform, ve/veya ip/halat, tespit edilip toplam ağırlıktan
çıkarılmalıdır.
3. Tartı esnasında, olta balıkçısının balığı yakalamak için bilfiil
kullandığı takım(lar) hem tartım sorumlusuna hem de tartım
şahitlerine teşhir edilmelidir.
4. Tahmin ağırlıklar kabul edilmez. Sadece denizde veya başka su
bölgelerinde tartılan balıklar kabul edilmez.
5. Sadece tartı aleti üzerindeki taksimatlarca okunan değerler kabul
edilir. Bu taksimatların göz kararı okunma ile elde edilen ara
değerler kabul görmez. İki taksimat arasındaki değer onun hemen
altındaki taksimat gibi algılanır.
6. Şayet terazi veya kantarın doğru tartım yapmadığına dair herhangi
bir şüphe sözkonusu ise, IGFA bu tartı aletinin tekrar sertifiye
edilmesini isteme hakkını kendine saklı tutar.
Not: Sadece üyeler için IGFA bir tartı test hizmeti sunar.

Hak Iddialarının Hazırlanması
Bir dünya rekoruna başvurmak için, olta balıkçısı tamamlanmış
bir IGFA başvuru formu, balığı yakalamak için kullanılan zorunlu
misina ve uç birim (aşağıda açıklanan) ekipman uzunlukları, ve
gerek balığın gerekse kullanılan ekipman ile tartı aleti ve de balığın
yanında balıkçının kabul edilebilir fotoğrafların sunulması gerekir.

BAŞVURU FORMU
Rekor hak iddiaları için Resmi IGFA dünya rekoru başvuru
formu ya da fotokopisi kullanılmalıdır. Tüm konuları içerdiği
müddetçe bu form çoğaltılabilir.
Bu başvuru formunu olta balıkçısı kendisi doldurur. IGFA ayrıca,
bu formun misina ile sinek lideri numuneleri ve fotoğraflar ile
beraber postalanmasını da, balıkçının kendisi tarafından şahsen
yapılmasını önerir.
Herhangi bir rekor hak iddiası yapıldığında, olta balıkçısı balığı
yakalamak için kullanılan misinanın veya atkının zikredilen spesifik
mukavemetini belirtmelidir. Misina sınıfı ve atkı sınıf rekorları
durumunda, bu belirti hak iddiasını bir IGFA misina veya atkı sınıf
kategorisine yerleştirecektir ( bak. Dünya Rekorları Kategorileri).
Tüm misinalar IGFA tarafından belirtilen mukavemeti tescillemek
amacıyla incelenecektir. Eğer bir misina veya atkı test neticesi
spesifik kategorisini aşar ise, başvuru bir sonraki kategoriye
sayılacaktır; şayet spesifik bir alt misina veya atkı kategorisine
kayıyor ise, bir alt kategoriye sayılmayacaktır. Hem deniz hem de
tatlı su rekorları için izin verilen en kalın misina veya atkı 60 kg
(130 lb)’dir. Sinek (fly) avlanma için izin verilen en kalın atkı sınıfı
ise 10 kg (20 lb)’dır. Eğer misina veya atkı bu azami mukavemetleri
aşar ise, hak iddiası iptal edilecektir.
Balığı ölçme sırasında azami özen gösterilmelidir, çünkü çoğu
zaman bu ölçümlemeler ağırlık teyidi ve bilimsel incelemeler için
önem taşır. Doğru ölçtüğünüzden emin olmak için, rekor
başvurularındaki ölçümleme diyagramına bakınız.

