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 7 من 2 صفحة   

 2020 ديسمبريف  تم تعديلها

 

 الباب األول

 اللوائح والنظم  -1

اتحواد ايوتم استتراواد لواللااح  العاموة الدوادعن  ون نواد  د  الودال للاياتوال البحايوة يتم تطبيق اللوااح  االوم م الدوادعن  ون (      1.1

 البحاية.ال اسماعال للايات

 فيها.االعمل لما جاء افهمها تقع  لى  اتق المشاعكين الحدال  لى التعليمال (      2.1

 البحاية.يعتبر هذا السباق محلي لتم يم اإاراف ناد  د  الدال للاياتال (      3.1

 

 تبليغ المتسابقين  -2

  www.dimc.ae الماقع الرتمي للماد االرتمي  ن ما د إقامة السباق من خالل اتاحل اإل الم المختلفة اس الن يتم (      1.2

 السباق.إقامة  ن ما د  لإللالغاسجتما ي اتاحل التااصل المشر  بر أا ( SMSندية قديرن )عتالة اللجمة المم مة تترتل (      2.2

 .يف تجالل الماد اعقم الهاتف المعتمد لياناته الخاصة  تحديثمسؤالية  لى الماخذه أا المالك (      3.2

 

 تسجيلمشاركة والال  -3

 المشاعكة(      1.3

 البحاية.يف ناد  د  الدال للاياتال  عتميا  سجلة قدم الم (30)فئة  تجديف المحليةال قااعبجميع (   1.1.3

 -للمشاعكة لقاعب جديد )اااع(  لى الماخذه:(   2.1.3

 مليوة الفحوا الفموي ااتوتخرام عقوم جديود للمشواعكة لموا س يقول  ون فتورن  إلجوراءاحضاع القواعب ا  مقور المواد   .1

    تباق.اتبا ين من ما د أقرب 

 الجمسيال التالية: حسبلحاعن(  8أاخاص )تكّاين +  9 اسجمال البحاعندد  (   3.1.3

 الدالة.مااطمي أاخاص من  7 .1

 .اإلماعاتيةحاملين للهاية الان داخل الدالة مقيميالمن ( 2اخدين ) .2

 .إداعن الماد  الرتميةماافقة  لى الحدال إحدى دال مجلس التعاان الخليجي لعد مثل تيمكن مشاعكة فرق (   4.1.3

اللجمووة  لووى مشوواعكتهم ا ليووه أخووذ ماافقوة تومة  16 – 12مووا لووين أ مواعهم كووان يتحمول الماخووذه مسووؤالية البحواعن الووذين ت(   5.1.3

 ذلك.إذا تم الطلب ممه السباق للجمة اإلراز عتالة  دم ممانعة من ال األمر 

 المحمل.يلتزم الماخذه لتافير ز  ماحد )أا لان ااحد( لجميع البحاعن المشاعكين  لى نفس (   6.1.3

 التسجيل(      2.3

 المعلن. البرنامج الزمميتكان فترن التسجيل المعتمدن حسب (   1.2.3

الهايوة لطاقوال )ثواحق المطلالوة كافوة الا اإعفواق  ا مون يفاتوه كتاليوا لوذلكأيعتمد طلب التسجيل لعد تاقيوع الماخوذه  ليوه (   2.2.3

 (.اأية أاعاق اخرى تطلبها لجمة السباق المشاعكينلجميع 

 . -المشاعكينحالة تم تازيعه  لى  يف -طاال فترن السباق  لى البحاعن اسلتزام لاتع الشايط التعايفي الخاص (   3.2.3

لتحايوول قيمووة الجوواحزن الماليووة يف حووال ا تموواد التحايوول البمكووي لتسووليم الخوواص لووه يبووان( آ يووافر مالووك القوواعب عقووم حسوواب )(   4.2.3

 اتقع المسؤالية كاملة  لى المالك لتافير البيانال الدقيقة. الجااحز

 

 األويلالفحص   -4

 :المشاعكين(      1.4

 التحقق من جمسية جميع المشاعكين من خالل فحا الهاية اتازيع الشايط التعايفي  ليهم  يتم(   1.1.4

 :القاعب(      2.4

مون المااصوفال الفميوة لشوكل  وام اتوافير معودال السوالمة امطالقوة الفحا الفمي األال يكوان قبول لدايوة السوباق للت كود (   1.2.4

 المحمل.األعقام  لى لدن 

 القاعب االت كد من التزامه لالمااصفال الفميةلعد السباق يتم الفحا الدقيق  لى (   2.2.4
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 7 من 3 صفحة   
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 االجتماع التنويري  -5

