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كتوبر يف  أصدرت  2022أ

 الباب األول

 اللوائح والنظم  -1

األخاى   والتعضي ادر وارةاادرارفا  الضاوا   نضا  البابدك ا اد تطباق ادالصادرة  نان اتدادر اراادةار لضاتداادر البداتا  تطبق النظم والقوانين (      1.1

  .البداتندري ريب الدويل لضاتدادر  ان الصدرة 

 فيهد.والع ل ب د جدء وفه هد الدصول نض  التعضي در ج يعهم رون استثندء تقع نض  ندتق ال شدةاين (      2.1

 

 تبليغ المتسابقين  -2

ال ختضفا  وو اان خاالل لواا  ارنالنادر الىسا ي  ال وجاور  راخال نادري تتم ارنالن الىس ي نن اوند إقدا  الببدك ان خالل وساد ل ارناال  (      1.2

( وو نباى تطبياق الاوتب وىل اق ةقام SMSريب الدويل لضاتدادر البدات . وو نن طاتق الضجن  ال نظ   اان خاالل إةسادل ةسادل  نصاي  قصايى   

لخاادب بهاام. وتقااع ال بااىولي  نضاا  النوخااو  وو ال دلاات   هاادتا النوخااو  وو ال دلاات ال عت ااد   البااجالر وو ااان خااالل الباتااد ارل تااىو  ا

 تددتث بيدندته الخدص    سجالر الندري.

 VHF 14تتواصل الضجن  ال نظ   اع قواةىل القطى ان خالل قند  الىارتو (      2.2

 971564114827+ال عت د لتطبيق الوتب وىل:  الىقم(      3.2

 

 تسجيلمشاركة والال  -3

 ال شدةا (      1.3

بش ل ةس ي لد  جهدر التاىخي  ال عت اد  وتداو  بجض  اااتط  ون ت ون قد   43ىاني  فئ  الش قواةىلتدق ال شدةا  لج يع ال(   1.1.3

 لضقدنون.نض  ةخص  تبجيل طبقدً 

 تىجع تقدتى ندر البددة  نض  ال اد ل إق النوخو  اع اىاند  اعدتيى األان والبالا .(   2.1.3

 اانالطادقم باد  ت ون التوزتاع نباب  وتندساب ااع و  ا.النصنن اد ل ظهى ال البددة  ال واطنين ال شدةاين نض   تقل ندر ورتجب (   3.1.3

 .وجزة الق ىوالي ن  الخضيجياواطني رول اجضب التعدون 

الوقوف نض  جادهيتتهم لضبابدك  واولتطدةئ اع وي والتعدال  ارستعدارايث  الطدقم انتعتبى النوخو  ابىورً ابىولي  تدا  نن (   4.1.3

 والوهني .واد  ليدقتهم الطبي  

لتأااد ااان الدصااول نضا  اوافقاا  ويل األااى لضبداادة  الااوتن تقال ون اادةهم نان الباان القاادنو  لتجناب وي اباادءل  قدنونياا  نضا  النوخااو  ا(   5.1.3

 .اتىتب  نض  ذلت رون تد ل الندري ألي ابىولي  ادني  تنتج نن ذلت

 التبجيل(      2.3

 الببدقدر.ان قبل لجن   ال عضنتددر فتى  التبجيل لضببدك وفقدً لضبىنداج الزاني (   1.2.3

بطدقاادر  ال د ال   اض يا ثاد ق ال طضوباا  ادفا  الو وإةفادك  طضاب التباجيل بعااد توقياع النوخاو  نضياه او ااان تفوااه اتدبياد بااولتتعت اد (   2.2.3

 .التبجيل ارل تىو ان خالل وو  (سدرت  ال فعول طىاض ي  قدةىل الق ال شدةاين الهوت  لج يع 

ي    اادل انت ادر التدوتال البن اي لتباضيم الجاوا ز وتقاع ال باىولي  توفى ادلت القدةىل ةقم ابدىل  وتبدن( لتدوتل قي   الجد ز  ال دل(   3.2.3

 اداض  نض  ال دلت لتوفيى البيدندر الدقيق .

