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 الباب األول

 اللوائح والنظم  -1

  تحة  اويتم االساااتر اااة  ئةللوائح العةمة الصاااة عن  ن نة ي  يب الدويل للريةضاااةل البحرية يتم تطبيق اللوائح والنظم الصاااة عن  ن

 البحرية.ةل االمةعال للريةض

  فيهة.والعمل ئمة جةء وفهمهة تقع  لى  ةتق المشةعكين الحصول  لى التعليمةل 

  البحرية.يعتبر هذا السبةق محلي ئتنظيم وإ راف نة ي  يب الدويل للريةضةل 

 

 تبليغ المتسابقين  -2

  يتم اال الن الرساااامي  ن مو د إ ةمة الساااابةق من لالل وسااااةئل اة الو المطتلفة لو  ن طريق اللمنة المنظمة من لالل إعسااااةل

لب اىل ع م هةتف النولذن لو المةلك المعتمد يف الساامالل لو من لالل البريد  ( لو  بر تطبيق الوتسSMSعسااةلة نصااية  صاايرن  

 تحديث ئيةنةته الطةصة يف سمالل النة ي.ئااللكتروين الطةص ئهم. وتقع المسؤولية  لى النولذن لو المةلك 

  :971564114827+الر م المعتمد لتطبيق الوتس لب 

 

 تسجيلمشاركة والال  -3

 المشاركة 

 تتم المشةعكة يف هذا الشوط  ند تحقق الشروط التةلية: :المفتوح الشوط(   1.3

 

 الفئة )أ( 

المؤسسةل المحلية مشةعكة من 

 الحكومية لو الطةصة

 الفئة )ب(

 ول مملس التعةون من  ةمشةعك

 الطليمي

 ئحةعن( 8+ سكّوين   9 ئحةعن( 8+ سكّوين   9  د  البحةعن

 مفتوحة جنسية البحةعن
من جنسية الدولة المشةعكة لو من 

 المقيمين فيهة

 مطلوب مطلوب إثبةل  طصية

أسمةء معتمد ئ كشف

 المشةعكين من المهة المشةعكة
 مطلوب مطلوب

الحد األ صى لعد  القواعب 

 المسموحة من نفس المهة
2 2 

 مطلوئة مطلوئة  لى المشةعكة موافقة النة ي

  كز توزع الموائز النقدية  لى  الشوط المفتوحاألوىل يف  العشرةالمرا

 

 :)الوطني( الشوط المحلي(   2.3

 حسب الشروط التةلية: هذا الشوط يمكن المشةعكة يف 

 حسب المنسيةل التةليةوئحةعن(  8ل طةص  سكّوين +  9  د  البحةعن االجمةيل: 

a. 7 اةمةعالمواطني من  ئحةعن 

b.  اةمةعاتيةحةملين للهوية الون  الل الدولة مقيميالمن ( 2 ئحةرين 

  كز العشرينتوزع الموائز النقدية  لى  الشوط المحلياألوىل يف  المرا

اللمنة  لى مشةعكتهم وإئراز و ليه للذ موافقة سنة  16 – 12مة ئين ل مةعهم كون يتحمل النولذه مسؤولية البحةعن الذين ت(   3.3

 ذلك.إذا تم الطلب منه السبةق للمنة عسةلة  دو ممةنعة من ويل األمر 

 المحمل.يلتزو النولذه ئتوفير زي موحد  لو لون واحد( لمميع البحةعن المشةعكين  لى نفس (   4.3
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 التسجيل: 

 المعلن. تكون فترن التسميل المعتمدن حسب البرنةمج الزمني(   1.3

الهوية  ةل ئطة ثةئق المطلوئة كةفة الو وإعفةق  و من يفوضاااااااااه كتةئية ئذلكليعتمد طلب التساااااااااميل ئعد تو يع النولذه  ليه (   2.3

 .لو من لالل التسميل االلكتروين (ولية لوعاق الرى تطلبهة لمنة السبةق المشةعكينلمميع 

 . -المشةعكينحةلة تم توزيعه  لى  يف -طوال فترن السبةق  لى البحةعن االلتزاو ئوضع الشريط التعريفي الطةص (   3.3

