
 

 10 من 1 صفحة

 ات البحريةنادي ديب الدويل للرياض – 2021 يونيوطبعت يف 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( قدم60فئة ) تعليمات سباقات السفن الشراعية المحلية
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 البرنامج الزمني

 

 البيــــان الوقت التاريخ

 تسجيل القوارب الكترونيا 09:00 2021مايو  27 -  24االثنين 

 تسجيل البحارة الكترونيا 09:00 2021يونيو  1 –مايو  27الخميس 

 االجتماع التحضيري مع اللجان المنظمة والمساندة 11:00 2021مايو  30الحد ا

 للجان المنظمة والمتسابقين PCRفحص 

 للجان المنظمة والمتسابقين PCRفحص   2021مايو  31االثنين 

 اجتماع اللجنة العليا المنظمة 11:00 2021يونيو  1الثالثاء 

 ة الفحص الفني واللجان الداعمة للجزيرةتحرك لجن 09:00 2021يونيو  2االربعاء 

 10:00 2021يونيو  3الخميس 

06:00 

 تحرك القطع البحرية اىل الجزيرة

 الفحص الفني للقوارب والبحارة يف الجزيرة

 05:30 2021يونيو  4الجمعة 

06:00 

 اصطفاف القوارب على خط البداية

 بدء السباق

 يوم احتياطي  2021يونيو  5السبت 
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 اللوائح والنظم  -1

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

 . يهاالشريف من خالل الحرص على تطبيق ما ورد ف

ادي ديب اليييدويل الصيييادرة عيين اتحييياد االمييارات للرياضيييات البحريييية وأييية تعليميييات وقييوانين خاصييية بالسييباق تصيييدر عيين نييي تطبييق الليييوالن واليينظم (2

 وأية مرفقات تصدر عن النادي تعتبر جزءاً اصيالً من التعليمات ويجب التقيد بها . للرياضات البحرية

، ويتحميل النوخيذه المسيؤولية كاملية لعيدم التقييد بهيا   ميل بميا جياء فيهياالمشاركين الحصول على التعليمات وفهمها والعكافة تقع على عاتق  (3

 ومخالفة بنودها سواء بقصد أو بغير قصد .

 

 تبليغ المتسابقين  -2

 ستعتبر وسيلة التواصل المعتمدة مع لجنة السباق  حيث النوخذه الحرص على تحديث بيانات التواصل الخاصة به قبل كل سباق على  (1

وقرسيال رسيالة نصيية قصيييرة  عيد ققامية السيباق الرسيمي مين خيالل وسييالل اخعيالم المختلفية ووسيالل التواصيل االجتمياعي.ييتم االعيالن عين مو (2

(SMS ) أو من خالل البريد االلكتروين المسجلو/اىل رقم هاتف المتسابق المعتمد يف السجالت بخصوص اخحداثيات الخاصة بالسباق . 

 

 المشاركة والتسجيل  -3

 قدم المسجلة رسميا والحاصلة على ملكية من الجهات المعتمدة يف الدولة 60جميع السفن الشراعية فئة المشاركة ليحق  (أ

يعتمد طلب التسجيل حسب البرنامج الزمني بعد توقيع النوخذة او من يفوضه بذلك مع قرفاق كافة الوثالق المطلوبة )ملكية المحمل،  (ب

 .(قطر سارية المفعولبطاقات الهوية لجميع المشاركين، ملكية قارب ال

 السباحة.بضمان أن يكون جميع البحارة لديه اللقين صحيا ويجيدون  تقع المسؤولية كاملة على النوخذه (ج

 . لماليةتقع المسؤولية على النوخذه بتوفير البيانات المالية الدقيقة وتزويد اللجنة برقم الحساب )أيبان( عند التسجيل لتحويل قيمة الجالزة ا (د

( واظهارها للجنة يف حالة طلب ذلك 18لنوخذة الحصول على عدم ممانعة خطية من ويل أمر البحار الذي يقل عمره عن )يجب على ا (ه