 

 واالحداثيات السباقخط سير   -4

 القصايى  النصااي  الىساد ل خدااا  طاتاق ناان ال تبادبقين اق بدلباابدك الخدصا  اراااداثيدر بإةسادل ال نظ اا  الضجنا  تقااو  ساوف  SMS وو نبااى )

 ق الوتب وىل والتي تتض ن نقط  التج ع  النهدت  او اي اعضوا  اخى  خدص  بدلببدك.تطبي

 .ادل  الخدتوة ت ون األولوت  لضقدةىل ال نطضق بنفب واعي  الشىاع   

 

 نقطة التجمع  -5

 .تقو  لجن  الببدقدر بإبالغ ال شدةاين بإاداثيدر نقط  التج ع قبل الببدك(      1.5

وناد  التداىب بدتجاد  خاب البداتا  اتا  ةعتا  العضام األصافى اىفاوع نضا  قاواةىل  د  نوااادر التج اع(اين التبضيا  نناتجب نض  ج ياع ال شادة(      2.5

 الضجن  ال نظ  
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 إجراءات البداية  -6

 بولت.وتبضي  ال شدةاين تتم تددتد ااداثيدر خب البدات  بندء نض  ادل  الاتدح واتجدههد (      1.6

  د .( ق9خب البدات  نبدة  نن نواادر بىتقدلي  الضون بطول  (      2.6

 وةك اااان  طضقااا  رخدنيااا وو  نضااام وخضاااى ووالضاااون  بىتقاااديل رخااادنإاااادة  ارنطالقااا  نبااادة  نااان (      3.6

 .ب البدات خالطضيع  ال تواجد واد  

 تجب التواجد نض  خب البدات  قبل وقت ادف والوقوف خضا نواادر خب البدات .(      4.6

قدةىل ( بدوة  نض  جدنبي ال2ت  ن تثبيت القدةىل نض  خب البدات  ان خالل واع ندر  (      5.6

 وخضا خب البدات .

بعد ارصطفدف نض  خب البدات  نض  ج يع قواةىل القطى والقواةىل ال بدند  الىجوع خضا (      6.6

 ال ددال ب بدف  ادفي  وند  اضدتق  ال ددال ارخى  ال شدةا    الببدك.

تدق لضجن  ال نظ   إطالك الببدك قبل ال وند ال ددر إذا ادنت ال ددال جدهز  نض  خب (      7.6

 ابتعد  لالنطالك  ابب تقدتىهد(البدات  و

 التأاد ان ةعت  إادة  البدات  قبل البدء بىفع األاىن .(      8.6

تجاااب ااااىوة ج ياااع ال ددااااال ال شااادةا    البااابدك اااان خااااالل نوااااادر خاااب البداتااا  ننااااد  (      9.6

 العواادر.ونضيه رتدتبب نتيج  ال د ل   ادل ند  اىوة  بتضت  ارنطالق  

  
 

 إجىاءار البدات  ال تأخى :(      10.6

ال شادةا   البانيدة( واان  القاواةىل طضق القواةىل ال تأخى  نن بدات  البابدك خضااتن(   1.10.6

 بين نواادر خب البدات .

 ر تجو  قطى القواةىل ال تأخى  ان واد  خب البدات .(   2.10.6

 ارنطالق  الخدطئ :(      11.6

تدااق لضجناا  ال نظ اا  ةفااع العضاام األا ااى لالنااالن ناان ارنطالقاا  الخدطئاا  ونضاا  ج يااع (   1.11.6

 صطفدف نض  خب البدات  اى  اخى  بدون تأخيى.ال ددال العور  وار

وإجباادة ال ددااال ال شااتبه فيهااد بدرنطالقاا  تدااق لضجناا  ال نظ اا  ان تباات ى بدلباابدك (   2.11.6

الخدطئاا  نضاا  التوقااا  تطييااى الااداان( ل ااد  خ ااب رقااد ق وو ال اادء النتيجاا  ابااب 

 تقدتى الضجن 

 إل دء الببدك:(      12.6

  ااادل ت ااىاة  ال اادء الباابدك رنااالنلعضاام األا ااى سااوف تقااو  الضجناا  ال نظ اا  بىفااع ا(   1.12.6