المةلية يف حةل ا تمة  التحويل البنكي لتساااااااااليم لتحويل  يمة المةئزن الطةص ئه يبةن( آ يوفر مةلك القةعب ع م حسااااااااااةب  (   4.3

 وتقع المسؤولية كةملة  لى المةلك لتوفير البيةنةل الد يقة. الموائز

 

 األويلالفحص   -4

 المشةعكين: 

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

 القةعب: 

 يف نة ي  يب الدويل للريةضةل البحرية. (  دو المسملة عسمية  30  جميع  واعب التمديف المحلية فئة(   1.4

للمشةعكة ئقةعب جديد  و ةع(  لى النولذه احضةع القةعب اىل مقر النة ي ةجراء  ملية الفحص الفني واستطراج ع م جديد (   2.4

 .للمشةعكة ئمة ال يقل  ن فترن اسبو ين من مو د ل رب سبةق

من المواصاااااافةل الفنية ئشااااااكل  ةو وتوفير معدال السااااااالمة ومطةئقة داية الساااااابةق للتأكد الفحص الفني األويل يكون  بل ئ(   3.4

 المحمل.األع ةو  لى ئدن 

 .ئعد السبةق يتم الفحص الد يق  لى القةعب والتأكد من التزامه ئةلمواصفةل الفنية(   4.4

 

 االجتماع التنويري  -5

 الزمني.لو السكوين حسب المدول  لذهوحضوع االجتمةع التنويري إلزامي للن 

  ةعب ستقوو اللمنة المنظمة ئإ ة ن النظر يف إمكةنية التقسيم  لى  وطين لو اتطةذ مة تراه  25يف حةلة زا   د  المسملين  ن 

 .منةسبة  يف حينه

 لالنطال ة.يف حةلة توفر مرسى  ةئم   لى لط البدايةتسةئقين المرتيب و وف قر ة لتالم إجراء تت  

  التنويري.سيتم توضيح مسةفة السبةق لالل االجتمةع 

 

 إجراءات البداية  -6

  السبةقيمب إنزال القواعب من االمةكن المطصصة لذلك وتمنب لي تألير  لى مو د انطال ة. 

  اللونئوضع ئويةل ئرتقةلية يتم تحديد لط البداية. 

  صوتيةلو إ ةعن   لم للضرإ ةعن االنطال ة  بةعن  ن. 

 التنويري.لط البداية حسب مة يتم  رحه يف االجتمةع ئةلو وف  لى االلتزاو  يمب 

  السبةق بل ئدء من إ ةعن البداية  التأكدتقع  لى  ةتق المشةعكين. 

  السبةق.يمنع ا تراك السكوين يف  ملية التمديف لالل 

  يف حةلة التمةوز ة  لصوصيمب  لى كل  ةعب االلتزاو ئممرى سيره لالل السبةق و دو إ ة ة القواعب المنةفسة االلرى 

   مستقيم.(  دو ئين الممة يف يف لط 2يمب ترك مسةفة كةفية ئين القواعب لالل  ملية التمةوز ئمة ال يقل  ن 

  المتألرن:إجراءال البداية - 

 المشةعكة ومن ئين  وامةل لط البداية. القواعب  ن ئداية السبةق للف تنطلق القواعب المتألرن(   1.6

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

 :االنطال ة الطةطئة 

المتساااببين ئةالنطال ة الطةطئة ئعد انتهةء السااابةق والتحقق من  ئإلغةءتساااتمر ئةلسااابةق  لى ان تقوو ان يحق للمنة المنظمة (   1.6

 الرسمية.لالل لمةن السبةق 
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 ة وسااوف يتم االنطال ة ة نلن يتم عفع العلم االحمر فئقية المتسااةئقين  هالمتسااةئقين يف انطال ة لةطئة وتبع لحدتساابب إذا (   2.6

 صحيحة.ال ئةالنطال ةالملتزمين المتسةئقين االلرين نتةئج ا تمة  

 :إلغةء السبةق 

واء ل من اللمنة سااانتظةع التعليمةقواعب ، و لى جميع الالغةء الساابةق ة النلعلم األحمر ئرفع اسااوف تقوو اللمنة المنظمة (   1.6

 السبةق.لو إلغةء  السبةق مو د تأجيلمرن الرى لو  صطفةفاالئةلعو ن اىل 

 تراهة ضرورية لسالمة المتسةئقينللمنة المنظمة الحق يف إنهةء السبةق يف الحةالل التي (   2.6

 

 خط النهاية  -7

 المحملولو ئمزء من   وامةل لط النهةية المحد ن إذا تمةوز تحتسب نتيمة القةعب. 

