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 اللوائح والنظم  -1

تهدف هذه التعليمات اىل تنظيم اجراءات سير السباق وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المنافسين وكذلك تعزيز الروح الرياضية والتنافس  (1

 . يها ل الحرص لل  تببيق ما ودد فالشريف من خال

ادي ديب القققدويل تببققق اللقققوالن والققنظم النقققادد  لقققن اتحققاد ا مقققادات للرياضققات البحريقققة وأيقققة تعليمققات ونقققوانين خاصققة  السقققباق تنقققدد لققن نققق (2

 وأية مرفقات تندد لن النادي تعتبر جزءاً اصيالً من التعليمات ويجب التقيد  ها . للرياضات البحرية

، ويتحمقل النوخقذه المسقؤولية كاملقة لعقدق التقيقد  هقا   المشادكين الحنو ل لل  التعليمات وفهمها والعمل  مقا جقاء فيهقاكافة لاتق تقع لل   (3

 ومخالفة  نودها سواء  قند أو  غير نند .

 

 تبليغ المتسابقين  -2

 التواصل المعتمد  مع لجنة السباق   ستعتبر وسيلةحيث النوخذه الحرص لل  تحديث  يانات التواصل الخاصة  ه نبل كل سباق لل   (1

وقدسقا ل دسقالة ننقية ننقير   يتم ا لالن لن مولقد قنامقة السقباق الرسقم  مقن خقال ل وسقالل املقالق المختلفقة ووسقالل التواصقل ا جتمقال . (2

(SMS ) لكتروين المسجلأو من خال ل البريد او/اىل دنم هاتف المتسا ق المعتمد يف السجالت  خنوص امحداثيات الخاصة  السباق  . 

 

 المشاركة والتسجيل  -3

 ندق المسجلة دسميا والحاصلة لل  ملكية من الجهات المعتمد  يف الدولة 60المشادكة لجميع السفن الشرالية فئة يحق  (أ

المحمل، يعتمد طلب التسجيل حسب البرنامج الزمن   عد تونيع النوخذ  او من يفوضه  ذلك مع قدفاق كافة الوثالق المبلو ة )ملكية  (ب

 .  بانات الهوية لجميع المشادكين، ملكية نادب القبر سارية المفعو ل(

  ضمان أن يكون جميع البحاد  لديه  لقين صحيا ويجيدون السباحة . تقع المسؤولية كاملة لل  النوخذه (ج

)أيبان( لند التسجيل لتحويل نيمة الجالز   تقع المسؤولية كاملة لل  النوخذه  توفير البيانات المالية الدنيقة وتزويد اللجنة  رنم الحساب (د

 . المالية

( واظهادها للجنة يف حالة طلب ذلك 18يجب لل  النوخذ  الحنو ل لل  لدق ممانعة خبية من ويل أمر البحاد الذي يقل لمره لن ) (ه

 . ويتحمل النوخذ  المسؤولية المترتبة لل  هذه المشادكة

قىل قلغقققاء النتيجقققة وتحمقققل  نقققاء السقققباق مرقققل مشقققادكة المخقققالفين يف السقققباق ثقققم اسقققتبدالهم، يقققؤديالمخالفققة  التاللقققب يف جنسقققيات البحقققاد  أث (و

 . المسؤولية المدنية الناتجة لن ذلك

 -لل  النوخذه مرالا  التعليمات التالية: (ز 

 العقو ة المترتبة لل  لدق ا لتزاق  البند التعليمات  البند

 نامج الزمن  مرالياً التاريخ والونتيجب أن يتم التسجيل للمشادكة حسب البر  1
 ددهم للتسجيل المتأخر 1500/-غرامة 

 ددهم لعدق التسجيل 5000/-غرامة 

 

2 

المتواجقققدين  لبحقققاد الكلققق  لمجمقققو  المقققن  %50البحقققاد  المقققواطنين يجقققب أن   يققققل لقققدد  .أ

 لل  المحمل .

  دو ل مجلقققس مقققواطنتنحنقققر مشقققادكة البحقققاد  امخقققرين لحقققامل  الجنسقققيات التاليقققة: أحقققد  .ب

 التعاون الخليج ، اليمن أو جزد القمر.

