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 . 2ال برنامج الزمني
اليوم

التاريخ

الوقت

البرنامج

األحد

2019/2/10

11:00

قبول طلبات االشتراك وإصدار التعليمات التكميلية

الثالثاء

2019/2/26

12:00

انتهاء فترة التسجيل للمشاركة بالرسوم العادية

15:00

انتهاء فترة التسجيل للمشاركة بالرسوم المضاعفة

16:00

إعالن قائمة المشاركين

األربعاء 2019/2/27

15:00 – 14:00

التددقي اددار وتوييد
لرياضة السيارات

الطميس

2019/2/28

16:30 – 14:30

الفحص الفنك للسيارات المشاركة فك ساحة الصيانة – البحر الميت

20:00 – 17:00

التدريب على المسار سيرا ً على األقدام

الجمعة

2019/3/1

أرقدام التسداب ومططدط مسدار الطريد فدك الشدركة األردنيدة

17:30

المصرح لهم باالشتراك
إعالن التصنيف النهائك وقائمة المشاركين
ّ

21:00

إغالق موقف الصيانة – ساحة الرالك – البحر الميت (لن يسمح بإدطال السيارات
يوم الجمعة)

07:30

آطر موعد لدطول السيارات المشاركة إلى موقف الصيانة

08:00

اجتماع مدير السباق م المتسابقين

08:30

الجولة األولى

*11:00

الجولة الثانية

*13:30

الجولة الثالثة

*14:00

إعالن النتائج النهائية المبدئية للسباق فك الموق

*14:30

إعالن النتائج النهائية للسباق فك الموق وتويي الكؤوس وانتهاء فترة تقديم االعتراض

*15:00

السماح للمشاركين وسياراتهم مغادرة موقف الصيانة بعد نيع أرقام التساب عن السيارات
المشاركة بقرار من لجنة الحكام

* :تعدّل األوقات حسب الحاجة بقرار من مدير السباق.
توجه كافة المراسالت المتعلقة بهذا السباق إلى:
األردنية لرياضة السيارات  -نادي السيارات الملكي األردني
ص .ب – 143222 :عمان 11814 ،األردن
هاتف+962 )6( 585 0626 :
فاكس+962 )6( 588 5999 :
البريد إلكترونيadmin@jordan-motorsport.com :
موقع اإلنترنتwww.jordan-motorsport.com :

سباق السرعة األول – التعليمات التكميلية 2019/3/1

3

بطولة األردن لسباقات السرعة 2019

 . 3اللجنة المنظمة
 1.3األردنية لرياضة السيارات.

 . 4ضباط الحدث
لجنة الحكام:

يعقوب تابللو (الرئيس) ،ناديا شنودة وموسى جهريان

مدير السباق:

لؤ مرعك

نائب مدير السباق:

عمر يعرور

كبير المراقبين:

سامر عبيدو

مسؤولك السالمة:

عبد هللا جانطوت وعبد هللا القصص

ضابط شؤون المتسابقين:

يمان أبو العدس

مسؤول المضمار:

موسى حيينة

مسؤول التسوي وادعالم:

داليا ناصر الدين

مسؤولك التصوير الفوتوغرافك:

مؤيد فريج وأمجد الطويل

مسؤولك النتائج:

حسام المصر  ،سامك عبيدو ،ديما يراعيندك ،ندرجس الشدريدة ،مدروة أبدو بكدر ،يدين
حسان.

مسؤول نقطة البداية والنهاية:

محمد الشيخ

مسؤول التوثي والسكرتاريا:

محمد شتيو  ،أحمد أبو رصاع ورجب المحتسب

مسؤول موقف الصيانة:

حمية عثمان

مسؤول العمليات:

محمد الدبوبك

مسؤول االتصاالت:

إبراهيم جرادات ومؤيد مكاو

مسؤول التيويد:

سامر حجايين

مسؤول دطول وطروج السيارات للمضمار:

حنا قبطك ومحمد أبو غوش

مسؤول الفحص الفنك:

باسم تري

الفاحصين الفنيين:

ناصر قدومك ،مراد مدراد ،عيسدى طيدر ،مداهر مدراد ،نتاشدا دطقدان ،شدرف المجدالك،
طارق مشدربش ،رائدف جوهر دي ة ،رامدي تدري  ،ريان الشدرقاو  ،رامدك أبدو طدوق،
مجد مراد ،حاتم المنير ،يوسف الدعمة ،سند حاكرون

المسؤول المالك:

محمد السيد

مسؤول األمن:

طليل السواعير

مسؤول اللوايم:

رضا بكر
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 . 5التنظيم
 1.5يقام هذا السباق تماشيا م نظام الرياضة الدولك الصادر عن االتحاد الدولك لرياضة السيارات "الفيا" والتعليمات العامة
لسباقات السرعة لعام  2019الصادرة عن األردنية لرياضة السيارات وهذه التعليمات.

 . 6ال وصف
 1.6يقام هذا السباق فك ساحة الرالي – البحر الميت.
 2.6عدد الجوالت :جولتان تأهيليتان وجولة السباق ألفضل خمسة عشر ( )15وقت.
 3.6بعد إعالن قائمة المشاركين فك الجولة الثالثة (أفضل طمسة عشر وقت) على المشاركين الذين أعلنت أسمائهم تجهيي
سياراتهم للجولة وإذا قرر أحدهم عدم االشتراك فك هذه الجولة عليه أن يعلم مدير السباق ططيا ً عن عدم رغبته
بالمشاركة ،م العلم بأن هذا القرار ال رجوع عنه.

 . 7المشاركين المؤهلين
 1.7بادضافة إلى ما ورد فك المواد " "4و " "5من التعليمات العامة لسباقات السرعة لعام .2019
 2.7الحد األقصى لعدد المتسابقين هو ستون ( )60متساب من األردن ومطتلف المناط والدول .يح لمدير السباق تعديل
ذلك كما يراه مناسباً.
 3.7يلغى الحدث إذا كان عدد المتسابقين أقل من عشرون ( )20متساب  ،وفك هذه الحالة ترد رسوم االشتراك.

 . 8المركبات المؤهلة وتصنيفها
 1.8كما ورد فك المادة " "8من التعليمات العامة لسنة .2019

 . 9نماذج ورسوم االشتراك
 1.9كما ورد فك المادة " "6من التعليمات العامة لسنة .2019
 2.9فك حال لم يؤ ّهل المتساب للمشاركة فك السباق عليه إعادة أذون المرور وأرقام التساب وتسليمها لمسؤول التدقي
اددار .
ً
 3.9سيكون السباق مؤ ّمن ،وسيكون التأمين إلياميا لجمي المشاركين برسم مقداره  8.000دينار (ثمانية) ،تسدّد عند
التسجيل للسباق .التأمين للطرف الثالث وليس للسائ أو السيارة.

. 10

تعديل التعليمات

 1.10تبدأ مهام لجنة الحكام أل سباق عند بدء التدقي اددار وقبل ذلك تعود أية قرارات إلى اللجنة المنظمة للسباق.
 2.10يجوي تعديل نصوص التعليمات التكميلية أل سباق بما يتماشى م نصوص االتحاد الدولك لرياضة السيارات "الفيا"
أو حسب ما تراه اللجنة المنظمة قبل بدء السباق أو شريطة موافقة لجنة الحكام المعينة بالسباق عند البداية الرسمية
لمهام لجنة الحكام.

. 11

ترتيب االنطالق  ،أرقام الت سابق واإلعالنات

 1.11كما ورد فك المادة " "7من التعليمات العامة لسنة .2019

. 12

مجريات السباق

 1.12كما ورد فك المواد " "12و " "14من التعليمات العامة لسنة .2019
 2.12يسمح بدطول مركبة صيانة واحدة فقط لكل متساب وسيمنح كل متساب لوحة "صيانة" واحدة تلص على اليجاج
األمامك لمركبة الصيانة شريطة أن تكون المركبة من فئة فان أو بك أب ولن يسمح بدطول سيارات الصالون الصغيرة
وإن كانت لوحة "صيانة" ملصقة عليها.
 3.12إذا أحضر المتساب سيارة السباق على عربة مجرورة عليه إيقافها طارج موقف الصيانة بعد إنيال سيارته عنها
ويمن اصطفاف العربات داطل موقف الصيانة.
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ينصح بالحضور مبكراً.
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