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2

1.

Introduction

مقدمة1 .1

1.1 This rally will run in compliance with the FIA International Sporting Code and its appendices, the 2019
FIA Regional Rally Championship Regulations and
the General Prescriptions of the Jordan Rally Championship & these Supplementary Regulations.

 تعلاميت،جتري أ�حداث هذا الرايل طبق ًا لنظام الرايضة ادلويل وملحقاته1.1.1
بطوةل الـرايل ا إلقلميية وتعلاميت بطوةل الرشق ا ألوســط للراليات لعام
 الصادرة عن “الفيا” والتعلاميت العامة لبطوةل ا ألردن للراليات لعام2019
. وهذه التعلاميت التمكيلية2019

1.2 These regulations has been drafted in Arabic and
English.

.صدرت هذه التعلاميت ابللغتني العربية والإجنلزيية2.2.1

1.3 In the event of a dispute concerning its interpretation by the ASN or by the National Court of Appeal,
the English text alone shall be considered as the official text.

يف حاةل وجــود نـزاع بش�أن تفسريها من قبل الهيئة الوطنية لرايضة3.3.1
 يعمتد النص الإجنلزيي،ال�سيارات أ�و من قبل حممكة الا�ستئناف الوطنية
.وحده كنص رمسي

2.

Organisation

2.1 This rally counts towards:
2.1.1 Jordan Rally Championship for Drivers
2.1.2 Jordan Rally Championship for Co-drivers

2.2 Visa number:
2.2.1 Rally name: 1st National Rally
2.2.2 ASN: Jordan Motorsport
2.2.3 Number: R1/18
2.2.4 Issue date: 29/11/2017

2.3 The ASN address is:
Jordan Motorsport - Royal Automobile Club of Jordan
P.O.Box 143222 - Amman, 11814 Jordan
Tel.: +962 (6) 585 0626
Fax: +962 (6) 588 5999
Email: admin@jordan-motorsport.com
Web: www.jordan-motorsport.com

2.4 Modifications, amendments and/or changes to
these Supplementary Regulations will be announced
only by numbered and dated bulletins issued by the
rally organiser, the Stewards or COC.
2.5 Road surface: the rally will run on Gravel.
2.6 Distances: Overall distance “228.14”km of which is
“73.86”km of special stages.
2.7 Organising Committee: Jordan Motorsport (JMS).

3

التنظمي2 .2
:يؤهّل هذا الرايل ل أللقاب التالية1.1.2
بطولة ا ألردن للراليات للسائقين11.1.2
بطولة ا ألردن للراليات لمساعدي السائقين22.1.2

:رمق الفزيا2.2.2
 الرالي الوطني ا ألول:االسم11.2.2
 ا ألردنية لرايضة ال�سيارات:الهيئة22.2.2
19/1 ر:الرقم33.2.2
2018/12/9 :اتريخ الإصدار44.2.2

:عنوان الهيئة الوطنية لرايضة ال�سيارات3.3.2
األردنية لرايضة السيارات – اندي السيارات امللكي األردين
 األردن11814 ، – عمان143222 : ب.ص
+962 )6( 585 0626 :هاتف
+962 )6( 588 5999 :فاكس
admin@jordan-motorsport.com :بريد
www.jordan-motorsport.com :موقع إنرتنت

 أ�و تغيريات لهذه التعلاميت التمكيلية بواسطة/يعلن عن أ�ي تعديالت و4.4.2
ومؤرخة صادرة عن اللجنة املنظمة أ�و جلنة احلاكم أ�و مدير
ّ نرشات مرمقة
.الرايل
. جتري أ�حداث هذا الرايل عىل طريق حصوي:سطح الطريق5.5.2
.” مك مراحل خاصة62“ ” مك مهنا184“  املسافة اللكية:مسافة املسار6.6.2
. ا ألردنية لرايضة ال�سيارات:اللجنة املنظمة7.7.2
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2.8 Stewards:

