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 اللوائح والنظم  -1

 المارات للرياضات البحرية.اتحاد اوقوانين  نادي ديب الدويل للرياضات البحرية الصادرة عن  والتعليمات تطبق اللوائح والنظم(      1.1

 تقع على عاتق المشاركين الحصول على التعليمات وفهمها والعمل بما جاء فيها.(      2.1

 

 تبليغ المتسابقين  -2

   والتي سيتم اعتمادها كوسيلة للتواصل مع اللجنة المنظمة للسباق .الخاصة به الهاتف يقوم النوخذه بتحديث بيانات (      1.2

وكالذل  مالن خالنل البرنالام   الرسالمي مالن خالنل وسالائل ا عالنم المختلفالة ووسالائل التواصالل االجتمالاعي يتم االعالن  عالن موعالد مقامالة السالباق(      2.2

اىل رقم هاتف المتسالابق المعتمالد يف السالجنت دحداييات السباق  ( SMSإرسال رسالة نصية قصيرة )ستقوم اللجنة بو  .الزمني المعتمد 

 .للمتسابق من خنل البريد االلكتروين أو 

 

 والتسجيلالمشاركة   -3

 

 العقوبة التعليمات  البند

 قدم المسجلة رسميا والحاصلة على ملكية من الجهات المعتمدة يف الدولة 60المشاركة لجميع السفن الشراعية فئة يحق  1

2 
ية المحمل، او من يفوضه بذل  مع مرفاق كافة الويائق المطلوبة )ملك النوخذةيعتمد طلب التسجيل دحسب البرنام  الزمني بعد توقيع 

 بطاقات الهوية لجميع المشاركين، ملكية قارب القطر سارية المفعول(

3 
ائزة تقع المسؤولية كاملة على النوخذه بتوفير البيانات المالية الدقيقة وتزويد اللجنة برقم الحساب )أيبا ( عند التسجيل لتحويل قيمة الج

 المالية

4 
مال اجراءات التسجيل واستنم أجهزة التتبع لوضعها على المحمل والتأكد من تشغيلها طوال ضرورة التبليغ عند الوصول للجزيرة الستك

 فترة السباق

5 

 بحالة سليمةو مباشرة معادة الجهاز اىل اللجنة بعد انتهاء السباق . أ

 التأخر يف معادة الجهاز اىل اللجنة بعد انتهاء السباق . ب

 درهم 5000/- غرامة

 درهم 1000/-غرامة 

 

6 

% مالالن مجمالالوب البحالالارة الكلالالي والبحالالارة 50المالالواطنين عالالن  مفتالالوو ويجالالب أ  ال يقالالل عالالدد البحالالارة البحالالارةعالالدد  . أ

 . اآلخرين من مواطني دول مجلس التعاو  الخليجي، اليمن أو جزر القمر

 درهم 5000غرامة 

اللجنالالة الفنيالالة يمُنالالع مشالالرا  أي بحالالارة مالالن جنسالاليات لالالم يالالتم )كرهالالا يف البنالالد )أ( مال بعالالد الحصالالول علالالى موافقالالة  . ب

 المنظمة.

 شطب النتيجة

 ُيمنع من المشاركة يجب أ  يكو  البحارة الئقين صحيا ولديهم خبرة بالبحر ويجيدو  السبادحة. 7

 درهم 5.000/- يف دحالة التسجيل المتأخر أو عدم التسجيل قبل الموعد المحدد 8

9 
( واظهارهالا للجنالة 18بحار الذي يقالل عمالره عالن )يجب على النوخذة الحصول على عدم ممانعة خطية من ويل أمر ال

 يف دحالة طلب )ل  ويتحمل النوخذة المسؤولية المترتبة على هذه المشاركة.
 درهم 2000غرامة 

10 
التعمد باستخدام العبارات غير النئقة تجالاه أعاالاء اللجالا  بشالكل مباشالر أو مالن خالنل وسالائل التواصالل االجتمالاعي 

