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 دليل 
 العامة( و )التعويضات()املواصفات الفنية( و )التعليمات( و )العقوبات( و )الشروط 

 للقـوارب الشراعية احملليــة وشـروط العضويـة يف نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت
 

 عضوية مشارك املادة األوىل:
 

  بطاقة عضوية مشارك:

( قدم باإلضافة إلى البوانيش الشراعية فقط، 22( قدم و)43( قدم و)60هي بطاقة عضوية تصدر ملالك املحامل الشراعية فئة )

في نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وتسمح له باملشاركة في من كل عام  12- 31إلى  1-1تبدأ من نظير رسوم اشتراك 

 .حسب عضوية الفئة املشترك بها وملدة موسم رياض ي واحدية التي ينظمها النادي سباقات القوارب الشراعية التراث

 بطاقة عضوية  مشارك )مؤقتة(: 
 تصدر   لألعضاء الجدد .

 . 12-31وينتهي في  1-1موسم رياض ي واحد يبدأ من  مدة العضوية:
 شروط العضوية: 

 أن يكون من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة. .1

 استمارة طلب العضوية. اعتماد .2

 أن يمتلك قارب أو مجموعة قوارب شراعية تراثية.  .3

 ال يجوز إصدار أكثر من عضوية واحدة لنفس العضو املشارك، وله الحق بتسجيل قارب واحد في كل فئة. .4

 ال يجوز نقل العضوية لشخص أخر بالبيع أو التنازل. .5

افقة على كل ما جاء في جميع املواد والبنود وال .6  عمل بها.املو

 املستندات املطلوبة:
 .بطاقات هويات املالك والنوخذا، وبحارة القارب 

  افقة من الجهة أو  باسم غير  اسم صاحب العضوية في كشوفات التسجيل في حالة تسجيل القارب يجب احضار رسالة مو

 الشخصية املراد التسجيل باسمها 

  شهادة فحص من النادي.شهادة تصنيع القارب من منجرة معتمدة ومرخصة.  أو 

  ارفاق ملكية قارب قطر بقياس ومحرك مناسب، واللنش الخاص به إن وجد مسجل باسم صاحب العضوية، مع بطاقات

 هويات بحارة قارب القطر واللنش.

 .شهادة من البنك برقم الحساب / األيبان 

 .توكيل في حالة وجود ممثل عن صاحب العضوية، ُيسمح له بالتسجيل فقط 

 :العضوية  رسوم
 3000 ( قدم ـ60درهم للقارب فئة ) 

 2000 ( قدم ـ43درهم للقارب فئة ) 

 1000 ( قدم ـ22درهم للقارب فئة ) 

 1000 درهم للبانوش ـ 

غير مستردة، ويمكن إجراء أي تعديل على بيانات العضوية بعد التسجيل واستالم بطاقة العضوية مقابل رسوم  رسوم العضوية 

 .درهم 500قدرها 

 )برنامج العضوية املذكور أعاله خاص فقط بنادي أبوظبي للراياضات الشراعية واليخوت (
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 أسباب )جتميد  ـ إيقاف ـ  شطب العضوية ـ أو غرامة(

  

 العقوبة املادة االوىل البند
 التالعب باملواصفات  .1

 (1مخالفة املادة األولى بند )

 شطب النتيجة والعضوية

 معلومات غير صحيحة.تقديم بيانات أو   .2
 (2مخالفة املادة األولى بند )

 شطب النتيجة والعضوية

3.  
تعمد ايذاء األخرين، بالقول أو الفعل من صاحب العضوية أو النوخذا أو البحارة 

 على القارب أو قارب القطر أو اللنش

 (3مخالفة املادة األولى بند )

 شطب النتيجة والعضوية

4.  
تعمد فريق آخر أو متسابق آخر  و  أحد أعضاءأحد أعضاء الفريق بضرر  توجيه

 ه أو  التسبب بانسحابه من السباق .تعطيل

 (4مخالفة املادة األولى بند )

 شطب النتيجة وتجميد العضوية

5.  
تلفظ النوخذا أو أحد البحارة بألفاظ أو عبارات غير الئقة تجاه اآلخرين. أو في 

 االجتماعي.وسائل التواصل 

 (5مخالفة املادة األولى بند )

 شطب النتيجة والعضوية

6.  
ضد شخص بعينه سواء كان صاحب العضوية  ي شكاو  (3)إذا بلغ عدد الشكاوي 

 أو النوخذا أو البحار.