:جلنة احلاكم8.8.2

Chairman

Fawzi Sawalha

Steward

TBA

Steward

TBA

فوزي صواحلة
يعلن الحق ًا
يعلن الحق ًا

رئيس اللجنة
عضو
عضو

2.9 Rally Officials:

:ضباط الرايل9.9.2

Asst. COC - Operations

Luai Merei

Assistant COC - Field

Ashraf Jweinat

Chief Safety Officer

Seif Qawar

جورج خوري
معر زعرور
لؤي مرعي
أ�رشف جوينات
�سيف قعوار

Safety Officers

Yazan Toukan, Ashraf Jweinat & Yasmeen
El-Majed

 أ�رشف جوينات وايمسني املاجد،يزن طوقان

ضباط السالمة
كبري املراقبني
كبري الفاحصني الفنيني
مسؤول موقف الصيانة
ضابط شؤون املتسابقني
مسؤول التسويق والإعالم
مسؤويل التصوير الفوتوغرايف
مسؤول العمليات
مسؤول االتصاالت

Clerk of the Course

George Khoury

Deputy COC

Omar Zarour

Chief Operations

Jamil Stephan

Chief Communications

Mohammad Daboubi

Scrutineers

Naser Qadoumi, Murad Murad, Sharaf Majali, Maher Murad, Tarek Msharbash, Raef
Juhariyeh, Ramez Tarazi, Munir Tarazi, Issa
Kheir, Natasha Dakhkan & Razan Sharqawi

Sec. to the Stewards

Aleen Sawalha, Dima Zaraeeny

ميان أ�بو العدس
ابمس ترزي
سامر عبيدو
حازم عطيات
داليا انرص ادلين
مؤيد فرجي
مجيل استيفان
محمد ادلبويب
، ماهر مراد، رشف اجملايل، مراد مراد،انرص قدويم
 منري، رامز ترزي، رائف جوهرية،طارق مرشبش
 نتاشا دخقان ورزان الرشقاوي، عيىس خري،ترزي
 دميا زراعيين،أ�لني صواحلة

Documentation

Mohammad Shtiwei, Ahmad Abu Rassa

 أ�محد أ�بو رصاع،محمد شتيوي

مسؤول التدقيق الإداري

Chief Results

Moayed Makkawi

مؤيد ماكوي

كبري مسؤويل النتاجئ

Results Officers

Hasan Khatib, Hazem Baibars & Yazan Merei

 حازم بيربس ويزن مرعي،حسن اخلطيب

مسؤويل النتاجئ

رائد كامل
محمد ال�س ّيد
خليل السواعري
محمد ال�شيخ ورضا بكر

مسؤول معدات التوقيت
املسؤول املايل
مسؤول ا ألمن
مسؤويل املعدات

Chief Marshal

Yaman Abu Al-Adass

Chief Scrutineer

Bassem Tarazi

Service Park Officer

Samer Obaido

CRO

Hazem Atiyat

Mark. & Com. Officer

Dalia Nasereddin

Photography Officers

Moayed Freij

Timing Eq. Officer

Raed Kamal

Financial Controller

Mohammad Sayyed

Security Officer

Khalil Sawair

Equipment Officers

Mohammad Sheikh & Rida Baker

2.10

Rally HQ: Samarah Mall - Dead Sea

2.11

Service Park location: Service Ground - Dead Sea

2.12

Official Notice Boards locations:

2.12.1 Main:		

Royal Automobile Club of Jordan

2.12.2 Secondary:		

Service Park
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مدير الرايل
انئب مدير الرايل
 العمليات-  مدير الرايل.م
 ميدان-  مدير الرايل.م
مسؤول السالمة

الفاحصني الفنيني
سكرتري احلاكم

 البحر امليت-  ساحة الصيانة:مقر الرايل10
10.2
 البحر امليت-  ساحة الصيانة:مقر موقف الصيانة11
11.2
:لوحات الإعالن الرمسية12
12.2
اندي ال�سيارات الملكي

:اللوحة الرئي�سية1 1.12.2

موقف الصيانة

:١ اللوحة الملحقة2 2.12.2
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Programme

