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 7 من 2 صفحة

 نادي ديب الدويل للرياضات البحرية – 2021 نوفمبرطبعت يف 

 اللوائح والنظم  -1

روح الرياضيية والتنيافا الييري  تهدف هذه التعليمات اىل تنظيي  اريراتات ريير القيباح وتحمييأ مبيدؤ تلياف  الفيرا لنمييي المنافقيين و يذل  تع يي  الي (1

 . يهامن خالل الحرا على تطبيأ ما ورد ف

 ادي ديب اليدويل للرياضيات البحرييةتطبأ اللوائح والنظ  الصادرة عن اتحاد االمارات للرياضيات البحريية وؤيية تعليميات وييوانين خاصية قالقيباح تصيدر عين ني (2

 تعليمات وينب التميد قها .وؤية مرفمات تصدر عن النادي تعتبر ر تاً اصيالً من ال

، ويتحميي  النوخيذه المقيي ولية  املية لعييد  التمييد قهييا  وم الفيية  المييار ين الحصييول علييى التعليميات وفهمهييا والعمي  قمييا ريات فيهييا افيية تميي علييى عياتأ  (3

 قنودها روات قمصد ؤو قغير يصد .

 

 تبليغ المتسابقين  -2

 رتعتبر وريلة التواص  المعتمدة مي لننة القباح  حيث صة قه يب     رباح النوخذه الحرا على تحديث قيانات التواص  ال اعلى  (1

ؤو عيين طريييأ اللننيية المنظميية ميين خييالل  يييت  االعييال  عيين موعييد سياميية القييباح الررييم  ميين خييالل ورييائ  ا عييال  الم تلفيية وورييائ  التواصيي  االرتميياع  (2

  هات  النوخذة ؤو المال  المعتميد يف القينالت ؤو مين خيالل البرييد االللتيروص ال ياا ( ؤو عبر تطبيأ الوتا ؤب اىل ريSMSسررال ررالة نصية يصيرة )

 قه . وتمي المق ولية على النوخذة ؤو المال  يف تحديث قياناته ال اصة يف رنالت النادي.

 VHF 14تتواص  اللننة المنظمة مي يوارب المطر من خالل يناة الراديو  (3

 971564114827+: الري  المعتمد لتطبيأ الوتا ؤب (4

 

 المشاركة والتسجيل  -3

 يد  المقنلة ررميا والحاصلة على مللية من النهات المعتمدة يف الدولة 60الميار ة لنميي القفن اليراعية فئة يحأ  (ؤ

حمي ، قطاييات الهويية يعتمد طلب التقني  حقب البرنامج ال من  قعد تويييي النوخيذة او مين يفوضيه قيذل  ميي سرفياح  افية الوطيائأ المطلوقية )ملليية الم (ب

 . ويف حالة التقني  االللتروص يعتمد طلب التقني  قعد ارتيفائه لنمي اليروط المطلوقة لنميي الميار ين، مللية يارب المطر رارية المفعول(

 قضما  ؤ  يلو  رميي البحارة لديه الئمين صحيا وينيدو  القباحة . تمي المق ولية  املة على النوخذه (ج

 . ة  املة على النوخذه قتوفير البيانات المالية الدييمة وت ويد اللننة قري  الحقاب )ؤيبا ( عند التقني  لتحوي  ييمة النائ ة الماليةتمي المق ولي (د

 ( واظهارهيا للننية يف حالية طليب ولي  ويتحمي  النوخيذة18ينب على النوخذة الحصول عليى عيد  ممانعية خطيية مين ويل ؤمير البحيار اليذي يمي  عميره عين ) (ه

 . المق ولية المترتبة على هذه الميار ة

سىل سلغيات النتينية وتحمي  المقي ولية المدنيية  الم الفة قالتالعب يف رنقيات البحارة ؤطنات القباح مث  ميار ة الم الفين يف القباح طي  اريتبداله ، يي دي (و

 . الناتنة عن ول 

 -على النوخذه مراعاة التعليمات التالية: (ز 

 موقة المترتبة على عد  االلت ا  قالبندالع التعليمات  البند

 ينب ؤ  يت  التقني  للميار ة حقب البرنامج ال من  مراعياً التاريخ والويت 1
 دره  للتقني  المتأخر 1500/-غرامة 

 دره  لعد  التقني  5000/-غرامة 

 

2 

 لى المحم  .المتواردين ع لبحارةاللل  لمنموع المن  %50البحارة المواطنين يم  عدد ال ينب ؤ .ؤ

مييواطن  دول منليييا التعييياو  تنحصيير مييييار ة البحييارة احخيييرين لحيييامل  الننقيييات التاليييية: ؤحيييد  .ب

 ال لين ، اليمن ؤو ر ر الممر.

