1.

Dubai Watersports Summer Week

أسبوع ديب البحري الصيفي

Fly-board (Hydrofly) & Motosurf

األلواح المائية الطائرة والموتو سيرف

Thursday, 25th of June 2020

2020  يونيو25 الخميس

Organizing and Race Management

DIMC in cooperation with Dubai Sports Council is organizing the fly board and the
moto-surf competition as part of the Dubai Watersports Summer Week
2.

General Competition Rules



The participant must abide by the declared race place as explained in briefing.



The Committee has the right to change the race place and inform the
The contestant will be given a 90 second warm-up period.



Participants must abide by the place of exercise, failure to do so leads to



The review begins after the participant raises his hand and the supervisor of
The review period will be two minutes for each contestant.



The supervisor of the race is continuously launching a sound signal with the red

All Judges will score as per tricks point value. Please see next page.

3.

Prizes and awards



Red flag + sound signal: the end of the period allocated for the review



Black Flag: Calculate a foul on the contestant and deduct points from the total



Black and red flag + whistle: exit the race (excluded from the race)

-

:توزيع الجوائز

.3

سوف يتم توزيع ميداليات للفائزين بالمراكز الثالثة األوىل بعد نهاية السباق وذلك على منصة

-

:األعالم

.4

:على المتسابق التمييز بين األعالم المستخدمة والتي ترمز إىل التايل

-

 بدء احتساب النقاط ويصاحب ذلك رفع المتسابق يده: إطالق إشارة صوتية+ العلم األخضر

-

اشارة استعداده للبدء

the hand rider signal ready to start
Yellow flag + sound signal twice: signal stay 30 seconds on round ends

-

أداء

Green flag + sound signal: start calculating the points and the attendant raise



-

على المشارك المستبعد اخالء المكان بهدوء

 أفضل زمن بين المتسابقين وأفضل:بالنسبة للموتوسيرف سيتم اعتماد آليتين إلعطاء المرا كز

following:


-

.التتويج

positions and best performance

The contestant should distinguish between the flags used which symbolize the

-

يبدأ االستعراض بعد رفع المشارك يده ويقوم مشرف عام السباق بإطالق إشارة صوتية ايذانا

. بشكل متقاطع مع إطالق الصافرة

For the moto-surf; two criteria will be followed to award the winners, best time



-

.يجب ان ينهي المتسابق السباق يف المكان المخصص لذلك

يحق لمشرف عام السباق استبعاد أي مشارك خالل التصفيات ويتم رفع العلم االحمر واالسود

podium.

Flags

-

.بسبب فقدان معدات السالمة مثل سترة النجاة أو الخوذة

Medals will be distributed to the top three winners after the end of the event on the

4.

 عدم االلتزام بذلك يؤدي اىل خصم نقطة من نتيجة،على المشاركين االلتزام بمكان التمرين

سيتم خص م نقطة من نتيجة المتسابق النهائية إذا قام بالتمرين خارج المكان المخصص أو

qualifiers and the red+black flag raised with a whistle sound.


-

.عن انتهاء الوقت المخصص للمتسابق

The supervisor of the race has the right to exclude any participant during the
The unlikely participant should vacate the place quietly

-

.صوتية مرتين قبل انتهاء المدة بثالثين ثانية لتنبيه المتسابق لذلك

Points will be deducted from the final result of the rider if he/she exercises



.للجنة المنظمة الحق يف تغيير المكان وإعالم المتسابقين بذلك
. ثانية لإلحماء قبل البدء باالستعراض90 سيتم منح المتسابق فترة

يقوم مشرف عام السباق بإطالق إشارة صوتية بشكل متواصل مع رفع العلم االحمر لإلعالن

outside the designated area or because of the loss of a safety equipment.


-

 وسيقوم مشرف عام السباق بإطالق إشارة،تكون فترة االستعراض دقيقتين لكل متسابق

flag raised to announce the end of the time allocated to the contestant.


.2

ببدء احتساب النقاط

the race releases an audio signal to start counting the points


:السباق
. على المشارك االلتزام بمكان السباق المعلن كما تم توضيحه يف االجتماع التنويري

السباق

instructions issued by the race administration.
The contestant must finish the race in the designated place.

-

على المشارك التوجه اىل المنطقة المخصصة لالستعراض حسب التعليمات الصادرة عن ادارة

The participant should go to the designated area of competing according to the



ينظم نادي ديب الدويل للرياضات البحرية منافسات األلواح المائية الطائرة والموتو سيرف كجزء

.المتسابق النهائية

deducting points from the final result of the contestant.


.1

من أسبوع ديب البحري الصيفي وذلك بالتعاون مع مجلس ديب الرياضي

contestants accordingly.


:التنظيم وإدارة السباق
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 ثانية على انتهاء الجولة30  اشارة بقاء: إطالق إشارة صوتية مرتين+ العلم األصفر

-

 نهاية الفترة المخصصة لالستعراض: إطالق إشارة صوتية+ العلم األحمر

-

 احتساب مخالفة على المتسابق وخصم نقطة من مجموعه النهايئ:العلم األسود

-

) الخروج من السباق (استبعاد من السباق: صافرة+ العلم األسود واالحمر

-
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5.

Scoring Table (Fly-board)

DEDCUTIONS
-3

-3

-3

6.

-2

-2

-2

Tricks

Point

-1 DIVES
Superman

3

Dolphin Dive

4

Back Dolphin Dive

4

-1 Spins

1to10

720

3

1080

4

Reverse Corkscrew 720 or 1080

4

-1 FLIP

1to10

Back Flip

2

Double Back Flip

4

Side Flip

3

BONZI

5

J1

J 2

J3

J4

J5

1to10

1to10

1to10

1to10

1to10

1to10

1to10

1to10

1to10

1to10

1to10

1to10

1to10

1to10

1to10

** Motosurf Course خط سير الموتوسيرف

Racecourse and racing procedure will be finalized during the pre-race meeting, which will be held on beach prior the start of the event
سيتم اعتماد خط السير وإجراءات سير السباق خالل االجتماع التنويري قبل السباق

Start Line
خط البداية

Judges will mark tricks which is not shown in the above table سيتم احتساب الحركات الغير موجودة يف الجدول أعاله
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