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2020 UAE AQUABIKE CHAMPIONSHIP RACE INSTRUCTIONS - ISSUED ON 02/01/2020 BY DIMC 2 

 

1. Registration and Participation 

Racing License  

To be eligible to race, all Riders must be in possession of a valid Rider’s license from 

member recognized by UIM. 

 

Any rider can apply to get a license from UAE MSF as per the rules and regulations after 

completing medical checkup and related fees settled. 

 

Age 

The minimum age limit for racing is 15 Years Old which includes: 

Junior Classes (GP3) Age 

GP 3.1 8 – 9 Years 

GP 3.2 10 – 12 Years 

GP 3.3 13 – 15 Years 

Junior Class age is minimum 8 maximum 15 Years Old.  

Riders below age of 18 are required to have parent(s) or legal guardian signed written 

approval to race accompanying the Entry Form.  This declaration must mention full 

parental or guardian liability in the event of any accident, causing injury to the rider 

and/or property damage. 

Conditions of Eligibility 

Riders NOT allowed participating in more than one race within the same category. 

Aquabike can be transferable from one Rider to another, to race in another category 

subject to the Race Director and Technical inspector approval. 

 

Classes Eligible to Race 

1. Ski Division GP1 15 Minutes + 1 

2. Runabout GP3 (UAE Nationals ONLY) 10 Minutes + 1 

3. Ski Division GP2 12 Minutes + 1 

4. Runabout GP2 12 Minutes + 1 

5. Veterans GP2 (2 Stroke) 10 Minutes + 1 

6. Ski Junior GP3 (GP 3.1) 08 Minutes + 1 

7. Ski Junior GP3 ( GP 3.1 - GP3.2) 06 Minutes + 1 

8. Runabout GP4 (SPARK) 10 Minutes + 1 

9. Runabout GP1 20 Minutes + 1 

10. Hydro-Fly 2 – 3 Minutes 

11. Free Style 2 – 3 Minutes 

 

Note: In case the number of riders are less than 10 registered to the race, any category 

may run together with another category at discretion of the Race Committee. 

Note: Maximum number of racers allowed to a single race will be according to the UIM 

rules (paragraph 302.03.02) for 2019. 

 

Registration 

Registration open according to timetable. 

All entry forms must be duly completed, signed and submitted to the Race Secretariat 

according to timetable.   

Beyond the mentioned date, any late entries will be subject to a penalty fee of AED 

500/= 

AED 250/= Entry Fees will be charged for each category of each race 

 

Race Instructions and all official race information obtained from the Race Secretariat. All 

Riders must report to the Race Office for final registration check and signing-in for 

riders briefing.  

 

All official race information posted at Race Office. 

 المشاركةوالتسجيل  .1

 قبامتسالترخيص 

صعارر  ععا ج عة رخلعة بعقاس بعا ية المل ععل  ب على جميع  المتسعاينيا الولععل علعىيج

 ات القورية.للرياضعضع يف االتوار الدويل 

 

حسععب اتوععار االمععارات للرياضععات القوريععة  مععارخلععة علععى التنععدل للولعععل  يمكعا للمتسععاي 

 المنرر . ورف  الربعلة لديه الت ليمات المتق 

 

 العمر

 التي تشمل بنة يابتثناء فئات الناشئيا 15 الود األرىن للمشاركة يف السقاس هع

 (GP3) فئات الناشئيا ال مر

 GP 3.1 بنعات 9 – 8

 GP 3.2 بنة 12 – 10

 GP 3.3 بنة 15 – 13

 بنة 15للمشاركة األقلى الود بنعات و 8الود األرىن للئة الناشئيا 

ربععالة معق ععة مععا ويل األمععر تنععدل معع   لععب إحضععار بععنة  18يتعجععب علععى المشععاركيا توعع  

أي حارث  تتضما إقرار يالمسؤولية الكاملة لعيل األمر عا المتساي  يف حال وقعع التسجيل،

 وال امةي  أو أي ضرر يف الممتلكات الخاصة قد يسقب إصاية للمتسا

 

 شروط المشاركة

كثر ما  ال يسمح  العاحد .بقاس يف اللئة للمتساي  يالمشاركة يف أ

يسعععمت يتقعععارل العععدراجات الماليعععة يعععيا المتسعععاينيا يشعععرو معافنعععة معععدير السعععقاس واللعععاح  

 اللني.