 الزممي.خذه أا السكاين حسب الجدال احضاع اسجتماع التماير  إلزامي للم(      1.5

ء القر وة خوالل اسجتمواع قواعب  ون طايوق اجورا 25 ون الكلوي تيتم تقسيم المشاعكين  لى ااطين يف حالة زاد  دد المشاعكين (      2.5

 .اتازيع األ الم الخاصة لكل ااط لتثبيتها  لى مقدمة )لامية( القاعب التماير 

  لالنطالقة.يف حالة تافر مرتى  احم   لى خط البدايةتسالقين المرتيب اقاف قر ة لتالم إجراء تت(      3.5

 التماير .تيتم تاتي  مسافة السباق خالل اسجتماع (      4.5

 

 إجراءات البداية  -6

 .السباقيجب إنزال القااعب من اسماكن المخددة لذلك اتجمب أ  ت خير  لى ما د انطالقة (      1.6

 .اللانلاتع لايال لرتقالية يتم تحديد خط البداية (      2.6

 .صاتيةأا إااعن   لم أخضرإااعن اسنطالقة  باعن  ن (      3.6

 التماير .خط البداية حسب ما يتم ارحه يف اسجتماع لالاقاف  لى اسلتزام  يجب(      4.6

 .السباققبل لدء من إااعن البداية  الت كدتقع  لى  اتق المشاعكين (      5.6

 السباق.يممع ااتراك السكاين يف  ملية التجديف خالل (      6.6

 يف حالة التجااز ا  خداصيجب  لى كل قاعب اسلتزام لمجرى تيره خالل السباق ا دم إ اقة القااعب الممافسة اسخرى (      7.6

 مستقيم.( قدم لين المجاديف يف خط 2يجب ترك مسافة كافية لين القااعب خالل  ملية التجااز لما س يقل  ن )(      8.6

 - المت خرن:إجراءال البداية (      9.6

 المشاعكة امن لين  اامال خط البداية. القااعب تمطلق القااعب المت خرن  ن لداية السباق خلف(   1.9.6

 البداية.س يجاز قطر القااعب المت خرن من أمام خط (   2.9.6

 اسنطالقة الخاطئة:(      10.6

المتسوببين لاسنطالقوة الخاطئوة لعود انتهواء السوباق االتحقووق  لإلغواءتسوتمر لالسوباق  لوى ان تقوام ان يحوق للجموة المم موة (   1.10.6

 الرتمية.من خالل لجان السباق 

اسنطالقوة اتواف  إل وادنلون يوتم عفوع العلوم اسحمور فلقيوة المتسوالقين  هالمتسالقين يف انطالقة خاطئة اتبع أحدتسبب إذا (   2.10.6

 دحيحة.ال لاسنطالقةالملتزمين المتسالقين اسخاين نتاحج يتم ا تماد 

 إلغاء السباق:(      11.6

ل موون اللجمووة انت وواع التعليمواقوااعب ، ا لووى جميووع الالغوواء السوباق إل والنلعلووم األحموور لرفوع اتواف تقووام اللجموة المم مووة (   1.11.6

 السباق.أا إلغاء  السباق ما د ت جيلمرن اخرى أا  صطفافاستااء لالعادن ا  

 للجمة المم مة الحق يف إنهاء السباق يف الحاسل التي تراها ترارية لسالمة المتسالقين(   2.11.6

 

 خط النهاية  -7

 .المحملالا لجزء من   اامال خط المهاية المحددن إذا تجااز تحتسب نتيجة القاعب(      1.7

 المهايةيممع دخال قااعب القطر االقااعب المساندن ما لين  اامال خط (      2.7

 .المتسالقينلسالمة ترارية اللجمة لتي تراها يحق للجمة المم مة تغيير خط المهاية خالل السباق احسب الحاسل ا(      3.7

لمشوواعكة يف للماتووم توواف تت هوول ليف الترتيووب العووام ( األااحوول 20) ووووواالقووااعب ال اوواط،يووتم احتسوواب المقوواط حسووب نتيجووة كوول (      4.7

 العام.ايف حال انسحاب أا  دم مشاعكة أحد القااعب يتم أخذ القاعب الذ  يليه يف الترتيب  .مكتوم آل كأستباق 

 

 تعتراضاتاال  -8

 فيها.تقام إداعن الماد  لتشكيل لجمة داخلية للم ر يف اس تراتال المقدمة االبت (      1.8

