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 المحلية تجديفال قواربتعليمات سباقات 
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 8 من 2 صفحة   
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 الباب األول

 اللوائح والنظم  -1

  تحا  اويتم االساااتر اااا  ئاللوائح العامة الصاااا عن  ن نا ي  يب الدويل للرياضاااال البحرية يتم تطبيق اللوائح والنظم الصاااا عن  ن

 البحرية.ال االماعال للرياض

  فيها.والعمل ئما جاء وفهمها تقع  لى  اتق المشاعكين الحصول  لى التعليمال 

  البحرية.يعتبر هذا السباق محلي ئتنظيم وإ راف نا ي  يب الدويل للرياضال 

 

 تبليغ المتسابقين  -2

  يتم اال الن الرساااامي  ن مو د إ امة السااااباق من لالل وسااااائل اة الو المطتلفة لو  ن اريق اللمنة المنظمة من لالل إعسااااال

لب اىل ع م هاتف النولذن لو المالك المعتمد يف الساامالل لو من لالل البريد  ( لو  بر تطبيق الوتسSMSعسااالة نصااية  صاايرن  

 تحديث ئياناته الطاصة يف سمالل النا ي.ئااللكتروين الطاص ئهم. وتقع المسؤولية  لى النولذن لو المالك 

  :971564114827+الر م المعتمد لتطبيق الوتس لب 

 

 تسجيلمشاركة والال  -3

 المشاركة 

 تتم المشاعكة يف هذا الشوط  ند تحقق الشروط التالية: :المفتوح الشوط(   1.3

 

 الفئة )أ( 

المؤسسال المحلية مشاعكة من 

 الحكومية لو الطاصة

 الفئة )ب(

 ول مملس التعاون من  ةمشاعك

 الطليمي

 ئحاعن( 8+ سكّوين   9 ئحاعن( 8+ سكّوين   9  د  البحاعن

 مفتوحة جنسية البحاعن
من جنسية الدولة المشاعكة لو من 

 المقيمين فيها

 مطلوب مطلوب إثبال  طصية

أسماء معتمد ئ كشف

 المشاعكين من المهة المشاعكة
 مطلوب مطلوب

الحد األ صى لعد  القواعب 

 المسموحة من نفس المهة
2 2 

 مطلوئة مطلوئة  لى المشاعكة موافقة النا ي

  كز توزع الموائز النقدية  لى   وط الفئة المفتوحةاألوىل يف  العشرةالمرا

 

 

 :)الوطني( الشوط المحلي(   2.3

 حسب الشروط التالية: هذا الشوط يمكن المشاعكة يف 

 حسب المنسيال التاليةوئحاعن(  8ل طاص  سكّوين +  9  د  البحاعن االجمايل: 

a. 7 اةماعالموااني من  ئحاعن 

b.  للهوية اةماعاتيةحاملين الون  الل الدولة مقيميالمن ( 2 ئحارين 

  كز العشرينتوزع الموائز النقدية  لى  الشوط المحلياألوىل يف  المرا

اللمنة  لى مشاعكتهم وإئراز و ليه للذ موافقة سنة  16 – 12ما ئين ل ماعهم كون يتحمل النولذه مسؤولية البحاعن الذين ت(   3.3

 ذلك.إذا تم الطلب منه السباق للمنة عسالة  دو ممانعة من ويل األمر 

 المحمل.يلتزو النولذه ئتوفير زي موحد  لو لون واحد( لمميع البحاعن المشاعكين  لى نفس (   4.3



 

 
 

 

 8 من 3 صفحة   

 2021 نوفمبريف  تم تعديلها

 التسجيل: 

 المعلن. تكون فترن التسميل المعتمدن حسب البرنامج الزمني(   1.3

الهوية  ال ئطا ثائق المطلوئة كافة الو وإعفاق  و من يفوضاااااااااه كتائيا ئذلكليعتمد الب التساااااااااميل ئعد تو يع النولذه  ليه (   2.3