 يمنع  لول  واعب القطر والقواعب المسةندن مة ئين  وامةل لط النهةية 

 المتسةئقينلسالمة ضرورية اللمنة لتي تراهة يحق للمنة المنظمة تغيير لط النهةية لالل السبةق وحسب الحةالل ا. 

  لمشاااةعكة يف للموسااام ساااوف تتأهل ليف الترتيب العةو ( األوائل 20  ااااااااااااوالقواعب ال  اااوط،يتم احتساااةب النقةط حساااب نتيمة كل

 العةو.ويف حةل انسحةب لو  دو مشةعكة لحد القواعب يتم للذ القةعب الذي يليه يف الترتيب  .مكتوم آل كأسسبةق 

  للموساام سااوف تتأهل ( األوائل يف الترتيب العةو 10  ااااااااااا، والقواعب الللقواعب المشااةعكة يف الشااوط المفتوحيتم احتسااةب النقةط

ويف حةل انسااحةب لو  دو مشااةعكة لحد القواعب يتم للذ القةعب الذي يليه  .للفئة المفتوحة مكتوم آل كأسلمشااةعكة يف ساابةق ل

 يف الترتيب العةو.

 

 تعتراضاتاال  -8

  فيهة.تقوو إ اعن النة ي ئتشكيل لمنة  اللية للنظر يف اال تراضةل المقدمة والبت 

 يتم  عهم  1500/-مع تحديد ع م البند حسااااااااب مة وع  يف تعليمةل الساااااااابةق ويرفق عساااااااام مقداعه   ترا يتم تعبئة نموذج اال

 .الطلبإذا تمت الموافقة  لى  استرجة ه

  وال تتعةع  مع لية تعليمةل الرى يتم  رحهة لالل االجتمةع التنويري  قتعليمةل السبةلن تتوافق مع اال تراضةل  لى جميع 

  تسااااااالم اال تراضاااااااةل اىل ساااااااكرتةرية إ اعن السااااااابةق مع الرساااااااوو المقرعن لالل ساااااااة ة واحدن من إ الن النتةئج األولية ولن تقبل

 ذلك.اال تراضةل ئعد 

  فهية.لن تقبل لية ا تراضةل  

  للطعن.تعتبر  راعال اللمنة  طعية غير  ةئلة 

 

 *مخالفاتال  -9

 

 / العقوبة الغرامة المالية المخالفة

  عهم 500 ني حسب المدول الزمني المقرعفالتألر ئةلقيةو ئةلفحص اللو  التسميل المتألر  -1

 إلغةء النتيمة  دو القيةو ئعملية الفحص الفني للقةعب  بل السبةق  -2

لو تألر  ن الحضاااااوع حساااااب  ئحضاااااوع االجتمةع التنويريلو المةلك الساااااكوين  والنولذه لإذا لم يلتزو   -3

 الو ت المعلن 
  عهم 500

 إلغةء المشةعكة والوصول اىل لط البداية حسب المدول الزمني المنزال اغالق  بل  القةعب إنزالتم لم يإذا   -4

  عهم وتوجيه إنذاع 1000   ةئق  لى األ ل 5 ئاِ إذا لم يلتزو  ةعب القطر ئةلو وف للف القواعب  بل االنطال ة  -5

 إلغةء النتيمة إذا تمةوز القةعب  وامةل لط البداية ولو ئمزء منه  -6

 إلغةء النتيمة التسبب يف انطال ة لةطئة  -7

 إلغةء النتيمة مطةلفة القةعب للمواصفةل الفنية   -8

 إلغةء النتيمة  دو وجو  لع ةو واضحة  لى جةنبي القةعب  -9

  عهم 500 الر م للمواصفةل الفنيةمطةلفة   -10
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 / العقوبة الغرامة المالية المخالفة