 و أدحد أفراد طاقمه  سواء صدر )ل  عن النوخذة أ
 شطب النتيجة

11 
ملغاء نتيجة القارب  مشاركة بحار عليه عقوبة با يقاف ولم تنتهي مدة العقوبة

 المشار  به

12 

الغاء النتيجة وتحميل  بآخرين المخالفة بالتنعب يف جنسيات البحارة أيناء السباق مثل مشاركة المخالفين يف السباق يم استبدالهم

قانونية المساءلة ال

 للنوخذه

13 

عدم اعتماد تسجيل  ستقوم اللجنة بالفحص الفني للسفينة وااللة للتأكد من جاهزيتها لنبحار والمشاركة يف السباق

السفينة يف كشف 

 المشاركين
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 السالمةاألمن و  -4

 

 العقوبة التعليمالالالالالالالالالالالات البند

 درهم 5000غرامة  ل محملومرخص دحسب االصول لك وجود قارب قطر بقياس مناسب 1

يبقى قارب القطر قريبالا مالن السالفينة التالابع لهالا علالى أطالراف خالس سالير السالباق دو  الالدخول يف مجالر  المتسالابقين  2

 والتسبب بماايقتهم
 درهم 5000غرامة 

للجنالالة علالالى يمنالالع االسالالتعانة بقالالارب القطالالر بعالالد بالالدء السالالباق مال يف الحالالاالت الطارئالالة ورفالالع العلالالم البرتقالالايل وموافقالالة ا 3

 االجراء
 شطب النتيجة

 شطب النتيجة ارتداء سترات نجاة قوية ومناسبة لحجم المتسابق دحتى أيناء اجراء التجارب 4

اشالالارة  مناسالالب،مالالع مرسالالاة بطالالول  نجالالاة، دحبالاللاسالالعافات أوليالالة، طالالوق : دحقيبالالة معالالدات انمالالن والسالالنمةكافالالة ر يتالالوف 5

 جهاز اتصال مع قارب القطر يف المحملعلم برتقايل لرفعه عند طلب المساعدة و دخانية،
 درهم 5000غرامة 

 حق للجنة المنظمة ميقاف أية سفينة أيناء السباق م)ا الدحظت عدم وجود زورق قطر مرافق لهاي 6

 ستتواجد اللجنة رسميا على الجزيرة قبل يومين من موعد السباق 7

 س و/أو نية أسباب اخر  تراها دحفاظا على سنمة المتسابقينيحق للجنة المنظمة منهاء السباق القتراب موعد غروب الشم 8

 للجزيرة للجنة المنظمة أو دحرس السوادحل انقرب له توجهعلى المتسابقين التبليغ قبل اليجب  9

a.  )043450260/  0440255555:  حرس السواحل ديب )السرب الرابع 

b.  )026558666:  حرس السواحل أبو ظبي )السرب الخامس 

c. 0650820054:  واحل الشارقة )السرب الثالث( حرس الس 

 

تصل العقوبة اىل الغاء 

 النتيجة

عند وجود  73على القناة  VHFدحرصا من اللجنة المنظمة على رفع معايير انمن والسنمة ، يتم التواصل مع اللجنة المنظمة من خنل جهاز  10

 و)ل  التخا) النزم دحالة طارئة مع تحديد موقع الحادث وشبيا  شرو موجز للحالة

 

 نقطة التجمع  -5

 

 التعليمالالالالالالالالالالالات البند

 ستقوم اللجنة المنظمة بإبنغ المتسابقين بنقطة التجمع والبداية بعد تحديدها. 1

على المحامل التبليغ عند نقطة التجمع والدخول بين العوامات يف  2

 دحال تم االعن  عن )ل 
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 البدايةخط   -6

 

 العقوبة عليمالالالالالالالالالالالاتالت البند

يتم تحديد ادحداييات خس البداية دحسب الحالة الجوية واتجاه وسرعة الرياو وتبليغها للمتسابقين، ويحق للجنة تغيير مكا  بداية السباق  1

 وابنغ المشاركين بذل  على خس البداية وقبيل االنطنقة  

 ( قدم9ل )خس البداية عبارة عن عوامات برتقالية اللو  بطو 2

 مشارة االنطنقة عبارة عن مشارة دخانية برتقالية اللو  أو علم أخار أو مشارة صوتية تعطى من زورق الطليعة او أي زورق من مدحد  زوارق 3

