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 برنامج الزمنيال ٢

 البرنامج الوقت  التاريخ  اليوم 

 وإصدار التعليمات التكميلية االشتراكقبول طلبات  11:00 10/2/2019 األحد 

 عادية انتهاء فترة التسجيل للمشاركة بالرسوم ال 12:00 26/2/2019 الثالثاء

 مضاعفة التسجيل للمشاركة بالرسوم الانتهاء فترة  15:00  

 إعالن قائمة المشاركين 16:00  

في الشركة األردنية لرياضة    أرقام التسابق ومخطط مسار الطريق  التدقيق اإلداري وتوزيع 17:00 – 16:00 27/2/2019 األربعاء
 السيارات 

 البحر الميت  – ساحة الصيانة الفحص الفني للسيارات المشاركة في  19:30 – 17:30 28/2/2019 الخميس 

 باالنطالق ح لهم لمصرّ وقائمة المشاركين اإعالن التصنيف النهائي  20:30  

)لن يسمح بإدخال السيارات يوم   البحر الميت –ساحة الرالي  –إغالق موقف الصيانة  21:00  
 الجمعة( 

 تسجيل عالمات السيارات المشاركة  15:00 – 13:30 1/3/2019 الجمعة 

 والتدريب على المسار  اجتماع المتسابقين مع الحكام ومدير السباق  17:00 – 16:30  

 الجولة األولى  *17:30  

 الجولة الثانية  *20:00  

 الثالثة الجولة  *22:30  

 . إعالن النتائج النهائية المبدئية للسباق في الموقع *23:00  

 االعتراضانتهاء فترة تقديم و كؤوس إعالن النتائج النهائية للسباق في الموقع وتوزيع ال *23:15  

 مالحظة:

 يجب على جميع المتسابقين التقيّد بمواعيد التدقيق اإلداري والفحص الفني -

 تعّدل األوقات حسب الحاجة بقرار من مدير السباق (*) -

 

 توجه كافة المراسالت المتعلقة بهذا السباق إلى: 

 نادي السيارات الملكي األردني  -األردنية لرياضة السيارات  
 األردن  ١١8١4عمان،   – ١43٢٢٢ص. ب:  
 + 96٢( 6)  585 ٠6٢6هاتف:  
 + 96٢( 6)  588 5999فاكس:  

 motorsport.com-admin@jordanالبريد إلكتروني:  

 motorsport.com-www.jordanموقع اإلنترنت: 

  

mailto:admin@jordan-motorsport.com
http://www.jordan-motorsport.com/
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 اللجنة المنظمة 3

  . األردنية لرياضة السيارات 1.3

 ضباط الحدث 4

 أحمد رضوان، جاد نباصأنس بشتو )رئيس(،     الحكام: لجنة 

 موسى حزينة     السباق: مدير 

 سامر عبيدو    كبير المراقبين:

 يمان أبو العدس    ضابط شؤون المتسابقين:

 وعبد هللا القصص  عبد هللا جانخوت     السالمة:  ي مسؤول

 محمد دبوبي     مسؤول العمليات: 

 وإبراهيم جرادات  مكاوي مؤيد     ضباط االتصاالت: 

 باسم ترزي    مسؤول الفحص الفني: 

طارق  ، ناصر قدومي، مراد مراد، عيسى خير، ماهر مراد، نتاشا دخقان، شرف المجالي الفاحصين الفنيين:
بو طوق، مجدي مراد،  أرزان الشرقاوي، رامي ، ، رامز ترزيةمشربش، رائف جوهري 

 . ، سند حاكرونةحاتم المنير، يوسف الدعم

 ، مروة أبو بكر، يزن حسان نرجس الشريدة  ،ديما زراعيني،  سامي عبيدوحسام المصري،      سؤولي النتائج:م

 داليا ناصر الدين   : تسويق واإلعالمالمسؤول 

 مؤيد فريج وأمجد الطويل   مسؤولي التصوير الفوتوغرافي: 

 حمزة عثمان   مسؤول موقف الصيانة: 

 الشيخ محمد     مسؤول نقطة البداية: 

 حنا قبطي  مسؤول دخول وخروج السيارات للمضمار: 

 رجب المحتسب و، أحمد أبو رصاع  محمد شتيوي   التوثيق والتدقيق اإلداري: 