 إلغةء النتيمة  دو االلتزاو ئطط سير السبةق والدلول يف ممرى  ةعب آلر  -11

كز من النتيمة5تألير   منهة يف ممرى السبةق الدلول ئين العوامةل غير المطصصة للمحمل للعبوع  -12  ( مرا

 إلغةء النتيمة السكوين يف  ملية التمديفمشةعكة   -13

 إلغةء النتيمة ريرن( ئين كل  وطيالبحةعن  ال ستبدالا  -14

 إلغةء النتيمة االلتزاو ئوضع الشريط التعريفي الطةص ئةلبحةعن لو التال ب ئه وإ طةئه لشطص آلر  دو  -15

 إلغةء النتيمة  دو تو ف القةعب لمسة دن البحةع يف حةلة و و ه يف المةء  -16

  يمة العوامة  البوية( تغريم  إتالف العوامة  البوية( لو إحداث ضرع فيهة  -17

 التلفظ ئعبةعال نةئية تمةه ل ضةء اللمنة   -18
حرمةن من المشةعكة الالغةء النتيمة و

 يف السبة ةل

ن لو يف حةل استالو  كوى م مكةن ا ةمة السبةقمحيط عمي الفضالل والمطلفةل يف البحر لو يف   -19

 مكةن إنزال المحمل ئنفس الطصوص 

 عهم ئحد ل ىن وتصل الغرامة  500

حسب مة تراه   عهم 10000اىل 

 اللمنة

 الغةء نتيمة المحمل للموسم كةمل يف حةل ثبول تال ب النولذه وتبديل الهويةل ئين البحةعن  -20

  دو السمةح ئةلمشةعكة االحترازية ئةةجراءال دو االلتزاو   -21

 حسب مة تراه اللمنة عهم لو  1000 النولذه ئتوفير زي الموحد للبحةعن التزاو دو   -22

كثر من   يف نفس الوقت مخالفة* يمكن تطبيق أ

 

 الباب الثاين

 إرشادات وتعليمات السالمة  -10

 والتأكد من  دعتهم  لى السبةحة. الكةملة تمةه سالمة لفرا  طة مه يتحمل النولذه المسؤولية 

 التأكد من سالمة البحةعن المشةعكين معه من النةحية العقلية والبدنية.  لى النولذه 

  لطلب المسة دن من زواعق اةنقةذ يف حةلة وجو  مة يستد ي ذلك.لو  األئيض والهالل األحمر( يتم عفع العلم البرتقةيل 

  لساااابةق إال يف حةلة مسااااة دن مريض لو (   ةئق وحتى انتهةء ا5لية مسااااة دن لةعجية  بل ئداية الساااابةق ئحوايل   اسااااتطداويمنع

 مصةب من لفرا  الطة م.

  ةعب لى القواعب المسةندن و واعب الممهوع البقةء ئعيدا  ن ممرى السبةق و دو التسبب ئمضةيقة لي . 

 

 معدات السالمة  -11

 للطة م. حقيبة إسعةفةل لولية 

 لو  األئيض والهالل األحمر   لم ئرتقةيل لطلب المسة دن). 

 

 الثالثالباب 

 الفحص الفني  -12

  السبةق.وفقة  للمو د الذي تراه منةسبة  سواء  بل لو ئعد انتهةء   ةعباللمنة الفنية لهة الحق يف فحص لي 

 الفحص الفني.نتيمة ئعد  قةعبتعتمد النتيمة النهةئية لل 

  النولذنئطة ةل الهوية الطةصة ئةلبحةعن  لى  ةتق تقع مسؤولية ائراز. 

  ئعد الساااااااابةق مبة اااااااارن  ويتم إئالغهم ئذلك  ند لط النهةية ويمكن لن تقرع اللمنة المنظمة  د  المحةمل لعملية الفحص الفني

 منةسبة .اللمنة المحةمل  شوائية  حسب مة تراه  يكون التيةع

 ئدون لية تعديالل وئنفس الحةلة التي  ةعك ئهة يف السبةق. محمل منطقة الفحصيمب لن يصل ال 
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 الرابعالباب 

 المحافظة تعلى البيئة  -13

  لذلكلو  لى البر يف غير األمةكن المطصصة  البحريف والفضالل والمطلفةل عمي الطعةن يمنع. 