3 .3الربانمج الزمين
1. 1.3مجيع ا ألوقات حسب التوقيت احمليل
الربانمج
نرش التعلاميت التمكيلية وفتح التسجيل
�إغالق التسجيل ابلرسوم العادية
�إغالق ابب التسجيل ابلرسوم املضاعفة ،تسجيل تفاصيل
مساعد السائق
�إعالن قامئة املسجلني
التدقيق الإداري ،اندي ال�سيارات املليك  -موقف مركز
التدريب
الفحص الفين ،اندي ال�سيارات املليك  -موقف مركز
التدريب
�إصدار دليل املسار ،ا ألردنية لرايضة ال�سيارات
التدريب عىل املسار
اجامتع احلاكم ا ألول ،اندي ال�سيارات املليك
املرصح هلم ابالنطالق وترتيب الانطالق
�إعالن قامئة ّ

3.

3.1 All times are in local time

اليوم
الإثنني
الثالاثء

التارخي

الساعة

Program

18/3/2019

14:00

Publish SR & Open Registration

26/3/2019

12:00

Closing Registration at Normal Fees

15:00

Closing Registration at Double Fees, Submit
Co-driver details

16:00

Publish Entry List

ا ألربعاء

27/3/2019

15:30 - 16:30

Documentation, RACJ - Training Centre
Parking

16:00 - 17:30

Scrutineering, RACJ - Training Centre Parking

امخليس

28/3/2019

لوحة الإعالانت امللحقة  -ساحة الصيانة  -البحر امليت

امجلعة

29/3/2019

�إغالق موقف الانطالق الاحتفايل
الانطالق الاحتفايل
التتوجي وتوزيع الكؤوس
الفحص الفين الهنايئ  -ساحة الصيانة  -البحر امليت
اجامتع احلاكم و إ�عالن النتاجئ املبدئية
�إعالن النتاجئ الهنائية� ،إغالق فرتة الاعرتاض ،فتح املوقف
املغلق
�إغالق فرتة الا�ستئناف عىل قرارات احلاكم (�إن وجد)

الثالاثء

2/4/2019

4 .4التسجيل

09:30

Issue Road Book, JMS

10:00 - 16:00

Recce

18:00

Stewards 1st meeting, RACJ

19:00

Publish Eligible Starters List & Start Order

08:00

Supplementary Notice Board, Service Park
- Dead Sea

08:30

Ceremonial Start Holding Closed

09:00

Ceremonial Start

16:40

Prize giving

16:50

Final Scrutineering, Service Park - Dead Sea

17:00

Stewards meeting, publish Prov Results

17:30

Publish Final Results, Protest closing, open
Parc Fermé

17:30

)Closing of appeal period (if any

Registration

4.

1. 1.4موعد فتح وإ�غالق التسجيل كام ورد يف املادة “ ”3أ�عاله.

4.1 Opening\closing of registration in accordance with article “3” above.

�2. 2.4إجراءات التسجيل :كام ورد يف الفقرة “ ”1.6من التعلاميت العامة لبطوةل
ا ألردن للراليات لعام .2019

4.2 Registration procedure: in accordance with paragraph
“6.1” of the 2019 GP of the Jordan Rallies Championship.

3. 3.4عدد املتسابقني:
11.3.4الحد ا ألدنى لعدد المشاركين هو “.”7
22.3.4يحق لمدير الرالي تغيير الحد ا ألدنى لعدد المشاركين.

4. 4.4رسوم الاشرتاك
11.4.4كما ورد في الفقرة “ ”3.6من التعليمات العامة لبطولة ا ألردن للراليات لعام
.2019
22.4.4تشمل رسوم التسجيل:
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4.3 Number of participants:
4.3.1 Minimum number of participants is “7”.
4.3.2 The COC reserves the right to change the minimum number of participants.

4.4 Entry Fees:
4.4.1 In accordance with paragraph “6.3” of the 2019 GP of the
Jordan Rallies Championship.
4.4.2 Entry fees include:
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Driver & Co-driver passes
Team manager pass
Service team passes
Competition plates
Numbers plates
Service vehicle plate
Recce car plates
Recce timing card

5.

Eligible Vehicles

5.1 In accordance with article “8” of the 2019 GP of the
Jordan Rallies Championship.

6.