إذا  وو ذلاات الخدطئاا  ألاثااى ااان اااى  ونااد  التقيااد بتعضي اادر الضجناا    اااأن  ارنطالقاا 

 .قدهى  ابب تقدتى الضجن  آخى لظىوفةتأر الضجن  تأجيل الببدك ل وند ا

 خط النهاية  -7

وو نبى تطبيق  الىسد ل النصي  النهدت  بواسط خب  بإاداثيدرال تبدبقين سوف تتم تبضي  (      1.7

 وو نض  خب البدات  ابداى ً طضب التبجيل  وابب ةقم الهدتا ال بجل   الوتب وىل

 .  ادل استدنت الظىوف ذلت قبل الببدك

 تدتبب نتيج  القدةىل إذا تجدو  الخب الوه ي الواقاع ااد باين نوااادر خاب النهدتا  ال دادر (      2.7

 ولو بجزء ان ال د ل.

خدةج العوااادر تجاب نضياه العاور  ل بادة البابدك ب داال إذا تجدو  ال د ل خب النهدت  ان (      3.7

 وجزاء ال د ل  ثم العور  والدخول بين نواادر خب النهدت  ولو بجزء ان ال د ل.

خااب  باادل ىاز األول نبااوة القاادةىل الفااد زااان ( رقيقاا  60انقضاادء  تنتهااي الباابدك ةساا يد بعااد (      4.7

 النهدت .

 .ين نواادر خب النهدت ت نع رخول قواةىل القطى والقواةىل ال بدند  اد ب(      5.7

 .بنصا سدن  ا يب الش ب قبلال تبدبقين وخصوصدً لبالا    الددرر التي تىاهد اىورت  لضجن  ال نظ   الدق   إنهدء الببدك (      6.7
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 النتائج  -8

 ابداى . الببدك انتهدء بعد النتد ج تصدة(      1.8

 األولي . النتد ج انالن قبل الفد يتن تتوتج ال نظ   لضجن  تدق(      2.8

 ننهم. تنوىل ان إةسدل وو ال ىوس واستال  التتوتج انص  إق ابداى  التوجه فد يتنال نض  تجب(      3.8

 الفني. الفد  ونتد ج الببدك خالل ال ىت ب  ال خدلفدر اق النظى بعد النهد ي  النتد ج اصداة تتم(      4.8

 

 االعتراضات  -9

  الببدك. تعضي در اع تتوافق ون ارنتىاادر ج يع نض (      1.9

 ةسااو  رةهاام 5000=/ وقاادة  ابضاا  وإةفاادك الباابدك  تعضي اادر   وةر اااد ابااب البنااد ةقاام تددتااد عااا االعتوورا  نمووو   تعبئاا  تااتم(   1.1.9

 الطضب. نض  ال وافق  ت ت إذا استىجدنه تتم ون نض  ارنتىاض

 دال وناا تجاادو  بعااد الطضااب تقباال ولاان األولياا  النتااد ج إنااالن ااان ن اال تااو  خااالل درالباابدق إراة  إق ال قااىة  الىسااو  اااع الطضااب تبااضم(   2.1.9

 ال ددر.

 .الشىوط تبتو  ر التي وو الببدك خالل وو افهي  انتىاادر وت  تقبل لن(      2.9

  السباق. بإجراءات المتعلقة االعتراضات على االمر هذا ويسري النادي قبل من تطبق التي االدارية االمور شأن يف االعتراضات تقبل نل(      3.9

 .البدات  تدادرلضا  ارادةار اتددر واشدةا  ب عىف  ارنتىاادر لجن  تش ل(      4.9

 

 *لعقوباتا  -10

 

 الغرامة المالية / العقوبة المخالفة م

 رةهم وتوجيه إنواة 5000 رقد ق نض  األقل 5إذا لم تضتز  قدةىل القطى بدلوقوف خضا القواةىل الشىاني  قبل ارنطالق  با  (      1.10