 (.ولية لوعاق الرى تطلبها لمنة السباق المشاعكينلمميع 

 . -المشاعكينحالة تم توزيعه  لى  يف -اوال فترن السباق  لى البحاعن االلتزاو ئوضع الشريط التعريفي الطاص (   3.3

يم البنكي لتساااااااااللتحويل  يمة المائزن المالية يف حال ا تما  التحويل الطاص ئه يبان( آ يوفر مالك القاعب ع م حساااااااااااب  (   4.3

 وتقع المسؤولية كاملة  لى المالك لتوفير البيانال الد يقة. الموائز

 

 األويلالفحص   -4

 المشاعكين: 

 التحقق من جنسية جميع المشاعكين من لالل فحص الهوية وتوزيع الشريط التعريفي  ليهم  يتم(   1.4

 القاعب: 

 نا ي  يب الدويل للرياضال البحرية.يف  (  دو المسملة عسميا  30جميع  واعب التمديف المحلية فئة  (   1.4

للمشاعكة ئقاعب جديد  و اع(  لى النولذه احضاع القاعب اىل مقر النا ي ةجراء  ملية الفحص الفني واستطراج ع م جديد (   2.4

 .للمشاعكة ئما ال يقل  ن فترن اسبو ين من مو د ل رب سباق

من المواصاااااافال الفنية ئشااااااكل  او وتوفير معدال السااااااالمة ومطائقة الفحص الفني األويل يكون  بل ئداية السااااااباق للتأكد (   3.4

 المحمل.األع او  لى ئدن 

 ئعد السباق يتم الفحص الد يق  لى القاعب والتأكد من التزامه ئالمواصفال الفنية(   4.4

 

 االجتماع التنويري  -5

 الزمني.لذه لو السكوين حسب المدول وحضوع االجتماع التنويري إلزامي للن 

  ء القر ة لالل االجتماع  اعب  ن اريق اجرا 25 ن الكلي ساايتم تقساايم المشاااعكين  لى  ااواين يف حالة زا   د  المشاااعكين

 .وتوزيع األ الو الطاصة ئكل  وط لتثبيتها  لى مقدمة  ئومية( القاعب التنويري

 لالنطال ة.يف حالة توفر مرسى  ائم   لى لط البدايةتسائقين المرتيب و وف قر ة لتالم إجراء تت  

  التنويري.سيتم توضيح مسافة السباق لالل االجتماع 

 

 إجراءات البداية  -6

  السباقيمب إنزال القواعب من االماكن المطصصة لذلك وتمنب لي تألير  لى مو د انطال ة. 

  اللونئوضع ئويال ئرتقالية يتم تحديد لط البداية. 

  صوتيةلو إ اعن   لم للضرإ اعن االنطال ة  باعن  ن. 

 التنويري.لط البداية حسب ما يتم  رحه يف االجتماع ئالو وف  لى االلتزاو  يمب 

  السباق بل ئدء من إ اعن البداية  التأكدتقع  لى  اتق المشاعكين. 

  السباق.يمنع ا تراك السكوين يف  ملية التمديف لالل 

  يف حالة التماوز ا  لصوصيمب  لى كل  اعب االلتزاو ئممرى سيره لالل السباق و دو إ ا ة القواعب المنافسة االلرى 

   مستقيم.(  دو ئين المما يف يف لط 2يمب ترك مسافة كافية ئين القواعب لالل  ملية التماوز ئما ال يقل  ن 

  المتألرن:إجراءال البداية - 

 المشاعكة ومن ئين  وامال لط البداية. القواعب  ن ئداية السباق للف تنطلق القواعب المتألرن(   1.6

 ال يموز  طر القواعب المتألرن من لماو لط البداية.(   2.6

 :االنطال ة الطاائة 

المتساااببين ئاالنطال ة الطاائة ئعد انتهاء الساااباق والتحقق من  ئإلغاءتساااتمر ئالساااباق  لى ان تقوو ان يحق للمنة المنظمة (   1.6