 دره  5000غرامة 

 

 شطب النتينة

 قعيييد حصيييوليف القيييباح  قحيييارق يييالف الننقييييات الميييذ ورة ؤعييياله يف البنيييد )ب( يملييين ؤ  يييييار   .ت

 لننة المنظمة.على موافمة الالنوخذه 

 شطب النتينة

3 
ارت دا  العبارات غير الالئمة تناه ؤعضات اللنا  قيل  مباشر ؤو من خيالل وريائ  عد  على الحرا 

 التواص  االرتماع  روات صدر ول  عن النوخذة ؤو ؤحد ؤفراد طايمه  
 شطب النتينة

4 

حرما  من مالية/ شطب النتينة/ ؤو  غرامة وقعد القباحوخالل قعبارات ناقية قين المتقاقمين يب  الحرا على عد  التلفظ 

ما تمرره  حقبالميار ة لمور  رياض  

 قعد التحمأ من األمر اللننة

 نتينة المارب الميار  قهشطب  ميار ة قحار عليه عموقة قا يماف ول  تنته  مدة العموقة 5

6 
 الدوليية  هيئيية الطييرح او المييوا  او عييد  التيي ا  الميييار  قالتعليمييات الصييادرة عيين النهييات الررييمية يف

 ورود شلوى للنادي من النهات الحلومية.

و و/ؤتعليأ الميار ة حتى ارتيفات اليروط 

 تطبيأ غرامة مالية
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 السالمةاألمن و  -4

 -على النوخذه مراعاة ما يل :

 العموقة المترتبة على عد  االلت ا  قالبند التعليميييييييييييات البند

،  مييا ينييب ؤ  يبمييى المييارب  ومييرخح حقييب االصييول لليي  محميي  يطيير قمييياا منارييبورييود يييارب  1

 يريبا من المحم  على ؤطراف خط رير القباح دو  التقبب قإعاية المحام  االخرى 
 دره  5000غرامة 

)يف الحياالت الطارئية ينيب رفيي العلي  البرتميايل لطليب  .القيباحاالرتعانة قميارب المطير قعيد قيدت ال ينوز  2

 االررات(لنندة وؤخذ موافمة اللننة على ا
 شطب النتينة

حتيى طيوال الوييت وارتدات ريترات ننياة يويية ومناريبة لحني  المتقياقأ ينب على رميي الميار ين  3

 ؤطنات اررات التنارب
 شطب النتينة

، ارييعافات ؤوليييةحميبيية  تيييم :قحيييث  معييدات األميين والقييالمة افيية ر يتييوفعلييى النوخييذه التأ ييد ميين  4

عليي  قرتمييايل لرفعييه عنييد طلييب المقيياعدة  دخانييية،اشييارة  منارييب،مييي مرريياة قطييول  ننيياة، حبيي طييوح 

 يارب المطرللتواص  مي ورهاز 

 دره  5000غرامة 

 حأ للننة المنظمة سيماف ؤية رفينة ؤطنات القباح سوا الحظت عد  ورود زورح يطر مرافأ لهاي **

 

 نقطة التجمع  -5

 التنميي.قإقالغ المتقياقمين قنمطية رتمو  اللننة المنظمة  (ؤ

وعلييى رميييي المحاميي  المييرور قييين عوامييات نمطيية التنمييي 

يييي دي اىل  وعيييد  التمييييد قيييذل  البدايييية،يبييي  التوريييه ل يييط 

  دره . 5000/-حم  ممدارها فرض غرامة مالية على الم

     

يمني على المحامي  التحير  قاتنياه خيط البدايية يبي  ر يية  (ب

 ات ييياوورييييت   المنظمييية،اللنيييا   العلييي  األصيييفر مييين زوارح

ارراتات صارمة قحأ المحامي  التي  ال تلتي   قيذل  تتيراوح 

 اىل الغييييات ميييييار ةالغراميييية تصيييي  و قييييين غراميييية مالييييية مييييا 

 . المحم 

 

 البدايةخط   -6

مليييا  قدايييية القيييباح واقيييالغ  ييييت  تحدييييد احيييداطيات خيييط البدايييية حقيييب الحالييية النويييية واتنييياه وريييرعة الريييياح وتبليغهيييا للمتقييياقمين، ويحيييأ للننييية تغييييير (ؤ

 الميار ين قذل  على خط البداية ويبي  االنطالية  

فاف ط، ويملين ؤ  تميو  اللننية قوضيي قوييات سضيافية لتقيهي  اصي ( ييد 9الليو  قطيول ) ت قرتميالي ينعيوامتال يط اليوهم  ميا قيين خط البداية عبارة عين  (ب

 المحام  على خط البداية .

