
 

 
 

 

 6 من 1 صفحة   
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 المحلية تجديفال قواربتعليمات سباقات 

 قدم (30)فئة 

 نادي ديب الدويل للرياضات البحرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 6 من 2 صفحة   

 2019 بروتكأ طبعت يف 

 الباب األول

 اللوائح والنظم  -1

نااد   مان صاادرةخاصة بالسباق يتم تطبيق اللوائح والنظم الصادرة عن اتحاد االمارات للرياضات البحرية وأية تعليمات وقوانين (      1.1

 ة.البحريللرياضات يب الدويل د

 فيها.والعمل بما جاء وفهمها تقع على عاتق المشاركين الحصول على التعليمات (      2.1

 

 تبليغ المتسابقين  -2

ماان خا ل لواااة االع نااات الرساامية الموجااودة الرساامع عاان موعاد  قامااة السااباق ماان خاا ل وساائل اكعاا   الم تلفااة كاا ل  االعاا   ساو  يااتم 

عتماد يف متساابق المالهاات  ( اىل رقام SMSرساالة نصاية قصايرة  . وستقو  اللجنة المنظمة بإرسال للرياضات البحرية   ديب الدويلداخل ناد

بياناتااا ال اصااة يف سااج ت  وتقااع المسااةولية علااى النوخاا   أو المالاا  يف تحاادي  بالنوخاا  .أو ماان خاا ل البريااد االلاتاارو  ال ااا  السااج ت 

 .الناد 

 

 تسجيلوال مشاركةال  -3

 المشاركة(      1.3

الجهاااات والحاصااالة علاااى ملاياااة مااان  رسااامياساااجلة قاااد  الم (30 فئاااة  تجااادي  المحلياااةال قاااوار يحاااق المشااااركة لجمياااع (   1.1.3

 .المعتمدة يف الدولة

والنصا  اخخار ماواطنع  ااد   ماواطنع الدولاة مانأشا ا    السااو  ويجان أ  يااو  نصافهم  10االجماايل  البحاارةدد ع(   2.1.3

علااى ا  يااتم تقااديم مااا ي باات ووأو ماان أبناااء مواطنااات الدولااة  القماار ليجااع ووأو الاايمن ووأو جاا ر دول مجلااا التعاااو  ال

 .ذل 

 . دارة الناد  الرسميةموافقة على الحصول  اد  دول مجلا التعاو  ال ليجع بعد م ل تيمان مشاركة فرق (   3.1.3

وقااديين علاى التصار   ا وباامال قاواهم العقلياةتقع المسةولية كاملة على النوخ   للتأكد من أ  جميع البحار  الئقين طبي(   4.1.3

 طارئ.والسبااة عند ادوث أ  

ساانة وعليااا أخاا  موافقااة مساابقة ماان أولياااء االمااور وابرا هااا  18يتحماال النوخاا   مسااةولية البحااارة الاا ين تقاال أعمااارهم عاان (   5.1.3

 . ذا طلبت منا ذل السباق للجنة 

 التسجيل(      2.3

 .ال منع الصادر عن لجنة  دارة السباقتاو  فترة التسجيل المعتمدة اسن البرنامج (   1.2.3

 المحمال   ملاياةثاائق المطلوباة كافاة الو و رفااق  يعتمد طلن التسجيل بعد توقيع النوخ   عليا او مان يفوضاا كتابياا با ل (   2.2.3

 المشاركين(.الهوية لجميع بطاقات 

 السباق.فترة  طيلة-المشاركينى االة تم توزيعا عل يف-على البحارة االلت ا  بوضع الشريط التعريفع ال ا  بالبحارة (   3.2.3

وتقاع  يوفر مال  القار  رقم اسا   أيباا ( لتحويال قيماة الجاائ ة المالياة يف ااال اعتمااد التحويال البنااع لتساليم الجاوائ (   4.2.3

 المسةولية كاملة على المال  لتوفير البيانات الدقيقة.