 ددهم 5000غرامة 

 

 شبب النتيجة

 عقققد يف السقققباق   حقققاد خقققالف الجنسقققيات المقققذكود  ألقققاله يف البنقققد )ب( يمكقققن أن يشقققاد   .ت

 لل  موافقة اللجنة المنظمة.النوخذه  حنو ل

 شبب النتيجة

3 
ه ألضاء اللجان  شكل مباشر أو من خال ل استخداق العبادات غير الاللقة تجالدق لل  الحرص 

 وسالل التواصل ا جتمال  سواء صدد ذلك لن النوخذ  أو أحد أفراد طانمه  
 شبب النتيجة

4 

حرمان مالية/ شبب النتيجة/ أو  غرامة وخال ل و عد السباق عبادات نا ية  ين المتسا قين نبل الحرص لل  لدق التلفظ 

ما  حسبمن المشادكة لموسم رياض  

  عد التحقق من األمر تقرده اللجنة

 نتيجة القادب المشاد   هشبب  مشادكة  حاد لليه لقو ة  اميقاف ولم تنته  مد  العقو ة 5

6 
لقققدق التقققزاق المشقققاد   التعليمقققات النقققادد  لقققن الجهقققات الرسقققمية يف الدولقققة كهيئقققة البقققرق او 

 الموائن او ودود شكوى للنادي من الجهات الحكومية.

يق المشادكة حت  استيفاء الشروط تعل

 و تببيق غرامة ماليةو/أ
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 السالمةاألمن و  -4

 

 -لل  النوخذه مرالا  ما يل :

 

 العقو ة المترتبة لل  لدق ا لتزاق  البند التعليمقققققققققققات البند

، كمققا يجققب أن يبققق   ومققرخح حسقب ا صققو ل لكققل محمققل وجقود نققادب نبققر  قيققا  مناسققب 1

 با من المحمل لل  أطراف خط سير السباق دون التسبب  إلانة المحامل ا خرى القادب نري
 ددهم 5000غرامة 

. )يف الحا ت البادلة يجب دفع العلم البرتققايل  ا ستعانة  قادب القبر  عد  دء السباق  يجوز  2

 لبلب النجد  وأخذ موافقة اللجنة لل  ا جراء (
 شبب النتيجة

طقوا ل الونقت ادتداء سترات نجا  نوية ومناسبة لحجم المتسا ق مشادكين يجب لل  جميع ال 3

 حت  أثناء اجراء التجادبو
 شبب النتيجة

اسقعافات : حقيبقة  حيقث تشقمل  معقدات األمقن والسقالمةكافقة ر يتقوفلل  النوخقذه التأكقد مقن  4

ه لنقد طلقب للقم  رتققايل لرفعق دخانيقة،اشاد   مناسب،مع مرسا   بو ل  نجا ، حبلأولية، طوق 

 نادب القبرللتواصل مع المسالد  وجهاز 

 ددهم 5000غرامة 

 حق للجنة المنظمة قيقاف أية سفينة أثناء السباق قذا  حظت لدق وجود زودق نبر مرافق لهاي **

 

 نقطة التجمع  -5

نقبة التجمع نبل التوجه لخط البداية ، ولل  جميع المحامل المرود  ين لوامات  ستقوق اللجنة المنظمة  إ الغ المتسا قين  نقبة التجمع . (أ

 ددهم . 1000/-حمل مقدادها يؤدي اىل فرض غرامة مالية لل  الم ولدق التقيد  ذلك

 

 
 

 

يمنع لل  المحامل التحر   اتجاه خط البداية نبل دؤية العلم األصفر من زوادق اللجنان المنظمة ، وسيتم انخاذ اجراءات صادمة  حق  (ب

 تزق  ذلك تتراوح  ين غرامة مالية تنل اىل الغاء المشادكة .المحامل الت    تل

 

 

 البدايةخط   -6

يتم تحديد احداثيات خط البداية حسب الحالة الجوية واتجاه وسرلة الرياح وتبليغها للمتسا قين، ويحق للجنة تغيير مكان  داية السباق  (أ

 وا الغ المشادكين  ذلك لل  خط البداية ونبيل ا نبالنة  

، ويمكن أن تقوق اللجنة  وضع  ويات قضافية لتسهيل  ( ندق9اللون  بو ل ) ت  رتقالي ينلواماتالخط الوهم  ما  ين اية لباد  لن خط البد (ب

 اصفاف المحامل لل  خط البداية .