 ؤو سشارة صوتية تعطى من زورح الطليعةو/ؤو عل  ؤخضر و/شارة دخانية قرتمالية اللو  سشارة االنطالية عبارة عن س (ج

 )حقب تمديرها( يحأ للننة المنظمة سطالح القباح يب  الموعد المحدد سوا  انت المحام  راه ة على خط البداية ومقتعدة لالنطالح (د

 ويت ارتعداداً لالنطالية الثانية .  قأررعلى خط البداية يف حالة سعادة االنطالية على رميي المحام  العودة واالصطفاف ع (ه

 

البن

 د
 العموقة المترتبة على عد  االلت ا  قالبند التعليميييييييييييات

،  ميييا ينيييب ؤ  ال تتنييياوز لبدايييية خيييط اخلييي  عواميييات تميييي مقييي ولية النوخيييذه التأ يييد مييين االصيييطفاف  1

 . المرراة )الباورة( قواقة خط البداية
 ينةشطب النت

نرهيييا وتغييييير قرمييي  المررييياة )البييياورة( عليييى سحيييدى العواميييات والتقيييبب النوخيييذه الحيييرا لعيييد   ليييىع 2

 مويعها.
 شطب النتينة

 اللننة تمديرقميمة البويا حقب مالية غرامة  ( االعوامة )البوي التقبب يف ستالف 3
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ويبييي  قييدت القييباح ،  ييذل   عنييد االصييطفافؤو ؤي ريي ت منييه رفييي اليييراع علييى النوخييذه التأ ييد ميين عييد   4

 حول الفرمن  امالً رقط اليراع قال راط  ولفه التأ د من 

  
 

 شطب النتينة

النوخيذه مراعياة عيد  الميرور ؤميا  المحامي  المصيطفة المتأخر ل ط البداية ، ينب عليى  يف حالة الوصول 5

د يبلييه علييى خيييط محميي  متوارييوالمييدو  ميين خليي  المحاميي  لالصييطفاف دو  التقيييبب قمضييايمة ألي 

 البداية

 
 

 شطب النتينة

 التأ د من ر ية سشارة البداية يب  البدت قرفي األشرعة والتقبب قانطالية خاطئة 6

 
 

 شطب النتينة

 شطب النتينة االنطالح من قين عوامات خط البدايةقدت القباح قينب  7

 شطب النتينة على المحم  المتأخر الحرا على قدت القباح من قين قويات خط البداية يب  البدت قرفي األشرعة  8
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 ينب وضي عالمة على الدي  لتحديد ارتفاع الفرمن يب  االنطالية حقب المواصفات التالية: 9

  )لو  العالمة ؤحمر وؤخضر )صبغ وليا لصأ 

  ية()العلو  يد  1عرض العالمة الحمرات 

  القفلية( يد  1عرض العالمة ال ضرات( 

  )يد  7االرتفاع من ري  الدي  حتى ؤعلى العالمة الحمرات )العلوية 

 
 

 شطب النتينة

 يمني تناوز ارتفاع الفرمن العالمة ال ضرات ووصول ارتفاعه سىل العالمة الحمرات ؤو ؤ ثر يب  االنطالية 10

 
 

 شطب النتينة

 دره  500غرامة  لالنطاليةما  البويات قدو  تعليمات من اللننة المنظمة خالل االرتعداد مرور يوارب المطر ا 11

 خط البداية او خالل القباح. علىعاية الموارب األخرى خالل االصطفاف س 12

 

 

 
 

 دره  1000غرامة 

 

 سير السباقخط   -7

 ينب على النوخذه مراعاة النماط التالية خالل رير القباح:

 ر قالمرب من حمول البترول والنماط الثاقتة وينوات الموا  التنارية )على ربي  المثال: يناة مينات رب  عل  ؤو يناة مينات راشد(تننب ا قحا (ؤ