 

 االجتماع التنويري  -4

ء القرعاااة خااا ل االجتماااا  قاااار  عااان طرياااق اجااارا 25د عااادد المشااااركين عااان سااايتم تقسااايم المشااااركين علاااى شاااوطين يف االاااة  ا(      1.4

 .التنوير 

 اركين على خط البداية بالترتين. جراء قرعة لتوزيع المشسيتم (      2.4

 خ   أو الساو  واسن الجدول ال منع المعلن.واضور االجتما  التنوير   ل امع للن(      3.4

 

 واالحداثيات السباقخط سير   -5

بقين عاان طريااق خدمااة الرسااائل النصااية القصاايرة اىل المتسااا التعليمااات ال اصااة بالسااباق وأيااة تعاادي ت تطاارأسااتقو  اللجنااة المنظمااة بإرسااال 

 SMS)  بالسباق.االجتما  التنوير  ال ا   لخط النهاية( وخ  البداية خط  التجمع م ل  نقطة 



 

 
 

 

 6 من 3 صفحة   

 2019 بروتكأ طبعت يف 

 إجراءات البداية  -6

يجان  ناا ال القااوار  ماان االماااكن الم صصااة لا ل  خاا ل الوقاات المحاادد للتواجااد علااى خاط البدايااة وتجناان أ  تااأخير علااى موعااد (      1.6

  قة السباقانط

 .بوضع بويات برتقالية اللو يتم تحديد خط البداية (      2.6

 المنظمة. وارق اللجنة  أادمن تعطى  أو  شارة صوتية علم أخضر أو شارة دخانية برتقالية اللو   شارة االنط قة عبارة عن (      3.6

 يجن التواجد على خط البداية قبل وقت كا  والوقو  خل  عوامات خط البداية.(      4.6

 التنوير .خط البداية اسن ما يتم شراا يف االجتما  بالوقو  على  االلت ا  يجن(      5.6

 .ساو المسةولية السباق التأكد من رؤية  شارة البداية قبل بدء (      6.6

 السباق.يمنع اشتراك الساو  يف عملية التجدي  خ ل (      7.6

 يف االة التجاو  ا  خصوص  يجن على كل قار  االلت ا  بمجر  سير  خ ل السباق وعد   عاقة القوار  المنافسة االخر(      8.6

 مستقيم.( قد  بين المجادي  يف خط 2يجن ترك مسافة كافية بين القوار  خ ل عملية التجاو  بما ال يقل عن  (      9.6

  جراءات البداية المتأخرة:(      10.6

 المشاركة ومن بين عوامات خط البداية. القوار  تنطلق القوار  المتأخرة عن بداية السباق خل (   1.10.6

   المتأخرة من أما  خط البداية.ال يجو  قطر القوار(   2.10.6

 االنط قة ال اطئة:(      11.6

المتسااببين باالنط قااة ال اطئااة بعاد انتهاااء مجريااات السااباق  بإلغااءتساتمر بالسااباق علااى ا  تقااو  ا  يحاق للجنااة المنظمااة (   1.11.6

 الرسمية.والتحقق من خ ل لجا  السباق 

االنط قاة وساو   كعاادةلان ياتم رفاع العلام االامار فن بقياة المتساابقي االمتسابقين يف انط قة خاطئة وتبع أادتسبن  ذا (   2.11.6

 صحيحة.الملت مين بانط قة المتسابقين االخرين نتائج يتم اعتماد 

  لغاء السباق:(      12.6

انتظااار التعليماات ماان اللجنااة قاوار    وعلااى جميااع الالغاااء الساباق كعا  لعلاام اماماار برفاع اساو  تقااو  اللجناة المنظمااة (   1.12.6

 السباق. موعد تأجيلفا  مرة اخر  أو سواء بالعودة اىل االصط

 

 خط النهاية  -7

 ولو بج ء من المحمل. عوامات خط النهاية المحددة  ذا تجاو  تحتسن نتيجة القار (      1.7

 يمنع دخول قوار  القطر والقوار  المساندة ما بين عوامات خط النهاية(      2.7

 .المتسابقينة لس ميف الحاالت التع تراها ضرويية للجنة المنظمة الحق يف  نهاء السباق (      3.7

كأأ   يحااق لهاام المشاااركة يف سااباق يف الترتياان العااا  ( اموائاال 25والقااوار  ال   شااون يااتم ااتسااا  النقااان اساان نتيجااة كاال (      4.7

 .مكتوم

 

 االعتراضات  -8

 مناسبا .واسن ما ترا  لجنة  دارة السباق  يتم تشايل لجنة االعتراضات بمعرفة ومشاركة اتحاد االمارات للرياضات البحرية(      1.8