 

 فئات السباق

 1اقف جي يب و .1 1+  رقينة 15

 )لإلماراتييا فنط( 3جالس جي يب  .2 1+  رقينة 10

 2واقف جي يب  .3 1+  رقينة 12

 2جالس جي يب  .4 1+  رقينة 12

 2جي يب مخضرميا واقف  .5 1رقينة +  10

 ( 3.3) 3 جي يب ناشئياواقف  .6 1+  رقينة 08

  (3.2-3.1) 3 جي يبناشئيا واقف  .7 1رقينة +  06

 (SPARK) 4جالس جي يب  .8 1+  رقينة 10

 1جالس جي يب  .9 1+  رقينة 20

 األلعاح الطالر  .10 ينةرق 3 – 2

 الور االبت راض .11 رقينة 3 – 2

 

اللئعات يف بعقاس واحعد إقا قعل ععدر المشعاركيا  أي معا رمع  يوع  للجنعة المنةمعة*مالحظةة  

 متساينيا 10يف اللئة عا 

الود األقلى للمتساينيا المسمعح ي م يف السقاس العاحد بيكعن حسب العنةم مالحظة  * 

 .2019( لسنة 302.03.02)فنر  اللارر  عا االتوار الدويل 

 

 التسجيل

 حسب الجدول الزمني.ملتعح التسجيل 

دل لنسععم إرار  السععقاقات ققععل السععقاس حسععب تسععتكمل جميعع   لقععات التسععجيل وتعقعع  وتنعع

 الجدول الزمني

 ررهم /=500تأخير رتب غرامة بت التا يخ المودرجمي  الطلقات المندمة ي د 

 السباقات من لكل سباقة /= درهم لكل فئ250رسوم التسجيل 

 

بتكعن متعفر  يف قسم إرار  السقاقات ويجب وجمي  الم لعمات الخاصة  ت ليمات السقاس

كععععد مععععا التسععععجيل  التعقيعععع  علععععى كشععععف وعلععععى المتسععععاينيا التقليععععس يف إرار  السععععقاقات للتأ

 لوضعر لالجتماع التنعيري.ا

 .لا تعفر اللجنة المنةمة للسقاس تأميا خاص يالمتساينيا

عقععع  المتسعععاي  إقعععرار يعععللر ويمتلعععر الوريعععة يالولععععل علعععى تعععأميا خعععاص يعععه علعععى نلنتعععه ي

 الخاصة.
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The Organizing Committee of the event will not provide Rider’s insurance.   

A Disclaimer Form signed to this effect.  Riders remain however free to avail a private 

personal insurance policy, at their own discretion.  

On signing-in, a technical slip issued, which will enable the Rider to present his Aquabike 

for Technical Inspections. 

 

2. Race Numbers and Race Vests 

 Each Rider will be given a ‘Race Vest’ that needs to be worn at all times during 

the race for an amount of AED 150/- non-refundable. 

 Size of race number sticker is 30x 30 cm printed bold black on white 

background for all categories and must fit on both sides of the front of the 

aquabike prior to submission of the aquabike for Technical Inspection. The 

positioning of the Race Number must meet with the satisfaction of the 

Technical Inspectors. The white background of the black Race Number must not 

be cut out as this serves as identification of the aquabike, a sticker of aquabike’s 

number available in race department with AED 100/= charge. 

 The Organizing Committee has the right to disqualify the Rider or to impose a 

penalty fee, should the Rider not comply with the above instructions. 

 The Race Vest worn over the Rider’s Life Jacket at all times during practice and 

race sessions.  Race Vests and Numbers are non-transferable. 

 

3. Registration Procedures and Technical Inspection 

 Riders should follow the timetable’s schedule that to avoid the penalties and 

delays’ fines as per the race committee’s decision. 

 Riders to present required documents which are: ID or valid passport, valid 

racing license issued by the UAE MSF 

 Preparing the aquabike, placing the number sticker and obtaining the technical 

inspection pass. 

 Once the aquabike has satisfactorily passed Technical Inspection, Inspection 

sticker placed on it which to certify that it has passed and allowed to park in the 

assigned aquabike Parking Zone. 

 No inspections allowed outside of the official race timetable. 