 الرسمية.لالل لمان السباق 



 

 
 

 

 8 من 4 صفحة   
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 ة وسااوف يتم االنطال ة ا نلن يتم عفع العلم االحمر فئقية المتسااائقين  هالمتسااائقين يف انطال ة لاائة وتبع لحدتساابب إذا (   2.6

 صحيحة.ال ئاالنطال ةالملتزمين المتسائقين االلرين نتائج ا تما  

 :إلغاء السباق 

واء ل من اللمنة سااانتظاع التعليماقواعب ، و لى جميع الالغاء السااباق ة النلعلم األحمر ئرفع اسااوف تقوو اللمنة المنظمة (   1.6

 السباق.لو إلغاء  السباق مو د تأجيلمرن الرى لو  صطفافاالئالعو ن اىل 

 تراها ضرورية لسالمة المتسائقينللمنة المنظمة الحق يف إنهاء السباق يف الحاالل التي (   2.6

 

 خط النهاية  -7

 المحملولو ئمزء من   وامال لط النهاية المحد ن إذا تماوز تحتسب نتيمة القاعب. 

 يمنع  لول  واعب القطر والقواعب المساندن ما ئين  وامال لط النهاية 

 المتسائقينلسالمة ضرورية اللمنة لتي تراها يحق للمنة المنظمة تغيير لط النهاية لالل السباق وحسب الحاالل ا. 

  لمشااااعكة يف للموسااام ساااوف تتأهل ليف الترتيب العاو ( األوائل 20  ااااااااااااوالقواعب ال  اااوط،يتم احتسااااب النقاط حساااب نتيمة كل

 العاو.ويف حال انسحاب لو  دو مشاعكة لحد القواعب يتم للذ القاعب الذي يليه يف الترتيب  .مكتوم آل كأسسباق 

  للموساام سااوف تتأهل ( األوائل يف الترتيب العاو 10  ااااااااااا، والقواعب الللقواعب المشاااعكة يف الشااوط المفتو يتم احتساااب النقاط

ويف حال انسااحاب لو  دو مشاااعكة لحد القواعب يتم للذ القاعب الذي يليه  .للفئة المفتوحة مكتوم آل كأسلمشاااعكة يف سااباق ل

 يف الترتيب العاو.

 

 تعتراضاتاال  -8

  فيها.تقوو إ اعن النا ي ئتشكيل لمنة  اللية للنظر يف اال تراضال المقدمة والبت 

 يتم  عهم  1500/-مع تحديد ع م البند حسااااااااب ما وع  يف تعليمال السااااااااباق ويرفق عساااااااام مقداعه   ترا يتم تعبئة نموذج اال

 .الطلبإذا تمت الموافقة  لى  استرجا ه

  وال تتعاع  مع لية تعليمال الرى يتم  رحها لالل االجتماع التنويري  قتعليمال السبالن تتوافق مع اال تراضال  لى جميع 

  تسااااااالم اال تراضاااااااال اىل ساااااااكرتارية إ اعن الساااااااباق مع الرساااااااوو المقرعن لالل ساااااااا ة واحدن من إ الن النتائج األولية ولن تقبل

 ذلك.اال تراضال ئعد 

  فهية.لن تقبل لية ا تراضال  

  للطعن.تعتبر  راعال اللمنة  طعية غير  ائلة 

 

 *مخالفاتال  -9

 

 / العقوبة الغرامة المالية المخالفة

  عهم 500 ني حسب المدول الزمني المقرعفالتألر ئالقياو ئالفحص اللو  التسميل المتألر  -1

 إلغاء النتيمة  دو القياو ئعملية الفحص الفني للقاعب  بل السباق  -2

لو تألر  ن الحضاااااوع حساااااب  ئحضاااااوع االجتماع التنويريلو المالك الساااااكوين  والنولذه لإذا لم يلتزو   -3