 الطبيعية.ئعيدا   ن المحميةل  الحرص  لى البقةء 

 

 سخامالباب ال

 الجوائز الماليةالكؤوس و  -14

  كز الثالثةيتم توزيع كؤوس  لى الفةئزين   وط.حسب النتةئج االولية لكل  االوىل ئةلمرا

  النهةئية.مشةعكين ئعد ا تمة  النتةئج للمةلية الموائز التوزيع يتم 

  ئه.المةلية المترتبة  لى المشةعكين من لصل المةئزن المةلية الطةصة الغرامةل والمبةلغ سيتم لصم 

 

 دسالباب السا

 ولية المدنيةؤالمس  -15

 لي مطةلفةل وحوا ث يتساااااااابب ئهة وتقع  ليهمة المسااااااااؤولية القةنونية والمدنية وال تقع  لى  يتحمل مةلك المحمل مع النولذن

 اللمنة المنظمة لية مسؤولية مدنية لو  ةنونية ئةلمقةئل.  

 .يتحمل مةلك المحمل مع النولذن لية لضراع لو إصةئةل تحدث ألي ئحةع لو لي فر  من افرا   ةعب القطر واللنش التةئعين له 

 مةلك المحمل مع النولذن مسؤولية لية تصرفةل من  بل البحةعن ولفرا   ةعب القطر لو اللنش التةئعين له. يتحمل 

 .يكون مةلك المحمل مع النولذن مسؤوال  ن صحة البيةنةل واألوعاق والمستندال الثبوتية المقدمة للمنة المنظمة 

 ةفية  للمهةلة، ويتعهد ئإ الو النولذن والبحةعن ئمضاامون هذه التعليمةل يقر المتسااةئق ئأنه اسااتلم التعليمةل واطلع  ليهة اطال ة  ن

يف حةلة تكليف نولذن غيره ئمهمة النولذن، وتقع  ليه المسؤولية الكةملة ئإ المهم ويتعهد ئتطبيق جميع مة جةء فيهة، وله الحق 

هو المسااااااااؤول األول  ن تنفيذ كل الشااااااااروط يف االسااااااااتفسااااااااةع من اللمنة المنظمة  ن لية ئنو  او مالحظةل وع ل فيهة، ويكون 

 والتعليمةل.

 

 سابعال بالبا

 أحكام تعامة  -16

 السااابةق،و التي تقرهة اللمنة يوممتمعية يلتزو المتساااةئق ئكةفة التعليمةل الصاااة عن  ن لمنة السااابةق والمتعلقة ئةلمشاااةعكةل ال 

 مةلية.تعرضه لغرامة و دو االلتزاو ئهة يؤ ي اىل 

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

 .يلتزو النولذه ئوضع لي جهةز لو كةميرا يف حةلة طلبت اللمنة منه ذلك 

 .تحةل إىل اللمنة لية مطةلفة لم ُينص  ليهة يف التعليمةل للبت فيهة، ويكون  راعهة نهةيئ وإلزامي التنفيذ 

 دا  المطةلفةل لو التعويضةل لو استقطة هة من المةئزن المةلية.للمنة المنظمة الحق يف تمميد مبةلغ الموائز لحين س 

  يحق للمنة المنظمة استطداو ئيةنةل وصوع ولسمةء األ ضةء والنوالذن والبحةعن يف وسةئل اة الو المكتوئة والمرئية والمسمو ة

 ووسةئل التواصل االجتمة ي واال النةل الترويمية للمهةل الرا ية للسبةق.

  المنظمة نشاااااار الصااااااوع والعقوئةل ومرتكبيهة يف وسااااااةئل اة الو المكتوئة والمرئية والمساااااامو ة ووسااااااةئل التواصاااااال يحق للمنة

 االجتمة ي.