ين نتينة المتقاقم ؤخذ الحيطة والحذر عند مرور البواخر التنارية الت  لها األولوية وعليه المرور من خلفها ويتحم  ؤية مق ولية ؤو ضرر يحدث للقفينة ؤو (ب

 لذل 

 اتباع ؤية تعليمات وارشادات من ؤعضات اللننة خالل منريات القباح (ج

رهولة التواص  معه لالرتعانة قه والحرا على  تها،مضايموعد   افيه عن مقار المحام  االخرى تر  مقافة أ  يتر  يارب المطر التاقي له ققحرا ال (د

 يف الحاالت الطارئة 
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 القباح قدتقنفا وضعية اليراع عند لى النوخذه مراعاة قأ  األولوية تلو  للمارب المنطلأ : عيف حالة ال ايور االل ام  (ه

 العموقة المترتبة على عد  االلت ا  قالبند التعليميييييييييييات البند

1 
على  مقاعدة خاررية من يارب المطر دو  موافمة اللننة ةأيعلى المحم  الميار  عد  االرتعانة ق

 .ول  
 تينةشطب الن

2 

قعض مي ارتثنات ،  على النوخذة ايماف المحم  لمقاعدة ؤي قحار يقمط يف المات )تطيير الدامن(

لدواع  القالمة  أ  يلو  على مقافة ؤي  من  الحاالت الت  يد تضطر النوخذه لعد  تطيير الدامن

 حينها دارة القباح يفس متر من خط النهاية وحتى هذه الحالة رت ضي اىل يرار لننة 300

 شطب النتينة

 دره  10000غرامة  رم  الطعا  والم لفات يف البحر ؤو يف ملا  سن ال الموارب من الميناتعد   3

 شطب النتينة . اليدينارت دا  ق ذل  التندي  ؤداة ؤخرى و ةؤو ؤيارت دا  المنادي  ال ينوز  4

 

 خط النهاية  -8

يبي  موعيد انطاليية القيباح قواريطة الرريائ  النصيية اللننية قياقالغ المتقياقمين قإحيداطيات خيط النهايية  عبارة عن ال ط الوهم  الوايي قين عوامتين وتمو  (ؤ

 و/او يبي  االنطالية . يو  القباحالمتقاقمين مباشرة حقب ري  الهات  المقن  يف طلب التقني  ؤو من خالل تبليغ 

 .على رالمة المتقاقمين حفاظاً وول  اخرى تراها  موعد مغيب اليما و/ؤو ألية ؤربابيب  سنهات القباح يحأ للننة  (ب

 الحماً رديد  عادة القباح يحأ للننة سلغات القباح قعد انطاليته ألرباب يهرية، ويت  تحديد موعد  (ت

 العموقة المترتبة على عد  االلت ا  قالبند التعليميييييييييييات البند

 عد  احتقاب نتينة المحم  ولو قن ت من الدرتورعلى النوخذه التأ د من العبور وتناوز خط النهاية  1

 علا اتناه خط قداية القباحقعد  دخول خط النهاية على على النوخذه الحرا  2

 
 

 شطب النتينة

 دره  1000غرامة  مرور يوارب المطر واللنيات قين عوامات خط النهاية.عد  على على النوخذه الحرا  3

 

 الفحص الفني  -9

 لنهائية للقفينة قعد الفحح الفن تعتمد النتينة ا (ؤ

 يت  سررات الفحح الفن  ألوائ  الفائ ين، وينوز للننة سررات الفحح الفن  على ؤي يارب ت تاره (ب

 العموقة المترتبة على عد  االلت ا  قالبند التعليميييييييييييات البند

لت  ير ممنوع( وقنفا ينب ؤ  يص  المحم  منطمة الفحح  امالً مي احلة قدو  ؤية تعديالت )ا 1

 الحالة الت  شار  قها يف القباح
 شطب النتينة

تن ي  اليدي  وفي  الييراع مين الفيرمن قعيد على المحم  الفائ  التوره لمنطمة الفحح الفن  وعد   2

 لننة .النهاية القباح دو  موافمة 
 شطب النتينة

المحييدد ميين يبيي  اللننيية المنظميية  علييى رميييي الفييائ ين الييذين تحييدده  اللننيية، التورييه سىل المويييي 3

 فمط   ررات الفحح الفن  عن طريأ البحر
 شطب النتينة

 

 

 اتجاه السباق
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 االعتراضات  -10

 -ينب مراعاة ما يل :تتيل  لننة االعتراضات من يب  سدارة النادي للنظر يف االعتراضات الممدمة والت  ينب ؤ  تتوافأ مي تعليمات القباح و 

ويت  توضيح االعتراض مي و ر البند المتعلأ    واحد قعد اعال  النتائج وحتى نهاية راعات الدوا  الررم  فمط .يت  ارتال  االعتراضات خالل يو  عم (1

 قه .