 الو ت المعلن 
  عهم 500

 إلغاء المشاعكة والوصول اىل لط البداية حسب المدول الزمني المنزال اغالق  بل  القاعب إنزالتم لم يإذا   -4

  عهم وتوجيه إنذاع 1000   ائق  لى األ ل 5 ئاِ إذا لم يلتزو  اعب القطر ئالو وف للف القواعب  بل االنطال ة  -5

 إلغاء النتيمة إذا تماوز القاعب  وامال لط البداية ولو ئمزء منه  -6

 إلغاء النتيمة التسبب يف انطال ة لاائة  -7

 إلغاء النتيمة مطالفة القاعب للمواصفال الفنية   -8

 إلغاء النتيمة  دو وجو  لع او واضحة  لى جانبي القاعب  -9

  عهم 500 الر م للمواصفال الفنيةمطالفة   -10
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 / العقوبة الغرامة المالية المخالفة

 إلغاء النتيمة  دو االلتزاو ئطط سير السباق والدلول يف ممرى  اعب آلر  -11

كز من النتيمة5تألير   منها يف ممرى السباق الدلول ئين العوامال غير المطصصة للمحمل للعبوع  -12  ( مرا

 إلغاء النتيمة السكوين يف  ملية التمديفمشاعكة   -13

 إلغاء النتيمة ريرن( ئين كل  وطيالبحاعن  ال ستبدالا  -14

 إلغاء النتيمة االلتزاو ئوضع الشريط التعريفي الطاص ئالبحاعن لو التال ب ئه وإ طائه لشطص آلر  دو  -15

 إلغاء النتيمة  دو تو ف القاعب لمسا دن البحاع يف حالة و و ه يف الماء  -16

  يمة العوامة  البويا( تغريم  إتالف العوامة  البويا( لو إحداث ضرع فيها  -17

 التلفظ ئعباعال نائية تماه ل ضاء اللمنة   -18
حرمان من المشاعكة الالغاء النتيمة و

 يف السبا ال

ن لو يف حال استالو  كوى م مكان ا امة السباقمحيط الفضالل والمطلفال يف البحر لو يف عمي   -19

 مكان إنزال المحمل ئنفس الطصوص 

 عهم ئحد ل ىن وتصل الغرامة  500

حسب ما تراه   عهم 10000اىل 

 اللمنة

 الغاء نتيمة المحمل للموسم كامل يف حال ثبول تال ب النولذه وتبديل الهويال ئين البحاعن  -20

  دو السما  ئالمشاعكة االحترازية ئاةجراءال دو االلتزاو   -21

 حسب ما تراه اللمنة عهم لو  1000 النولذه ئتوفير زي الموحد للبحاعن التزاو دو   -22

كثر من   يف نفس الوقت مخالفة* يمكن تطبيق أ

 

 الباب الثاين

 إرشادات وتعليمات السالمة  -10

 السباحة.  دعتهم  لى والتأكد من الكاملة تماه سالمة لفرا  اا مه يتحمل النولذه المسؤولية 

 .لى النولذه التأكد من سالمة البحاعن المشاعكين معه من الناحية العقلية والبدنية  

  لطلب المسا دن من زواعق اةنقاذ يف حالة وجو  ما يستد ي ذلك.لو  األئيض والهالل األحمر( يتم عفع العلم البرتقايل 

  ائق وحتى انتهاء السااااباق إال يف حالة مسااااا دن مريض لو 5لية مسااااا دن لاعجية  بل ئداية السااااباق ئحوايل   اسااااتطداويمنع   )

 مصاب من لفرا  الطا م.

 اعبلبقاء ئعيدا  ن ممرى السباق و دو التسبب ئمضايقة لي  لى القواعب المساندن و واعب الممهوع ا . 