 التابعة للنادي اللجا  المنظمة

 نتيجةشطب ال يجب االصطفاف خلف عوامات البداية وعدم تجاوز المرساة )الباورة( بوابة خس البداية 4

 شطب النتيجة ( على مدحد  العوامات والتسبب يف جرها وتغيير موقعها.رمي المرساة )الباورة 5

بقيمة البويا  غرامة التسبب يف متنف العوامة )البوية(  6

 اللجنة والذي تحدده

 نطنقةأو عدم لفه دحول الفرمن قبيل اال بالخراطيربس الشراب  االصطفاف وعدمُيمنع رفع الشراب عند  7

 

 شطب النتيجة

على القوارب المتالأخرة عالن االصالطفاف علالى خالس البدايالة المالرور مالن خلالف المحامالل الواقفالة علالى الخالس ولاليس مالن  8

 أمامهم
 شطب النتيجة

 شطب النتيجة يجب االنطنق من بين عوامات خس البداية 9

 شطب النتيجة التسبب يف االنطنقة الخاطئة 10

 شطب النتيجة واالنطنق مع القوارب المنطلقة قةالتأخر عن االنطن 11

 يجب وضع عنمة على الدقل لتحديد ارتفاب الفرمن قبل االنطنقة دحسب المواصفات التالية: 12

  )لو  العنمة أدحمر وأخار )صبغ وليس لصق 

 العلوية(قدم  0.5راء عرض العنمة الحم( 

  السفلية( قدم 0.5عرض العنمة الخاراء( 

 قدم 9ن سي  الدقل دحتى أعلى العنمة الحمراء )العلوية( االرتفاب م 

 

 شطب النتيجة
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كثر قبل االنطنقة 13  يمنع تجاوز ارتفاب الفرمن العنمة الخاراء ووصول ارتفاعه مىل العنمة الحمراء أو أ

 

 شطب النتيجة

  لى خس البدايةعلى قوارب القطر عدم اعاقة السفن المشاركة خنل قيامها بعملية االصطفاف ع 14

 

 

 سير السباقخط   -7

 

 العقوبة التعليمالالالالالالالالالالالات البند

1 
ث على النوخذة أخذ الحيطة والحذر عند مرور البواخر التجارية التي لها انولوية وعليه المرور من خلفها ويتحمل أية مسؤولية أو ضرر يحد

 للسفينة أو المتسابقين نتيجة لذل 

2 
ار بالقرب من دحقول البترول والنقاط الثابتة وقنوات الموائن التجارية )على سبيل المثال: قناة ميناء جبل علي أو على النوخذة تجنب ا بح

 قناة ميناء راشد(

 خنل مجريات السباقالمنظمة ارشادات من أعااء اللجنة  وأأية تعليمات اللتزام بيجب على النوخذة ا 3

4 
اص به لتقديم وكذل  الحرص على مراقبة المحمل الخ المشاركة،ماايقة خس سير المحامل يجب على قوارب القطر تر  مسافة وعدم 

 دحدوث أي طارئالمساعدة عند 

5 
خر مفساو المجال له اب عند االنطنقة وعلى القارب اآلتكو  أولوية العبور للقارب المنطلق بنفس وضعية الشر  االلزامي،يف دحالة الخايور 

 تفادياً للتصادم

 شطب النتيجة تقديم أي مساعدة خارجية من قارب القطر دو  معنم وموافقة اللجنة. يمنع 6

 شطب النتيجة ايقاف المحمل لمساعدة أي بحار يسقس يف الماء )تطيير الدامن( على النوخذة 7

 درهم 10000غرامة  القوارب من الميناء منزالرمي الطعا  والمخلفات يف البحر أو يف مكا   8

 شطب النتيجة التجديف بالمجداف أو أي أداة أخر  أو دحتى باليدين.ُيمنع  9

 

 خط النهاية  -8

 

 العقوبة التعليمالالالالالالالالالالالات البند

يالالتم ابالالنغ المتسالالابقين بإدحالالداييات خالالس النهايالالة قبالالل موعالالد انطنقالالة السالالباق بواسالالطة الرسالالائل النصالالية ودحسالالب رقالالم الهالالاتف المسالالجل يف طلالالب  1

