اململكة األردنيّة اهلامشيّة
اهليئة الوطنيّة لرياضة السيّارات
األردنيّة لرياضة السيّارات
بطولة األردن للدفع الرباعي
حتدي  4×4األول
2019/3/15
التعليمات التكميلية

بطولة األردن للدفع الرباعي 2019

 . 1المحتويات
.1

المحتويات

2

.2

البرنامج الزمني

3

.3

اللجنة المنظمة

4

.4

ضباط الحدث

4

.5

التنظيم

4

.6

الوصف

5

.7

المشاركين المؤهلين

5

.8

المركبات المؤهلة

5

.9

نماذج ورسوم االشتراك

5

.10

تعديل التعليمات

5

.11

ترتيب االنطالق ،أرقام التسابق واإلعالنات

5

.12

مجريات السباق

5

تحدي  4×4األول – التعليمات التكميلية 2019/3/15

2

بطولة األردن للدفع الرباعي 2019

 . 2ال برنامج الزمني
التاريخ

اليوم

الوقت

البرنامج

األحد

2019/3/3

12:00

قبول طلبات االشتراك وإصدار التعليمات التكميلية.

الثالثاء

2019/3/12

12:00

انتهاء فترة التسجيل للمشاركة بالرسوم العادية.

15:00

انتهاء فترة التسجيل للمشاركة بالرسوم المضاعفة.

15:30

إجراء قرعة أرقام التسابق وترتيب االنطالق – نادي السيارات الملكي.

16:30

إعالن قائمة المشاركين.

األربعاء

2019/3/13

المميس

2019/3/14

الجمعة

2019/3/15

 16:00 – 15:00التدقيق اإلداري وتوزيع أرقااام التسااابق وممطااط مسااار الطريااق فااي ساااحة
مركز التدريب – نادي السيارات الملكي.
 17:30 – 15:30الفحااا الفنااي للساايارات المشاااركة فااي ساااحة مركااز التاادريب – نااادي
السيارات الملكي.
 16:00 – 15:00التدريب على المسار سيراً على األقدام فقط.
07:30

آمر موعد لدمول موقف الصيانة للسيارات المشاركة.

08:00

اجتماع مدير السباق مع المتسابقين.

08:30

الجولة األولى

*15:00

جولة أفضل 15

*16:00

إعالن النتائج النهائية المبدئية للسباق في الموقع.

*17:00

إعالن النتائج النهائية للسباق في الموقع وتوزيع الجوائز والكااسوس وإقااالق
باب االعتراض.

*17:00

السماح للمشاركين وسياراتهم مغادرة موقف الصيانة بعد نزع أرقام التسااابق
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 :
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 . 3اللجنة المنظمة
 1.3األردنية لرياضة السيارات.

 . 4ضباط الحدث
لجنة الحكام:

يعقوب تابللو (رئيس اللجنة) ،عمر زعرور وأشرف أبو الطيب

مدير السباق:

عمران سكجها

نائب مدير السباق:

موسى حزينة

ضابط شسون المتسابقين:

يمان أبو العدس وإبراهيم قناجوق

كبير المراقبين:

سامر عبيدو

مسسول السالمة:

مالد قرعان

مساعد مسسول السالمة:

أحمد زالطيمو

مسسول المضمار:

عامر عابدين وتيسير شحالتوغ

مسسول التسويق واإلعالم:

داليا ناصر الدين

مسسولي التوقيت والنتائج:

حسام المصري ،سامي عبيدو ،ديما الزراعيني ،ناارجس الشااريدة ،ياازن مرعااي،
مروى أبو بكر ويزن حسان

مسسول نقطة البداية والنهاية:

محمد الشيخ

مسسول التوثيق والسكرتاريا:

محمد شتيوي ،أحمد أبو رصاع

مسسول موقف الصيانة:

حمزة عثمان

مسسول العمليات:

محمد الدبوبي

مسسول االتصاالت:

إبراهيم جرادات ومسيد مكاوي

مسسولي دمول ومروج السيارات للمضمار:

حنا قبطي

مسسول الفحا الفني:

باسم ترزي

الفاحصين الفنيين:

ناصر قدومي ،مراد ماراد ،عيساى ميار ،مااهر ماراد ،نتاشاا دمقاان ،شارف المجاالي،
طارق مشارب ،،رائاف جوهر اي ة ،راماز تارزي ،رزان الشارقاوي ،راماي أباو طاوق،
مجدي مراد ،حاتم المنير ،يوسف الدعمة ،سند حاكرون.