 فادي فالس     مسؤول التزويد: 

 محمد السيد     المسؤول المالي: 

 خليل السواعير     : مسؤول األمن

 رضا بكر     مسؤول اللوازم: 
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 التنظيم 5

تجري أحداث يقام هذا السباق تماشيا مع نظام الرياضة الدولي الصادر عن "الفيا" والتعليمات العامة لبطولة األردن   1.5

 قد تصدرها لجنة الحكام. نشرات هذه التعليمات وأية  ،2018للدرفت لعام  

 وصفال 6

 البحر الميت.  –الصيانة ساحة  في يقام هذا السباق  1.6

من التعليمات العامة   "٢.٢.4"كما ورد في البند    "١.5"يعتبر هذا السباق "سباق القوة" وتحسب نقاطه بمعامل   2.6

 ٢٠١8لعام  بطولة األردن للدرفتل

 .أردني متسابقنتيجة ل (10) ةن وجولة ثالثة ألفضل عشرجولتاعدد الجوالت:  3.6

على المشاركين الذين أعلنت أسمائهم تجهيز سياراتهم للجولة وإذا قرر    ين في الجولة الثالثةبعد إعالن قائمة المشارك 4.6

من خالل ضابط  وإبداء األسباب لذلك القرار عليه أن يعلم مدير السباق خطياً في هذه الجولة  االشتراكأحدهم عدم 

 بته بالمشاركة، مع العلم بأن هذا القرار ال رجوع عنه. عن عدم رغشؤون المتسابقين 

 االعتراض عليها.  ال يجوزالنهائية و ائجهي النت السباقفي معلنة ال النتائج 5.6

 المشاركين المؤهلين 7

 . 2018 عامسارية المفعول ل( ND) وطنية كحد أدنى درفترخصة تسابق  إبرازعلى كافة المشاركين  1.7

 . مختلف المناطق والدولاألردن ومن  متسابق (5٠) ونخمس: صى لعدد المشاركين هوالحد األق  2.7

الدولي   االتحادعلى جميع المتسابقين أن يتحلوا بالروح الرياضية والتصرفات الالئقة المنصوص عليها في قوانين  3.7

كما ورد في  تحت طائلة العقوبة وبقرار من لجنة الحكام وذلك  ، نظام الرياضة الدولي –لرياضة السيارات "فيا" 

 . 2018 لعام عامةالتعليمات المن  " 11.5"  قرةفال

 المركبات المؤهلة 8

 . 2018 لعام عامةالتعليمات المن  " 8" كما ورد في المادة  1.8

 نماذج ورسوم االشتراك 9

 . 2018 لعام التعليمات العامةمن  " 6" كما ورد في المادة  1.9

وسيكون التأمين إلزامياً لجميع المشاركين برسم مقداره  سيكون الحدث مؤمناً من الهيئة الوطنية لرياضة السيارات 2.9

 .السيارةللطرف الثالث وليس للسائق أو تسّدد عند التسجيل للسباق. التأمين ( 8) نيرثمانية دنا

 ترتيب االنطالق ١٠

 . 2018 لعام عامةمن التعليمات ال " 2.7"  فقرةكما ورد في ال 1.10

 نتائج السباق ١١

 . 8201لعام  عامةمن التعليمات ال " 13" كما ورد في المادة والنقاط حسب النتائج ت ١.١١

 الفحص الفني ١٢

 . 2018 لعام عامةمن التعليمات ال " 11"  كما ورد في المادة 1.12

 . وعاملة  لةاعالمكابح ف نواريجب أن تكون أ 2.12

 .وهو في وضعية القيادة  لمتسابقاليها من قبل  إيجب تثبيت طفاية حريق داخل كل مركبة بحيث تكون سهلة الوصول   3.12

 مجريات السباق ١3
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 . 2018 لعام عامةمن التعليمات ال " 12"  كما ورد في المادة 1.13

ثانية وال تحسب   (30ثالثون ) تتجاوز مدة  أالماكن المحددة من لجنة الحكام على  في األ  " Burn Out"   الـ  يسمح في 2.13

 . اإلقصاءلتعليمات المراقبين يقرر الحكام العقوبة التي قد تصل حد  نقاط لها وفي حال عدم االمتثال

 

 

 ينصح بالحضور مبكراً. 

 

 