 أو على خس البداية قبل بدء السباق م)ا استدعت الظروف )ل  التسجيل أو من خنل التبليغ المباشر للمتسابقين يوم السباق

 ولو بجزء من المحمل تجاوزت عوامات خس النهاية المحددة تحتسب نتيجة السفينة م)ا 2

 ، وعلى السفينة العودة والدخول من بين العوامات ولو بجزء من المحمل يمنع دخول عوامات خس النهاية من عكس اتجاه عوامات البداية 3

 اخر  طارئة تراها دحفاظا على سنمة المتسابقين للجنة المنظمة الحق يف منهاء السباق مع اقتراب موعد مغيب الشمس و/أو نية أسباب 4

 يحق للجنة ملغاء السباق بعد انطنقته نسباب قهرية، ويتم تحديد موعد مقامته الدحقاً  5
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 درهم 1000غرامة  يمنع مرور قوارب القطر واللنشات بين عوامات خس النهاية. 6

 شطب النتيجة باق دو  موافقة لجنة السباق.ُيمنع تنزيل الدقل وف  الشراب من الفرمن بعد نهاية الس 7

 

 الفحص الفني  -9

 

 العقوبة التعليمالالالالالالالالالالالات البند

 تعتمد النتيجة النهائية للسفينة بعد الفحص الفني 1

 ئياعشوا يتم اختيارها اخر  سفن ةمجراء الفحص الفني على أي ويجوز للجنة ،انوائل العشرين  لفائزينل يتم مجراء الفحص الفني 2

يجب أ  يصل المحمل منطقة الفحص كامنً مع اآللة بدو  أية تعدينت )التخزير ممنوب( وبنفس الحالة التي  3

 شار  بها يف السباق
 شطب النتيجة

 شطب النتيجة ُيمنع تنزيل الدقل وف  الشراب من الفرمن بعد نهاية السباق دو  موافقة لجنة السباق. 4

تحالالددهم اللجنالالة، التوجالاله مىل الموقالالع المحالالدد مالالن قبالالل اللجنالالة المنظمالالة  جالالراء الفحالالص  علالالى جميالالع الفالالائزين الالالذين 5

 الفني عن طريق البحر
 شطب النتيجة

 

 االعتراضات  -10

 

 التعليمالالالالالالالالالالالات البند

 بقرار من رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق متى دعت الحاجة لذل تشكل لجنة االعتراضات  1

 قلب االعتراض من مدارة السباق على أ  تتوافق االعتراضات مع تعليمات السبايمكن الحصول على ط 2

 درهم 5000/-يقدم طلب االعتراض مرفقا بالرسوم البالغة  3

 م)ا تم قبول االعتراضالمبلغ  يتم استرجاب 4

 ال ُتسترجع الرسوم يف دحالة يبوت عدم صحة شكواه أو اعتراضه 5

 ولن تقبل الطلبات المقدمة بعد )ل يم طلب االعتراض فترة يوم عمل بعد اعن  النتائ  االولية يجب ا  ال يتجاوز موعد تقد 6

 لن تقبل أية اعتراضات شفهية أو خنل السباق 7

 

 

 المسؤولية المدنية  -11

 

 التعليمالالالالالالالالالالالات البند

 لمسؤولية القانونية والمدنيةيتحمل مال  السفينة مع النوخذة أي مخالفات ودحوادث يتسبب بها وتقع عليهما ا 1

 يتحمل مال  السفينة مع النوخذة أية أضرار أو مصابات تحدث ني بحار أو أي فرد من افراد قارب القطر واللنش التابعين له 2

 يتحمل مال  السفينة مع النوخذة مسؤولية أية تصرفات من قبل البحارة وأفراد قارب القطر أو اللنش التابعين له 3

   مال  السفينة مع النوخذة مسؤوال عن صحة البيانات وانوراق والمستندات الثبوتية المقدمة للجنة المنظمةيكو 4

 ال تتحمل اللجنة المنظمة أية مسؤولية مدنية أو قانونية 5

 