Olta balıkçısı, gerek kaptan, gerekse tartı ustası ve şahitlerin hem
doğru adresleri hem de imzalarının başvuru formunda
bulunmasından sorumludur. Eğer bir
IGFA memuru veya
temsilcisi ya da bir IGFA kulübünün memuru veya temsilcisi
müsait ise, kendisinden hak iddiasında tanıklık yapmesı istenmeli.
Bir tayfa, rehber veya tartı uzmanının ismi tanıkların arasında
tekrarlanması durumu kabul edilmez.
Başvurunun noter tasdiği olta balıkçısı nezdinde yapılmalıdır.
Noter tasdiğinin mümkün veya alışılagelmiş olmadığı bölgelerde,
bir hükümet temsilcisi veya yetkilisi, bir elçilik veya konsolosluk
mensubu, ya da bir IGFA memuru veya Uluslararası Komitesi
üyesi, noter yerine geçebilir.
Başvuruda herhangi bir kasti sahtekarlık, başvuru yapanın IGFA
rekor hak iddia bavurularını sonsuza dek diskalifiye etmenin
yanısıra, mevcut rekorlarının da iptaline sebep teşkil eder.

MİSİNA VEYA ATKI NUMUNESİ
Tüm sinek (fly) avlanma rekor başvuruları, yapay yem, tüm atkı
ve tam lider ile sunulmalıdır. Bunlar bir bütün şeklinde ve oldukları
gibi olmalıdır.
Tüm diğer başvurular, tüm lider, çift misina, ve çift misinaya
lidere ya da iğneye en yakın olan ana (beden) misinadan asgari 50
feet (15.4m) ile birlikte sunulmalıdır. Tüm bu misina örnekleri ve
(kullanıldığı takdirde) lider, yekpare olarak sunulmalıdır. Lider ile
birlikte bir yapay yem kullanıldığında lider yemin bağlanma
halkasında kesilmelidir.
Her misina örneği yekpare olmalıdır. Misinaya zarar vermeden
rahat açılmasına imkan tanıyacak şekilde sunulmalıdır. Bir yöntem
önerisi olarak, dirtdötgen bir sert karton parçası alıp onun karşılıklı
uç kenerlarına birkaç çentik açınız. Misinanın bir ucunu kartona
sabitleyerek çentiklerden geçirmecesine sarınız. Bilahare diğer ucu
da sabitledikten sonra kartonun üzerinde isim ve misinanın
(kopma) gücünü yazınız. Sunulan dolanmış ya da kolayca
açılamayan misina örnekleri kabul edilmeyecektir.

Fotoğraf Gereksinimleri
Balığın tüm boyunu, yakalamada kullanılan kamış ve makara
takımı, ve de tartı için kullanılan kantar/terazi fotoğrafları, her
rekor başvurusu yanında sunulmalıdır. Olta balıkçısının yakalanan
balık ile birlikte fotoğrafı da ayni şekilde gereklidir.
Tür tanımlaması için, mümkün mertebe net ve açık fotoğraflar
sunulmalıdır. Bu durum hibrid veya başka benzer türler ile kolay
karıştırılabilecek balıklar için bilhassa geçerlidir. Köpek balıkları
için başvurular, yandan çekilen resimlere ilaveten, dişlerin resimleri
ve de kafa ile gövdenin üstten çekilmiş resimleri de gereklidir. Bu
fooğraflarda, sözkonusu köpekbalığında iki sırt yüzgeçi arasında
çıkıntı şeklinde bir sırt olup olmadığı belirgin şekilde
farkedilebilmelidir.
Tüm durumlarda, balığın hem asılmış hem de düz bir zeminde
yatırılmış hali ile resmi çekilmelidir. Balık resmi dolduracak ama
resimde gizli veya görünmeyen hiçbir kısmı olmayacak. Yüzgeçler
taman açık olacak ve eller ile örtülmüş olmayacak, çenesi ya da
kılıcı açıkça görülebilecek. Köpekbalığı ve orkinos/ton balıklarının
omurga çıkıntılarını kuyruk ipi ile saklamaktan kaçınmak gerekir.
Yanı üzerinde yatırılmış bir balığın fotoğrafı çekilirken, balığın
altındaki zemin pürüzsüz olacak ve mümkünse yanına bir cetvel
veya metre konmalıdır. Muhtelif açılardan resimler her zaman çok
daha yardımcı olur.
İlaveten balığın kantar/terazi üzerinde ve tartılan ağırlığı gösteren
bir fotoğrafı, başvuruyu hızlandırmaya yardımcı olacaktır.
Gün ışığında ve çoğaltılabilir negatif film ile çekilen fotoğraflar
imkan dahilinde özellikle önerilir.
Not : IGFA’nın iki ayda bir yayınlanan International Angler
haber bülteni yakalanan dünya rekorları hakkında olta balıkçılarını
güncel tutar. Gerek balık gerekse balıkçının yayınlanabilir
fotoğraflarının bize ulaşması önemlidir. Yakalama aksiyonu
fotğraflarınız varsa onları da görmek isteriz.

