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 7 من 2 صفحة

 2019سبتمبر طبعت يف 

 الباب األول

 اللوائح والنظم  -1

األخاى   والتعضي ادر وارةاادرارادفا  الضاوا   نضا  البابدك ا اد تطباق الصادرة  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

اان خاالل لو ا  ارنالنادر الىسا ي  ال وجاور  راخال نادري أو م ال ختضفا  الىس ي نان اوناد امداا  البابدك اان خاالل وساد ل ارناالارنالن تتم  -

 النوخاا ا أو ال دلاا هاادت  ( اىل ةماام SMSةساادل  نصااي  مصاايى   اةساادل ااان خااالل الضجناا  ال نظ اا   أو ناان ياتااق. لضاتدااادر البداتاا  ريب الاادويل

ولي  نضااا  النوخااا ل أو ال دلااا  ل تدااادتخ بيدندتااا  الخد ااا  ل وتقاااع ال بااا  .بهااامأو اااان خاااالل الباتاااد ارلاتاااىو  الخاااد  عت اااد ل الباااجالر ال 

 الندري.سجالر 

 VHF 14تتوا ل الضجن  ال نظ   اع مواةب القطى ان خالل مند  الىارتو  -

 تسجيلمشاركة والال  -3

 ال شدةا (      1.3

 عت اد  وتداو  بشال ةس ي لد  جهدر التاىخي  البجض  اااتط  أن تاون مدم  43الشىاني  فئ   قواةبتدق ال شدةا  لج يع ال(   1.1.3

 لضقدنون.نض  ةخص  تبجيل يبقدً 

ااتط  ندم تأثيى ذل  نض    ال الوسايض  البداتا  بصاوة  تشاال خطاىاً  الوا د ،تجو  تبجيل أي ندر ان البددة  نض  اتن الوسيض  (   2.1.3

 أنفبهم.نض  ال تبدبقين 

بااد  تاااون التوعتااع نبااب  وتندساا  اااع و  .النصاا ناان ظهااى ااال وساايض  بداتاا  البداادة  ال ااواينين ال شاادةاين نضاا   تقاال ناادر أرتجاا  (   3.1.3

 .وجزة الق ىوالي ن  الخضيجياوايني رول اجضس التعدون  انالطدمم 

الوموف نض  جادهيتتهم لضبابدك  وا ل يدةئ اع أي والتعدال  ارستعدار يخ  الطدمم انتعتبى النوخ   اب ورً اب ولي  تدا  نن (   4.1.3

 وال هني .واد  ليدمتهم الطبي  

سان  نضاا  أن  18البدادة  ال شاادةاين ل البابدك والا تن تقال أن اادةهم نان  أولياادء أااوةخا   أخاا  اوافقا  ابابق  اان تتوجا  نضا  النو(   5.1.3

 ذل .تبى هد لضجن  ال بدبقدر ب د تفيد 

 التبجيل(      2.3

 الببدمدر.تددر فتى  التبجيل لضببدك وفقدً لضبىنداج الزاني ال عت د ان مبل لجن  (   1.2.3

بطدماادر  ال د ال،  اضايا ثاد ق ال طضوباا  ادفا  الو واةفادك  ل نضيا  او ااان تفواا  اتدبياد باا ل تعت اد يضا  التباجيل بعااد تومياع النوخا (   2.2.3

 (.سدرت  ال فعول طىاضاي  مدةب الق ال شدةاين،الهوت  لج يع 

لي  توفى ادل  القدةب ةمم  بدب  أتبدن( لتدوتل مي   الجد ز  ال دلي  ل  ادل انت ادر التدوتال البنااي لتباضيم الجاوا ز وتقاع ال با و(   3.2.3

 اداض  نض  ال دل  لتوفيى البيدندر الدميق .

 تبضم تعضي در الببدك بعد استا دل اجىاءار التبجيل ول  دل يض  اي نبخ  اادفي  تىج  اىاجع  ساىتدرتد الببدك بدلندري.(   4.2.3

 

 واالحداثيات السباقخط سير   -4

( والتي تتضا ن نقطا  SMSنن ياتق خدا  الىسد ل النصي  القصيى    سوف تقوم الضجن  ال نظ   بإةسدل ار داثيدر الخد   بدلببدك اىل ال تبدبقين

 التج ع، النهدت  او اي اعضوا  اخى  خد   بدلببدك.