 رةهم 10000 إذا رخل قدةىل القطى خب سيى الببدك وسبب اندق  لض تبدبقين ان اي نوع (      2.10

 رةهم 2000   ادل  التبجيل ال تأخى وو ند  التبجيل قبل ال وند ال ددر (      3.10

4.10      ) 
  ادل ةاي الطعدن والفضالر وال خضفدر   البداى وو   اقاى النادري وو   اادل اساتال  اا و  اان ا ادن 

 إنزال ال د ل بنفب الخصوب 
 رةهم 10000

 رةهم 500 م ال د ل بىقم الشىاعوو ند  تطدبق ةق   ادل  اخدلف  الىقم لض واصفدر الفني  (      5.10

 قي   العواا   البوتد(   ادل  إتالف العواا   البوتد( وو إاداث اىة فيهد (      6.10

7.10      ) 

 ند  ربب الشىاع بدلخىاطي وو ند  لفه اول الفىان قبيل ارنطالق 

 

 اطب النتيج 
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 الغرامة المالية / العقوبة المخالفة م

8.10      ) 

 ل ارنطالق  ابب ال واصفدر التدلي :تجب واع نالا  نض  الدقل لتددتد اةتفدع الفىان قب

  )لون العالا  وا ى ووخضى  صب  وليب لصق 

  قد   العضوت ( 0.5نىض العالا  الد ىاء 

  قد   البفضي ( 0.5نىض العالا  الخضىاء 

 قد  9ارةتفدع ان سيت الدقل ات  ونض  العالا  الد ىاء  العضوت ( 

 

 اطب النتيج 

9.10      ) 

اثى قبل ارنطالقت نع تجدو  اةتفدع الفىان ال   عالا  الخضىاء ووصول اةتفدنه إق العالا  الد ىاء وو و

 

 اطب النتيج 

 اخدلف  بنور تعضي در وإةادرار البالا  وال عدار الال ا  لولت (      10.10
وتصل رل دء  رةهم 5000

 النتيج 

 إل دء النتيج  ند  التقيد بدل واصفدر الفني  لبدن القدةىل ابب التعضي در (      11.10

 إل دء النتيج  إنش 1ند  اطدبق  اقدس القدةىل والبطدح واآلل  لضتعضي در ب د تيتد نن  (      12.10

 إنش 1ند  اطدبق  اقدس القدةىل والبطدح واآلل  لضتعضي در ب د ر تتجدو   (      13.10
توجيه إنواة اع اىوة  

 التعدتل   الببدك القدر 

14.10      ) 
زة الاادقل قباال الوصااول ل  اادن الفداا  إذا قااد  النوخااو  الفااد ز وال طضااوىل فداا  قدربااه ااان قباال الضجناا  بخاا

 وإجىاء الفد  الفني
 إل دء النتيج 

15.10      ) 

استخدا  وي ا ل اان واا دل ال بادندار الخدةجيا  و  الدادرر التاي ر تجاو  اساتخدااهد قدنونادً إر بوجاور 

ااىوة  قصاو  تتطضااب ال بادند   وبعاد اتباادع الخطاوار ال قااىة  طبقادً لالةاادرار وتعضي اادر الباالا  نضاا  

 يل ال ثدل  ادلقطى وو البدب ......... الخ(سب

 إل دء النتيج 

 إل دء النتيج  واع البدوة  ان اقدا  القدةىل وااد  نواادر خب البدات  (      16.10

 إل دء النتيج  إذا تجدو  القدةىل نواادر خب البدات  ولو بجزء ان الدستوة (      17.10
 إل دء النتيج  ا سدن إجىاء التجدةىل ان واد  خب البدات  قبل اوند الببدك بأقل ان نص (      18.10

 إل دء النتيج  ارنطالك قبل ةعت  وو س دع إادة  البدات  ان  وةك الطضيع  (      19.10

 إل دء النتيج  ند  توقا القدةىل ل بدند  البددة   ادل  وقونه   ال دء (      20.10

21.10      ) 
ىاء ناد  اةتاداء ساتى  النجااد  بشا ل صادي  طاوال فتااى  تواجاد النوخاو  وو البدادة نضاا  القادةىل  اتا  وثنادء إجاا

 التجدةىل   انطق  إقدا  الببدك(.