  سة ة من يوو السبةق. 96يمنع التصوير التلفزيوين للسبة ةل ئدون للذ موافقة مسبقة من لمنة إ اعن السبةق ال تقل  ن 

  ذلك حسااااب القوانين المعمول ئهة  الل الدولة، ويف حةل مطةلفة هذا البند يتم اتطةذ يمنع اسااااتطداو كةميرال التصااااوير الطةئرن و

 اةجراءال القةنونية ضد المطةلف ويحةل للمهةل المطتصة.
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 ثامنالباب ال

 المواصفات الفنية  -17

   :)لسمبوق والصمعةء.ايمب التقيد ئةلتصةميم التقليدية التراثية الشكل العام )الوشره 

  كةنه ال ِسكّةنضةفة اىل الئةةفقط  وصغص ثمةنيةممة يف و د   ثمةنيةيمب لن يوجد ئةلقةعب). 

 (:هيكل القارب )البدن 

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

 ب السةي فقط .بيص واألميةل يمب لن يكونوا من لشال(   2.17

 .سة"لو "البل الفةيبر جالسلو تكون من لي نوع لشب ئةستثنةء الطشب المضغوط  الباليوو ( تاألجزاء الداللية للمحمل (   3.17

 :مفتوح وزن القارب . 

 :القياسات 

 . لوح التوا ير حتى آلر ميل التفر  دو ويؤلذ القيةس من 30 دو وال يقل  ن  31طول القةعب ال يزيد  ن  طول الوجهة:(   1.17

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

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

 . ئوصة( ويؤلذ القيةس من  ند منتصف القةعب 60يمب لال يقل  ن   العرض:(   4.17

 . ئوصة( ويؤلذ القيةس من منتصف القةعب 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 القيةس 18اعتفةع الر عة: يمب لن لال يقل األعتفةع  ن   -ل

 ئوصة( ويؤلذ القيةس من الترس حتى البيص. 18يمب لال يقل األعتفةع  ن   :عتفةع الصةلوبا -ب

 الوجهة.لةعج لوح  ئوصة( ويؤلذ القيةس من 36 ر  الر عة: يمب لال يقل العر   ن   -ل

 .ئشرط لن يكون مثبت ئطريقة جيدن ئوصة( 0.5×  0.5 يةس الشلمةن: يمب لال يقل القيةس  ن   -ث

 . منةسبةيمب لن تكون المسةفة مة ئين مسمةع تثبيت الشلمةن واآللر  -ج

 قياس الفنتين:(   8.17

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

الترايث   لى الشكلمع الحفةظ ئوصة(  35وال يزيد  ن   ئوصة( 28   نالطول ال يقل يمب لن : الطلفية الفنة -ب

 التقليدي.

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

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

 ئوصة( وهي الصواعه التي يملس  ليهة المتسةئق للتمديف. 1×  5يمب لال يقل القيةس الواحد منهة  ن   قياس البوانك:(   11.17

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

 .أو المرنتي  صف وكالهما من خشب الساياليتكون من القادوف و :المجداف(   13.17

 . بالصف بواسطة حبال الكمبار، خيوط النايلون أو خيوط الغزل وهي ربط القادوف :جالف(   14.17

 يجب أن يكون مصنوع من خشب الساي. :صغال(   15.17

 الساي الطبيعي فقط. يجب أن يكون لون القارب من الداخل والخارج من لون خشب :لون القارب(   16.17

 األرقام:(   17.17

 رط لن تكون األعضية ئيضةء والر م ئشيمب لن تكون األع ةو ئةللغة اةنمليزية  لى مقدمة القةعب من المةنبين  -ل

التةلية: لون األسو ( حسب القيةسةلئةل
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 50  ائرن ئقطر(  لى  كل أعضية ئيضةء والر م ئةللون األسو ئ بوغمصيوضع ع م المحمل  لى الفّنة األمةمية   -ب

 سم.

 :تعليمات تعامة 

 يمنع طالء القةعب من الدالل والطةعج ئةلصبغ لو مة ن للرى.(   18.17

 الوعنيش لو الصل والدامر والو ج. ئةستطداويسمح (   19.17

 موا  الصقة ئين األلواح الطشبية. استطداويسمح (   20.17

 األليةف الزجةجية  الفيبرجالس( من الدالل والطةعج. استطداويمنع (   21.17

 القةعب.يمنع استطداو المال  يف تقوية ئدن (   22.17
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 ( تعديل تعلى مواصفات القارب1مرفق رقم ) 

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