 

4. Race Briefing 

 The Race Main Briefing will take place as mentioned in the Race Time Table.  

 It is mandatory that all competing Riders to attend and sign-in at the official 

briefing. All signing-in completed prior to the briefing time. 

 Signing-in will starts 15 minutes before the scheduled meeting time.  

 Late arrivals at the Official Briefing will result in a penalty fee of AED 500/=.  

Failure to attend will result in a penalty of AED 2,000/=. Riders who were late 

or absent from the Official Briefing instructed to attend a special safety briefing 

on the following morning at a timing given by the O.O.D after paying the 

penalty. Riders fail to do so are not allowed to race. 

 Riders who are not able to attend the meeting due to a force majeure should 

submit a letter and/or communicate with the Race Director in advance for 

approval. 

 Riders should attend the briefing wearing the uniform of their teams. 

 Appendices related to race which take place during the briefing considered as a 

part of these instructions, updates announced and published accordingly.  

 

5. Race Course 

 Details of the Race Course are as per the drawings. All marks laid in 

approximate positions.   

 It is the Rider’s responsibility to make sure to pass the course marks correctly. 

 In the event of missing buoy or a displaced buoy during the race, the Race 

Committee will replace it whenever it is possible. If the buoy cannot be replaced, 

 

لتأكععد مععا مطاينت ععا لللععاح  اللنععي للوعع  الدراجععة لتسععجيل تلععدر يطاقععة ي ععد ابععتكمال ال

 اللنية.للشروو 

 

 

 

 

 وبترات السقاس السقاسأرقال  .2

  منايععل سععقاس التر  بععكععل متسععاي  رقععم ت ريععف مطقعععع علععى  يإعطععاءتنعععل اللجنععة

 . غير مستررررهم  /=150مقلس 

 بعععم 30"رقعععم السعععقاس" هعععع  اتقيابعععX 30 بعععم مطقععععع يخعععط أبععععر علعععى خلليعععة

علععى  ععريف ييضععاء لجميعع  فئععات السععقاس ويجععب علععى المتسععاي  تثقيعع  هععلا الععرقم 

ققعععل تنععديم الدراجعععة لللوععع  اللنععي ويجعععب أن يعافععع  الدراجععة الماليعععة مععا األمعععال 

ويجعب ععدل قع  الخلليعة القيضعاء للعرقم  العرقم،لى  رينة وضع  اللاح  اللني ع

الت رف على الدراجة خالل السعقاس ويمكعا الولععل علعى العرقم ألن ا ت ي  عملية 

 /= ررهم غير مسترر .100ما إرار  السقاس منايل مقلس 

 للجنععة المنةمععة الوعع  يف إليععاء نتيجععة المتسععاي  وفععرض عنعيععة ماليععة إقا لععم يلتععزل 

 ات الخاصة يأرقال السقاس والستر يالمعاصل

  قعر تيجب ارتداء بتر  السقاس فععس بعتر  النجعا  خعالل فتعر  السعقاس والتجعار  وت

 ما متساي  آلخر. قايلة للننلبتر  السقاس وأرقال السقاس غير 

 

 

 للو  اللنيإجراءات التسجيل وا .3

 ل نعيععة ورفععع  علععى المتسععاي  التنيععد يالمعاعيعععد الم لنععة يالقرنععام  الزمنعععي تجنقععا  ل

 غرامات التأخير حسب ما تنرره اللجنة.

  علعععى المتسعععاي  إيعععرا  العلعععال  المطلعيعععة وهعععيف ال عيعععة أو جععععا  بعععلر صعععالت، رخلعععة

 المل عل صارر  عا اتوار االمارات للرياضات القورية. با ية بقاس

 تج يز الدراجة ووض  رقم المتساي  علي ا والولعل على يطاقة اللو  اللني 

 جتيععا  الدراجععة ل مليععة اللوعع  اللنععي ينجععاح، يععتم إللععاس ال المععة الخاصععة يف حععال ا

يعععاللو  اللنعععي علعععى الدراجعععة وي عععدها يعععتم إيناف عععا يف المنطنعععة الخاصعععة يمعقعععف 

 .الدراجات

 .لا يسمت يإجراء عملية اللو  اللني خارج األوقات المودر  يف الجدول الزمني 

 

 