يووتم دعهووم  1500/-مووع تحديوود عقووم البموود حسووب مووا اعد يف تعليمووال السووباق ايرفووق عتووم مقووداعه   توورا يووتم تعبئووة نموواذم اس(      2.8

 .الطلبإذا تمت الماافقة  لى  اتترجا ه

 اس تتعاع  مع أية تعليمال اخرى يتم ارحها خالل اسجتماع التماير   قأن تتاافق مع تعليمال السبااس تراتال  لى جميع (      3.8
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تسووولم اس تراتوووال ا  توووكرتارية إداعن السوووباق موووع الرتوووام المقووورعن خوووالل توووا ة ااحووودن مووون إ وووالن المتووواحج األاليوووة الووون تقبووول (      4.8

 ذلك.اس تراتال لعد 

 افهية.لن تقبل أية ا تراتال (      5.8

 للطعن.تعتبر قراعال اللجمة قطعية غير قاللة (      6.8

 

 *مخالفاتال  -9

 

 / العقوبة الغرامة المالية المخالفة

 دعهم 500 مي حسب الجدال الزممي المقرعفالت خر لالقيام لالفحا الأا  التسجيل المت خر  -1

 إلغاء المتيجة  دم القيام لعملية الفحا الفمي للقاعب قبل السباق  -2

أا توو خر  وون الحضوواع حسووب  لحضوواع اسجتموواع التموواير أا المالووك السووكاين  اإذا لووم يلتووزم الماخووذه أ  -3

 الاقت المعلن 
 دعهم 500

 إلغاء المشاعكة االاصال ا  خط البداية حسب الجدال الزممي الممزال اغالق قبل  القاعب إنزالتم لم يإذا   -4

 دعهم اتاجيه إنذاع 1000 دقاحق  لى األقل 5 إذا لم يلتزم قاعب القطر لالاقاف خلف القااعب قبل اسنطالقة لوِ  -5

 إلغاء المتيجة إذا تجااز القاعب  اامال خط البداية الا لجزء ممه  -6

 إلغاء المتيجة التسبب يف انطالقة خاطئة  -7

 إلغاء المتيجة مخالفة القاعب للمااصفال الفمية   -8

 إلغاء المتيجة  دم اجاد أعقام ااتحة  لى جانبي القاعب  -9

 دعهم 500 مخالفة الرقم للمااصفال الفمية  -10

 المتيجةإلغاء   دم اسلتزام لخط تير السباق االدخال يف مجرى قاعب آخر  -11

كز من المتيجة5ت خير ) ممها يف مجرى السباق الدخال لين العاامال غير المخددة للمحمل للعباع  -12  ( مرا

 إلغاء المتيجة السكاين يف  ملية التجديفمشاعكة   -13

 إلغاء المتيجة ايرن( لين كل ااطيالبحاعن )ال تتبدالا  -14

 إلغاء المتيجة اسلتزام لاتع الشايط التعايفي الخاص لالبحاعن أا التال ب له اإ طاحه لشخا آخر  دم  -15

 إلغاء المتيجة  دم تاقف القاعب لمسا دن البحاع يف حالة اقا ه يف الماء  -16

 قيمة العاامة )البايا( تغايم  إتالف العاامة )البايا( أا إحداث ترع فيها  -17

 التلفظ لعباعال نالية تجاه أ ضاء اللجمة   -18
حرمان من المشاعكة الالغاء المتيجة ا

 يف السباقال

أا يف حووال اتووتالم  مكووان اقامووة السووباقمحوويط عمووي الطعووان االفضووالل االمخلفووال يف البحوور أا يف   -19

 اكاى من مكان إنزال المحمل لمفس الخداص 

دعهم لحد أدىن اتدل الغرامة  500

حسب ما تراه  دعهم 10000ا  

 اللجمة

 الغاء نتيجة المحمل للماتم كامل يف حال ثبال تال ب الماخذه اتبديل الهايال لين البحاعن  -20

  دم السماح لالمشاعكة اسحترازية لاإلجراءال دم اسلتزام   -21

 الف دعهم 1000 الماخذه لتافير ز  الماحد للبحاعن التزام دم   -22

كثر من   نفس الوقت يف مخالفة* يمكن تطبيق أ

 

 الباب الثاين

 إرشادات وتعليمات السالمة  -10

 يتحمل الماخذه المسؤالية الكاملة تجاه تالمة أفراد طاقمه.(      1.10

  لى الماخذه الت كد من تالمة البحاعن المشاعكين معه من الماحية العقلية االبدنية.(      2.10

 زااعق اإلنقاذ يف حالة اجاد ما يستد ي ذلك.لطلب المسا دن من أا )األليض االهالل األحمر( يتم عفع العلم البرتقال (      3.10
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( دقواحق احتوى انتهواء السوباق إس يف حالوة مسوا دن موايض أا 5أيوة مسوا دن خاعجيوة قبول لدايوة السوباق لحواال ) اتوتخداميممع (      4.10

 مداب من أفراد الطاقم.