 . ويتحمل النوخذة المسؤولية المترتبة على هذه المشاركة

قىل قلغييياء النتيجييية وتحميييل  المخالفييية بالتالعيييب يف جنسييييات البحيييارة أثنييياء السيييباق مثيييل مشييياركة المخيييالفين يف السيييباق ثيييم اسيييتبدالهم، ييييؤدي (و

 . المسؤولية المدنية الناتجة عن ذلك

 -على النوخذه مراعاة التعليمات التالية: (ز 

 العقوبة المترتبة على عدم االلتزام بالبند التعليمات  البند

 يجب أن يتم التسجيل للمشاركة حسب البرنامج الزمني مراعياً التاريخ والوقت 1
 المتأخر درهم للتسجيل 1500/-غرامة 

 درهم لعدم التسجيل 5000/-غرامة 

2 

على الراغبين بالمشاركة ضرورة ابراز شهادة تثبت الحصول على اللقاح ضد مرض فيروس 

COVID-19  باالضافة اىل تقديم شهادة فحصPCR  السباق من  ساعة من 48حديث قبل

 المعتمدة خالل القنوات الرسمية

 حرمان المحمل من السباق

3 

المتواجيدين علييى  لبحييارةالكليي لمجميوع الميين  %50البحيارة الميواطنين يقيل عييدد يجيب أال  .أ

 المحمل .

ميييواطني دول مجليييس تنحصييير مشييياركة البحيييارة امخيييرين لحييياملي الجنسييييات التاليييية: أحيييد  .ب

 التعاون الخليجي، اليمن أو جزر القمر.

 درهم 5000غرامة 

 

 شطب النتيجة

بعيييد يف السيييباق  بحييياربنيييد )ب( يمكييين أن يشيييارك بخيييالف الجنسييييات الميييذكورة أعييياله يف ال .ت

 على موافقة اللجنة المنظمة.النوخذه  حصول

 شطب النتيجة

4 
اسييتخدام العبييارات غييير الاللقيية تجيياه أعضيياء اللجييان بشييكل مباشيير أو ميين خييالل الحييرص بعييدم 

 وسالل التواصل االجتماعي سواء صدر ذلك عن النوخذة أو أحد أفراد طاقمه  
 شطب النتيجة

5 

حرمان مالية/ شطب النتيجة/ أو  غرامة وخالل وبعد السباقبعبارات نابية بين المتسابقين قبل الحرص على عدم التلفظ 

ما  حسبمن المشاركة لموسم رياضي 

 بعد التحقق من األمر تقرره اللجنة

 به نتيجة القارب المشاركشطب  مشاركة بحار عليه عقوبة باخيقاف ولم تنتهي مدة العقوبة 6
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7 
عيييدم التيييزام المشيييارك بالتعليميييات الصيييادرة عييين الجهيييات الرسيييمية يف الدولييية كهيئييية الطيييرق او 

 الموائن او ورود شكوى للنادي من الجهات الحكومية.

تعليق المشاركة حتى استيفاء الشروط 

 و تطبيق غرامة ماليةو/أ
 

 

 تفتيش والفحص الفنيال  -4

 وسيتم فحص ما يلي: وحسب البرنامج الزمني مين من موعد السباقستتواجد اللجنة رسميا على الجزيرة قبل يو

 التاكد من تواجد البحارة ومطابقة نتالن الفحص مع المشاركين 

 حالة السفينة ومدى جاهزيتها لالبحار 

 وجود معدات السالمة  

 تسليم المتسابقين أجهزة التتبع وزي السباق 

السباق ويف حال عدم الوصول اىل الجزيرة واتمام عملية الفحص الفني العتماد مشاركة المحمل يف على المحامل التبليغ لدى نقطة التفتيش عند 

 التبليغ سيتم استبعاد المحمل من المشاركة.
 