 االجتماع التنعيري .4

  الجدول الزمني للسقاس. حسبيري االجتماع التنع  تعقي 

 .يلزل جمي  المتساينيا يوضعر االجتماع وتعقي  جدول الوضعر ققل يداية االجتماع 

   رقينة ما المععد المنرر لالجتماع 15ققل تقدأ عملية التعقي 

  ررهععم أمععا عععدل 500التععأخر عععا حضعععر االجتمععاع التنعععيري ييععرل المتسععاي  مقلععس =/

/= ررهعععم وبعععيتم عنعععد اجتمعععاع بعععالمة 2000المتسعععاي  الوضععععر لالجتمعععاع بعععييرل 

خععاص يالمتععأخريا يف صععقاح اليعععل التععايل يف العقعع  الععلي يوععدره مععدير السععقاس وقلععر 

 السقاس.ما المشاركة يف ي د رف  اليرامات المالية ويمن  المتساينعن المخاللعن 

 الة و/أو يجب على المتساي  اليير قارر على حضعر االجتماع لةرف  ارئ تنديم رب

 االتلال يمدير السقاس للولعل على إقن مسق .

  على المتساي  حضعر االجتماع التنعيري يالزي الخاص ياللري 

  أي ملوعع  مت لعع  يالسععقاس يععتم ا عععالن عنععه خععالل االجتمععاع التنعععيري ي تقععر جععزء مععا

 هله الت ليمات وبيتم نشره وت ميمه يالطرس الم تمد .

 

 

 

 

 خط بير السقاس .5

 زيع  خعط بعير السعقاس مع  ال لعم يعأن الربعم التعضعيوي لل عامعات هعع ربعم بيتم تع

 .تنريقي فنط

 يتومل المتساي  مسؤولية التأكد ما اجتيا  ال عامات يالطرينة اللويوة. 

  تم شعرحه يف يععدل التزال المتساي  يخط بير السقاس كما هعع معضعت يالربعم أو كمعا

  .االجتماع التنعيري يؤري إىل إلياء نتيجته
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the Riders will take the next buoy by the shortest path while ignoring the 

missing or out of place buoy. 

 Riders missing any Course Mark during the race need to go around the 

Correction Buoy. 

 Riders missing a Course Mark and failing to correct by going to the Penalty 

(Correction) Buoy will be penalized by (-1 lap). 

 Riders missing more than one Course Mark (i.e. 2 marks) and failing to correct 

by going to the Penalty (Correction) Buoy will be penalized (-2) laps.  

 Riders missing more than two Course Marks (i.e. 3 marks or more) and failed to 

go around Correction Buoy will be disqualified.  

 Any rider musses intentionally the buoy will be DQ or as per RD decision. 

 Any Rider over the course mark (buoy) will be penalized as missing buoy. 

 Race Course & Lap Description per Class and Category (check the drawing) 

Runabout   RED LINE 

Ski   YELLOW LINE 

 Free Style & Hydro-Fly BY THE RD 

 

Flags and Signals used in race 

Yellow During start procedures:  Stand-by signal for start 

 During race only: Warning of a hazard on the course 

 During race only:  No Overtaking 

Green Start of Race 

Red Immediate stop of race 

Blue Instruction to clear the way for the Rider behind to overlap 

Black  Disqualifying Flag (out of the race) 

 (Marked with “x” in white color) 

White Beginning of the last lap 

Chequered  Race Finish 

 

6. Start Procedures 

 The start will be either a rubber band gate or rolling start, (start procedures 

announced during the briefing). 

 All Riders must be ready to race 30 minutes before the scheduled time.  

 

7. Late Start Procedures 

 Any Aquabike starting late must wait at the Start Gate for instructions from the 

Race Committee (Marshal) to proceed without causing any obstruction to on-

going Riders.  

 

8. Finish Procedures 

 When the leading Aquabike commences the last lap, a White Flag will be waved 

from the lap gate (F) (F1), to designate that there is one lap to go.  This Flag 

will remain displayed until the finishing of the race and the display of the 

Chequered Flag. 

 When the leading Aquabike completes the course and crosses the finishing line, 

the Chequered Flag will be waived from the Finish Line.  The leading Aquabike 

will be designated the “Winner” and this will signal the finish of the race. 

 The race may stop before the end of the full distance by displaying of Red Flag 

from the finish line and/or any Turn Buoy Jury craft. 

