Mina Seyahi
21-22 April 2017

Race Instructions

1. DATE OF EVENT – VENUE - ORGANI ZA T IO N
The Duba i Interna tio n a l Ma rine Club (DIMC) under the a egis of Interna tio na l Jet Sports
Boa ting Associa tion (IJ SBA) a nd a uthorisa tio n of UAE Ma rine Sports Federa tion (UAE MSF)
w ill be orga nising the :



Duba i Jetski Ma ra thon 2017
J uma ira h Bea ch

21-22 april 2017
2. ORGANI S IN G COMMITTEE





Duba i Interna tio n a l Ma rine Club (DIMC)
Te l.:- 0097 1 4 3995 7 7 7
Fa x: - 0097 1 4 3994 1 8 1
E -ma il: ra ce@dimc.c om

TITLE

NAME

Event Director
Race Officer of the Day
Technical Officer

Hezaim AlGemzi
Ghanim Almarri
Hassan Qasem
Abdullah Al Muhairbi
Mohammed Ali Al Sammak
Khalid Mohsen
Mansoor Mosen
Fahad Al Marri
Mohammed Morad
Mohammed Ali Zaki
Wafiq Abdullah
Waleed Elgabri
Selvaraj Rengasamy
Dharmesh Rawat

Course Marshalls
Dry & Wet Pit Marshalls
Registration
Safety Officer
Media Officer
Logistics Officer
IT Officer

TIMETABLE

Friday, 21st April 2017
2017  أبريل21 الجمعة
13:30 – 16:30

Registration and Technical Inspection
التسجيل والفحص الفني

17:00

Pilot Briefing (Mandatory)
)االجتماع التنويري (إجباري

Saturday, 22nd April 2017
2017  أبريل22 السبت
09:00

10:00

Distribution of Tracking Device at DIMC Dry Pit
توزيع أجهزة التعقب في مقر النادي
All Riders at Start Line
جميع املتسابقين على خط البداية

10:30

MOTO (1) START
بداية الجولة األولى للسباق

14:00

MOTO (2) START
بداية الجولة الثانية للسباق

NOTE: Immediately after the race, top five winners to proceed to the Podium for Prize Giving Ceremony.
.بعد السباق مباشرة الفائزين الخمسة األوائل يتوجهون ملنصة التتويج لتوزيع الكؤوس: مالحظة

RACE RULES

SR#

DESCRIPTIONS

1 Race duration : 90 minutes (each MOTO 45 minutes)
2 Open to runabout class only.

الشرح
) دقيقة لكل جولة45(  دقيقة90 :مدة السباق
مفتوح لفئة "الجالس" فقط

3 Open to any modification required either to hull or engine.

مفتوح ألي تعديل مطلوب على الهيكل أو املحرك

4 Mandatory to use OEM fuel tank.

إلزاميOEM) ( استخدام خزان الوقود األساس ي

5 Pilot minimum age should not be less than 16 years old.

. سنة16 عمر السائق يجب أال يقل عن

If age of pilot is 16 years old. Racer should have letter of
consent from their parents.

 يطلب منه إحضار رسالة موافقة من، سنة16 في حال كان عمر السائق
. ولي األمر

6

7 Mandatory to wear all safety gear for competition.
8 Refueling area should only be in designated area only.
9
10
11

12

13

14

15

Beach cart can be used with help of sand buggy if available by
the team owners.

ارتداء جميع معدات السالمة إلزامي
منطقة التزود بالوقود يجب أن تكون في املكان املخصص لذلك فقط

يمكن استخدام العربة (التريال) بمساعدة دراجة الدفع الرباعي إذا
.توفرت لدى الفريق
عدم االلتفاف على العوامة سيؤدي إلنقاص لفة من إجمالي لفات
Missed buoy will penalize (-1) lap.
املتسابق
In case race stop for any reason, OOD will restart the race
في حال توقف السباق ألي سبب من األسباب يقوم مدير السباق بإعادة
according to the last lap position. (this will be explained during السباق بحسب الترتيب الذي سبق لفة إيقاف السباق (سيتم إيضاح
the riders briefing).
)هذه النقطة في االجتماع التنويري
Any race doesn’t maintain the fueling area clean and tidy will
عدم املحافظة على نظافة منطقة التزود بالوقود سيؤدي إللغاء
led to disqualification (oil fuel spill). Any rider exceeding 5
. عقدة في املرس ى5 النتيجة وستتم معاقبة أي متسابق تتجاوز سرعته
knots speed inside the harbour.
The racer will pay registration fees, vest, sticker and a deposit
 درهم تشمل الجاكيت وامللصقات باإلضافة ملبلع500 رسوم التسجيل
amount of AED 1,000 to be refunded after returning the
 درهم يودع ويعاد بعد إعادة املتسابق لجهاز التعقب1000
tracking device.
Time Limit of receiving application will be until Friday,21st
 أبريل21 آخر موعد الستالم طلبات التسجيل سيكون يوم الجمعة
April 2017 only. Penalty of AED 1,000 for late application
 درهم1000  وأي طلب تسجيل بعد ذلك سيغرم صاحبه مبلغ2017
submission after the approval of the race committee.
.وذلك بعد موافقة اللجنة املنظمة
Returning of tracking device and deposit refund will be after
 وفي حال فقدان أو تضرر،إعادة جهاز التعقب بعد انتهاء السباق
the race. For missing and damaged tracker, cash deposit will
.الجهاز لن ترد قيمة اإليداع النقدي للمتسابق
not be refunded.

RACE COURSE AND SAFETY
COURSE

OPTION A

OPTION B

