Jordan Karting Championship - Rotax Max 2018

2018  روتاكس ماكس- بطولة األردن للكارت

Round 2 - 5/5/2018

2018/5/5 - الجولة الثانية

Entry Form

نموذج اشتراك

Please Complete this form in BLOCK CAPITALS

يرجى الكتابة بخط واضح ومقروء

Driver

السائق

Surname

االسم األخير

First name

االسم األول

Date of birth

تاريخ الميالد
الجنسية

Nationality (as license)

العنوان البريدي

Postal address

الرمز البريدي

Post code
Country

الدولة

Telephone No.

هاتف

Mobile No.

خلوي

Fax No.

فاكس
بريد إلكتروني

E-mail address

رقم رخصة التسابق

Competition Lic. No.
Issuing ASN

صادرة عن

Gaurdian Name

إسم الوصي

Details of the Car

سيارة التسابق
نوع وموديل الشاصي

Chassis Make\Model

رقم محرك روتاكس

Rotax Engine #

رقم ختم المحرك

Engine Seal #
Class

MICRO

MINI

JUNIOR

SENIOR

DD2

Tyres

C2

C2

D2

D3

D3

Entry Fees
Amount

الفئة

اإلطارات

رسوم االشتراك

Tyres Fees - رسوم اإلطارات

50 JD

Normal Fees - رسوم عادية

المبلغ
تاريخ االستالم والتسديد

Date Received & Paid

رقم وصل القبض

Receipt No.

For the entry to be accepted, it must be filled correctly and completely and accompanied by the appropriate entry & tyres (if needed) fees, a
receipt for the full amount paid to the organiser, form and fees to be submitted to:
 يقدم. وخالف ذلك لن يقبل الطلب،لقبول استالم طلب االشتراك على المشارك تعبئة المعلومات كاملة وتسديد قيمة رسوم االشتراك واإلطارات (إن رغب) مقابل وصل قبض
:الطلب إلى
Jordan Motorsport
Tel. +962 6 5855 190 / +962 6 5850 638
E-mail: admin@jordan-motorsport.com

األردنية لرياضة السيارات
+962 6 5855 190 / +962 6 5850 638 :هاتف
admin@jordan-motorsport.com :بريد إلكتروني

Guardian\Driver Signature

Date

Competition No.

Race Director Signature

توقيع السائق\الوصي

التاريخ

رقم التسابق

توقيع مدير السباق

© 2018 Jordan Motorsport

تصريح إعفاء
 وإنني أوافق وأتعهد بالتقيد وااللتزام بها، واستلمت نسخة من التعليمات الرياضية والتكميلية الخاصة بالسباق،لقد قرأت وفهمت األنظمة الصادرة ألغراض هذا الحدث
 فإنني أوافق على إخالء طرف الشركة، والسماح لي بالمشاركة في هذا الحدث، وبناءاً على قبول اشتراكي.وبنظام الرياضة الدولي الصادر عن االتحاد الدولي للسيارات
، باإلضافة إلى كل شخص مسؤول عن تنظيم الحدث، وذمة هيئة المراقبين التابعين لهم، وإبراء ذمتهم، نادي السيارات الملكي األردني/ األردنية لرياضة السيارات
 من جراء، أو طلبات، أو مصاريف، أو تكاليف، أو مطالبات، وإعفائهم من كل مسؤولية تجاه أي إجراء قضائي، ووكالء، وموظفين، وممثلين، ومستخدمين،مسؤولين
 حتى فيما إذا،أو بمشاركتي في الحدث أي عالقة/ وإن كان السبب فيها ناجما ً عن اشتراكي و،أو الخسارة أو األضرار التي قد تلحق بممتلكاتي/أو الوفاة و/حصول الضرر و
. أو الوكالء سبب في ذلك، أو ممثليهم، أو مستخدميهم، أو موظفيهم،كان لإلهمال أو التقصير من المذكورين أعاله أو مسؤوليهم
أو االتحاد الدولي للسيارات(الفيا) وال يمكن بأي حال من األحوال رفع أو تسجيل أي/كما هو معلوم بأن أي خالفات ال يمكن رفعها إال للسلطة الوطنية لرياضة السيارات و
.ادعاء لدى المحاكم أو الجهات األخرى غير المنصوص عليها أعاله