 (6مخالفة املادة األولى بند )

 تجميد العضوية

 مخالفة دليل )املواصفات الفنية( أو)التعليمات( أو)الشروط العامة(.   .7
 (7مخالفة املادة األولى بند )

 حسب نص العقوبة

 شهر  . 12خالل  عقوباتالحصول على ثالث   .8
 (8مخالفة املادة األولى بند )

 تجميد العضوية

9.  
 يوم من تاريخ انتهائها. 30عدم تجديد بطاقة العضوية خالل   أ.

 /أ(9مخالفة املادة األولى بند )

 درهم 500غرامة 

 ( يوم.30عدم التجديد بعد انتهاء املهلة املقدرة بـ ) ب.
 /ب(9مخالفة املادة األولى بند )

 شطب النتيجة 

افقة النادي.  .10  نزع اللوحة املعدنية من القارب وتركيبها في قارب أخر دون مو
 (10مخالفة املادة األولى بند )

 النتيجة وتجميد العضويةشطب 

11.  
اكتشاف عدم وجود خبرة لدى البحارة وغير مؤهلين لإلبحار بالشراع مما يشكل 

 على حياتهم وحياة اآلخرين.
ً
 خطرا

 (11مخالفة املادة األولى بند )

 شطب العضوية

 وجود نوخذا غير مؤهل ومرخص له من النادي أثناء السباق.  .12
 (13مخالفة املادة األولى بند )

 شطب النتيجة وإيقاف العضوية

 املشاركة في السباق بدون عضوية مشارك.  .13
 (14مخالفة املادة األولى بند )

 شطب النتيجة

  شهر . 12حصول صاحب العضوية املؤقته على ثالث عقوبات خالل   .14
 (14مخالفة املادة األولى بند )

  شطب العضوية

 تفســــريات:

( سباقات متتالية ألي فئة من تاريخ 3العضوية من املشاركة لفترة محدودة بحد أقص ى )هو منع صاحب :تجميد العضوية .1

 توقيع العقوبة.

 هو إيقاف صاحب العضوية عن املشاركة فيما تبقى من سباقات النادي إلى تاريخ انتهاء العضوية.إيقاف العضوية: .2

 ( مواسم.3موسم أو عدة مواسم بحد أقص ى )حرمان صاحب العضوية من املشاركة في سباقات النادي :شطب العضوية .3

 تحسب  العقوبات على جميع الفئات املندرجة تحت العضوية . .4
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 ( قدم22دليل القوارب الشراعية احمللية فئة )

 

 (:القارب)جسد  البدن املادة الثانية:
 

 العقوبة املواصفات البند

1.  

يكون للقارب بيص يجب التقيد باألشكال املحلية عند صناعة القارب، ويجب أن 

وأميال وليحان، ويمنع استخدام الوشرات األوروبية من ناحية الشكل واملضمون، 

 تجويف البيص أو الصواره أو الشالمين أو كما ُيمنع لصق الليحان ببعضها، أو

 األميال. العطف أو

 (1مخالفة املادة الثانية البند )

 شطب النتيجة

2.  
أنواع األخشاب التالية )ليحان خشــــــب يصنع جسد )بدن( القارب فقط من 

و )ليحان خشب الواوي  ـد( و )ليحان خشب الساي املعتمد(االكومي املعتمـــــ

 املعتمد(

 (2مخالفة املادة الثانية البند )

 شطب النتيجة

3.  

صنع األجزاء والربط الداخلي للقارب )الشلمان 
ُ
الصور والصوارة  -العطفة  -ت

من األخشاب التالية )خشب فقط األميال( -البيص -السطاح  -الفلس  -واملشايات 

، ويمكن  ملعتمد( ــ )خشب الواوي املعتمد(االكومي املعتمد( ــ )خشب الساي ا

 استخدام الخشب املضغوط ) البليوود( في تصنيع السطاح فقط.

 (3مخالفة املادة الثانية البند )

 شطب النتيجة

4.  
أو أي مواد غير خشبية في صناعة القارب، وُيمنع  يمنع استخدام ألياف الفايبرجالس

صبغ القارب من الداخل أو الخارج ويجب أن يكون الخشب مرئي. ويسمح 

 باستخدام األبوكس ي لتقوية القارب من الداخل والخارج.

 (4مخالفة املادة الثانية البند )

 وشطب العضوية شطب النتيجة

5.  