 ل  دل  الخدتوة تاون األولوت  لضقدةب ال نطضق بنفس واعي  الشىاع.

 

 إجراءات البداية  -5

 ب ل .ال شدةاين وتبضيغ تتم تددتد ا داثيدر خط البدات  بندء نض   دل  الاتدح واتجدههد (      1.5

 ( مدم.9خط البدات  نبدة  نن نواادر بىتقدلي  الضون بطول  (      2.5

 ال نظ  . واةك الضجن   أ دان  أو اادة   وتي  نضم أخضى أواادة  رخدني  بىتقدلي  الضون اادة  ارنطالم  نبدة  نن (      3.5

 تج  التواجد نض  خط البدات  مبل ومت ادف والوموف خض  نواادر خط البدات .(      4.5

 ( بدوة  نض  جدنبي القدةب وخض  خط البدات .2تثبيت القدةب نض  خط البدات  ان خالل واع ندر  ت ان (      5.5
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 .ي وموع ال تبدبق ل ابه  الخطيف ،  يخ أن انتفدخ الشىاع مبل اادة  البدات  تعناون الفىان نض  التعىاا  الخضفي تج  أن ت(      6.5

قواةب ال بدند  الىجوع خض  ال ددال ب بدف  ادفي  وندم اضدتق  ال ددال بعد ار طفدف نض  خط البدات  نض  ج يع مواةب القطى وال(      7.5

 ارخى  ال شدةا  ل الببدك.

 التأاد ان ةؤت  اادة  البدات  مبل البدء بىفع األاىن .(      8.5

ل  ادل نادم  ونضيا  رتدتبا  نتيجا  ال د ال ارنطالما ،تج  اىوة ج يع ال ددال ال شدةا  ل الببدك ان خالل نواادر خط البداتا  نناد  (      9.5

 العواادر.اىوةل بتض  

 اجىاءار البدات  ال تأخى :(      10.5

 ال شدةا   البنيدة( وان بين نواادر خط البدات . القواةب تنطضق القواةب ال تأخى  نن بدات  الببدك خض (   1.10.5

 ر تجو  مطى القواةب ال تأخى  ان أادم خط البدات .(   2.10.5

 ارنطالم  الخديئ :(      11.5

نان ارنطالما  الخديئا  ونضا  ج ياع ال دداال العاور  وار اطفدف نضا  خاط  لإلناالن األ  اىضام سوف تقاوم الضجنا  ال نظ ا  بىفاع الع(   1.11.5

 .البدات  اى  اخى  بدون تأخيى

 الغدء الببدك:(      12.5

الخديئاا  ألاثااى ااان اااى  وناادم التقيااد  ارنطالماا ل  اادل تاااىاة  الغاادء الباابدك رنااالنلعضاام األ  ااى سااوف تقااوم الضجناا  ال نظ اا  بىفااع ا(   1.12.5

 الضجن .أخى  تقدةهد  آخى لظىوفةتأر الضجن  تأجيل الببدك ل وند ااذا  وأ ذل ،  ل اأن بتعضي در الضجن

 

 خط النهاية  -6

أو نض  خط يض  التبجيل  الىسد ل النصي  و ب  ةمم الهدت  ال بجل ل النهدت  بواسط خط  بإ داثيدرال تبدبقين سوف تتم تبضيغ (      1.6

 .وف ذل ل  دل استدنت الظى مبل الببدك البدات  ابداى ً 

 ولو بجزء ان ال د ل. تدتب  نتيج  القدةب اذا تجدو  الخط الوه ي الوامع اد بين نواادر خط النهدت  ال ددر (      2.6

اذا تجدو  ال د ل خط النهدت  ان خدةج العواادر تج  نضي  العور  ل بدة البابدك باداال أجازاء ال د ال، ثام العاور  والادخول باين نوااادر (      3.6

 ل د ل.خط النهدت  ولو بجزء ان ا

 خط النهدت . بدل ىاز األول نبوة القدةب الفد زان ( رميق  45انقضدء  تنتهي الببدك ةس يد بعد (      4.6

