EN BÜYÜK BALIK BODRUM
YAKALANDI 39 KİLO

DA

Uluslararası Bodrum Balık Turnuvasının ilk günü Tayfun
Meriç’in kaptanlığını yaptığı Fındık adlı tekne ile 39 kilo
ağırlığında bir Blufin türü orkinos yakalandı.
Bodrum Marine Group ve Mercury Sport’un ana sponsorluğunda,
Milta Bodrum Marina ve Marina Yacht Club Bodrum’un
katkılarıyla gerçekleşen Bodrum Açık Deniz Sportif Balıkçılık
Turnuvası, 43 teknenin katılımı ile başladı.
Perşembe ve cuma günleri
Milta Bodrum Marina’ya
giriş yapan ekipler; Marina Yacht Club’da kayıt işlemlerini
tamamladılar. Vespa Cafe’de gerçekleşen bilgilendirme
toplantısının ardından tüm konuklar Marina Yacht Club Jazz
Bar’daki kokteyle katıldılar.
Cumartesi sabah beş sularında denize açılan yarışmacılar;
akşam altıda tartma işlemi için Marina Yacht Club’da buluşarak
balıkları tarttılar.
Bu yıl 6 ıncı kez düzenlenen Uluslararası Açık Deniz Turnuvası
ilk günü bereketl geçerek 14 balık yakalandı.
Bu balıklar dışında catch and release uygulaması dahilinde
tutulan balıklara zarar verilmeden videoları çekilip, baliklar
denize geri salındı. Bu uygulamayı yapan balıkçılar a turnuva
sonunda iki kat puan ile sıralamada yer alacaklar.
Turnuva, geleneksel turizm anlayışına renk katmak, Bodrum
Yarımadası ve Gökova Körfezi’nin tarihi ve sosyal
zenginliklerinin yanı sıra, doğal güzelliklerine de dikkat
çekmek amacıyla düzenleniyor.
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Turnuvası’nda paylaşılan dostluk ve tecrübenin yanı sıra,

toplam 10.000 Dolar para ödülü ve çeşitli hediyeler de
sahiplerini bulacak.
Turnuva sportif amaçlı olup, IGFA (Uluslararası Sportif
Balıkçılık Federasyonu) Sportif Balıkçılık Deniz Kuralları ve
Bodrum Sportif Balıkçılık Turnuvasına özgün kurallar gerçerli.
Ayrıca bu turnuvada çevreyi korumak ve sürdürülebilir
balıkçılığı sağlamak amacıyla,
“Yakala ve Sal” (Catch and
Release) ve etik kurallar öncelikli uygulanmakta.

Birisi Yunanlı toplam 43 yarışmacının katıldığı yarışmanın ilk
günü yakalanan 14 balığın kiloları ile yakalayan teknelerin
isimleri şöyle: Mermaid teknesi albakor 10,66 k.g
Bluefin teknesi yazili orkinos 7,5 k.g
Cano 1 teknesi albakor 14,52 k.g
Cano 1 teknesi albakor 14,66 k.g
Cano 1 teknesi albakor 11.90 k.g
Istavrit teknesi bluefin 26,24 k.g
Tango teknesi albakor 11,22 k.g
Pacemaker teknesi albakor 10,62 k.g
Pacemaker teknesi albakor 12 k.g
Pacemaker teknesi albakor 12 k.g
Pacemaker teknesi bluefin 27,20 k.g
G Fly teknesi bluefin 33,45 k.g
G Fly teknesi bluefin 37,40 k.g
Findik teknesi bluefin 39. k.g