مسسول التزويد:

فادي فالس

المسسول المالي:

محمد السيد

مسسول األمن:

مليل السواعير

مسسول اللوازم:

رضا بكر

 . 5التنظيم
 1.5يقام هذا السباق تماشيا مع نظام الرياضة الدولي الصادر عن االتحاد الدولي لرياضة السيارات "الفيا" والتعليمات العامة
للدفع الرباعي لعام  2019الصادرة عن األردنية لرياضة السيارات وهذه التعليمات.
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 . 6ال وصف
 1.6يقام هذا السباق في :البحر الميت
 2.6عدد الجوالت :جولتان؛ األولى تأهيلية لكافة المشاركين والثانية هي جولة السباق ألفضل ممسة عشر ( )15نتيجة
لمتسابق أردني (إذا سمح الوقت).
 3.6بعد إعالن قائمة المشاركين في الجولة الثانية (أفضل ممسة عشر وقت) على المشاركين الذين أعلنت أسمائهم تجهيز
سياراتهم للجولة وإذا قرر أحدهم عدم االشتراك في هذه الجولة عليه أن يعلم مدير السباق مطيا ً عن عدم رقبته
بالمشاركة ،مع العلم بأن هذا القرار ال رجوع عنه.

 . 7المشاركين المؤهلين
 1.7باإلضافة إلى ما ورد في المواد " "4و " "5من التعليمات العامة للدفع الرباعي لعام .2019
 2.7الحد األقصى لعدد المشاركين هو :ممسون ( )50متسابق من دامل ومارج المملكة .سيتم تسجيل أول ممسون ()50
فقط أو حسب ما تراه اللجنة المنظمة.
 3.7يلغى الحدث إذا كان عدد المتسابقين أقل من عشرة ( )10متسابقين ،وفي هذه الحالة ترد رسوم االشتراك.

 . 8المركبات المؤهلة وتصنيفها
 1.8كما ورد في المادة " "8من التعليمات العامة للدفع الرباعي لسنة .2019

 . 9نماذج ورسوم االشتراك
 1.9كما ورد في المادة " "6من التعليمات العامة للدفع الرباعي لعام .2019
 2.9إذا لم يتأ ّهل أي متسابق للمشاركة في السباق عليه إعادة أذون المرور وأرقام التسابق وتسليمها لمسسول التدقيق
اإلداري.
 3.9سيكون السباق مس ّمن ،وسيكون التأمين إلزاميا ً لجميع المشاركين برسم مقداره  8دنانير (ثمانية) ،تسدّد عند التسجيل
للسباق .التأمين للطرف الثالث وليس للسائق أو السيارة.

. 10

تعديل التعليمات

 1.10تبدأ مهام لجنة حكام السباق عند البدء بعملية التدقيق اإلداري للمركبات وقبل ذلك تعود أية قرارات إلى اللجنة المنظمة
للسباق.
 2.10يجوز تعديل نصوا التعليمات التكميلية ألي سباق بما يتماشى مع نصوا االتحاد الدولي لرياضة السيارات "فيا"
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 التسابق و اإلعالنات

 1.11كما ورد في المادة " "7من التعليمات العامة للدفع الرباعي لعام .2019

. 12

مجريات السباق
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 1.12كما ورد في المادة " "12من التعليمات العامة لعام .2019

. 13

تعليمات إضافية

 1.13إذا سحب المتسابق سيارته بواسطة الون( ،المثبت عليها أو الون ،المقدم من المنظمين) يضاف دقيقتين ( )2إلى وقته
النهائي.
 2.13يبدأ احتساب وقت السحب لحظة طلب ذلك من قبل السائق أو مساعده وينتهي عند إزالة حبل السحب عن السيارة.
 3.13يحدد السائق أو مساعده نقطة السحب (من األمام أو الملف) عند طلب السحب.
 4.13يتم سحب السائق مرتين فقط ،وفي المرة الثالثة يتم سحبه مارج المسار وتلغى جولته.
 5.13في حال مروج أي إطار (إطار واحد ،إثنين أو ثالثة) عن حدود المسار يضاف دقيقة واحدة ( )1إلى وقته النهائي.
 6.13في حال مروج األربع ( )4إطارات عن حدود المسار تلغى جولة المتسابق.

ينصح بالحضور مبكراً.
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