 أو قشاد  صوتية تعب  من زودق البليعةو/أو للم أخضر و/قشاد  ا نبالنة لباد  لن قشاد  دخانية  رتقالية اللون  (ت

 )حسب تقديرها( ق للجنة المنظمة قطالق السباق نبل المولد المحدد قذا كانت المحامل جاهز  لل  خط البداية ومستعد  لالنبالقيح (ث
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 التعليمقققققققققققات البند
العقو ة المترتبة لل  

 لدق ا لتزاق  البند

المرسقا  )البقاود ( جقب أن   تتجقاوز ، كمقا يلبدايقة خقط اخلف لوامات تقع مسؤولية النوخذه التأكد من ا صبفاف  1

 .  وا ة خط البداية
 شبب النتيجة

 شبب النتيجة جرها وتغيير مونعها. دم  المرسا  )الباود ( لل  قحدى العوامات والتسبب النوخذه الحرص لعدق  ل ل 2

غرامة  قيمة البويا  ( االعوامة )البوي التسبب يف قتالف 3

 اللجنةما تحدده حسب 

ر ط ونبيل  دء السباق ، كذلك التأكد من لند ا صبفاف أو أي جزء منه دفع الشرا  لنوخذه التأكد من لدق لل  ا 4

 حو ل الفرمن كامالً الشرا   الخراط  ولفه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شبب النتيجة

ة والقدوق من   النوخذه مرالا  لدق المرود أماق المحامل المنبفو ل المتأخر لخط البداية ، يجب لليف حالة الوص 5

 خلف المحامل لالصبفاف دون التسبب  مضايقة ألي محمل متواجد نبله لل  خط البداية 
 شبب النتيجة

 شبب النتيجة ا نبالق من  ين لوامات خط البداية دء السباق  يجب  6

 شبب النتيجة خاطئةانبالنة  التسبب لل  النوخذه مرالا  دؤية قشاد  البداية نبل البدء  رفع األشرلة و 7

لل  المحمل المتأخر لن ا نبالق الحرص لل   قدء السقباق مقن  قين  ويقات خقط البدايقة نبقل البقدء  رفقع األشقرلة  8

  شكل نانوين ا نبالق مع القوادب المنبلقةولدق 
 شبب النتيجة

 يجب وضع لالمة لل  الدنل لتحديد ادتفا  الفرمن نبل ا نبالنة حسب المواصفات التالية: 9

  )لون العالمة أحمر وأخضر )صبغ وليس لنق 

  قنش )العلوية( 1لرض العالمة الحمراء 

  قنش )السفلية( 1لرض العالمة الخضراء 

  )ندق 7ا دتفا  من سيك الدنل حت  ألل  العالمة الحمراء )العلوية 

 

 شبب النتيجة
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كرر نبل ا نبالنة 10  يمنع تجاوز ادتفا  الفرمن العالمة الخضراء ووصو ل ادتفاله قىل العالمة الحمراء أو أ

 

 شبب النتيجة

 ددهم 500غرامة  لالنبالنةمرود نوادب القبر اماق البويات  دون تعليمات من اللجنة المنظمة خال ل ا ستعداد  11

 خط البداية او خال ل السباق. لل رى خال ل ا صبفاف الانة القوادب األخ 12

 

 

 
 

 ددهم 1000غرامة 

 

 سير السباقخط   -7

 يجب لل  النوخذه مرالا  النقاط التالية خال ل سير السباق:

 ننا  ميناء داشد(تجنب ام حاد  القرب من حقو ل البترو ل والنقاط الرا تة وننوات الموائن التجارية )لل  سبيل المرا ل: ننا  ميناء جبل لل  أو  (أ

 أخذ الحيبة والحذد لند مرود البواخر التجارية الت  لها األولوية ولليه المرود من خلفها ويتحمل أية مسؤولية أو ضرد يحدث للسفينة أو (ب

 المتسا قين نتيجة لذلك

 اتبا  أية تعليمات وادشادات من ألضاء اللجنة خال ل مجريات السباق (ج

سهولة التواصل معه ، والحرص لل  تها ولدق مضايقكافيه لن مساد المحامل ا خرى تر  مسافة ا ع له  أن يتر  نادب القبر الت حرص ال (د