 

 معدات السالمة  -11

 للطا م. حقيبة إسعافال لولية 

 لو  األئيض والهالل األحمر   لم ئرتقايل لطلب المسا دن). 

 

 الباب الثالث

 الفحص الفني  -12

  السباق.وفقا  للمو د الذي تراه مناسبا  سواء  بل لو ئعد انتهاء   اعباللمنة الفنية لها الحق يف فحص لي 

 الفحص الفني.نتيمة ئعد  قاعبتعتمد النتيمة النهائية لل 

  النولذنئطا ال الهوية الطاصة ئالبحاعن  لى  اتق تقع مسؤولية ائراز. 

  إئالغهم ئذلك  ند لط النهاية ويمكن لن  ئعد السااااااااباق مبا اااااااارن  ويتمتقرع اللمنة المنظمة  د  المحامل لعملية الفحص الفني

 مناسبا .اللمنة المحامل  شوائيا  حسب ما تراه  يكون التياع

 ئدون لية تعديالل وئنفس الحالة التي  اعك ئها يف السباق. محمل منطقة الفحصيمب لن يصل ال 

 

 الرابعالباب 

 المحافظة تعلى البيئة  -13
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  لذلكلو  لى البر يف غير األماكن المطصصة  البحريف والفضالل والمطلفال عمي الطعان يمنع. 

 الطبيعية.ئعيدا   ن المحميال  الحرص  لى البقاء 

 

 سخامالباب ال

 الجوائز الماليةالكؤوس و  -14

  كز الثالثةيتم توزيع كؤوس  لى الفائزين   وط.حسب النتائج االولية لكل  االوىل ئالمرا

  النهائية.مشاعكين ئعد ا تما  النتائج للمالية الموائز التوزيع يتم 

  ئه.المالية المترتبة  لى المشاعكين من لصل المائزن المالية الطاصة الغرامال والمبالغ سيتم لصم 

 

 دسالباب السا

 ولية المدنيةؤالمس  -15

 المشاعك يف السباق  نية  لى النولذتقع المسؤولية المدنية والمزائ 

 القطر.لقاعب لو زوعق يلحق ا لثناء مشاعكتهم ولي ضرعؤولة  ن لي ضرع يلحق ئالمتسائقين اللمنة المنظمة غير مس 

  وتحمله المسؤولية المدنية ئما جاء يف جميع البنو  الواع ن يف التعليمال تعني إ راعه إتماو المتسائق  ملية التسميل. 

 

 سابعال بالبا

 أحكام تعامة  -16

  الساااباق،و التي تقرها اللمنة يوممتمعية الصاااا عن  ن لمنة الساااباق والمتعلقة ئالمشااااعكال اليلتزو المتساااائق ئكافة التعليمال 

 مالية.تعرضه لغرامة و دو االلتزاو ئها يؤ ي اىل 

 اللمنة.ئوضع لي ملصق لو  لم يتم ئطلب من  ذنيمب لن يلتزو النول 

 ئها  الل الدولة.ميرال التصوير الطائرن وذلك حسب القوانين المعمول ايمنع استطداو ك 

  سا ة من يوو السباق. 96يمنع التصوير التلفزيوين للسبا ال ئدون للذ موافقة مسبقة من لمنة إ اعن السباق ال تقل  ن 
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   :)لسمبوق والصمعاء.ايمب التقيد ئالتصاميم التقليدية التراثية الشكل العام )الوشره 

  كانه ال ِسكّانضافة اىل الئاةفقط  وصغص ثمانيةمما يف و د   ثمانيةيمب لن يوجد ئالقاعب). 

 (:هيكل القارب )البدن 

 ة.التراثيوتكون لجزاء القاعب متصلة مع ئعضها ومثبتة حسب االصول  ،فقط السايخشب لن يكون مصنوع من  يمب (   1.17

 ب الساي فقط .بيص واألميال يمب لن يكونوا من لشال(   2.17

 .سا"لو "البل الفايبر جالسلو تكون من لي نوع لشب ئاستثناء الطشب المضغوط  الباليوو ( تاألجزاء الداللية للمحمل (   3.17

 :مفتو  وزن القارب . 