 After passing the finishing line, all aquabikes must come off the racing line. 

 At all times, aquabikes must take care not to impede any aquabike still racing. 

9. Personal Safety Equipment 

 

 A properly fitting helmet required to worn by all riders in all water sessions 

except Freestyle. Mountain bike helmets not allowed, not recommended using a 

helmet, which been damaged in a previous accident unless the manufacturer 

 للجنة المنةمة الو  يف تييير مكان ععامات السقاس، وإعالل المتساينيا يللر. 

  يف حععال توععرد إحععدا ال عامععات مععا مكان ععا اللععويت عععا  ريعع  حععارث أو غيععر قلععر

)انجعراف ال عامعة(، بعتنعل اللجنعة المنةمعة يابعتقدال ا إقا أمكعا وإقا لعم يوعدث قلععر 

 .تي تلي افيجب على المتساي  االلتلاف على ال عامة ال

  يف حععال عععدل االلتلععاف حعععل إحععدا ععامععات السععقاس يجععب علععى المتسععاي  أن ينعععل

 .يالدوران حعل ععامة التلويت أو يتم خلم )للة( رور  ما النتيجة الن الية

  يف حععال عععدل االلتلععاف حعععل ععععامتيا مععا ععامععات االلتلععاف والتلععويت بعععف يععتم

 .و ت ال عامتيا تليى نتيجة المتساي خلم رورتان ما النتيجة الن الية، وإقا تجا

  يف حال تجنب المتساي  ال عامة عمدا ، بعف تليى نتيجته حسب تندير مشرف عال

 .السقاس

  يف حعععال االصعععطدال يال عامعععة والمعععرور معععا فعق عععا، علعععى المتسعععاي  أن ينععععل يااللتلعععاف

 حعل ععامة التلويت، أو يتم خلم رور  ما السقاس.

 سب اللئة )تون  ما الربم التعضيوي(فللشرح عا مسار السقاس ح 

 خط أحمر  الجالس 

 خط أصلر  العاقف

 االبت راض واأللعاح الطالر  يف المكان اللي يودره مدير السقاس

 

 األعالم واإلشارات المستخدمة يف السباق

 خالل إجراءات القدايةف االبت دار  شار  القداية األصلر

 خالل السقاسف تولير ما مخا ر تت ل  يالسالمة

 خالل السقاسف ممنعع التجاو 

 يداية السقاس األخضر

 إيناف السقاس األحمر

 الخروج ما السقاس )ابتق ار ما السقاس( " ياألييضXاألبعر م  "

 فتت الطري  لمتساي  آخر ال لم األ رس

 ابتق ار ما السقاس ال لم االبعر

 آخر رور  ما السقاس يداية األييض

 ن اية السقاس األييض واألبعر

 

 إجراءات القداية .6

  حقععل مطععا ي أو يدايععة عاريععة )إجععراءات القدايععة بعععف تكعععن يعايععة القدايععة عقععار  عععا

 بيتم إعالن ا يف االجتماع التنعيري(

  رقينة 30كل متساي  يجب أن يكعن جاهز ققل إجراءات القداية يع 

 

 أخر إجراءات القداية المت .7

  يف حالة عدل انطالس الدراجة م  إعالن يداية السقاس، يجب على المتساي  المتأخر أن

معا ي عدها ينضعم إىل خعط  مشرف عال السقاس أو أعضعاء اللجنعةينتةر الت ليمات ما 

 بير السقاس يدون إعاقة حركة بير السقاس.

 

 إجراءات الن اية .8

  يععتم رفعع  ال لععم األيععيض عنععد عنععدما ين ععي المتسععاي  المععد  الموععدر  للسععقاس بعععف

وهعلا ي نعي أنعه يعار رور  واحعد  )أخيعر ( للمتسعاي  وعليعه أن يكمل عا  F1, F ال المعة

  .حتى يرف  ال لم األييض واألبعر

   ينت ععي السععقاس يف أي وقعع  عنععد خععط الن ايععة وقلععر يععالتلعيت يععال لم الشععطرنجي معع