 -باآليت؛ يقر المشار  

 التعليمالالالالالالالالالالالات البند

يف المالواد أو البنالود دحسالب الحاجالة، وعلياله يجالب علالى المتسالابق التأكالد مالن قالراءة التعليمالات  للجنة المنظمة الحق بإجراء مي تعدينت أو مضافات 1

 قبل بداية كل سباق

كليالالف بأنالاله اسالالتلم التعليمالالات واطلالالع عليهالالا اطنعالالا نافيالالاً للجهالالالة، ويتعهالالد بالالإعنم النوخالالذة والبحالالارة )خطيالالاً( بماالالمو  هالالذه التعليمالالات يف دحالالالة ت 2

يف االستفسالالار مالالن ة، وتقالالع عليالاله المسالالؤولية الكاملالالة بالالإعنمهم خطيالالاً ويتعهالالد بتطبيالالق جميالالع مالالا جالالاء فيهالالا، ولالاله الحالالق نوخالالذة غيالالره بمهمالالة النوخالالذ

 عن أية بنود او مندحظات وردت فيها، ويكو  هو المسئول انول عن تنفيذ كل الشروط والتعليماتاللجنة المنظمة 

 ي تنشأ خنل السباق طبقاً للوائح والتعليمات وتكو  قراراتها ملزمة التنفيذ للجميعتفصل لجنة مدارة السباق يف الخنفات والنزاعات الت 3
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 تحال مىل اللجنة أية مخالفة لم ُينص عليها يف التعليمات للبت فيها، ويكو  قرارها نهايئ وملزامي التنفيذ 4

 تجنبا  لغاء نتيجة القارب المشار  بهعدم اشرا  عاو تم توقيع عقوبة عليه سواء )تجميد أو ميقاف أو شطب العاوية(  5

 للجنة المنظمة الحق يف تجميد مبالغ الجوائز لحين سداد المخالفات أو التعوياات أو استقطاعها من الجائزة المالية 6

والمسالالموعة ووسالالائل  يحالالق للجنالالة المنظمالالة اسالالتخدام بيانالالات وصالالور وأسالالماء انعاالالاء والنواخالالذة والبحالالارة يف وسالالائل ا عالالنم المكتوبالالة والمرئيالالة 7

 التواصل االجتماعي واالعننات الترويجية للجهات الراعية والسباق

 يحق للجنة المنظمة نشر الصور والعقوبات ومرتكبيها يف وسائل ا عنم المكتوبة والمرئية والمسموعة ووسائل التواصل االجتماعي 8

الملصالقات االعننيالة الخاصالة بالرعالاة والتالروي  لهالا ونشالرها بالطريقالة والكيفيالة التالي يحق للجنة المنظمة اسالتخدام الشالراب وبالد  القالارب يف وضالع  9

 يراها مناسبة

 عدم استخدام كاميرات التصوير الطائرة و)ل  دحسب القوانين المعمول بها داخل الدولة 10

 قساعة من يوم السبا 96ل عن التصوير التلفزيوين للسباقات بدو  أخذ موافقة مسبقة من لجنة مدارة السباق ال تقعدم  11

 

 أحكام عامة خالل التواجد على الجزيرة  -12

 

 التعليمالالالالالالالالالالالات البند

 يمنع على جميع المشاركين ايقاف القوارب والمحامل داخل الميناء 1

خالالالف للمسالالاءلة القانونيالالة يمنالالع منعالالا باتالالا النالالزول علالالى شالالاطل الجزيالالرة والتجالالول فيهالالا ، وسالاليؤدي عالالدم االلتالالزام بالالذل  اىل تعالالرض الشالالخص الم 2

 باالضافة اىل اتخا) عقوبات وغرامات بحق المحمل/المحامل التابع له االفراد المخالفين

 ميل بحري دحفاظا على السنمة العامة 5على جميع القوارب والمحامل تجنب الوقوف على خس مدرج الطيرا  ولمسافة ال تقل عن  3

جميالع النواخالذة  ود بكميات محالددة مالن الوقالود بعالد السالاعة الثامنالة مسالاء مالن اليالوم السالابق للسالباق وعلالىسيتم فتح المجال امام القوارب للتز 4