 :القياسات 

 . لو  التوا ير حتى آلر ميل التفر  دو ويؤلذ القياس من 30 دو وال يقل  ن  31اول القاعب ال يزيد  ن  طول الوجهة:(   1.17

 . يف اول البيص نتتحكم الو ر  طول البيص:(   2.17

 . ئوصة( 4×  3يمب لال يقل القياس  ن   قياس البيص:(   3.17

 . ئوصة( ويؤلذ القياس من  ند منتصف القاعب 60يمب لال يقل  ن   العرض:(   4.17

 . ئوصة( ويؤلذ القياس من منتصف القاعب 20يمب لال يقل  ن   العمق:(   5.17

 . ملم (7 يمب لال يقل  ن  :ندبلوح ال(   6.17

 :الرقعةقياسات (   7.17

 من ئداية ل لى الر عة حتى الترس. ئوصة( ويؤلذ القياس 18اعتفاع الر عة: يمب لن لال يقل األعتفاع  ن   -ل

 ئوصة( ويؤلذ القياس من الترس حتى البيص. 18يمب لال يقل األعتفاع  ن   :عتفاع الصالوبا -ب
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 الوجهة.لاعج لو   ئوصة( ويؤلذ القياس من 36 ر  الر عة: يمب لال يقل العر   ن   -ل

 .ئشرط لن يكون مثبت ئطريقة جيدن ئوصة( 0.5×  0.5 ياس الشلمان: يمب لال يقل القياس  ن   -ث

 . مناسبةيمب لن تكون المسافة ما ئين مسماع تثبيت الشلمان واآللر  -ج

 قياس الفنتين:(   8.17

 الترايث التقليدي. ئوصة( ومحافظة  لى الشكل 48الفنة األمامية: يمب لن يكون الطول   -ل

الترايث   لى الشكلمع الحفاظ ئوصة(  35وال يزيد  ن   ئوصة( 28   نالطول ال يقل يمب لن : الطلفيةالفنة  -ب

 التقليدي.

 ئوصة(. 1×  2يمب لال يقل القياس  ن   قياس الجانتة:(   9.17

 ئوصة(. 1×  5يمب لال يقل القياس  ن   قياس الزبدره:(   10.17

 ئوصة( وهي الصواعه التي يملس  ليها المتسائق للتمديف. 1×  5يمب لال يقل القياس الواحد منها  ن   قياس البوانك:(   11.17

 ئوصة( وهي األ مدن المثبتة للبوانك  الصواعه( من الوسط. 2×  2يمب لال يزيد القياس الواحد منها  ن   :قياس المنادي(   12.17

 لو المرنتي  صف وكالهما من لشب الساياليتكون من القا وف و :المجداف. 

 وهي رئط القا وف ئالصف ئواسطة حبال الكمباع، ليوط النايلون لو ليوط الغزل :جالف . 

 يمب لن يكون مصنوع من لشب الساي. :صغال 

 الساي الطبيعي فقط. يمب لن يكون لون القاعب من الدالل والطاعج من لون لشب :لون القارب 

 :تعليمات تعامة 

 والطاعج ئالصبغ لو ما ن للرى.يمنع االء القاعب من الدالل (   1.17

 يسمح ئإستطداو الوعنيش لو الصل والدامر والو ج.(   2.17

 يسمح إستطداو موا  الصقة ئين األلوا  الطشبية.(   3.17

 يمنع إستطداو األلياف الزجاجية  الفيبرجالس( من الدالل والطاعج.(   4.17

 القاعب.يمنع استطداو المال  يف تقوية ئدن (   5.17
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 ( تعديل تعلى مواصفات1مرفق رقم ) القارب 

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