 .ال لم األحمر

 جمالية للسقاس وقلر يرف  ال لم األحمر ما يتم إيناف السقاس ققل ن اية المسافة اال

 . ورس الن اية أو  ورس التوكيم عند ععامة االلتلاف

  ي د عقعر خط الن ايعة حسعب الربعم المرفع  يجعب علعى جميع  العدراجات االيت عار ععا

 خط بير السقاس

  يف أي وق  ما أوقات السقاس يجب على المتساي  أخل الويطعة والوعلر ي عدل إعاقعة

 ا اآلخرياالمتسايني

 م دات السالمة .9

 

  تعععععر  السععععقاس معععععا ععععععدا فئعععععة خععععععق   ععععععال فاليجععععب علعععععى جميععععع  المتسعععععاينيا ارتععععداء

لخععق  الخاصعة يالعدراجات ال عاليعة ويلضعل ععدل ارتعداء أي ا االبت راض ويمن  ارتداء

خعععق  ت رضعع  فيمععا مضععى لوععارث رون فولعع ا لععدا الشععركة الملععن ة للتأكععد مععا 
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company has checked it. 

 A life jacket, helmet and vest worn by all riders at all times during all water 

sessions, Failure to do so will result in immediate disqualification. 

 It is mandatory to wear a “Kill Switch” at all times during practice and race 

sessions.  Failure to do so will result in immediate disqualification. 

 During water sessions, it is mandatory to carry an independent dorsal back 

protection, knee protection and legs protection. 

 Further information on Personal Safety Equipment, Riders are advised to read 

the latest UIM Aquabikes rulebook  

 

10. Special Pit Conditions 

 All vehicles are to park in the General Public parking areas. Any car is trying to 

enter or entered the beach will be fine of AED 10,000/- and the rider will be 

ban from participating for the rest of the season. (Race committee might take 

other disciplinary actions and penalties). 

 All Aquabikes are to comply at all times with the local speed limit of 5 knots 

within the Harbor. 

 It shall be the Rider’s sole responsibility to insure that he safely enters and exits 

the Harbor within the speed limit and respects the on-going traffic of pleasure 

boats. 

 Smoking not allowed in the Dry Pits (Aquabike parking area).  Failure to do so 

will result in a penalty fee of AED 1,000/=.     

 All fueling operations of Aquabikes carried out in the designated Fueling Zone 

only. 

 Any riders causing any harm to environment (fuel spill and littering) will be 

fined AED 3,000/= and can lead to disqualification. 

 Any damages caused by the rider will lead to DQ until him clear it and prepare it 

as per required.  

 All riders need have environmental awareness and not to make any act against 

it. 

 

11. Official Practice 

 Official Practice is mandatory which may only take place after Administration 

and Technical Inspections have been satisfactorily completed and the Technical 

Sticker placed on the Aquabike (as per the timetable). 

 Practice not allowed outside of the official practice times and designated areas. 

 For the official Course Recognition on race day, Course Marshal will lead all the 

riders displaying the yellow flag. 

 

12. Prize Giving 

 1st, 2nd, 3rd places trophies will be awarded to the top three winners of each 

category.  Prize Giving will take place on the Podium immediately after the finish 

of the last race and riders must attend with their Wetsuits, helmets, and official 

racing bib. 

 It is mandatory for the top three winners of each category to be present on the 

Podium to receive their trophies. Failure to do so will result in a penalty fee AED 

3,000/=. 

 

13. Protests 

 All protests must comply with the current UIM Rule Book & Race Instructions 

and it is applicable for Technical issues only. 

 The protest must be in writing by the eligible Rider on the prescribed protest 

forms that are available upon request from the Race Secretariat. 

 The form must be signed and handed in personally to the Race Secretariat at 

Race Control within one hour of the posting of the race results and be 

 بالمت ا

 تسععاينيا ارتععداء )بععتر  النجععا ، الخعععق  وبععترات السععقاس( خععالل يجععب علععى جميعع  الم

وععععدل االلتعععزال يعععؤري إىل فعععرض عنعيعععة  الرليسعععي التجعععار  الربعععمية والوعععر  والسعععقاس

 .ا لياء على المتساي  المخالف لللر

  يجععب علععى جميعع  المتسععاينيا االلتععزال يعضعع  ملتععاح األمععان ياليععد يف جميعع  األوقععات

 .والسقاس وعدل االلتزال يللر يؤري إىل إلياء النتيجة خالل التجار  الربمية

 تخدال حععامي الة عععر والركقععة واألرجعععل للموافةععة علعععى بععالمة المتسعععاي ، ينلععت يابععع