 . قجميع االعتراضات أ  تتوافق مع تعليمات السبا على(      2.8

 .من  دارة السباقاالعتراض  اتيمان الحصول على طلب(      3.8

درهام رساو   1500و رفااق مبلاو وقادر   و الساباق مع تحديد رقم البند اسان ماا ورد يف تعليماات  نموذج االعتراضعبئة تيتم (      4.8

 طلن. ذا تمت الموافقة على ال االعتراض على أ  يتم  سترجاعا

ماان  عاا   النتااائج النهائيااة ولاان يقباال الطلاان بعااد  يااو  عماال ىل سااارتايية السااباق خاا ل يساالم الطلاان مااع الرسااو  المقااررة (   1.4.8

 تجاو  الموعد المحدد.

 .السباقلن تقبل أية اعتراضات شفهية أو خ ل (      5.8

 .تعتبر قرارات اللجنة قطعية غير قابلة للطعن(      6.8

 



 

 
 

 

 6 من 4 صفحة   
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 *العقوبات  -9

 

 / العقوبة الغرامة المالية المخالفة

 درهم 500 أو تأخر عن الحضور اسن الوقت المعلن  الساو  بحضور االجتما  التنوير  و ذا لم يلت   النوخ   أ  -1

 درهم وتوجيا  ن ار 1000 دقائق على امقل 5قبل االنط قة با  قطر بالوقو  خل  القوار  ذا لم يلت   قار  ال  -2

 درهم 500 التسجيل المتأخر  -3

 درهم 500 نع اسن الجدول ال منع المقررفبالفحص ال التأخر بالقيا   -4

أو يف ااااال اسااات    مااااا  اقاماااة الساااباقمحااايط أو يف  رماااع الطعاااا  والفضااا ت والم لفاااات يف البحااار  -5

 شاو  من ماا   ن ال المحمل بنفا ال صو  

بحد أدىن وقد تصل  500

 درهم 10000الغرامة اىل 

 اسن قرار اللجنة

 قيمة العوامة  البويا(  أو  اداث ضرر فيها  ت   العوامة  البويا(  -6

 درهم 500 م الفة الرقم للمواصفات الفنية  -7

  لغاء المشاركة  ذا تم التأخير بان ال القار  للماء والوصول اىل خط البداية اسن الجدول ال منع المعلن  -8

  لغاء النتيجة عد  القيا  بعملية الفحص الفنع للقار  قبل السباق  -9

  لغاء النتيجة ر  للمواصفات الفنية م الفة القا  -10

  لغاء النتيجة للقار  للمواصفات الفنية  االصلعو   العد  مطابقة   -11

  لغاء النتيجة تغيير أو   الة أ  ج ء من القار  بعد القيا  بعملية الو   بدو  موافقة اللجنة  -12

  لغاء النتيجة ت خط البداية ولو بج ء منا ذا تجاو  القار  عواما  -13

  لغاء النتيجة المتسبن قار التع تتبع ال طئة  وتطبق نفا العقوبة على القوار التسبن يف انط قة خا  -14

  لغاء النتيجة عد  االلت ا  ب ط سير السباق والدخول يف مجر  قار  آخر  -15

  لغاء النتيجة لمساعدة البحار يف االة وقوعا يف الماء قار عد  توق  ال  -16

  لغاء النتيجة جانبع القار  عد  وجود أرقا  واضحة على  -17

  لغاء النتيجة ريرة( بين كل شونج ذا تم استبدال البحارة  ال  -18

  لغاء النتيجة  ذا شارك الساو  يف عملية التجدي   -19

  لغاء النتيجة االلت ا  بوضع الشريط التعريفع ال ا  بالبحارة أو الت عن با و عطائا لش ص آخر عد   -20

   أعضاء اللجنة التلفظ بعبارات نابية تجا  -21
الغاء النتيجة وارما  من 

 المشاركة يف السباقات

كثر من عقوبة على المخالفين لألنظمة والتعليمات  * يمكن تطبيق أ

 

 الباب الثاين

 إرشادات وتعليمات السالمة  -10

 يتحمل النوخ   المسةولية الااملة تجا  س مة أفراد طاقما.(      1.10

 شاركين معا من النااية العقلية والبدنية.على النوخ   التأكد من س مة البحارة الم(      2.10

 لطلن المساعدة من  وارق اكنقاذ يف االة وجود ما يستدعع ذل .أو  امبيض واله ل امامر( يتم رفع العلم البرتقايل (      3.10

ض أو ( دقاائق واتاى انتهااء الساباق  ال يف االاة مسااعدة ماري5يمنع  سات دا  أياة مسااعدة خارجياة قبال بداياة الساباق بحاوايل  (      4.10

 مصا  من أفراد الطاقم.