 دره  ، وريت  رًد المبلغ سوا ت  يبول االعتراض فمط  5000/-ارتال  طلب االعتراض قعد دفي الررو  الممررة والبالغة  ت ي (2

  . خالل القباح اعتراضات شفهية ؤويت  النظر قأية لن  (3

 لن يت  اعتماد ؤو األخذ قأية تقنيالت فيديو يد يلو  المتقاقأ يد رنلها قنفقه للتأطير يف تعدي  ؤو تغيير نتائج القباح . (4

 . يعتبر يرار اللننة الصادر نهايئ غير ياق  للطعن (5

 

 المسؤولية المدنية  -11

وال تمييي علييى اللننيية المنظميية ؤييية  . وتمييي عليهمييا المقيي ولية المانونييية والمدنيييةيتحميي  ماليي  القييفينة مييي النوخييذة ؤي م الفييات وحييوادث يتقييبب قهييا  (1

   مق ولية مدنية ؤو يانونية قالمماق  .

 .يتحم  مال  القفينة مي النوخذة ؤية ؤضرار ؤو سصاقات تحدث ألي قحار ؤو ؤي فرد من افراد يارب المطر واللنش التاقعين له (2

 مق ولية ؤية تصرفات من يب  البحارة وؤفراد يارب المطر ؤو اللنش التاقعين لهيتحم  مال  القفينة مي النوخذة  (3

 يلو  مال  القفينة مي النوخذة مق وال عن صحة البيانات واألوراح والمقتندات الثبوتية الممدمة للننة المنظمة (4

علييه ينيب عليى المتقياقأ التأ يد مين ييراتة التعليميات يبي  قدايية و الحارية،ي تعديالت ؤو سضافات يف المواد ؤو البنود حقيب ؤللننة المنظمة الحأ قإررات  (5

    رباح

حالية تلليي   )خطيياً( قمضيمو  هيذه التعليميات يفوالبحيارة  النوخيذةارتل  التعليمات واطلي عليها اطالعيا نافيياً للنهالية، ويتعهيد قيإعال  يمر المتقاقأ قأنه  (6

اللننية المنظمية يف االرتفقيار مين خطياً ويتعهد قتطبيأ رميي ما رات فيها، وله الحيأ  قإعالمه للاملة ، وتمي عليه المق ولية االنوخذةغيره قمهمة  نوخذة

 ل األول عن تنفيذ    اليروط والتعليمات وويلو  هو المق فيها،عن ؤية قنود او مالحظات وردت 

 طلبت اللننة منه ول  .يلت   النوخذه قوضي ؤي رهاز ؤو  اميرا يف حالة  (7

 اللننة ؤية م الفة ل  ُينح عليها يف التعليمات للبت فيها، ويلو  يرارها نهايئ وسل ام  التنفيذ تحال سىل (8

 للننة المنظمة الحأ يف تنميد مبالغ النوائ  لحين رداد الم الفات ؤو التعويضات ؤو ارتمطاعها من النائ ة المالية (9

والبحييارة يف وريييائ  ا عيييال  الملتوقيية والمرئيييية والمقييموعة ووريييائ  التواصييي   واخيييذةات وصيييور وؤريييمات األعضييات والنيحييأ للننييية المنظميية اريييت دا  قيانيي (10

 االرتماع  واالعالنات التروينية للنهات الراعية والقباح

 يحأ للننة المنظمة نير الصور والعموقات ومرتلبيها يف ورائ  ا عال  الملتوقة والمرئية والمقموعة وورائ  التواص  االرتماع  (11

 ها مناربةتراة الت  المنظمة ارت دا  اليراع وقد  المارب يف وضي الملصمات االعالنية ال اصة قالرعاة والترويج لها ونيرها قالطريمة والليفي يحأ للننة (12

 . الدولةعد  ارت دا   اميرات التصوير الطائرة وول  حقب الموانين المعمول قها داخ   (13

 . راعة من يو  القباح 96افمة مقبمة من لننة سدارة القباح ال تم  عن التصوير التلف يوص للقبايات قدو  ؤخذ موعد   (14

 