 .خالل السقاس

   للولععععل علعععى م لعمعععات معبععع ة ععععا م عععدات السعععالمة ينلعععت المشعععاركعن ينعععراء

 للدراجات المالية االتوار الدويل اللارر عاكتيب الت ليمات ا صدار األحدث ما 

 

 شروو ابتخدال منطنة إنزال الدراجات .10

 الشعا   عجعد علعى مركقعة ت ةعلى جمي  المركقات التعقف يف األماكا المخللعة وأيع

ررهععم ويمنعع  مععا المشععاركة ينيععة /= 10,000بعت رض المتسععاي  التاي ععة لععه ليرامععة 

 إجراءات تأريقية أخرا.عنعيات والمعبم ويمكا للجنة المنةمة اتخاق 

  عند 5على جمي  الدراجات االلتزال يالسرعة المودر  راخل الميناء وهي 

  مععا مسععؤولية المتسععاي  التأكععد مععا رخعلععه وخروجععه اآلمععا مععا المينععاء ضععما حععدور

 م  احترال الوركة الدالمة لنعار  النزهةالسرعة 

  يمنعععع  التععععدخيا يف أمععععاكا تعقعععععف الععععدراجات الماليععععة، ععععععدل التنيععععد يععععللر بعععععي رض

 ررهم/= 1,000  ليرامة المتساي

 جمي  عمليات التزور يالعقعر يجب أن تتم يف األماكا المخللة لللر 

  التسقب يضعرر للقيئعة )كتسعر  العقععر أو رمعي المخللعات( ي عرض المتسعاي  ليرامعة

 .ررهم ويمكا أن تلل ال نعية  لياء النتال  /=3,000

 تيجعة المتسعاي  حتعى ينععل التسقب يأية أضرار يف الممتلكات بعف تؤري اىل اليعاء ن

 يتلعيب األوضاع م  الج ة المتضرر  يشكل كامل .

  ضععرور  االهتمععال يالقيئععة وعععدل النيععال يأيععة أعمععال تضععر ي ععا ممععا قععد يععؤري اىل حرمععان

  . المتساي  ما المشاركة والياء نتيجته

 

 

 

 

 

 التجار  الربمية .11

 ليعععة التسعععجيل واللوععع  يمكعععا النيعععال يالتجعععار  الربعععمية )ا جقا يعععة( ي عععد إتمعععال عم

 ووجعر الملل  الخاص ياللو  اللني على الدارجةاللني يشكل ناجت 

 لا يسمت يإجراء التجار  الربمية خارج األوقات المودر  واألماكا المخللة لللر 

  يإرشعارللت رف على المسار يف يعل السعقاس بععف ينععل أحعد أعضعاء اللجنعة المنةمعة 

  ريلية راف ا  ال لم األصلر.تما خالل جعلة جمي  المتساينيا 

 

 

 تعزي  الجعالز .12

  كز األوىل مععا كععل فئععة ي ععد ن ايععة آخععر  الثاللععةبعععف يععتم تعزيعع  الجعععالز لللععالكيا يععالمرا

ويجععب علعى المتسععاينيا الوضععر لمنلععة التتعععي   بعقاس وقلععر علعى منلععة التتععي 

 يارتداء الزي الكامل م  الخعق .

  كز األوىل التعاجد على منلعة التتععي  خعالل عمليعة ة الثالليتعجب على اللالكيا يالمرا

 /= درهم3,000تعزي  الجعالز وعدل النيال يللر بي رض المتساي  ليرامة 

 

 

 

 االعتراضات .13

  على جمي  االعتراضات أن تتعاف  مع  ت ليمعات السعقاس وتنقعل االعتراضعات الخاصعة

 يالنعاحي اللنية فنط

   تساي  وعلعى النمعاقج المخللعة لعللر ما ققل الم يجب أن يكعن االعتراض مكتعيا

 والمتعفر  لدا بكرتا يا السقاس

  يجب أن يعقع   لعب االعتعراض معا المتسعاي  وينعدل لسعكرتا يا السعقاس خعالل بعاعة

  /= درهم3,000ربعل االعتراض القالية ما وق  إعالن النتال  مرف  ي

  يف حال تم ققعل  لب االعتراضالمقلس بيتم رر 
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accompanied by a AED 3,000/= protest fee. 