 .قاعب لى القااعب المساندن اقااعب الجمهاع البقاء لعيدا  ن مجرى السباق ا دم التسبب لمضايقة أ  (      5.10

 

 معدات السالمة  -11

 للطاقم. حقيبة إتعافال أالية(      1.11

 .(أا )األليض االهالل األحمر   لم لرتقال لطلب المسا دن(      2.11

 

 الباب الثالث

 الفحص الفني  -12

 السباق.افقا  للما د الذ  تراه مماتبا  تااء قبل أا لعد انتهاء  قاعباللجمة الفمية لها الحق يف فحا أ  (      1.12

 الفحا الفمي.نتيجة لعد  قاعبتعتمد المتيجة المهاحية لل(      2.12

 .الماخذنلطاقال الهاية الخاصة لالبحاعن  لى  اتق تقع مسؤالية الراز (      3.12

إلالغهوم لوذلك  مود خوط المهايوة ايمكون أن  لعود السوباق مبااورن  ايوتمتقرع اللجمة المم مة  دد المحامل لعملية الفحا الفمي (      4.12

 مماتبا .اللجمة المحامل  شااحيا  حسب ما تراه  يكان اختياع

 لدان أية تعديالل المفس الحالة التي ااعك لها يف السباق. محمل ممطقة الفحايجب أن يدل ال(      5.12

 

 الرابعالباب 

 المحافظة تعلى البيئة  -13

 .لذلكأا  لى البر يف غير األماكن المخددة  البحريف االفضالل االمخلفال عمي الطعان يممع (      1.13

 الطبيعية.لعيدا   ن المحميال  الحرص  لى البقاء(      2.13

 

 سخامالباب ال

 الجوائز الماليةالكؤوس و  -14

كز الثالثةيتم تازيع كؤاس  لى الفاحزين (      1.14  ااط.حسب المتاحج اسالية لكل  اسا  لالمرا

 المهاحية.مشاعكين لعد ا تماد المتاحج للمالية الجااحز التازيع يتم (      2.14

 له.المالية المترتبة  لى المشاعكين من أصل الجاحزن المالية الخاصة الغرامال االمبالغ تيتم خدم (      3.14

 

 دسالباب السا

 ولية المدنيةؤالمس  -15

 المشاعك يف السباق  نية  لى الماخذتقع المسؤالية المدنية االجزاح(      1.15

 القطر.لقاعب أا زاعق يلحق ا أثماء مشاعكتهم اأ  ترعؤالة  ن أ  ترع يلحق لالمتسالقين اللجمة المم مة غير مس(      2.15

 .اتحمله المسؤالية المدنية لما جاء يف جميع البماد الااعدن يف التعليمال تعمي إقراعه إتمام المتسالق  ملية التسجيل (      3.15

 

 سابعال بالبا

 أحكام تعامة  -16

 السوباق،التوي تقرهوا اللجموة يوام مجتمعيوة الدادعن  ن لجمة السباق االمتعلقة لالمشواعكال اليلتزم المتسالق لكافة التعليمال (      1.16

 مالية.تعرته لغرامة ا دم اسلتزام لها يؤد  ا  

 اللجمة.لاتع أ  ملدق أا  لم يتم لطلب من  ذنيجب أن يلتزم الماخ(      2.16

 لها داخل الدالة.ميرال التداير الطاحرن اذلك حسب القاانين المعمال ايممع اتتخدام ك(      3.16

 تا ة من يام السباق. 96يممع التداير التلفزياين للسباقال لدان أخذ ماافقة مسبقة من لجمة إداعن السباق س تقل  ن (      4.16
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 ثامنالباب ال

 المواصفات الفنية  -17

 لسمباق االدمعاء.ايجب التقيد لالتداميم التقليدية التراثية الشكل العام )الوشره(:  (      1.17

 .(كانه)ال ِسكّانتافة ا  اللاإلفقط  اصغد ثمانيةمجاديف ا دد  ثمانيةيجب أن ياجد لالقاعب (      2.17

 (:هيكل القارب )البدن(      3.17

 التراثية.اتكان أجزاء القاعب متدلة مع لعضها امثبتة حسب اسصال  ،فقط السايخشب أن يكان مدماع من  يجب (   1.3.17