*Due to potential discrepancies in translation, English IGFA Angling Rules and their intent takes precedence over other translations.

Ağırlık ve Ölçümler için Dönüşüm
Formülleri
Dünya Rekoru hak iddiaları sunan kişiler, balığın ağırlık ve
ölçülerini alındığı/ölçüldüğü birimlerce sunması istenmektedir.
Bilginiz için aşağıdaki formüller verilmektedir :
Ounces
Ounces
Pounds
Pounds
G r a ms
G r a ms
K i l o g r a ms
K i l o g r a ms

x
x
x
x
x
x
x
x

AĞIRLIKLAR
28.349
0.02835
453.59
0.45359
0.0353
0.002
35.2736
2.2046

=
=
=
=
=
=
=
=

G r a ms
K i l o g r a ms
G r a ms
K i l o g r a ms
Ounces
Pounds
Ounces
Pound

Inches
x
Inches
x
Feet
x
Feet
x
Mi l l i me t e r s x
C e n t i me t e r s x
C e n t i me t e r s x
Me t e r s
x

ÖLÇÜLER
25.4
2.54
30.48
0.3048
0.03937
0.3937
0.0328
39.37

1 pound force
1 kilogram force
1 fathom

x
x
x

SAİR
4.448
9.806
6

=
=
=
=
=
=
=
=

Mi l l i me t e r s
C e n t i me t e r s
C e n t i me t e r s
Me t e r s
Inches
Inches
Feet
Inches

= Newtons
= Newtons
= Feet
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DÜNYA BOY TÜM TAKIM REKORLARI İÇİN
KURAL VE GEREKSİNİMLER
Genel Bilgi
Boy Rekorları için kayda giren tüm balıklar olta balıkçıları
tarafından yakalama mahalinde ölçülerek, kendi güçleri ile ve
sağlıklı durumda yüzmelerini sağlayarak geri salınmalıdır. Sağlıklı
bir geri salma sağlamak için balık suda ileri hareketler ile
canlandırılmalıdır. Yakalanıp boy rekorları için kaydedilen
balık(lar) tartılmaya ve başka rekor kategorileri için başvuruya
kabul edilmez.

Kurallar ve Donanım Yönetmelikleri
Konvansyonel ve Sinek (Fly) takımlar ile denizde veya tatlı sularda
avlanmak ile ilgili öngörülen tüm IGFA kural ve donanım
yönetmelikleri, aşağıdaki istisnalar haricinde uygulanır. Tüm olta
balıkçılığı ve donanım yönetmelikleri balık ölçülüp geri salınıncaya
kadar geçerlidir.

A. KAKIÇLAR & AĞLAR
1. Balığı almak için kakıç/kanca kullanımı yasaktır.
2. Balığı almak için kullanılan ağlar tam boy olarak 8 feet (2.44
metre)’i aşmamalıdır. (Bir köprüden, mendirekten veya başka
yüksek sabit bir yapıdan avlanıldığında bu boy kısıtlaması geçerli
değildir.).
3. Bu iş için, düğümsüz, kauçuk kaplı ağlar veya sümük ve pul
ayrılmasını minimize eden benzer ağlar ın kullanımı özellikle
önerilir.