 يجن على القوار  المساندة وقوار  الجمهور البقاء بعيدا عن مجر  السباق وعد  التسبن بمضايقة أ  قار (      5.10
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 معدات السالمة  -11

 اقيبة  سعافات أولية.(      1.11

 أو  امبيض واله ل امامر( علم برتقايل لطلن المساعدة(      2.11

 يعها تاو  بالقر  من الساو  داخل المحملوه   المعدات جم وصفارة طوق نجاة مربون بحبل (      3.11

 الباب الثالث

 الفحص الفني  -12

 السباق.وفقا  للموعد ال   ترا  مناسبا  سواء قبل أو بعد انتهاء  قار اللجنة الفنية لها الحق يف فحص أ  (      1.12

 بعد انتهاء الفحص الفنع. قار تعتمد النتيجة النهائية لل(      2.12

 .النوخ ةات الهوية ال اصة بالبحارة على عاتق وبطاق قار تقع مسةولية ابرا  ملاية ال(      3.12

بعاد الساباق مباشارة  وياتم  ب غهام با ل  عناد خاط النهاياة ويماان أ  تقرر اللجنة المنظمة عدد المحامل لعملية الفحص الفنع (      4.12

 مناسبا .اللجنة المحامل عشوائيا  اسن ما ترا   ياو  اختيار

  ت وبنفا الحالة التع شارك بها يف السباق.بدو  أية تعدي محمل منطقة الفحصيجن أ  يصل ال(      5.12

 

 الرابعالباب 

 المحافظة على البيئة  -13

 .أو على البر يف غير امماكن الم صصة ل ل  البحريف والفض ت والم لفات رمع الطعا  يمنع (      1.13

 

 سخامالباب ال

 الجوائز الماليةالكؤو  و  -14

ك  ال  ثاةيتم توزيع كةوس على الفائزين (      1.14 التاع تنهاع الساباق خا ل الفتارة  للقاوار جاوائ  مالياة توزياع اىل  افةباكضااالوىل  بالمرا

 للسباق.ال منية المحددة اسن الترتيبات التع تراها اللجنة العليا 

 عليهم.لن يتم تسليم الفائزين الجوائ  المالية  ال بعد دفع كافة الغرامات والمبالو االخر  المفروضة (      2.14

 

 د الباب السا

 ولية المدنيةؤالمس  -15

ةولة عااان أ  ضااارر يلحاااق اللجناااة المنظماااة غيااار مساااع المساااةولية المدنياااة والج ائياااة علاااى النوخااا   المشاااارك يف الساااباق وتقااا(      1.15

 القطر.لقار  أو  ورق يلحق ا أثناء مشاركتهم وأ  ضرربالمتسابقين 

 مشاركة المتسابق يف السباق وتوقيعا على طلن التسجيل تعنع  قرار  ب ل .(      2.15

 

 سابعال بالبا

 أحكام عامة  -16

يلتااا   المتساااابق باافاااة التعليماااات الصاااادرة عااان لجناااة الساااباق والمتعلقاااة بالمشااااركات االجتماعياااة التاااع تقرهاااا اللجناااة يف ياااو  (      1.16

 القار .وعد  االلت ا  بها يةد  اىل ات اذ عقوبة تصل اىل االستبعاد من السباق ووأو شطن نتيجة  السباق 

 اللجنة.بطلن من  بوضع أ  ملصق أو علم يتم  ةيجن أ  يلت   النوخ(      2.16

 ميرات التصوير الطائرة وذل  اسن القوانين المعمول بها داخل الدولة.ايمنع است دا  ك(      3.16

 ساعة من يو  السباق. 96يمنع التصوير التلفزيو  للسباقات بدو  أخ  موافقة مسبقة من لجنة  دارة السباق ال تقل عن (      4.16
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 ثامنالباب ال