 السالمةاألمن و  -5

 -يلي: على النوخذه مراعاة ما 

 العقوبة المترتبة على عدم االلتزام بالبند التعليميييييييييييات البند

، كمييا يجييب أن يبقييى  ومييرخص حسييب االصييول لكييل محمييل طيير بقييياس مناسييبوجييود قييارب ق 1

 القارب قريبا من المحمل على أطراف خط سير السباق دون التسبب بإعاقة المحامل االخرى 
 درهم 5000غرامة 

. )يف الحيييياالت الطارليييية يجييييب رفييييع العلييييم  االسييييتعانة بقييييارب القطيييير بعييييد بييييدء السييييباقال يجيييوز ب 2

 النجدة وأخذ موافقة اللجنة على االجراء (البرتقايل لطلب 
 شطب النتيجة

طيوال الوقيت ارتداء سترات نجاة قوية ومناسيبة لحجيم المتسيابق يجب على جميع المشاركين  3

 حتى أثناء اجراء التجاربو
 شطب النتيجة

اسيعافات : حقيبية بحييث تشيمل  معيدات األمين والسيالمةكافية ر يتيوفعلى النوخيذه التأكيد مين  4

عليم برتقيايل لرفعيه عنيد طليب  دخانيية،اشيارة  مناسيب،مع مرساة بطول  نجاة، حبللية، طوق أو

 قارب القطرللتواصل مع المساعدة وجهاز 

 درهم 5000غرامة 

 للجزيرة للجنة المنظمة أو حرس السواحل األقرب له توجهعلى المتسابقين التبليغ قبل اليجب  5

a.  )043450260/  0440255555:   حرس السواحل ديب )السرب الرابع 

b.  )026558666:  حرس السواحل أبو ظبي )السرب الخامس 

c.  )0650820054:  حرس السواحل الشارقة )السرب الثالث 

عند وجود  73على القناة  VHFحرصا من اللجنة المنظمة على رفع معايير األمن والسالمة ، يتم التواصل مع اللجنة المنظمة من خالل جهاز  6

 لة مع تحديد موقع الحادث وشبيان شرح موجز للحالة وذلك التخاذ الالزم خالل فترة السباقحالة طار 

 حق للجنة المنظمة قيقاف أية سفينة أثناء السباق قذا الحظت عدم وجود زورق قطر مرافق لهاي 7

 يجب قرفاق رقم قارب القطر يف طلب التسجيل 8

 

 نقطة التجمع  -6

وعلى جميع المحامل  المتسابقين بنقطة التجمع . ستقوم اللجنة المنظمة بإبالغ (أ

)يف حال تم االعالن المرور بين عوامات نقطة التجمع قبل التوجه لخط البداية 

-حمل مقدارها يؤدي اىل فرض غرامة مالية على الم ، وعدم التقيد بذلكعنها(

 درهم . 1000/
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لعلم األصفر من زوارق يمنع على المحامل التحرك باتجاه خط البداية قبل رؤية ا (ب

اللجان المنظمة ، وسيتم انخاذ اجراءات صارمة بحق المحامل التي ال تلتزم بذلك 

 . المحمل اىل الغاء مشاركةالغرامة تصل و بين غرامة مالية ما تتراوح 

 

 

 

 

 

 

 

 البدايةخط   -7

لمتسابقين، ويحق للجنة تغيير مكان بداية السباق يتم تحديد احداثيات خط البداية حسب الحالة الجوية واتجاه وسرعة الرياح وتبليغها ل (أ

 وابالغ المشاركين بذلك على خط البداية وقبيل االنطالقة  

، ويمكن أن تقوم اللجنة بوضع بويات قضافية لتسهيل  ( قدم9اللون بطول ) تيبرتقالي ينعوامتالخط الوهمي ما بين خط البداية عبارة عن  (ب

 فاف المحامل على خط البداية .طاص

 أو قشارة صوتية تعطى من زورق الطليعةو/أو علم أخضر و/قشارة االنطالقة عبارة عن قشارة دخانية برتقالية اللون  (ج

 )حسب تقديرها( يحق للجنة المنظمة قطالق السباق قبل الموعد المحدد قذا كانت المحامل جاهزة على خط البداية ومستعدة لالنطالق (د

 المحامل العودة واالصطفاف على خط البداية باسرع وقت استعداداً لالنطالقة الثانية .  يف حالة قعادة االنطالقة على جميع (ه