B. ÖLÇME CİHAZI
1. Tüm balıklar resmi bir IGFA ölçüm cihazı kullanarak
yapılmalıdır (cihazınızı http://store.igfa.org/ dan sipariş ediniz).
2. Ölçüm cihazının altlığı kesilerek kısaltılabilir, ancak kısalttıktan
sonra tekrar birleştirilemez.

Olta ile Avlanma Yönetmeliği
Aşağıdaki hareketler bir yakalamayı diskalifiye eder :
1.IGFA donanım veya avlanma kurallarına riayet etmemek.
2. Belgelendirme işlemi esnasında ve sırasında balık ölür ise, veya
geri salındıktan sonra kendi becerisi ile yüzerek uzaklaşamıyor ise.

Boy Rekoru Gereksinimleri
Boy Rekoru için kaydedilen tüm balıklar, izleyen ilave ve istisnalar
hariç, diğer rekor kategorileri için öngörülen ayni gereksinimlere
tabidir.

A. ÖLÇÜM GEREKSİNİMLERİ
1. Balık, düz bir yüzey üzerinde, resmi bir IGFA ölçüm cihazı
kullanarak yapılmalıdır.
2. Balığın ağzı kapalı ve yem ya da başka alet gibi takıntısız şekilde
çene ucu, aletin burun durdurma setine dayanmalıdır.
3. Balık ölçü cihazını üzerinde tam yan yatarken, ölçüm balığın
kapalı ağzının en uç noktasından kuyruğun dış kısmının ortasına
kadar alınmalıdır.
4. Tüm ölçümler santimetre (cm) olarak yapılmalıdır.
5. Santimetre aralıklarında ölçülen balıkların boyu en alt değer
olarak kaydedilir. Örneğin 45 ile 46 cm arasında ölçülen bir balık
45 cm olarak kaydedilir.

C. MEVCUT REKORLARI KIRMAK VEYA
BERABERLİĞİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ
BOY GEREKSİNİMLERİ
1. Mevcut bir rekoru kırmak için belık, mevcut rekor boyundan
asgari iki (2) cm daha uzun olmalıdır.
2. Mevcut bir rekor boyu kadar veya fark olarak istenen 2 cm’den
az ölçülen av beraberlik anlamında eşit sayılacaktır.
Yakalanan avlardan iki adetten fazlası beraberlik için saayılacak
durumunda ise, orijinal (ilk yakalanan) rekor balık ile kıstaslama
yapılır. Ölçüsü orijinal (ilk yakalanan) rekordan az çıkan hiçbir şey
kayda alınmaz.

D. FOTOĞRAF GEREKSİNİMLERİ
Başvuruya eklenen fotoğraflar aşağıdaki bilgileri içermelidir.
1. Ölçüm cihazının üzerine monte edilmiş balığın ağız ve kuyruk
uçları açıkça görünecek şekilde konumu. Balık sabit duracak
şekilde tutulabilir ancak bu hareket şerit üzerindeki balığın
görüntüsünü gölgelememeli.
2. Balığın hem ağzının hem de kuyruğunun şerit üzerindeki
konumunu gösteren yakın görüntü.
3. Balık ile beraber balıkçı.
4. Yakalama için kullanılan kamış ve makine (makara).

Genel En İyi Davranış Yöntemleri
Balığınızı rekor amaçlı kayıt içinsudan çıkarttığınızda, olta balıkçısı
olarak ya ellerinizi ya da düğümsüz, kauçuk kaplı ağlar kullanmanız
sümük ve pul zedelenmelerini asgariye indirger. Balığı zaptetmeye
yardımcı olması amacıyla dudak kıskaçları kullanılabilir. Ancak,
büyük balıklar dikey yönde kaldırarak sudan çıkartılmamalıdır,
çünkü bu hareket gerek çene gerekse iç organlara zarar verebilir.
Balığı sudan elle çıkartmanın en iyi yolu, balığı alt çenesinden
tutarken altından destekleyerek kaldırmaktır. Neticede amaç balığı
her zaman dikeyinden ziyade yatay bir şekilde muhafaza etmektir.