 The protest fee will be refund if the protest upheld. 

 

14. Results and Post-Race Inspection 

 Provisional race results announced immediately after each race over the PA 

system by the Official Event Commentator, if possible. 

 On finishing each race, the top three winners must proceed immediately and 

without deviation to the designated Post-Race Inspection area, to carry out 

post-race inspections. 

 Provisional race results posted at the Official Notice Board as soon as possible 

upon completion of the each race. 

 The provisional race results will be subject to 1-hour protest period and post-

race Inspection. 

 

15. Scoring System 

 The UAE Aquabike Championship ranking is the addition of all points a Rider 

can earn in one season. 

 Points awarded based on the final ranking.  

 If the Rider participates in more than one race, his points will be calculated for 

each category separately.  

 The assignment of the points for every race will be according to following scale: 

POS POINTS POS POINTS POS POINTS 

1st  25 8th  13 15th  6 

2nd  22 9th  12 16th  5 

3rd  20 10th  11 17th 4 

4th  18 11th  10 18th 3 

5th  16 12th  9 19th 2 

6th  15 13th  8 20th 1 

7th  14 14th  7   

 

16. Race Bulletins 

 Any race updates communicated through a Race Bulletin and posted on the 

official Notice Board. 

 

17. Penalties 

 Non-compliance to any of the enclosed race instructions, UIM Aquabike Rules 

and/or UAE MSF rules & regulations, Race Bulletins, and/or any other official 

race communications, will automatically result in a Race penalty and/or a fine 

starting from AED 500/= and it might reach up to disqualification. 

 

 

 

 اللني ي د السقاسالنتال  واللو   .14

   يتم ا عالن عا النتال  األولية لكل بقاس مقاشر   ي د انت اله ما خعالل لعحعة النتعال

 (Notice Board)الربمية 

  كز األوىل التعجعه الثاللعة ي د االنت اء ما كل بقاس مقاشر  ، يجعب علعى اللعالكيا يعالمرا

 .مقاشر   إىل منطنة اللو  اللني

 سععقاس يمركععز السععيطر  يف أبععرع وقعع  ممكععا ي ععد ن ايععة آخععر يععتم ا عععالن عععا نتععال  ال

 .بقاس وعملية اللو  اللني ي د السقاس

  ت تقععر النتععال  الم لنععة أوليععة حتععى تنت ععي اللجنععة المنةمععة مععا عمليععة اللوعع  اللنععي

 .وررابة االعتراضات خالل باعة ما الزما

 

 

 نةال النناو  .15

 افة جمي  النناو المكتسقة للمتساي  ترتيب يطعلة ا مارات للدراجات المالية هع إض

 خالل معبم واحد

 ت طى النناو يناء على الترتيب الن ايئ 

 يشكل منللل لكل فئة لمتساي  المشارد يأكثر ما فئة تجم  نناو ا 

  حسب الجدول التايلفتوتسب النناو 

 المركز النناو المركز النناو المركز النناو

 األول 25 الثاما 13 الخامس عشر 6

 الثاين 22 التاب  12 عشر السارس 5

 الثالث 20 ال اشر 11 الساي  عشر 4

 الراي  18 الواري عشر 10 الثاما عشر 3

 الخامس 16 الثاين عشر 9 التاب  عشر 2

 السارس 15 الثالث عشر 8 ال شرون 1

 الساي  14 الراي  عشر 7  

 

 

 نشرات السقاس .16

 ليمععات السععقاس وخععط بععير السععقاس يععتم إخطععار المتسععاينيا عععا أي ت ععديالت علععى ت 

 ما خالل نشرات تعض  على لعحة ا عالن الربمية.

 

 ال نعيات .17

  عدل االلتزال يت ليمات السقاس، ت ليمات االتوار الدويل و/أو ت ليمات اتوار ا معارات

للرياضات القورية، نشرات السقاس، و/أو أيعة ت ليمعات صعارر  معا أحعد أعضعاء اللجنعة 

ويمكععا أن  درهةةم /=500 تقععدأ مععا تلناليععا  ل نعيععة و/أو غرامععة المنةمععة بعععف تنعععر

 لياء النتيجة. ال نعية  تلل

 