 التعليميييييييييييات البند
العقوبة المترتبة على 

 عدم االلتزام بالبند

المرسياة )البياورة( ، كميا يجيب أن ال تتجياوز لبدايية خيط اخليف عواميات تقع مسؤولية النوخذه التأكد من االصيطفاف  1

 . وابة خط البدايةب
 شطب النتيجة

 شطب النتيجة جرها وتغيير موقعها.برمي المرساة )الباورة( على قحدى العوامات والتسبب النوخذه الحرص لعدم  لىع 2

بقيمة البويا مالية غرامة  ( االعوامة )البوي التسبب يف قتالف 3

 اللجنة تقديرحسب 

ربيط وقبيل بدء السباق ، كيذلك التأكيد مين عند االصطفاف أو أي جزء منه رفع الشراع على النوخذه التأكد من عدم  4

 حول الفرمن كامالً الشراع بالخراطي ولفه 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شطب النتيجة

يف حاليية الوصييول المتييأخر لخييط البداييية ، يجييب عييالى النوخييذه مراعيياة عييدم المييرور أمييام المحامييل المصييطفة والقييدوم  5

 ون التسبب بمضايقة ألي محمل متواجد قبله على خط البداية من خلف المحامل لالصطفاف د
 شطب النتيجة

 شطب النتيجة التأكد من رؤية قشارة البداية قبل البدء برفع األشرعة والتسبب بانطالقة خاطئة 6

 شطب النتيجة االنطالق من بين عوامات خط البدايةبدء السباق بيجب  7

 شطب النتيجة ء السباق من بين بويات خط البداية قبل البدء برفع األشرعة على المحمل المتأخر الحرص على بد 8
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 يجب وضع عالمة على الدقل لتحديد ارتفاع الفرمن قبل االنطالقة حسب المواصفات التالية: 9

  )لون العالمة أحمر وأخضر )صبغ وليس لصق 

  قنش )العلوية( 1عرض العالمة الحمراء 

  السفلية(قنش ) 1عرض العالمة الخضراء 

  )قدم 7االرتفاع من سيك الدقل حتى أعلى العالمة الحمراء )العلوية 

 

 شطب النتيجة

كثر قبل االنطالقة 10  يمنع تجاوز ارتفاع الفرمن العالمة الخضراء ووصول ارتفاعه قىل العالمة الحمراء أو أ

 

 شطب النتيجة

 درهم 500غرامة  لالنطالقةة المنظمة خالل االستعداد مرور قوارب القطر امام البويات بدون تعليمات من اللجن 11

 خط البداية او خالل السباق. علىعاقة القوارب األخرى خالل االصطفاف ق 12

 

 

 
 

 درهم 1000غرامة 

 

 

 سير السباقخط   -8

 يجب على النوخذه مراعاة النقاط التالية خالل سير السباق:

 الثابتة وقنوات الموائن التجارية )على سبيل المثال: قناة ميناء جبل علي أو قناة ميناء راشد( تجنب اخبحار بالقرب من حقول البترول والنقاط (أ
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 أخذ الحيطة والحذر عند مرور البواخر التجارية التي لها األولوية وعليه المرور من خلفها ويتحمل أية مسؤولية أو ضرر يحدث للسفينة أو (ب

 المتسابقين نتيجة لذلك

 وارشادات من أعضاء اللجنة خالل مجريات السباقاتباع أية تعليمات  (ج

سهولة التواصل معه والحرص على  تها،مضايقوعدم كافيه عن مسار المحامل االخرى ترك مسافة أن يترك قارب القطر التابع له ببحرص ال (د

 لالستعانة به يف الحاالت الطارلة 

 بدءالسباقبنفس وضعية الشراع عند كون للقارب المنطلق : على النوخذه مراعاة بأن األولوية تيف حالة الخايور االلزامي (ه

 التعليميييييييييييات البند
العقوبة المترتبة على 

 عدم االلتزام بالبند

 شطب النتيجة .على ذلك  مساعدة خارجية من قارب القطر دون موافقة اللجنة ةأيعلى المحمل المشارك عدم االستعانة ب  .1

2.  