 .ت نع رخول مواةب القطى والقواةب ال بدند  اد بين نواادر خط النهدت (      5.6

 .بنص  سدن  اغي  الش س مبلال تبدبقين وخصو دً لبالا  ل الددرر التي تىاهد اىورت  لضجن  ال نظ   الدق ل انهدء الببدك (      6.6

 

 النتائج  -7

 ابداىل. الببدك انتهدء بعد ارولي  النتد ج تصدة(      1.7

 الفني. الفد  ونتد ج الببدك خالل ال ىتاب  ال خدلفدر اىل النظى بعد النهد ي  النتد ج ا داة تتم(      2.7

 

 االعتراضات  -8

  الببدك. تعضي در اع تتوافق أن ارنتىاادر ج يع نض (      1.8

 ةسااوم رةهاام 5000=/ وماادةل ابضااغ واةفاادك الباابدك، تعضي اادر ل وةر اااد  باا  البنااد ةماام تددتااد اااع االعتوورا  نمووو   تعبئاا  تااتم(   1.1.8

 الطض . نض  ال وافق  ت ت اذا استىجدن  تتم أن نض  ارنتىاض

 ل ونادا تجادو  بعاد الطضا  تقبال ولان النهد يا  النتد ج انالن ان ن ل توم خالل الببدك ساىتدرت  اىل ال قىة  الىسوم اع الطض  تبضم(   2.1.8

 ال ددر.

 الببدك. خالل أو افهي  انتىاادر أت  تقبل لن(      2.8

  السباق. بإجراءات المتعلقة االعتراضات على االمر هذا ويسري النادي قبل من تطبق التي االدارية االمور شأن يف االعتراضات تقبل ال(      3.8

 البدات  لضاتدادر ارادةار اتددر واشدةا  ب عىف  ارنتىاادر لجن  تشال(      4.8

 

 

 

 



 

 
 

 

 7 من 4 صفحة

 2019سبتمبر طبعت يف 

 *وباتلعقا  -9

 

 المخالفة م
الغرامة المالية / 

 العقوبة

 رمد ق نض  األمل 5اذا لم تضتزم مدةب القطى بدلوموف خض  القواةب الشىاني  مبل ارنطالم  با  (      1.9
رةهم وتوجي   5000

 ان اة

 الغدء النتيج  اذا رخل مدةب القطى خط سيى الببدك وسب  اندم  لض تبدبقين ان اي نوع (      2.9

 رةهم 2000 ال تأخى أو ندم التبجيل مبل ال وند ال ددر ل  دل  التبجيل (      3.9

4.9      ) 
ل  اادل ةاااي الطعاادن والفضااالر وال خضفاادر ل البدااى أو ل اقااى الناادري أو ل  اادل اسااتالم ااااو  ااان اااادن 

 انزال ال د ل بنفس الخصو  
 رةهم 10000

 رةهم 500 ىاعأو ندم تطدبق ةمم ال د ل بىمم الش ل  دل  اخدلف  الىمم لض وا فدر الفني  (      5.9

 مي   العواا   البوتد( ل  دل  اتالف العواا   البوتد( أو ا داث اىة فيهد (      6.9

7.9      ) 

 ندم ربط الشىاع بدلخىايي أو ندم لف   ول الفىان مبيل ارنطالم 

 اط  النتيج 

8.9      ) 

 تج  واع نالا  نض  الدمل لتددتد اةتفدع الفىان مبل ارنطالم   ب  ال وا فدر التدلي :

 ا  أ  ى وأخضى   بغ وليس لصق( لون العال 

  مدم  العضوت ( 0.5نىض العالا  الد ىاء 

  مدم  البفضي ( 0.5نىض العالا  الخضىاء 

 مدم 9ارةتفدع ان سي  الدمل  ت  أنض  العالا  الد ىاء  العضوت ( 

 

 اط  النتيج 

9.9      ) 

اثى مبل ارنطالمت نع تجدو  اةتفدع الفىان العالا  الخضىاء وو ول اةتفدن  اىل ا   لعالا  الد ىاء أو أ

 

 اط  النتيج 

 رةهم 5000 اذا لم تقم النوخ   بتوفيى أي ان اعدار البالا  ال  اوة  ل التعضي در (      10.9