 لالستعانة  ه يف الحا ت البادلة 

 قفساح المجا ل له  دءالسباق و نفس وضعية الشرا  لند : لل  النوخذه مرالا   أن األولوية تكون للقادب المنبلق يف حالة الخايود ا لزام  (ه

 التعليمقققققققققققات ندالب
العقو ة المترتبة لل  

 لدق ا لتزاق  البند

 شبب النتيجة .لل  ذلك  مسالد  خادجية من نادب القبر دون موافقة اللجنة ةأيلل  المحمل المشاد  لدق ا ستعانة   1

2 

 عض الحا ت الت  ناء مع استر،  لل  النوخذ  ايقاف المحمل لمسالد  أي  حاد يسقط يف الماء )تبيير الدامن(

متر من خط النهاية  300لدوال  السالمة كأن يكون لل  مسافة أنل من  ند تضبر النوخذه لعدق تبيير الدامن

 وحت  هذه الحالة ستخضع اىل نراد لجنة اداد  السباق يف حينها

 شبب النتيجة

 ددهم 10000غرامة  يناءدم  البعان والمخلفات يف البحر أو يف مكان قنزا ل القوادب من الملدق  3

 شبب النتيجة . اليديناستخداق  كذلك التجديف أدا  أخرى و ةأو أياستخداق المجاديف   يجوز  4
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 خط النهاية  -8

نبققل مولققد انبالنققة السققباق  واسققبة لبققاد  لققن الخققط الققوهم  الوانققع  ققين لققوامتين وتقققوق اللجنققة  ققا الغ المتسققا قين  إحققداثيات خققط النهايققة  (أ

 و/او نبيل ا نبالنة . يوق السباقالمتسا قين مباشر  الننية حسب دنم الهاتف المسجل يف طلب التسجيل أو من خال ل تبليغ  الرسالل

ً وذلك مولد مغيب الشمس و/أو ألية أسباب اخرى تراها نبل قنهاء السباق يحق للجنة  (ب  .لل  سالمة المتسا قين حفاظا

ً جديد ملاد  السباق باب نهرية، ويتم تحديد مولد يحق للجنة قلغاء السباق  عد انبالنته ألس (ت   حقا

 

 التعليمقققققققققققات البند
العقو ة المترتبة لل  

 لدق ا لتزاق  البند

لدق احتساب نتيجة  لل  النوخذه التأكد من العبود وتجاوز خط النهاية ولو  جزء من الدستود 1

 المحمل

 شبب النتيجة عكس اتجاه خط  داية السباق ة عدق دخو ل خط النهاي لل  النوخذه الحرص  2

 ددهم 1000غرامة  مرود نوادب القبر واللنشات  ين لوامات خط النهاية.لل  النوخذه الحرص لعدق  3

 

 الفحص الفني  -9

 تعتمد النتيجة النهالية للسفينة  عد الفحح الفن  (أ

 الفن  لل  أي نادب تختادهيتم قجراء الفحح الفن  ألوالل الفالزين، ويجوز للجنة قجراء الفحح  (ب

 التعليمقققققققققققات البند
العقو ة المترتبة لل  

 لدق ا لتزاق  البند

يجب أن ينل المحمل منبقة الفحح كامالً مع املة  دون أية تعديالت )التخزير ممنو ( و نفس الحالة الت   1

 شاد   ها يف السباق
 شبب النتيجة

تنزيل الدنل وفك الشرا  من الفرمن  عد نهاية السباق قة الفحح الفن  ولدق لل  المحمل الفالز التوجه لمنب 2

 لجنة .الدون موافقة 
 شبب النتيجة

للق  جميقع الفقالزين القذين تحقددهم اللجنقة، التوجقه قىل المونقع المحقدد مقن نبقل اللجنقة المنظمقة مجقراء الفحقح  3

 فقط  الفن  لن طريق البحر
 شبب النتيجة

 

 االعتراضات  -10

 -يجب مرالا  ما يل :شكل لجنة ا لتراضات من نبل قداد  النادي للنظر يف ا لتراضات المقدمة والت  يجب أن تتوافق مع تعليمات السباق و تت