بعض الحاالت التي مع استثناء ،  ساعدة أي بحار يسقط يف الماء )تطيير الدامن(على النوخذة ايقاف المحمل لم

متر من خط النهاية  300لدواعي السالمة كأن يكون على مسافة أقل من  قد تضطر النوخذه لعدم تطيير الدامن

 دارة السباق يف حينهاق وحتى هذه الحالة ستخضع اىل قرار لجنة

 شطب النتيجة

 درهم 10000غرامة  رمي الطعان والمخلفات يف البحر أو يف مكان قنزال القوارب من الميناءعدم   .3

 شطب النتيجة . اليديناستخدام بكذلك التجديف أداة أخرى و ةأو أياستخدام المجاديف ال يجوز   .4

5.  
النطالقة وعلى القارب امخر قفساح المجال له يف حالة الخايور االلزامي، تكون أولوية العبور للقارب المنطلق بنفس وضعية الشراع عند ا

 تفادياً للتصادم

 

 خط النهاية  -9

قبييل موعييد انطالقيية السييباق بواسييطة عبييارة عيين الخييط الييوهمي الواقييع بييين عييوامتين وتقييوم اللجنيية بييابالغ المتسييابقين بإحييداثيات خييط النهاييية  (أ

 و/او قبيل االنطالقة . يوم السباقالمتسابقين مباشرة ل تبليغ الرسالل النصية حسب رقم الهاتف المسجل يف طلب التسجيل أو من خال

 .على سالمة المتسابقين حفاظاً وذلك موعد مغيب الشمس و/أو ألية أسباب اخرى تراها قبل قنهاء السباق يحق للجنة  (ب

 .الحقاً جديد خعادة السباق يحق للجنة قلغاء السباق بعد انطالقته ألسباب قهرية، ويتم تحديد موعد  (ت

 حمرتعتبر نقطة العبور األوىل يف جزيرة القمر )النهاية األوىل( ويف حال عدم التمكن من الوصول لخط النهاية )ديب( يرفع المحمل العلم األ (ث

 

 التعليميييييييييييات البند
العقوبة المترتبة على 

 عدم االلتزام بالبند

 النتيجة عدم احتساب . من الدستور على النوخذه التأكد من العبور وتجاوز خط النهاية ولو بجزء 1

 عكس اتجاه خط بداية السباقبعدم دخول خط النهاية على على النوخذه الحرص  2

 

 شطب النتيجة

 درهم 1000غرامة  مرور قوارب القطر واللنشات بين عوامات خط النهاية.عدم على على النوخذه الحرص  3

 

 الفحص الفني  -10

 ينة بعد الفحص الفنيتعتمد النتيجة النهالية للسف (أ

 اتجاه السباق
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 يتم قجراء الفحص الفني ألوالل الفالزين، ويجوز للجنة قجراء الفحص الفني على أي قارب تختاره (ب

 التعليميييييييييييات البند
العقوبة المترتبة على 

 عدم االلتزام بالبند

( وبنفس الحالة التي يجب أن يصل المحمل منطقة الفحص كامالً مع املة بدون أية تعديالت )التخزير ممنوع 1

 شارك بها يف السباق
 شطب النتيجة

تنزيل الدقل وفك الشراع من الفرمن بعد نهايية السيباق على المحمل الفالز التوجه لمنطقة الفحص الفني وعدم  2

 لجنة .الدون موافقة 
 شطب النتيجة

بيل اللجنية المنظمية خجيراء الفحييص عليى جمييع الفيالزين اليذين تحيددهم اللجنية، التوجيه قىل الموقيع المحيدد مين ق 3

 فقط  الفني عن طريق البحر
 شطب النتيجة

 

 االعتراضات  -11

للنظر يف االعتراضات المقدمة والتي يجب أن تتوافق بقرار من رليس اللجنة العليا المنظمة للسباق متى دعت الحاجة لذلك تتشكل لجنة االعتراضات 

 -يجب مراعاة ما يلي:مع تعليمات السباق و 

ويتم توضين االعتراض مع ذكر  استالم االعتراضات خالل يوم عمل واحد بعد اعالن النتالج وحتى نهاية ساعات الدوام الرسمي فقط . يتم (1

 البند المتعلق به .