 الغدء النتيج  ندم التقيد بدل وا فدر الفني  لبدن القدةب  ب  التعضي در (      11.9
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 المخالفة م
الغرامة المالية / 

 العقوبة

 الغدء النتيج  انش 1تيتد نن ندم اطدبق  اقدس القدةب والبطدح واآلل  لضتعضي در ب د  (      12.9

 انش 1ندم اطدبق  اقدس القدةب والبطدح واآلل  لضتعضي در ب د ر تتجدو   (      13.9
توجي  ان اة اع اىوة  

 التعدتل ل الببدك القدرم

14.9      ) 
اذا مدم النوخ   الفد ز وال طضوب فد  مدرب  ان مبل الضجن  بخزة الدمل مبل الو ول ل ادن الفدا  واجاىاء 

 الفد  الفني
 لغدء النتيج ا

15.9      ) 

اسااتخدام أي اااال ااان أاااادل ال باادندار الخدةجياا  ول الداادرر التااي ر تجااو  اسااتخدااهد مدنوناادً ار بوجااور 

اااىوة  مصااو  تتطضاا  ال باادند ، وبعااد اتباادع الخطااوار ال قااىة  يبقاادً لإلةااادرار وتعضي اادر البااالا  نضاا  

 سبيل ال ثدل  ادلقطى أو البد  ......... الخ(

 يج الغدء النت

 الغدء النتيج  واع البدوة  ان اقدا  القدةب واادم نواادر خط البدات  (      16.9

 الغدء النتيج  اذا تجدو  القدةب نواادر خط البدات  ولو بجزء ان الدستوة (      17.9
 الغدء النتيج  اجىاء التجدةب ان أادم خط البدات  مبل اوند الببدك بأمل ان نص  سدن  (      18.9
 الغدء النتيج  ب ل  قواةب التي تتبع القدةب ال تبب ق نفس العقوب  نض  الالتبب  ل انطالم  خديئ ، وتطب (      19.9
 الغدء النتيج  ندم توم  القدةب ل بدند  البددة ل  دل  ومون  ل ال دء (      20.9

21.9      ) 
ناادم اةتااداء سااتى  النجااد  بشااال  اادي  يااوال فتااى  تواجااد النوخاا   أو البداادة نضاا  القاادةب   تاا  أثناادء اجااىاء 

 دا  الببدك(.التجدةب ل انطق  ام

 الغدء النتيج 

 الغدء النتيج  ندم وجور أةمدم نض  بدن القدةب والشىاع (      22.9
 الغدء النتيج  استخدام ال جدرت  بأاادلهد ال ختضف  أو اليدتن خالل الببدك (      23.9
 الغدء النتيج  استخدام  الهدةنس( بدلنبب  لألفىار (      24.9
 النتيج  الغدء ا ضدة ال د ل ل نطق  الفد  الفني نن ياتق البى (      25.9

 الغدء النتيج  فت  الشىاع ان الفىان بعد انتهدء الببدك وذل  لغدتدر الفد  الفني (      26.9

27.9      ) 
الااتضفب بعباادةار ندبيااا  ااان النوخاا   أو أ اااد البداادة  أو أي نضاااو ل الفاتااق اااد الضجنااا  أو ل وسااد ل التوا ااال 

 ارجت دني الخد   بدلندري أو أي انص  الاتىوني  أخى 

ل  ىادن ان ال شدةا  

ج يع أنواع الببدمدر 

 التي تنظ هد الندري

 الغدء النتيج  ةاي ال ىسد  نض  ا د  العواادر والتبب  بجىهد وتغييى اومعهد (      28.9

 رةهم 1000 اىوة مواةب القطى أادم البوتدر بدون تعضي در ان الضجن  ال نظ   خالل ارستعدار لالنطالم  (      29.9

30.9      ) 

ها ل تثبات  ط البداتا  نضا  خا ين القاواةبأو نادم تاىم ابادف  ادفيا  با اندم  القواةب األخى  خالل ار اطفدف

الغىاا  أو ال خدلف  وتطبق ل أت  اشدةا  ابتقبضي  لضقدةب ال خدل  ول  دل ارندما  ال تع اد  سايتم الغادء 