Insurance

6.1 In accordance with paragraph “6.8” of the 2019 GP
of the Jordan Rallies Championship.

7.

Competition Numbers & Adv.

7.1 In accordance with article “7” of the 2019 GP of the
Jordan Rallies Championship.

8.

Tyres

8.1 In accordance with article “60”of the 2019 “FIA” Regional Rally Sporting Regulations.

9.

Fuel

9.1 In accordance with article “58”of the 2019 “FIA” Regional Rally Sporting Regulations.

10.

Reconnaissance

10.1
In accordance with articles “25”of the 2019
“FIA” Regional Rally Sporting Regulations & “12.1”
of the 2019 GP of the Jordan Rallies Championship.
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2
1
4
2
2
1
2
1

�إذن مرور للسائق ومساعده
�إذن مرور مدير الفريق
�إذن مرور فريق الصيانة
لوحات تسابق
أ�رقام تسابق
لوحة �سيارة الصيانة
لوحة �سيارة التدريب
بطاقة توقيت التدريب

املركبات املؤهةل5 .5
” من التعلاميت العامة لبطوةل ا ألردن للراليات لعام8“ كام ورد يف املادة1.1.5
.2019

الت�أمني6 .6
” من التعلاميت العامة لبطوةل ا ألردن للراليات9.6“ كام ورد يف الفقرة1.1.6
.2019 لعام

 أ�رقام التسابق والإعالانت7 .7
” من التعلاميت العامة لبطوةل ا ألردن للراليات لعام7“ كام ورد يف املادة1.1.7
.2019

الإطارات8 .8
 الصادرة2019 ” من تعلاميت الرايل ا إلقلميية لعام٦٠“ كام ورد يف املادة1.1.8
.”عن “الفيا

الوقود9 .9
 الصادرة2019 ” من تعلاميت الرايل ا إلقلميية لعام٥٨“ كام ورد يف املادة1.1.9
.”عن “الفيا

ا�ستكشاف املسار1010
2019 ” من تعلاميت الرايل ا إلقلميية لعام٢٥“ كام ورد يف املواد1.
1.10
” من التعلاميت العامة لبطوةل ا ألردن1.12“الصادرة عن “الفيا” و
.2019 للراليات لعام
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11.

Documentation

التدقيق الإداري1111

11.1
In addition to article “10” of the 2019 GP of the
Jordan Rallies Championship, the following documents must be presented:

” من التعلاميت العامة لبطوةل10“ ابلإضافة �إىل ما ورد يف املادة1.
1.11
: جيب تقدمي الواثئق التالية،2019 ا ألردن للراليات لعام

الفحص الفين

التدقيق الإداري

Scrutineering

Documentation

الوثيقة املطلوبة

*
*
*

Competition licenses of Driver & Co-driver

*
*
*
*

واثئق تسجيل ال�سيارة
واثئق ت�أمني الطرف الثالث
رخصة القيادة للسائق ومساعده
رخص التسابق للسائق ومساعده

Permission to use the car (if the owner is not a crew
member)

*

)تفويض قيادة ال�سيارة (�إذا مل يكن مالكها أ�حد أ�فراد الطامق

*

واثئق تصنيف ال�سيارة ا ألصلية
مالبس ومعدات التسابق اكمةل

Required Document
Car registration documents
3rd party insurance documents
Driving licenses of Driver & Co-driver

Original car homologation documents
Driver & Co-driver driving gear & equipment

*
*

11.2
Documentation will commence in accordance
with the programme in article “3” above.

12.

Scrutineering

سيمت �إجراء التدقيق الإداري حسب اجلدول الزمين املذكور يف2.
2.11
.” أ�عاله3“ املادة

الفحص الفين1212

12.1
In accordance with article “11” of the 2019 GP
of the Jordan Rallies Championship.

” من التعلاميت العامة لبطوةل ا ألردن للراليات11“ كام ورد يف املادة1.
1.12
.2019 لعام

12.2
In accordance with article “26”of the 2019 “FIA”
Regional Rally Sporting Regulations in addition to appendix “J”.

” من تعلاميت الرايل26“ جيري الفحص الفين كام ورد يف املادة2.
2.12
 الصادرة عن “الفيا” ابلإضافة ملا ورد يف امللحق2019 ا إلقلميية لعام
.”“ج

12.3
Documents mentioned in the table above must
be presented upon arriving to scrutineering.

جيب تقدمي الواثئق املذكورة يف اجلدول أ�عاله عند احلضور للفحص3.
3.12
.الفين

13.