 درهم ، وسيتم رًد المبلغ قذا تم قبول االعتراض فقط  5000/-استالم طلب االعتراض بعد دفع الرسوم المقررة والبالغة  تمي (2

  . اعتراضات شفهية أو خالل السباقم النظر بأية يتلن  (3

 لن يتم اعتماد أو األخذ بأية تسجيالت فيديو قد يكون المتسابق قد سجلها بنفسه للتأثير يف تعديل أو تغيير نتالج السباق . (4

 . يعتبر قرار اللجنة الصادر نهايئ غير قابل للطعن (5

 

 المسؤولية المدنية  -12

وال تقيييع عليييى اللجنييية  . ة أي مخالفيييات وحيييوادث يتسيييبب بهيييا وتقيييع عليهميييا المسيييؤولية القانونيييية والمدنييييةيتحميييل ماليييك السيييفينة ميييع النوخيييذ (1

   المنظمة أية مسؤولية مدنية أو قانونية بالمقابل .

 .يتحمل مالك السفينة مع النوخذة أية أضرار أو قصابات تحدث ألي بحار أو أي فرد من افراد قارب القطر واللنش التابعين له (2

 يتحمل مالك السفينة مع النوخذة مسؤولية أية تصرفات من قبل البحارة وأفراد قارب القطر أو اللنش التابعين له (3

 يكون مالك السفينة مع النوخذة مسؤوال عن صحة البيانات واألوراق والمستندات الثبوتية المقدمة للجنة المنظمة (4

وعليه يجب على المتسابق التأكيد مين قيراءة التعليميات  الحاجة،المواد أو البنود حسب للجنة المنظمة الحق بإجراء قي تعديالت أو قضافات يف  (5

 قبل بداية كل سباق

  )خطيياً( بمضيمون هيذه التعليميات يفوالبحيارة  النوخيذةاستلم التعليميات واطليع عليهيا اطالعيا نافيياً للجهالية، ويتعهيد بيإعالم يقر المتسابق بأنه  (6

يف خطييياً ويتعهييد بتطبيييق جميييع مييا جيياء فيهييا، ولييه الحييق  بييإعالمهم، وتقييع عليييه المسييؤولية الكامليية النوخييذة غيييره بمهميية نوخييذةحاليية تكليييف 

 ويكون هو المسئول األول عن تنفيذ كل الشروط والتعليمات فيها،عن أية بنود او مالحظات وردت اللجنة المنظمة االستفسار من 

 طلبت اللجنة منه ذلك . يلتزم النوخذه بوضع أي جهاز أو كاميرا يف حالة (7

 تحال قىل اللجنة أية مخالفة لم ُينص عليها يف التعليمات للبت فيها، ويكون قرارها نهايئ وقلزامي التنفيذ (8

 للجنة المنظمة الحق يف تجميد مبالغ الجوالز لحين سداد المخالفات أو التعويضات أو استقطاعها من الجالزة المالية (9

والبحييارة يف وسييالل اخعييالم المكتوبيية والمرلييية والمسييموعة ووسييالل  ات وصييور وأسييماء األعضيياء والنواخييذةبيانيييحييق للجنيية المنظميية اسييتخدام  (10

 التواصل االجتماعي واالعالنات الترويجية للجهات الراعية والسباق

 الل التواصل االجتماعييحق للجنة المنظمة نشر الصور والعقوبات ومرتكبيها يف وسالل اخعالم المكتوبة والمرلية والمسموعة ووس (11

لتيي يحق للجنة المنظمة استخدام الشراع وبدن القارب يف وضع الملصقات االعالنية الخاصة بالرعياة والتيرويج لهيا ونشيرها بالطريقية والكيفيية ا (12