Belgeleme
IGFA rekorları yakalanan balığın fotoğraf, ölçüm ve/veya tartımını
gerektirir. Tüm bunlar zaman gerektirir, dolayısıyla balığı karaya
veya tekneye almadan evvel gerekli ekipmanı hazır bulundurmanız
gereklidir. Belgelendirme işlemi birkaç dakikadan fazla sürer ise,
balığı arada bir suya sokunuz ya da nefes almasına imkan vermek
için bir livara koyunuz.

Geri Salma
Balıklar geri salındığında epey zaman sarfetmek ve özen göstermek
gerekiyor. Balıklar suya konup kuyruk dibinden tutulmalıdır. Eğer
balık hareket etmeyip kendi gayreti ile elinizden kurtulup yüzmüyor
ise, onu suda tatlıca ileriye doğru hareket ettirerek solungaçlarından
su akmasını sağlayınız. En iyi neticeler için, ileri-geri hareketlerden
ziyade balığı sürekli ileri doğru hareket ettiriniz. Balık solungaçları
bir bakıma kitap sayfalarını andırır, ve suyun sadece tek yöne
akmasına izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Balığa yavaşça bir
daire çizdirmek veya onu teknenin arkasından nazikçe çekmek
aranan neticeyi genellikle verir.

B. SERBEST (AÇIK) REKORLAR İÇİN
ASGARİ BOY GEREKSİNİMLERİ
Serbest rekor kategorileri için kaydedilen balık, namzet tür
listesinde belirtildiği gibi, o tür için kayda geçmiş olan azami boyun
üst yarısında yer almalıdır.

*Due to potential discrepancies in translation, English IGFA Angling Rules and their intent takes precedence over other translations.

Kuyruğun dış orta
kenarından ölçünüz.
Ölçüm iki taksimat
arasına denk gelir ise,
alt rakkamı okuyup
kaydediniz.

Balığın ağzı kapalı ve yem ya da başka alet gibi
takıntısız şekilde çene ucu, aletin burun
durdurma setine dayanmalıdır.

Tüm balıklar resmi bir IGFA ölçü cihazı kullanarak
ölçülmelidir. (sizinkini http://store.igfa.org/ ‘dan
sipariş ediniz.
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TUZLU SU (DENİZ) TÜRLERİ
Albacore
Amberjack,greater
Bass, black sea
Bass, European
Bass, kelp(calico)
Bass, striped
Bluefish
Bonefish
Bonito, Atlantic
Bonito, Pacific
Cobia
Corbina,California
Dentex
Drum, black
Drum, red
Grouper, gag
Grouper, red
Halibut,California
Jack, almaco
Jack, crevalle
Jack, horse-eye
Jack,Pacific crev.
Kahawai(Australian salmon)
Kawakawa
Ladyfish
Leerfish (Garrick)
Mackerel, cero
Mackerel,narrowbar’d
Mackerel, Pac.sierra
Mackerel, Spanish
Madai
Meagre
Permit
Pollock
Pompano, African
Queenfish, talang
Rockfish, black/blue
Roosterfish
Samson fish
Seabass, blackfin
Seabass, Japanese (suzuki)
Seabass, white
Seatrout, spotted
Shark, bonnethead
Skipjack, black
Snapper (squirefish)
Snapper, Afr. Red
Snapper, cubera
Snapper, grey
Snapper, mullet
Snapper, mutton
Snapper, Pacific cubera
Snapper, red
Snapper, yellowtail
Snook, Atlantic
Snook, Pacific
Tarpon, oxeye
Threadfin, giant African
Threadfin, king
Trevally, bigeye
Trevally, bluefin
Trevally, giant
Trevally, golden
Tripletail
Tuna, blackfin
Tuna, longtail
Tuna, skipjack
Tunny, little
Weakfish
Yellowtail, Caifornia
Yellowtail, southern