 ب السا  فقط .بيا ااألميال يجب أن يكاناا من خشال(   2.3.17

 .أا "البلسا" الفايبر جالسأا تكان من أ  ناع خشب لاتتثماء الخشب المضغاط )الباليااد( تاألجزاء الداخلية للمحمل (   3.3.17

 . مفتاح وزن القارب:(      4.17

 القياسات:(      5.17

 . لاح التاااير حتى آخر ميل التفر قدم ايؤخذ القياس من 30قدم اس يقل  ن  31طال القاعب س يزيد  ن  طول الوجهة:(   1.5.17

 . يف طال البيا نتتحكم الاار  طول البيص:(   2.5.17

 . لاصة( 4×  3يجب أس يقل القياس  ن ) قياس البيص:(   3.5.17

 . لاصة( ايؤخذ القياس من  مد ممتدف القاعب 60يجب أس يقل  ن ) العرض:(   4.5.17

 . لاصة( ايؤخذ القياس من ممتدف القاعب 20يجب أس يقل  ن ) العمق:(   5.5.17

 . ملم (7)يجب أس يقل  ن  :ندبلوح ال(   6.5.17

 :الرقعةقياسات (   7.5.17

 من لداية أ لى الرقعة حتى الترس. لاصة( ايؤخذ القياس 18اعتفاع الرقعة: يجب أن أس يقل األعتفاع  ن ) -أ

 لاصة( ايؤخذ القياس من الترس حتى البيا. 18يجب أس يقل األعتفاع  ن ) :عتفاع الداخابا -ب

 الاجهة.خاعم لاح  لاصة( ايؤخذ القياس من 36 ر  الرقعة: يجب أس يقل العر   ن ) -ل

 .لشرط أن يكان مثبت لطايقة جيدن لاصة( 0.5×  0.5قياس الشلمان: يجب أس يقل القياس  ن ) -ث

 . مماتبةيجب أن تكان المسافة ما لين مسماع تثبيت الشلمان ااآلخر  -م

 قياس الفنتين:(   8.5.17

 الترايث التقليد . لاصة( امحاف ة  لى الشكل 48الفمة األمامية: يجب أن يكان الطال ) -أ

الترايث   لى الشكلمع الحفاظ لاصة(  35اس يزيد  ن ) لاصة( 28)  نالطال س يقل يجب أن : الخلفيةالفمة  -ب

 التقليد .

 لاصة(. 1×  2يجب أس يقل القياس  ن ) قياس الجانتة:(   9.5.17

 لاصة(. 1×  5يجب أس يقل القياس  ن ) قياس الزبدره:(   10.5.17

لاصوووة( اهوووي الدوووااعه التوووي يجلوووس  ليهوووا المتسوووالق  1×  5يجوووب أس يقووول القيووواس الااحووود ممهوووا  ووون ) قيااااس البوانااا :(   11.5.17

 للتجديف.

لاصووة( اهووي األ موودن المثبتووة للباانووك )الدووااعه( موون  2×  2يجووب أس يزيوود القيوواس الااحوود ممهووا  وون ) :قياااس المنااادي(   12.5.17

 الاتط.

 .أا المرنتي  دف اكالهما من خشب السا اليتكان من القاداف ا :المجداف(      6.17

 . اهي رلط القاداف لالدف لااتطة حبال الكمباع، خياط المايلان أا خياط الغزل :جالف(      7.17

 يجب أن يكان مدماع من خشب السا . :صغال(      8.17

 السا  الطبيعي فقط. يجب أن يكان لان القاعب من الداخل االخاعم من لان خشب :لون القارب(      9.17

 تعليمات تعامة:(      10.17

 االخاعم لالدبغ أا مادن أخرى.يممع طالء القاعب من الداخل (   1.10.17

 يسم  لإتتخدام الاعنيش أا الدل االدامر االادم.(   2.10.17

 يسم  إتتخدام مااد سصقة لين األلااح الخشبية.(   3.10.17

 يممع إتتخدام األلياف الزجاجية )الفيبرجالس( من الداخل االخاعم.(   4.10.17

 القاعب.يممع اتتخدام الجالد يف تقاية لدن (   5.10.17



 

 
 

 

 7 من 7 صفحة   

 2020 ديسمبريف  تم تعديلها

 

 ( تعديل تعلى مواصفات 1مرفق رقم )القارب 

 
  يتجزأ من هذه التعليمات جزًء الأية مرفقات تصدر تعن لجنة إدارة السباق تعتبر 