 االلتزام بذل 

 

 

 كؤوس والميدالياتالفائزين وتوزيع ال  -13

 

د انتهالالاء السالالباق مباشالالرة بعالال يجالالب علالالى الفالالائزين الخمسالالة االوائالالل يف المردحلالالة االوىل )جزيالالرة القمالالر( والخمسالالة انوائالالل يف السالالباق النهالالايئ التوجالاله للمنصالالة

 تأخير الستنم الكؤوس والميداليات من سمو راعي الحفل . وبدو 
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 الشارقة -ملحق صادر عن هيئة البيئة والمحميات  

 المحافظة على البيئة

 

 التعليمالالالالالالالالالالالات البند

 تواجد يف المياه البحرية لمحمية جزيرة صير بو نعيرالنئحة التنظيمية للاوابس واننظمة الخاصة باجراءات ال 1

 الاوابس والتعليمات الخاصة بصو  التنوب الحيوي 2

 الحفاظ على سنمة مكونات بيئة الجزيرة 3

 عدم القيام باعمال التسلية والترفيه او الرياضات التي من شأنها قتل او ايذاء او التأيير سلبيا على الحياة الفطرية 4

 صيد او نقل او أخذ السندحف البحرية والعبث باعشاشها وسرقة بيوضها عدم 5

 عدم القيام باعمال الصيد او نصب شبا  الصيد يف المنطقة البحرية المحا)ية لشواطل الجزيرة 6

 الحرص على عدم اتنف عرشا  الشعاب المرجانية أيناء الرسو يف المنطقة البحرية المحا)ية لشاطل الجزيرة 7

 لاوابس والتعليمات الخاصة بالحفاظ على النظافة العامةا 8

 عالالدم رمالالي المخلفالالات يف الميالالاه البحريالالة وعلالالى شالالواطل الجزيالالرة والمتمثلالالة يف العلالالي الفارغالالة للميالالاه والمشالالروبات الغا يالالة والعصالالائر والمغلفالالات 9

 البنستيكية واالوراق وغيرها من المخلفات دحفاظا على نظافة بيئة الجزيرة

كياس القمامة التي يجري تو يعها والقائها يف الحاويات المخصصة لذل ال 10  حرص على جمع المخلفات يف أ

 الاوابس والتعليمات الخاصة بنظام التواجد على اليابسة يف الجزيرة 11

 حدثيسمح للمشاركين يف السباق ومرتادي الجزيرة التواجد يف المواقع المخصصة بنشاطات المهرجا  المصادحب لل 12

 النوم على شاطل الجزيرةالتواجد أو يسمح للمشاركين يف السباق ومرتادي الجزيرة ال  13

 لصنة فقسوقت ايسمح للمشاركين يف السباق ومرتادي الجزيرة التواجد يف المسجد الواقع يف  14

 يمنع منعا باتا التواجد على اليابسة او التجول على الشاطل ويف داخل الجزيرة 15

جري العمالل علالى توجياله المشالاركين يف سالباق القفالال ومرتالادي الميالاه البحريالة للجزيالرة ودحالثهم علالى التقيالد بالاالوابس واننظمالة وتسالجيل أرقالام ي 16

 ومسؤويل القوارب المخالفة لذل 

 ا هو محدد من ضوابس وأنظمةتعمل اللجنة المنظمة لسباق القفال اتخا) ما يلزم من اجراءات لدفع المشاركين يف السباق على االلتزام بم 17

ى عالدم التقيالالد بمالالا جالالاء أعالنه يعالالرض انشالالخاص المخالالالفين للمسالالاءلة القانونيالة ، كمالالا سالاليؤدي اىل قيالالام اللجنالالة باتخالا) عقوبالالات وغرامالالات ماليالالة علالال 18

 المحمل والنوخذه المسؤول عن االشخاص المخالفين للتعليمات

 درهم 10.000/-غرامة مالية ال تقل عن العقوبة:  الشارقة -البيئة والمحميات   هيئةم)ا تمت مخالفة التعليمات الصادرة عن  19

 