 إل دء النتيج 

 إل دء النتيج  و وةك القطى ند  وجور وةقد  نض  بدن القدةىل والشىاع (      22.10
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 الغرامة المالية / العقوبة المخالفة م

 إل دء النتيج  استخدا  ال جدرتا بأا دلهد ال ختضف  وو اليدتن خالل الببدك (      23.10

 إل دء النتيج  استخدا   الهدةنب( بدلنبب  لألفىار (      24.10

 إل دء النتيج  نطق  الفد  الفني نن طاتق البىإاضدة ال د ل ل  (      25.10

 إل دء النتيج  فت  الشىاع ان الفىان بعد انتهدء الببدك وذلت ل دتدر الفد  الفني (      26.10

27.10      ) 
الااتضفب بعباادةار ندبياا  ااان النوخااو  وو واااد البداادة  وو وي نضااو   الفاتااق اااد الضجناا  وو   وسااد ل التواصاال 

   ال تىوني  وخى ارجت دني الخدص  بدلندري وو وي انص

اىادن ان ال شدةا    

ج يع ونواع الببدقدر 

 التي تنظ هد الندري

 إل دء النتيج  ةاي ال ىسد  نض  إاد  العواادر والتببب بجىهد وت ييى اوقعهد (      28.10

 رةهم 1000 اىوة قواةىل القطى واد  البوتدر بدون تعضي در ان الضجن  ال نظ   خالل ارستعدار لالنطالق  (      29.10

30.10      ) 

هاو  تثبات  نض  خب البدات   وو ند  تىب ابدف  ادفي  بين القواةىل القواةىل األخى  خالل ارصطفدف إندق 

ال ىاااا  وو ال خدلفاا  وتطبااق   وتااه اشاادةا  ابااتقبضي  لضقاادةىل ال خاادلا و  ااادل ارندقاا  ال تع ااد  ساايتم 

 (إل دء ال شدةا 
 

 
 

 رةهم وتصل لالل دء 3000

31.10      ) 

 والدخول بين العواادر   ادل تم ارنالن نن ذلت التبضي  نند نقط  التج عند  

    
 

 رةهم 5000

 ل دء النتيج إ ل نص  التتوتج وو ند  اةسدل ان تنوىل ننه فد زال ند  اضوة ال شدةب (      32.10

33.10      ) 
نااد  التاازا  ال شاادةب بدلتعضي اادر الصاادرة  ناان الجهاادر الىساا ي    الدولاا  اهيئاا  الطااىك وو ال ااوا  وو وةور 

 جهدر ا و  لضندري ان هو  ال

إل دء ال شدةا  وو تطبيق 

 غىاا  ادلي 

كثر من عقوبة على المخالفين لألنظمة والتعليمات  * يمكن تطبيق أ

 



 

 
 

 

 8 من 7 صفحة

كتوبر يف  أصدرت  2022أ

 الباب الثاين

 إرشادات وتعليمات السالمة  -11

 تتد ل النوخو  ال بىولي  ال داض  تجد  سالا  وفىار طدق ه.(      1.11

 .والصدي ي  العقضي  نض  النوخو  التأاد ان سالا  البددة  ال شدةاين اعه ان الندا(      2.11

 لطضب ال بدند  ان  واةك ارنقدذ   ادل  وجور اد تبتدني ذلت.وو  األبيض والهالل األا ى( تتم ةفع العضم البىتقديل (      3.11

( رقااد ق واتاا  انتهاادء الباابدك إر   ادلاا  5بدااوايل   ال عضناا    الجاادول الزانااي سااتخدا  وتاا  اباادند  خدةجياا  قباال بداتاا  الباابدكات نااع (      4.11

   ااتض وو اصدىل ان وفىار الطدقم.ابدند

بديااث تتااىب ال ااىوة رتاا  التااي لهااد األولوتاا    خااو الديطاا  والدااوة خااالل الباابدك وخدصاا  ننااد اااىوة البااواخى التجدتتد اال النوخااو  ابااىولي  و(      5.11