ويتم توضين ا لتراض مع ذكر  يتم استالق ا لتراضات خال ل يوق لمل واحد  عد الالن النتالج وحت  نهاية سالات الدواق الرسم  فقط . (1

 لمتعلق  ه .البند ا

 ددهم ، وسيتم دًد المبلغ قذا تم نبو ل ا لتراض فقط  5000/-استالق طلب ا لتراض  عد دفع الرسوق المقرد  والبالغة  تمي (2

  . التراضات شفهية أو خال ل السباقيتم النظر  أية لن  (3

 ر يف تعديل أو تغيير نتالج السباق .لن يتم التماد أو األخذ  أية تسجيالت فيديو ند يكون المتسا ق ند سجلها  نفسه للتأثي (4

 . يعتبر نراد اللجنة النادد نهايئ غير نا ل للبعن (5

 

 المسؤولية المدنية  -11

و  تققققع للققق  اللجنقققة  . يتحمققل مالقققك السقققفينة مقققع النوخقققذ  أي مخالفقققات وحقققوادث يتسقققبب  هقققا وتققققع لليهمقققا المسقققؤولية القانونيقققة والمدنيقققة (1

   ية  المقا ل .المنظمة أية مسؤولية مدنية أو نانون

 .يتحمل مالك السفينة مع النوخذ  أية أضراد أو قصا ات تحدث ألي  حاد أو أي فرد من افراد نادب القبر واللنش التا عين له (2

 يتحمل مالك السفينة مع النوخذ  مسؤولية أية تنرفات من نبل البحاد  وأفراد نادب القبر أو اللنش التا عين له (3

 نوخذ  مسؤو  لن صحة البيانات واألوداق والمستندات الربوتية المقدمة للجنة المنظمةيكون مالك السفينة مع ال (4

ولليه يجب لل  المتسا ق التأكد من نراء  التعليمات  الحاجة،للجنة المنظمة الحق  إجراء قي تعديالت أو قضافات يف المواد أو البنود حسب  (5

 نبل  داية كل سباق
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  )خبيقاً(  مضقمون هقذه التعليمقات يفوالبحقاد   النوخقذ مات واطلع لليهقا اطاللقا نافيقاً للجهالقة، ويتعهقد  قإلالق استلم التعلييقر المتسا ق  أنه  (6

يف خبيققاً ويتعهققد  تببيققق جميققع مققا جققاء فيهققا، ولققه الحققق   ققإلالمهم، وتقققع لليققه المسققؤولية الكاملققة النوخققذ غيققره  مهمققة  نوخققذ حالققة تكليققف 

 ويكون هو المسئو ل األو ل لن تنفيذ كل الشروط والتعليمات فيها،ن أية  نود او مالحظات وددت لاللجنة المنظمة ا ستفساد من 

 طلبت اللجنة منه ذلك .يلتزق النوخذه  وضع أي جهاز أو كاميرا يف حالة  (7

 تحا ل قىل اللجنة أية مخالفة لم ُينح لليها يف التعليمات للبت فيها، ويكون نرادها نهايئ وقلزام  التنفيذ (8

 نة المنظمة الحق يف تجميد مبالغ الجوالز لحين سداد المخالفات أو التعويضات أو استقبالها من الجالز  الماليةللج (9

والبحقاد  يف وسققالل املققالق المكتو قة والمرليققة والمسققمولة ووسققالل  ات وصققود وأسقماء األلضققاء والنواخققذ يحقق للجنققة المنظمققة اسقتخداق  يانقق (10

 الترويجية للجهات الرالية والسباق التواصل ا جتمال  وا لالنات

 يحق للجنة المنظمة نشر النود والعقو ات ومرتكبيها يف وسالل املالق المكتو ة والمرلية والمسمولة ووسالل التواصل ا جتمال  (11

ا  البريقة والكيفيقة التق  يحق للجنة المنظمة استخداق الشرا  و دن القادب يف وضع الملنقات ا لالنية الخاصة  الرلا  والترويج لها ونشره (12

 يراها مناسبة

 . الدولةلدق استخداق كاميرات التنوير البالر  وذلك حسب القوانين المعمو ل  ها داخل  (13

 . سالة من يوق السباق 96التنوير التلفزيوين للسبانات  دون أخذ موافقة مسبقة من لجنة قداد  السباق   تقل لن لدق  (14

 