 (ال شدةا 

 
 

 
 

رةهم وتصل  3000

 لإللغدء
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 المخالفة م
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 العقوبة

31.9      ) 

 التبضيغ نند نقط  التج ع والدخول بين العواادر ل  دل تم ارنالن نن ذل ندم 

 
 

 رةهم 5000

32.9      ) 
شااادةم بدلتعضي ااادر الصااادرة  نااان الجهااادر الىسااا ي  ل الدولااا  اهيئااا  الطاااىك أو ال اااوا  أو وةور نااادم التااازام ال 

 ااو  لضندري ان ه ل الجهدر 

الغدء ال شدةا  أو 

 تطبيق غىاا  ادلي 

كثر من عقوبة على المخالفين لألنظمة والتعليمات  * يمكن تطبيق أ

 

 الباب الثاين

 إرشادات وتعليمات السالمة  -10

 خ ل ال ب ولي  الاداض  تجدل سالا  أفىار يدم  .تتد ل النو(      1.10

 نض  النوخ ل التأاد ان سالا  البددة  ال شدةاين اع  ان الند ي  العقضي  والبدني .(      2.10

 لطض  ال بدند  ان  واةك ارنقدذ ل  دل  وجور اد تبتدني ذل .أو  األبيض والهالل األ  ى( تتم ةفع العضم البىتقديل (      3.10

( رماد ق و تا  انتهادء البابدك ار ل  دلا  ابادند  اااتض أو اصادب اان 5د  خدةجيا  مبال بداتا  البابدك بداوايل  ت نع استخدام أت  ابادن(      4.10

 أفىار الطدمم.

رت  التي لهد األولوتا  ل ال اىوة ور تتد ال النادري خ  الديط  والد ة خالل الببدك وخد   نند اىوة البواخى التجدتتد ل النوخ ل اب ولي  أ(      5.10

  ل ل . ضبفين  أو ال تبدبقين نتيج اىة تددث لأت  اب ولي  أو 

 تج  تجن  اربددة بدلقىب ان  قول البتىول ومنوار ال وا  التجدرت   مند  ايندء جبل نضي أو مند  ايندء ةااد نض  سبيل ال ثدل(.(      6.10

 توفيى اعدار األان والبالا  وتجهيز مواةب القطى ب ل .(      7.10

  ب ضاادتق  لاا  نضاا  أيااىاف خااط ساايى الباابدك ورون الاادخول ل اجااى  ال تباادبقين والتباابالتاادبع القاادةب تاااون ماادةب القطااى ماتبااد ااان (      8.10

 ال شدةا .ارخى  قواةب ال

 

 معدات السالمة  -11

 نض  أن تاون اطدبق  لضشىوط وال وا فدر ال عت د . مدةبتوفيى ستىار نجد  بعدر البددة  ل ال (      1.11

 .القدةب اىسد   بدوة ( ابيى  تتندس  اع  جم 2× ندر (      2.11

 اتى. 150نجدل و بل بطول يوك (      3.11

  قيب  اسعدفدر أولي .(      4.11

 أو  األبيض والهالل األ  ى( نضم بىتقديل لطض  ال بدند (      5.11

 

 الباب الثالث

 الفحص الفني  -12

 وفقدً لض وند ال ي تىال اندسبدً سواء مبل أو بعد انتهدء الببدك  مدةبالضجن  الفني  لهد الدق ل فد  أي (      1.12

 د انتهدء الفد  الفني.بع قدةبتعت د النتيج  النهد ي  لض(      2.12



 

 
 

 

 7 من 7 صفحة

 2019سبتمبر طبعت يف 

 .النوخ  وبطدمدر الهوت  الخد   بدلبددة  نض  ندتق  قدةبتقع اب ولي  ابىا  اضاي  ال(      3.12

 بعد الببدك ابداىً  وتتم ابالغهم ب ل  نناد خاط النهدتا  وت اان أن تااون اختيادةتقىة الضجن  ال نظ   ندر ال ددال لع ضي  الفد  الفني (      4.12