Thunnus alalunga
Seriola dumerili
Centropristis striata
Dicentrarchus labrax
Paralabrax clathratus
Morone saxatilis
Pomatomus saltatrix
Albula spp.
Sarda sarda
Sarda spp
Rachycentron canadum
Minticirrhus undulatus
Dentex dentex
Pogonias cromis
Sciaenops ocellatus
Mycteroperca microlepis
Epinephelus morio
Paralichthys californicus
Seriola rivoliana
Caranx hippos
Caranx latus
Caranx caninus
Arripis trutta
Euthynnus affinis
Elops spp.
Lichia amia
Scomberomorus regalis
Scomberomorus commerson
Scomberomorus sierra
Scomberomorus maculatus
Pagrus major
Argyrosomus spp.
Trachinotus falcatus
Pollachius virens
Alectis ciliaris

61 cm
92 cm
33 cm
46 cm
33 cm
67 cm
59 cm
50 cm
42 cm
49 cm
85 cm
33 cm
49 cm
67 cm
72 cm
66 cm
42 cm
66 cm
80 cm
57 cm
50 cm
50 cm
41 cm
47 cm
39 cm
61 cm
47 cm
100 cm
49 cm
39 cm
40 cm
30 cm
52 cm
56 cm
58 cm
Scomberoides commersonianus 60cm
Sebastes melanops
31 cm
Nematistius pectoralis
81 cm
Seriola hippos
75 cm
Lateolabrax latus
47 cm
Lateolabrax japonicus
63 cm
Atractoscion nobilis
83 cm
Cynoscion nebulosus
50 cm
Sphyrna tiburo
50 cm
Euthynnus lineatus
42 cm
Pagrus auratus
47 cm
Lutjanus agennes
69 cm
Lutjanus cyanopterus
69 cm
Lutjanus griseus
37 cm
Lutjanus aratus
58 cm
Lutjanus analis
45 cm
Lutjanus novemfasciatus
67 cm
Lutjanus campechanus
48 cm
Ocyurus chrysurus
34 cm
Centropomus spp.
25 cm
Centropomus spp.
25 cm
Megalops cyprinoides
75 cm
Polydactylus quadrifilis
100cm
Polydactylus macrochir
83 cm
Caranx sexfasciatus
44 cm
Caranx melampygus
58 cm
Caranx ignobilis
76 cm
Gnathanodon speciosus
48 cm
Lobotes surinamensis
48 cm
Thunnus atlanticus
52 cm
Thunnus tonggol
72 cm
Katsuwonus pelamis
49 cm
Euthynnus alletteratus
53 cm
Cynoscion regalis
48 cm
Seriola lalandi dorsalis
80 cm
Seriola lalandi lalandi
78 cm

TATLI SU TÜRLERİ
Arawana
Asp
Barramundi
Bass, Australian
Bass, largemouth
Bass, smallmouth
Bass, striped (landlocked)
Bass, white
Bass, whiterock
Bluegill
Bowfin
Carp, common
Carp, grass
Catfish, blue
Catfish, channel
Catfish, redtail(pirarara)
Catfish, sharptooth
Char, Arctic
Crappie, black
Crappie, white
Dolly varden
Dorado
Gar, Florida
Gar, shortnose
Grayling
Grayling, Arctic
Kokanee
Muskellunge
Nembwe
Oscar
Payara
Peacock, blackstriped
Peacock, butterfly
Peacock, orinoco
Peacock, speckled
Perc, nile
Perch, white
Perch, yellow
Pickerel, chain
Pike, northern
Salmon, Atlantic
Salmon, Atl (landlocked)
Salmon, chinook
Salmon, chum
Salmon, coho
Salmon, pink
Salmon, sockeye
Shad, American
Snakehead
Snapper,Papuan blck
Sorubim
Taimen
Tigerfish
Tigerfish, giant
Trahira, giant
Trout, brook
Trout, brown
Trout, bull
Trout, cutthroat
Trout, golden
Trout, lake
Trout, rainbow
Walleye
Zander