Declaration of Indemnity
I have read and understood the regulations issued for the purposes of this event, and received a copy of the Sporting and Supplementary
Regulations for the race, and I agree, and I pledge to abide by and adhere to it as well as the FIA International Sporting Code. Based on the
acceptance of my participation in this event, I agree to the indemnify Jordan Motorsport / Royal Automobile Club of Jordan, and their marshals, in
addition to any person working in organizing the event, officials, employees, administrators, and representatives, agents, and relieving them of any
responsibility towards any legal action or claims, costs, expenses or requests, as a result of the injury and / or death and / or loss of or damage to
my properties, though the reason which caused it is related to my participation in the event, even if it was negligence or omission of the abovementioned or their officials, employees, representatives, agents.
As is well known that any disputes can not be filed except to National Sporting Authority and / or the International Automobile Federation (FIA) and
can not in any way file or register a claim in the civil courts or other authorities not set forth above.

إقرار وموافقة
أقر بأن كافة المعلومات الواردة في هذا النموذج صحيحة وأنني أوافق على كافة الشروط واألحكام الواردة في " تصريح اإلعفاء " أعاله وكافة الشروط
ّ ،بتوقيعي أدناه
.واألحكام المتعلقة بمشاركتي في هذا الحدث

Acknowledgement and Agreement
By signing below, I declare that all the information contained in this entry form is correct and agree in full to the terms and conditions of the above
indemnity and that I accept all the terms and conditions relating to my participation in this event.

Driver\Guardian Signature

Date

© 2018 Jordan Motorsport

توقيع السائق\الوصي

التاريخ

بطولة األردن للكارت  -روتاكس ماكس 2018

الجولة الثانية 2018/5/5 -
تعميم
على جميع المتسابقين التحلّي بالروح الرياضية والتعامل مع كافة العاملين في السباق من موظفين ومسؤولين ومراقبين العاملين تحت مظلة
األردنية لرياضة السيارات باحترام.
إن أي إثارة للشغب في الحدث و/أو التعدّي باإلساءة على أي من المذكورين أعاله من قبل المتسابق شخصيا ً أو أي من أعضاء فريقه أو
الخدمات المساندة له سواء كان لفظياً ،معنويا ً و/أو جسديا ً أو من خالل وسائل التواصل اإلعالمي (راديو ،صحف ،تلفزيون وخالفه) أو وسائل
التواصل االجتماعي سيؤدي إلى سحب رخصة التسابق الصادرة عن األردنية لرياضة السيارات لمدة سنة كاملة من تاريخ صدور القرار بذلك.
تحتفظ األردنية لرياضة السيارات بحقها في مالحقة المتسابق صاحب العالقة و/أو أي من أعضاء فريقه قانونيا ً وتحميله كافة الرسوم والتكاليف
المالية المترتبة عن ذلك.

لقد قرأت وفهمت األنظمة الصادرة ألغراض هذا الحدث ،واستلمت نسخة من التعليمات الرياضية والتكميلية الخاصة بالسباق ،وإنني أوافق
وأتعهد بالتقيد وااللتزام بها وبنظام الرياضة الدولي الصادر عن االتحاد الدولي للسيارات .وبناءا ً على قبول اشتراكي ،والسماح لي بالمشاركة
في هذا الحدث ،فإنني أوافق على إخالء طرف الشركة األردنية لرياضة السيارات  /نادي السيارات الملكي األردني ،وإبراء ذمتهم ،وذمة هيئة
المراقبين التابعين لهم ،باإلضافة إلى كل شخص مسؤول عن تنظيم الحدث ،مسؤولين ،ومستخدمين ،وممثلين ،وموظفين ،ووكالء ،وإعفائهم
من كل مسؤولية تجاه أي إجراء قضائي ،أو مطالبات ،أو تكاليف ،أو مصاريف ،أو طلبات ،من جراء حصول الضرر و/أو الوفاة و/أو الخسارة
أو األضرار التي قد تلحق بممتلكاتي ،وإن كان السبب فيها ناجما ً عن اشتراكي و/أو بمشاركتي في الحدث أي عالقة ،حتى فيما إذا كان لإلهمال
أو التقصير من المذكورين أعاله أو مسؤوليهم ،أو موظفيهم ،أو مستخدميهم ،أو ممثليهم ،أو الوكالء سبب في ذلك.
كما هو معلوم بأن أي خالفات ال يمكن رفعها إال للسلطة الوطنية لرياضة السيارات و/أو االتحاد الدولي للسيارات(الفيا) وال يمكن بأي حال من
األحوال رفع أو تسجيل أي ادعاء لدى المحاكم أو الجهات األخرى غير المنصوص عليها أعاله.
اإلسم:
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التوقيع:

بطولة األردن للكارت  -روتاكس ماكس 2018

الجولة الثانية 2018/5/5 -
أسماء أعضاء الفريق
اسم المتسابق

رقم السيارة

حسب نص المادة  6.10من التعليمات الرياضية لبطولة األردن للدرفت لعام  2017يمنح كل فريق أربعة تصاريح ولوحات
كما هو مبيّن أدناه:

إذن مرور للمتسابق

1

إذن مرور مدير الفريق

1

إذن مرور فريق الصيانة

2

أرقام التسابق

2

على كافة المتسابقين كتابة أسماء أعضاء الفريق المرافقين لهم خالل السباق وعلى المذكورين ابراز اثبات شخصية عند
الدخول إلى موقع السباق وخالف ذلك لن يسمح بدخول أي شخص غير المذكورين.
مدير الفريق:
الصيانة :1
الصيانة :2
يجب تسليم هذا النموذج بعد كتابة المعلومات المطلوبة إلى مسؤول التدقيق اإلداري.
اسم المتسابق أو من ينوب عنه:

التوقيع:
التاريخ:

© 2018 Jordan Motorsport

بطولة األردن للكارت  -روتاكس ماكس 2018

Jordan Karting Championship - Rotax Max 2018

الجولة الثانية 2018/5/5 -

Round 2 - 5/5/2018

نموذج الفحص الفني

Scrutineering Form
الرقم #

Car #
Car Details

معلومات السيارة
النوع

Make

الصنف

Model

سنة الصنع
اللون

Year of Manufacture
Colour

رقم اللوحة
التأمين

Plate Number
Insurance

سعة المحرك

Engine CC

Car Safety Check & Livery

فحص السيارة والسالمة والملصقات
اإلعالنات االختيارية

Optional Advertising

اإلعالنات األخرى قانونية

Legal Advertising

لوحات وأرقام التسابق

Door Plates\Numbers

اسم المتسابق وعلم بلده

Gaurdian Name

ال عوائق على زجاج السيارة

Windscreen \ Windows Clear

براغي وصواميل العجالت

Wheels Bolts & Nuts

نقاط سحب أمامية وخلفية

Chassis Make\Model

خزان  /خلية الوقود

Rotax Engine #

غطاء خزان  /خلية الوقود

Engine Seal #

مواسير الوقود محمية

Class

غطاء المحرك  /الصندوق محكم

قفص حماية وتثبيته

Tyres

طفاية الحريق  /نظام إطفاء
الحاجز أمامي  /خلفي معزول

Bulkhead Front\Rear Isolated

أضوية بريك عاملة

Working Brake Lights

معدات اسعاف أولي

رسوم اإلطارات Tyres Fees -

نظام فصل الكهرباء

First Aid Kit
Cutout Switch

الصدام األمامي والخلفي مثبت

Bumpers Secure

Driver Safety Gear & Validity

مالبس ومعدات سالمة السائق وصالحيتها
خوذة الرأس

Helmet

أوفرهول التسابق
الكفوف

Overall
Gloves

غطاء الرأس والوجه
الحذاء

Balaclava
Shoes

المالبس الداخلية

Guardian\Driver Signature

المقاعد مثبتة

توقيع السائق\الوصي

حزام األمان مثبت

Seat Belt Secure

يجب أن تكون مالبس ومعدات السالمة مصنفة وال يتجاوز عمرها عن سبع سنوات

Driver safety gear must be homologated within seven years
Comments:

التاريخ

 Dateالوقت

Time

اسم وتوقيع السائق

 Name & Sig. of Driverاسم وتوقيع الفاحص الفني Name & Sig. of Scrutineer
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