 اندسبدً.لضجن  اال ددال نشوا يدً  ب  اد تىال 

 تج  أن تصل ال د ل انطق  الفد  اداالً اع اآلل  بدون أت  تعدتالر  التخيتى ا نوع( وبنفس الددل  التي ادةم بهد ل الببدك.(      5.12

از األوىل (      6.12 دء ي التوجا  اىل نقطا  التج اع بعاد انتهاتاي تام اختيدةهاد لغدتادر الفدا  الفناوال دداال األخاى  التج  نض  ال ددال الفد ز  بدل ىا

 الضجن .ال ي تددرل  نطق  الفد  لاتى( ت هيداً لضتوج   800الببدك ابداى   تقع نقط  التج ع نض  ت ين بوتدر خط النهدت  ب بدف  

 

 

 
 

 الباب الرابع

 زوارق االسناد والقطر )القلص(  -13

 شدةا  ل الببدكال  القدةب ابجل واىخ   ب  ار ول واثبت نضي  نفس ةممتج  أن تاون القدةب (      1.13

 تج  أن تتوافى نض  مواةب القطى اعدار البالا  + يفدت   اتق.(      2.13
 

 الباب الخامس

 وسائل االتصال  -14

 تفضل تبجيل أجهز  ارتصدرر الخد   بدل تبدبق ل يض  التبجيل لد  الضجن  ال نظ  .(      1.14
  

 الباب السادس

 والمرافق العامة المحافظة على البيئة  -15

 .أو نض  البى ل غيى األادان ال خصص  ل ل  البدىل والفضالر ر وال خضفدةاي الطعدن ت نع (      1.15

 (9,4جدول العقوبدر الدفدظ نض  ال ىافق وال نشآر العدا  ل الندري أو ال وا  التي تتم انزال القواةب انهد واتبدع ارةادرار الخد   بهد  (      2.15
 

 الباب السابع

 الجوائز الماليةالكؤوس و  -16

از تن تااتم توعتااع ااا وس نضاا  الفااد ي (      1.16 التااي تنهااي الباابدك خااالل الفتااى  الزانياا   لضقااواةبجااوا ز ادلياا  توعتااع اىل  بدرااادف اروىل  الثالثاا باادل ىا

 لضببدك.ال ددر   ب  التىتيبدر التي تىاهد الضجن  العضيد 

 نضيهم.لن تتم تبضيم الفد يتن الجوا ز ال دلي  ار بعد رفع ادف  الغىاادر وال بدلغ ارخى  ال فىوا  (      2.16
 

 لباب الثامنا

 ولية المدنيةؤالمس  -17

أثنادء  ول  نان أي ااىة تضداق بدل تبادبقين الضجنا  ال نظ ا  غياى اباتقع ال ب ولي  ال دنيا  والجزا يا  نضا  النوخا ل ال شادةم ل البابدك و(      1.17

 القطى.لقدةب أو  وةك تضدق ا اشدةاتهم وأي اىة

 ل ب ل .اشدةا  ال تبدبق ل الببدك وتوميع  نض  يض  التبجيل تعني امىاة (      2.17
 

 التاسع بالبا

 أحكام عامة  -18

 .دول  وتاون اثبتدً نض  الىوتبيالاشدةم نضم  مدةبتج  أن تواع نض  ال (      1.18

 الضجن .بواع أي اضصق أو نضم تتم بطض  ان    تج  أن تضتزم النوخ(      2.18

ها ا البناد تاتم اتخادذ ارجاىاءار  ، ول  دلا  اخدلفا ايىار التصوتى الطد ى  وذل   ب  القوانين ال ع ول بهاد راخال الدولا دت نع استخدام ا(      3.18

 .القدنوني  اد ال خدل  وتددل لضجهدر ال ختص 

 96ر تقال نان والتنبيق اع ال ب ول ارنالاي بفتى  ت نع التصوتى التضفيتو  لضببدمدر بدون أخ  اوافق  اببق  ان لجن  اراة  الببدك (      4.18

  .سدن  ان توم الببدك

 يتجزأ من هذه التعليمات جزًء الباق تعتبر أية مرفقات تصدر عن لجنة إدارة الس* 

 خط النهاية

 نقطة التجمع  اتى نن ت ين بوتدر خط النهدت  800ابدف  

 للفحص الفني