 استخدام الطوانف للدستور.ُيمنع وضع ونشات في القارب، كما يمنع  . أ
 /أ(5مخالفة املادة الثانية البند )

 شطب النتيجة

يمنع وضع أي إعالنات أو ملصقات دعائية على بدن القارب بدون تصريح من  . ب

 .إدارة النادي

 )ب/5)خالفة املادة الثانية البند م

 درهم5000إنذار + غرامة 

6.  
موازنة القارب بأسلوب أو طريقة يمنع استخدام أحزمة املوازنة )العالقيات( أو 

 مخالفة مثل استخدام الحبال.

 (6مخالفة املادة الثانية البند )

 شطب النتيجة

7.  
ريل الدستور الدقل في حالة  ال تتجاوز يجب أن ُيمنع عمل حاشية أمام العبد، و 

 النسيعة.

 ( 7مخالفة املادة الثانية البند )

 درهم1000غرامة 
 

 املالحظات
 

  بحار به في الظروف الصعبة. ووزن القارب مفتوح.القارب قوي بحيث يمكن قطره أو اإل يجب أن يكون بدن 

  في حالة وجود اخشاب من نفس املسميات املعتمدة ولكن بأشكال وألوان مختلفة، يجب عدم البدء في استخدامها إال

افقة عليها من النادي.  بعد اعتمادها واملو

  األخشاب، مثل وضع أخشاب مسموح بها في األماكن الظاهرة وأخشاب مخالفة في األماكن املخفية، التالعب بمواصفات

 يؤدي إلى إلغاء النتيجة وشطب عضوية املشارك.
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 ( قدم22دليل القوارب الشراعية احمللية فئة )

 

 قياسات القارب املادة الثالثة:
 

 العقوبة املواصفات البند

1.  
قدم. )يؤخذ القياس من خارج  21قدم وال يقل عن  22ال يزيد عن :طول القارب

 امليل األمامي إلى خارج امليل الخلفي( وُيحسب البرميل إن وجد ضمن طول القارب.

 (1مخالفة املادة الثالثة البند )

 شطب النتيجة

2.  
إنش )يوخذ القياس من أعلى لوح الوجه  22ال يقل عن :ارتفاع امليل األمامي

.إلى أسفل املالج(

 (2مخالفة املادة الثالثة البند )

 درهم 1000غرامة 

3.  
يؤخذ القياس من السطح العلوي  انش28ال يقل عن :ارتفاع امليل اخللفي

.للرقعة إلى أسفل املالج(

 (3مخالفة املادة الثالثة البند )

 درهم 1000غرامة 

.)يؤخذ القياس من خارج لوح الوجه( انش 32ال يقل عن :عرض الرقعة  .4
 (4مخالفة املادة الثالثة البند )

 درهم 1000غرامة 

)يؤخذ القياس من السطح العلوي للرقعة انش  12ال يقل عن :ارتفاع الرقعة .5

.واملوازي للوح الوجه إلى رؤوس املغازي( )قفل الرقعة(

 (5مخالفة املادة الثالثة البند )

 درهم 1000غرامة 

6.  
قدم )يؤخذ القياس من خارج لوح الوجه، من وسط  6عن ال يقل عرض القارب:

 .القارب( بدون احتساب الجانته

 (6مخالفة املادة الثالثة البند )

 شطب النتيجة

( إنش على طول القارب.1يقل ارتفاعه عن ) ال  البيـص:  .7
 (7مخالفة املادة الثالثة البند )

 شطب النتيجة

( إنش على طول القارب.2ال يزيـد عن )ارتفاع اجلافتوه:  .8
 (8مخالفة املادة الثالثة البند )

 شطب النتيجة

9.  
)يؤخذ القياس من الجافتوه إلى السطح  إنش( 24)ال يقل عن عمق القارب:

.العلوي واملوازي للوح الوجه في وسط القارب(

 (9مخالفة املادة الثالثة البند )

 شطب النتيجة

 

 املالحظات
 

 ( انش يتم توجيه 1، أما إذا كانت مخالفة القياس ال تتجاوز ) ( انش يتم تطبيق العقوبة1الفة القياس أكثر من )إذا كانت مخ

 إنذار، وضرورة تعديل القياس في السباق القادم.

 ،وغير مطابق في أماكن  التالعب بمقاسات الجافتوه، والبيص مثل مطابقته للمواصفات في املكان الذي يؤخذ منه القياس

 أخرى من القارب، يؤدي إلى إلغاء النتيجة وشطب عضوية املشارك.
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 ( قدم22دليل القوارب الشراعية احمللية فئة )

 

 والصوارة والفلس قياسات السطاح املادة الرابعة:
 

 العقوبة املواصفات البند

1.  