 يراها مناسبة

 . الدولةعدم استخدام كاميرات التصوير الطالرة وذلك حسب القوانين المعمول بها داخل  (13

 . ساعة من يوم السباق 96التلفزيوين للسباقات بدون أخذ موافقة مسبقة من لجنة قدارة السباق ال تقل عن التصوير عدم  (14
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 أحكام عامة خالل التواجد على الجزيرة  -13

 يمنع على جميع المشاركين ايقاف القوارب والمحامل داخل الميناء -

دم االلتزام بذلك اىل تعرض الشخص المخالف للمساءلة القانونية يمنع منعا باتا النزول على شاطئ الجزيرة والتجول فيها ، وسيؤدي ع -

 باالضافة اىل اتخاذ عقوبات وغرامات بحق المحمل/المحامل التابع له االفراد المخالفين

 ميل بحري حفاظا على السالمة العامة 5على جميع القوارب والمحامل تجنب الوقوف على خط مدرج الطيران ولمسافة ال تقل عن  -

جميع النواخذة  فتن المجال امام القوارب للتزود بكميات محددة من الوقود بعد الساعة الثامنة مساء من اليوم السابق للسباق وعلى سيتم -

 . االلتزام بذلك

 

 الفائزين وتوزيع الكؤوس والميداليات  -14

السييباق النهييايئ التوجييه للمنصيية بعييد انتهيياء السييباق مباشييرة يجييب علييى الفييالزين الخمسيية االوالييل يف المرحليية االوىل )جزيييرة القميير( والخمسيية األوالييل يف 

 وبدون تأخير الستالم الكؤوس والميداليات من سمو راعي الحفل .

 

 19 –لمواجهة انتشار فيروس كوفيد  2021ط واالجراءات االحترازية الخاصة بسباق القفال الثالثين بالضوا

 على النوخذة لسفينة والمعداتا تعقيمامج الحصن للجميع وتقع مسؤولية تفعيل برن (1

من موعد  اعةس 48 بحد أقصى قبل( PCR)مسحة االنف  سلبيفحص و )قن وجد( جميع المشاركين عليهم ابراز شهادة تلقي اللقاح (2

 بر البوابة االلكترونية.عتقديم هذه الوثالق الكترونيا بانطالقة السباق ، بحيث يقوم المتسابقين 

 سباق أو التجارب الحرة يجب ارتداء الكمامات خارج فترات ال (3

 المحافظة على مسافة تباعد مترين على االقل (4

 19 –على النوخذة التعهد بعدم اشراك أي متسابق يشكو من أية اعراض قريبة من اعراض كوفيد  (5

 التقيد بعدم اشراك كبار السن المصابين بأمراض مزمنة يف السباق (6

عزل ونقل أي أية حالة مشتبه  قة السباق البحرية والبرية على الجزيرة وتأمينسيوفر النادي فريق طبي )مستشفى ميداين( لتغطية منط (7

 وتحتاج اىل متابعة يف المستشفى. 19 –باصابتها بكوفيد 

 ( مركز طبي للسباق ترفع راية الهالل األحمر1-الجاسورة )الحيل (8

ميع المتسابقين كافة التعليمات و البروتوكوالت الصحية و ستقوم اللجنة المنظمة بجوالت تفقدية من خالل قواربها الخاصة للتأكد بتطبيق ج (9

  من السباق. يف حال تم رصد اي تهاون يف تنفيذ تلك البروتوكوالت سيتم استبعاد السفينة 

 على جميع المشاركين ابراز هويات البحارة و ستتم عملية فحص المشاركين بشكل عشوايئ قبل و خالل و بعد السباق (10

  كترونية فسيتم استبعاد المشارك من السباق و تعليق مشاركة السفينة.لم يتم تسجيله عبر البوابة االل اريف حال وجود اي بح (11

  االلتزام بتعليمات اللجنة المنظمة عند بوابة الفحص. على جميع السفن  (12

  نفسها. ( يف حال وجود الطاقم البحري على متن وسيلة القطر٢كثر من سفينتين )أ يمنع ألي وسيلة بحرية قطر   (13