 المواصفات الفنية  -17

 لسمبوق والصمعاء.ايجن التقيد بالتصاميم التقليدية التراثية لوشره(: الشكل العام )ا (      1.17

 يجن أ  يوجد بالقار  عشرة مجادي  وعدد عشرة غص فقط الالضافة اىل الدفة  الِساا ((      2.17

وتاااو  أجاا اء القااار  متصاالة مااع بعضااها وم بتااة اساان  السااا  أ  ياااو  مصاانو  ماان خشاان  يجاان (:هيكأأل القأأارب )البأأد (      3.17

 المصنع.االصول من 

 .. الماءكغم بدو  المجادي  ويتم  جراء الو   بعد تجفي  القار  من  450يجن أ  ال يقل و   القار  عن  وز  القارب:(      4.17

 القياسات:(      5.17

 .لوح التواشير اتى آخر ميل التفر قد  ويةخ  القياس من 30قد  وال يقل عن  31طول القار  ال يزيد عن  طول الوجهة:(   1.5.17

  طول البيص.تتحام الوشر  يف طول البيص:(   2.5.17

 بوصة(. 4×  3يجن أال يقل القياس عن   قيا  البيص:(   3.5.17

 بوصة( ويةخ  القياس من عند منتص  القار . 60يجن أال يقل عن   العرض:(   4.5.17

 بوصة( ويةخ  القياس من منتص  القار . 24يجن أال يقل عن   العمق:(   5.5.17

 ملم(. 16يجن أال يقل عن نص  بوصة   لوح الجسد:(   6.5.17

 :قياسات الرقعة(   7.5.17

 من بداية أعلى الرقعة اتى الترس. بوصة( ويةخ  القياس 18الرقعة: يجن أ  أال يقل امرتفا  عن  ارتفا   -أ

 بوصة( ويةخ  القياس من الترس اتى البيص. 18يجن أال يقل امرتفا  عن   :رتفا  الصاخو ا - 

 خارج لوح الوجهة. بوصة( ويةخ  القياس من 36عرض الرقعة: يجن أال يقل العرض عن   -ت

 بوصة(. 5 1×  5 1: يجن أال يقل القياس عن  شلما قياس ال -ث

 بوصة(. 14الشلما  واخخر   يجن أ  تاو  المسافة ما بين مسمار ت بيت سافة ما بين الشلما  والشلما :الم -ج

 قيا  الفنتين:(   8.5.17

 الترايث التقليد . بوصة( ومحافظة على الشال 48الفنة اممامية: يجن أ  ياو  الطول   -أ

 الترايث التقليد . بوصة( ومحافظة على الشال 60ن أ  ياو  الطول  يج: الفنة ال لفية - 

 بوصة(. 1×  2يجن أال يقل القياس عن   قيا  الجانتة:(   9.5.17

 بوصة(. 1×  5يجن أال يقل القياس عن   قيا  الزبدره:(   10.5.17

ابق بوصاااة( وهاااع الصاااوار  التاااع يجلاااا عليهاااا المتسااا 1×  5يجااان أال يقااال القيااااس الواااااد منهاااا عااان   قيأأأا  البوانأأأ :(   11.5.17

 للتجدي .

بوصااة( وهااع امعماادة الم بتااة للبواناا   الصااوار ( ماان  2×  2يجاان أال يزيااد القياااس الوااااد منهااا عاان   :قيأأا  المنأأادي(   12.5.17

 الوسط.

 ص  وك هما مصنوعين من خشن السا .اليتاو  من القادو  و :المجداف(      6.17

 الغ ل.وهع يبط القادو  بالص  بواسطة ابال الامبار  خيون النايلو  أو خيون  :جالف(      7.17

 يجن أ  ياو  مصنو  من خشن السا . :القص(      8.17

 السا  الطبيعع فقط. يجن أ  ياو  لو  القار  من الداخل وال ارج من لو  خشن :لو  القارب(      9.17

 تعليمات عامة:(      10.17

 يمنع ط ء القار  من الداخل وال ارج بالصبو أو مادة أخر .(   1.10.17

 يسمح بإست دا  الورنيش أو الصل والدامر والودج.(   2.10.17

 مواد الصقة بين املواح ال شبية. يسمح  ست دا (   3.10.17

 يمنع  ست دا  امليا  ال جاجية  الفيبرج س( من الداخل وال ارج.(   4.10.17

 

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

 