Osteoglossum bicirrhosum
Leuciscus aspius
Lates calcarifer
Macquaria novemaculeata
Micropterus salmoides
Micropterus dolomieu
Morone saxatilis
Morone chrysops
Morone saxatilis/chrysops
Lepomis macrochirus
Amia calva
Cyprinus carpio
Ctenopharyngodon idella
Ictalurus furcatus
Ictalurus punctatus

41 cm
40 cm
62 cm
27 cm
48 cm
34 cm
65 cm
24 cm
44 cm
19 cm
45 cm
55 cm
66 cm
73 cm
60 cm
Phractocephalus hemioliopterus 69 cm
Clarias gariepinus
85 cm
Salvelinus alpinus
51 cm
Pomoxis nigromaculatus
24 cm
Pomoxis annularis
24 cm
Salvelinus malma
50 cm
Salminus maxillosus
55 cm
Lepisosteus platyrhincus
42 cm
Lepisosteus platostomus
38 cm
Thymallus thymallus
25 cm
Thymallus arcticus
37 cm
Oncorhynchus nerka
32 cm
Esox masquinongy
76 cm
Serranochromis robustus
27 cm
Astronotus ocellatus
19 cm
Hydrolicus scomberoides
53 cm
Cichla intermedia
26 cm
Cichla ocellaris
33 cm
Cichla orinocensis
32 cm
Cichla temensis
45 cm
Lates niloticus
100 cm
Morone Americana
21 cm
Perca flavescens
18 cm
Esox niger
39 cm
Esox lucius
68 cm
Salmo salar
64 cm
Salmo salar
46 cm
Oncorhynchus tshawytscha 53 cm
Oncorhynchus keta
48 cm
Oncorhynchus kisutch
53 cm
Oncorhynchus gorbuscha
39 cm
Oncorhynchus nerka
35 cm
Alosa sapidissima
35 cm
Channa spp.
29 cm
Lutjanus goldiei
50 cm
Pseudoplatystoma spp.
52 cm
Hucho taimen
78 cm
Hydrocynus vittatus
43 cm
Hydrocynus goliath
64 cm
Hoplias macrophthalmus
26 cm
Salvelinus fontinalis
34 cm
Salmo trutta
51 cm
Salvelinus confluentus
51 cm
Oncorhynchus clarki
44 cm
Oncorhynchusa guabonita
35 cm
Salvelinus namaycush
74 cm
Oncorhynchus mykiss
54 cm
Stizostedion vitreum
52 cm
Stizostedion lucioperca
43 cm

*Due to potential discrepancies in translation, English IGFA Angling Rules and their intent takes precedence over other translations.