من يلتزم النوخذة بنقل البحارة اىل موقع السباق يف وسالل بحرية آمنه ، و يلتزم بتطبيق جميع االجراءات و البروتوكوالت الصحية الصادرة  (14

  جهات المعنية. ) سلطة مدينة ديب المالحية، لجنة االزمات و الكوارث ، وزارة المواصالت و النقل (.ال

 ووسالل التنقل يف الجزيرةعدم التنقل بين القوارب  (15

 من المشاركة سيتم استبعاد السفينة  من السباقعدم االختالط بالمشاركين من خارج نقاط المحمل والفريق ويف حالة االختالط  (16

 (0504556344رقم التواصل يف حالة الطوارئ ) (17
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 (المحافظة على البيئة) الشارقة -ملحق صادر عن هيئة البيئة والمحميات  

 

 التعليميييييييييييات البند

 الاللحة التنظيمية للضوابط واألنظمة الخاصة باجراءات التواجد يف المياه البحرية لمحمية جزيرة صير بو نعير 1

 الضوابط والتعليمات الخاصة بصون التنوع الحيوي 2

 الحفاظ على سالمة مكونات بيئة الجزيرة 3

 ه او الرياضات التي من شأنها قتل او ايذاء او التأثير سلبيا على الحياة الفطريةعدم القيام باعمال التسلية والترفي 4

 عدم صيد او نقل او أخذ السالحف البحرية والعبث باعشاشها وسرقة بيوضها 5

 عدم القيام باعمال الصيد او نصب شباك الصيد يف المنطقة البحرية المحاذية لشواطئ الجزيرة 6

 ف عرشان الشعاب المرجانية أثناء الرسو يف المنطقة البحرية المحاذية لشاطئ الجزيرةالحرص على عدم اتال 7

 الضوابط والتعليمات الخاصة بالحفاظ على النظافة العامة 8

لمغلفيات عدم رمي المخلفات يف الميياه البحريية وعليى شيواطئ الجزييرة والمتمثلية يف العليي الفارغية للميياه والمشيروبات الغائيية والعصيالر وا 9

 البالستيكية واالوراق وغيرها من المخلفات حفاظا على نظافة بيئة الجزيرة

كياس القمامة التي يجري توئيعها والقالها يف الحاويات المخصصة لذلك 10  الحرص على جمع المخلفات يف أ

 الضوابط والتعليمات الخاصة بنظام التواجد على اليابسة يف الجزيرة 11

 ين يف السباق ومرتادي الجزيرة التواجد يف المواقع المخصصة بنشاطات المهرجان المصاحب للحدثيسمن للمشارك 12

 النوم على شاطئ الجزيرةالتواجد أو يسمن للمشاركين يف السباق ومرتادي الجزيرة ال  13

 لصالة فقطوقت ايسمن للمشاركين يف السباق ومرتادي الجزيرة التواجد يف المسجد الواقع يف  14

 يمنع منعا باتا التواجد على اليابسة او التجول على الشاطئ ويف داخل الجزيرة 15

يجري العمل على توجيه المشاركين يف سباق القفال ومرتادي المياه البحرية للجزيرة وحثهم على التقييد بالضيوابط واألنظمية وتسيجيل أرقيام  16

 ومسؤويل القوارب المخالفة لذلك

 نظمة لسباق القفال اتخاذ ما يلزم من اجراءات لدفع المشاركين يف السباق على االلتزام بما هو محدد من ضوابط وأنظمةتعمل اللجنة الم 17

ى عدم التقيد بما جاء أعاله يعرض األشخاص المخالفين للمساءلة القانونية ، كميا سييؤدي اىل قييام اللجنية باتخياذ عقوبيات وغراميات ماليية علي 18

 المسؤول عن االشخاص المخالفين للتعليماتالمحمل والنوخذه 

 درهم 10.000/-غرامة مالية ال تقل عن العقوبة:  الشارقة -هيئة البيئة والمحميات  قذا تمت مخالفة التعليمات الصادرة عن  19

 

 