Additional Instructions

13.1

Ceremonial Start & Start Order:

تعلاميت �إضافية1313
:الانطالق الاحتفايل وترتيب الانطالق1.
1.13

13.1.1 Ceremonial start will take place according to the programme in article “3”.

.” أ�عاله3“ يبد أ� االنطالق االحتفالي في الموعد المذكور في المادة1 1.1.13

13.1.2 Ceremonial start holding will be closed according to article “3” above. Late arrivals will be penalized in accordance
with paragraph “16.1.4.4” of the 2019 GP of the Jordan

الموقف المغلق الخاص ابالنطالق االحتفالي �سيغلق في الموعد المذكور2 2.1.13
 المتسابق الذي يصل مت�أخر �إلى الموقف المغلق يضع نفسه.” أ�عاله4“ في المادة
” من التعليمات4.4.1.16“ تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة
.2019 العامة لبطولة ا ألردن للراليات لعام

13.1.3 Crews must wear their racing clothes and equipment
and be present with their cars in the holding at least 15 minutes before their scheduled start.

على جميع الفرق ارتداء كافة مالبس ومعدات التسابق والتواجد مع3 3.1.13
. دقيقة على ا ألقل من موعد انطالقهم15 �سياراتهم في الموقف المغلق قبل

Rallies Championship.

13.1.4 Cars will start normally, car number one first.
13.1.5 Start interval is three minutes.

13.2
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End of rally procedure:

.تنطلق ال�سيارات بترتيب عادي؛ �سيارة رقم واحد أ�و ًال4 4.1.13
.تنطلق ال�سيارات كل ثالث دقائق5 5.1.13

:�إجراءات هناية الرايل2.
2.13
7

13.2.1 The rally will finish at “TC 6D” from this point crews must
follow the marshals instructions for the ceremonial finish, after the podium crews will proceed to the final scrutineering
location.

“ بعد تلك النقطة على الطاقم اتباع تعليماتTC 6D” ينته�ي الرالي عند1 1.2.13
 بعد المنصة يتجه ا ألطقم �إلى موقع.ضباط ومراقب�ي الرالي خالل النهاية االحتفالية
.الفحص الفني النهائي

13.2.2 Between “TC 6D” and the final scrutineering location
cars will be under Parc Fermé rules and will be monitored by
the marshals.

“ وموقعTC 6D” تخضع ال�سيارات �إلى تعليمات الموقف المغلق بين2 2.2.13
.الفحص الفني النهائي وسيتم متابعتها من قبل المراقبين

13.3
Crews are allowed early arrival at “TC 6D” without penalty.
13.4

In special stages, start interval is three minutes.

13.5

Time Cards: will be issued in these locations:

“ دون تسجيلTC 6D” يسمح ل ألطقم ابدلخول مبكر ًا �إىل النقطة3.
3.13
.خمالفة حسب جدول املسار
.تنطلق ال�سيارات لك ثالث دقائق يف املراحل اخلاصة4.
4.13
ّ :بطاقة التوقيت5.
:تسل بطاقة الوقت يف النقاط التالية
5.13

13.5.1 Section 1: TC 0

TC 0 :1 القسم1 1.5.13

13.5.2 Section 2: TC 3B

TC 3B :2 القسم2 2.5.13

13.5.3 Upon the withdrawal of any crew they must submit their
time card either to the next time control or the Sweep car.
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في حال انسحاب أ�ي طاقم عليه تسليم بطاقة الوقت الخاصة به �إما �إلى3 3.5.13
.نقطة الوقت التالية أ�و �إلى �سيارة فتح المسار
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14.
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Appendix 1: Itinerary

 املسار:1 امللحق1414
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