  .لولت ضبفين  وو ال تبدبقين نتيج ور تتد ل الندري وت  ابىولي  وو اىة تددث لاتى   30ابدف  وادن ر تقل نن 

 تجب تجنب اربددة بدلقىىل ان اقول البتىول وقنوار ال وا  التجدرت   قند  ايندء جبل نضي وو قند  ايندء ةااد نض  سبيل ال ثدل(.(      6.11

 توفيى اعدار األان والبالا  وتجهيز قواةىل القطى بولت.(      7.11

ب ب ضاادتق  اجااى  ال تباادبقين والتبااب التاادبع لااه نضاا  وطااىاف خااب ساايى الباابدك ورون الاادخول  القاادةىل ت ااون قاادةىل القطااى قاتبااد ااان (      8.11

 ال شدةا .ارخى  قواةىل ال

 

 معدات السالمة  -12

 نض  ون ت ون اطدبق  لضشىوط وال واصفدر ال عت د . قدةىلتوفيى ستىار نجد  بعدر البددة    ال (      1.12

 .القدةىل اىسد   بدوة ( ابيى  تتندسب اع اجم 2× ندر (      2.12

 اتى. 150طوك نجد  وابل بطول (      3.12

 ي .اقيب  إسعدفدر وول(      4.12

 وو  األبيض والهالل األا ى( نضم بىتقديل لطضب ال بدند (      5.12

 

 الباب الثالث

 الفحص الفني  -13

 وفقدً لض وند الوي تىا  اندسبدً سواء قبل وو بعد انتهدء الببدك  قدةىلالضجن  الفني  لهد الدق   فد  وي (      1.13

 بعد انتهدء الفد  الفني. قدةىلتعت د النتيج  النهد ي  لض(      2.13

 .النوخو وبطدقدر الهوت  الخدص  بدلبددة  نض  ندتق  قدةىلض ي  التقع ابىولي  ابىا  ا(      3.13

 بعد الببدك ابداىً  وتتم إبالغهم بولت نناد خاب النهدتا  وت  ان ون ت اون اختيادةتقىة الضجن  ال نظ   ندر ال ددال لع ضي  الفد  الفني (      4.13

 اندسبدً.الضجن  ال ددال نشوا يدً ابب اد تىا  

 فد  اداالً اع اآلل  بدون وت  تعدتالر  التخيتى ا نوع( وبنفب الددل  التي ادةب بهد   الببدك.تجب ون تصل ال د ل انطق  ال(      5.13

از األوق (      6.13 ي التوجاه إق نقطا  التج اع بعاد انتهادء تاي تام اختيدةهاد ل دتادر الفدا  الفناوال دداال األخاى  التجب نض  ال ددال الفد ز  بدل ىا

 الضجن .الوي تددر   نطق  الفد  لاتى( ت هيداً لضتوجه  800ن بوتدر خب النهدت  ب بدف  الببدك ابداى   تقع نقط  التج ع نض  ت ي

 

 

 
 

 

 النقاط  -14

ازبطل ال وسم القدةىل تتم تددتد (      1.14    ج يع الجورر الددصل نض  وفضل ال ىا

   ادل  التبدوي بدلنقدط تتددر بطل ال وسم بدبب نتيج  الببدك األخيى(      2.14
 

 

 الباب الرابع

 االسناد والقطر )القلص(زوارق   -15

 ال شدةا    الببدك القدةىل ابجل واىخ  ابب ارصول واثبت نضيه نفب ةقمتجب ون ت ون القدةىل (      1.15

 خط النهاية

 نقطة التجمع  اتى نن ت ين بوتدر خب النهدت  800ابدف  

 للفحص الفني



 

 
 

 

 8 من 8 صفحة

كتوبر يف  أصدرت  2022أ

 تجب ون تتوافى نض  قواةىل القطى اعدار البالا  + طفدت  ااتق.(      2.15
 

 الباب الخامس

 وسائل االتصال  -16

   الضجن  ال نظ  .تفضل تبجيل وجهز  ارتصدرر الخدص  بدل تبدبق   طضب التبجيل لد(      1.16