G ERİ S ALMA (Y AKALA -B IRAK ) Ö NERİLERİ
Ö z e l l i k l e k ı l ı ç g i l l e r o l ma k
üzere, birçok balıkçılık
y a r ı ş ma l a r ı , t e me l o l a r a k I G F A
k u r a l l a r ı n ı n b e n i ms e me k t e d i r .
Bunun da esas sebebi liderin ya
k a mı ş u c u n d a n g e ç mi ş o l ma s ı y a
d a y a r d ı mc ı t a y f a v e y a b a ş k a s ı
t a r a f ı n d a n e l e a l ı n mı ş o l ma s ı i l e
y a k a l a ma n ı n g e r ç e k l e ş t i ğ i
i n a n c ı n a d a y a n ı r . An c a k I GF A
kurallarında, sözkonusu kurallar
ilk yazıldığında yakalanan balık
t a r t ı l ı n c a y a k a d a r y a k a l a n mı ş
s a y ı l ma d ı ğ ı n d a n d o l a y ı , ö y l e b i r
i b a r e g e ç me me k t e d i r .
Y ı l l a r b o y u n c a , g e r i s a l ma y a
y ö n e l i k b i r k a ç k u r a l l a r d ö ş e me k
i ç i n b i r ç o k k i ş i d e n mü r a c a t l a r
v e ö n e r i l e r g e l i mi ş t i r .
IGFA’nın inancıdır ki, geri
s a l ma i ç i n r e s mi b i r t a r i f
sağlanırsa, balıkçıların
yakala-bırak becerilerini
mu k a y e s e e t me k l e
k a l ma y ı p , d a h a ö n e ml i s i b u
balıkçıları avlarını daha
f a z l a g e r i s a l ma y a
y ö n e l me l e r i n i
sağlayabilecektir. Ocak
ayındaki son toplantısında,
IGFA Yönetim Kurulu
aşağıdakileri kabul
e t mi ş t i r :
I G F A , b i r b a l ı ğ ı n r e s mi
olarak geri salındığını,
aşağıdaki hareketlerden
birinin gerçekleştiği
takdirde kabul edecektir:
A . Y a r d ı mc ı t a y f a l i d e r i
ele alabildiğinde.
B . F ı r d ö n d ü n ü n k a mı ş
u c u n a d e ğ me s i .
C. Lider ile ana beden/çift
mi s i n a / s i n e k mi s i n a
a r a s ı b a ğ l a n t ı ( d ü ğ ü m,
e k , v . b . ) k a mı ş ı n e n u ç
halkasından geçtiğinde.
Lider boyları geçerli IGFA
kurallarına uygun
o l ma l ı d ı r . Ö z e l l i k l e , 1 0 k g
( 2 0 l b ) d a h i l ç e k me h a d d i n e
s a h i p mi s i n a l a r i ç i n a z a mi
1 5 f t ( 5 m) o l ma s ı . 1 0 k g
( 2 0 l b ) ü z e r i mi s i n a l a r i ç i n
a z a mi 3 0 f t ( 1 0 m) o l ma s ı .
T ü m l i d e r ö l ç ü ml e me l e r i
y a p a y y e mi v e / v e y a i ğ n e
t a k ı mı n ı i ç e r me k k a y d ı y l a
yapılıp, son iğnenin kıvrım
ucuna kadar ölçülür. Sinek
( F l y ) y ö n t e mi i ç i n l i d e r
i ç i n a z a mi t a k ı m s ı n ı r ı
yoktur. Ancak IGFA
kurallarınca, 10kg (20lb)
üzeri atkı sınıflarına izin
v e r i l me d i ğ i n d e n ,

konvansyonel takım
y ö n e t me l i ğ i n e u y g u n
k a l ma c a s ı n a I G F A 1 5 f t ( 7 . 5 m)
a z a mi b i r s i n e k ( f l y ) l i d e r
b o y u n u b e n i ms e y e c e k t i r . S i n e k
lideri boyu, sinek yem dahil
o l ma k ü z e r e , s o n i ğ n e n i n k ı v r ı m
ucuna kadar ölçülür. Şok atkı
(tippet) boyları 12 inç
( 3 0 . 5 c m) ’ d e n f a z l a o l ma ma l ı d ı r ,
ve sınıf atkıları da asgari 15 inç
( 3 8 . 1 c m) o l ma l ı d ı r .
Yuakarıda önerilen kurala
ilaveten, sağlıklı ve etik bir
g e r i s a l ma i ç i n I G F A a ş a ğ ı d a k i
e n u y g u n y ö n t e ml e r i t a v s i y e
eder.

• Canlı veya ölü doğal yem ile
avlanıldığında dairesel iğne
önerilir.
• İğne çıkartılmalı ve ava ya da
balıkçıya zarar vermemelidir.
• İğne çıkartılamıyor ise, lider iğneye
en yakın yerinden kesilmelidir.
• Yardımcılar, özellikle de çenesinden
tasmalanmadıysa, balığa daha fazla
zarar vereceğinden lideri el ile
koparmak ya da darbeli asılmaktan
çekinmelidir.
• Yorgun balığa nefes aldırmak için,
solungaçlarından su aktırmacasına
suda ileriye doğru hareket ettirerek
vakit ayırmalıdır.
• Balık ağa alınacaksa da, lastik kaplı
ve düğümsüz ağlar kullanılmalıdır.

*Due to potential discrepancies in translation, English IGFA Angling Rules and their intent takes precedence over other translations.