 
  

 الباب السادس

 والمرافق العامة المحافظة على البيئة  -17

 .وو نض  البى   غيى األادان ال خصص  لولت البدى  والفضالر وال خضفدر ةاي الطعدن ت نع (      1.17

 (10,4جدول العقوبدر الخدص  بهد  الدفدظ نض  ال ىافق وال نشآر العدا    الندري وو ال وا  التي تتم إنزال القواةىل انهد واتبدع ارةادرار (      2.17

 
 

 الباب السابع

 الجوائز الماليةالكؤوس و  -18

از تااتم توزتااع اااىوس نضاا  الفااد يتن (      1.18 التااي تنهااي الباابدك خااالل الفتااى  الزانياا   لضقااواةىلجااوا ز ادلياا  توزتااع اق  بدرااادف اروق  الثالثاا باادل ىا

 لضببدك.ال ددر  ابب التىتيبدر التي تىاهد الضجن  العضيد 

 ب اضوة ال شدةب ل نص  التتوتج وو اةسدل ان تنوىل ننه رت د  ال ىاسم الخدص  بدل نص .تج(      2.18

 نضيهم.لن تتم تبضيم الفد يتن الجوا ز ال دلي  إر بعد رفع ادف  ال ىاادر وال بدل  ارخى  ال فىوا  (      3.18
 

 الباب الثامن

 ولية المدنيةؤالمس  -19

 ىول  نااان وي ااااىة تضداااق بدل تبااادبقينالضجنااا  ال نظ ااا  غياااى اباااشااادةب   البااابدك وتقاااع ال باااىولي  ال دنيااا  والجزا يااا  نضااا  النوخاااو  ال (      1.19

 القطى.لقدةىل وو  وةك تضدق ا وثندء اشدةاتهم ووي اىة واألفىار ال بدندتن

 اشدةا  ال تبدبق   الببدك وتوقيعه نض  طضب التبجيل تعني إقىاة  بولت.(      2.19
 

 التاسع بالبا

 أحكام عامة  -20

 .دول  وت ون اثبتدً نض  الىوتبيالشدةب نضم ا قدةىلتجب ون تواع نض  ال (      1.20

 الضجن .بواع وي اضصق وو نضم تتم بطضب ان  و تجب ون تضتز  النوخ(      2.20

 تضتز  النوخو  بواع وي جهد  وو ادايىا   ادل  طضبت الضجن  انه ذلت.(      3.20

  اخدلفا  هاوا البناد تاتم اتخادذ ارجاىاءار   و  ادلاايىار التصوتى الطد ى  وذلت ابب القوانين ال ع ول بهاد راخال الدولا دت نع استخدا  ا(      4.20

 .القدنوني  اد ال خدلا وتددل لضجهدر ال ختص 

 سدن  ان تو  الببدك. 96ت نع التصوتى التضفيتو  لضببدقدر بدون وخو اوافق  اببق  ان لجن  إراة  الببدك ر تقل نن (      5.20

لبدادة    وساد ل ارناال  ال  توبا  وال ى يا  وال با ون  ووساد ل تدق لضجن  ال نظ   استخدا  بيدندر وصوة ووس دء األنضادء والنواخاو  وا(      6.20

 التواصل ارجت دني وارنالندر التىوتجي  لضجهدر الىاني  لضببدك.

 تدق لضجن  ال نظ   نشى الصوة والعقوبدر واىت بيهد   وسد ل ارنال  ال  توب  وال ى ي  وال ب ون  ووسد ل التواصل ارجت دني(      7.20

 وت  اخدلف  لم ُتن  نضيهد   التعضي در لضبت فيهد  وت ون قىاةهد نهديئ وإلزااي التنفيو.لببدك   تنظى لجن  إراة  ا(      8.20

 الندري.   اعت د  وخى  سيدسدر وي اع تعدةاهد ادل   التعضي در هو    وةر ل د التطبيق وولوت  ت ون(      9.20

 

 جزأ من هذه التعليماتيت جزًء التصدر عن لجنة إدارة السباق تعتبر  أو ملحقات أية مرفقات* 