 كامل يجب أن تكون القياسات كالتالي: يفضل أن يكون للقارب سطاح كامل وفي حالة عدم وجود سطاح

  قدم 4 طول الفنة األمامية ال تقل عن . أ

 .يؤخذ القياس من خارج امليل األمامي إلى صور الفنه()

 /أ(1مخالفة املادة الرابعة البند )

 درهم1000غرامة 

 قدم 4 طول الفنة الخلفية ال تقل عن . ب

 .الفنه(يؤخذ القياس من خارج امليل الخلفي إلى صور )

 /ب(1مخالفة املادة الرابعة البند )

 درهم1000غرامة 

)ويؤخذ قدم 1ج.  عرض السطاح من صور الفنة األمامية إلى صور الفنة الخلفية 

 .القياس من خارج لوح الوجه إلى مرد السطاح(

 /ج(1مخالفة املادة الرابعة البند )

 درهم1000غرامة 

2.  
انش )املثالثة(، )ويؤخذ القياس من خارج  3وقدم  7ال يقل عن : صور الدقل

 .امليل األمامي إلى حفر الدقل في الصور(

 (2مخالفة املادة الرابعة البند )

 درهم1000غرامة 

3.  
)يؤخذ القياس من الجافتوه إلى السطح  انش 5 يزيد عن ال : ارتفاع الفلس

.العلوي للفلس(

 (3مخالفة املادة الرابعة البند )

 شطب النتيجة

 .4

 : سيك الفلس

 .إنش 2 ال يقل عمقه عن . أ
 :/أ(4) بعة البندامخالفة املادة الر 

 شطب النتيجة

 ُيمنع وضع أي إضافات متحركة أسفل السيك لرفع الدقل. . ب
: /ب(4مخالفة املادة الرابعة البند )

 شطب النتيجة

 ضرورة عمل مغر خلف الفلس لسهولة قياس سمك الجافتوه والبيص. . ج
: /ج(4الرابعة البند )مخالفة املادة 

 ال يوجد

 

 الحظاتامل
 

 ( انش يتم 1إذا كانت مخالفة القياس أكثر من )( انش يتم 1، أما إذا كانت مخالفة القياس ال تتجاوز )تطبيق العقوبة

 توجيه إنذار، وضرورة تعديل القياس في السباق القادم.

  التالعب بوضع اضافات متحركة اسفل السيك لرفع الدقل وازالتها بعد الوصول لخط النهاية، يؤدي إلى إلغاء النتيجة

 وشطب العضوية. 
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 ( قدم22دليل القوارب الشراعية احمللية فئة )
 

 قياسات اآللــــة املادة اخلامسة:
 

 العقوبة املواصفات البند

1.  

.يصنع الصاري من الخشب أو أي مواد أخرى  :الصاري )الدقل( 

قدم ويؤخذ القياس من السيك إلى 14طول الصاري )الدقل( ال يزيد عن  . أ

   .القب بالشكل التقليدي

 /أ(1مخالفة املادة الخامسة البند )

 شطب النتيجة

  .إنش  2 سيك الدقل ال يقل عن . ب
 (/ب1) مخالفة املادة الخامسة البند

 شطب النتيجة

2.  

 .رتفاع الفرمنإيجب وضع عالمة على الدقل لتحديد  . أ

 (9)املوضح في الصفحة رقم (1)حسب الشكل 

 أ(/2)املادة الخامسة البند  املخالفة 

 درهم 1000غرامة 

 واالصطفاف خلف القوارب

 . خضر )صبغ وليس لصق(أحمر و ألون العالمة  . ب

 .(9)املوضح في الصفحة رقم(1حسب الشكل )

 (ب/2الخامسة البند )مخالفة املادة 

 درهم 1000غرامة 

انش القسم  6انش القسم العلوي باللون االحمر و 6قدم ) 1عرض العالمة ج.   

 .(9)املوضح في الصفحة رقم (1حسب الشكل ).السفلي باللون االخضر(

 (ج/2مخالفة املادة الخامسة البند )

 درهم 1000غرامة 
جاوز اذا ت؛ و قدم 5 اليزيد عن على العالمةألى إرتفاع العالمة من سيك الدقل د. إ 

اقل عن  5االرتفاع   قدم، 6قدم و

 .(9املوضح في الصفحة رقم) (2) حسب الشكل

 (د/2مخالفة املادة الخامسة البند )

 درهم 1000غرامة 

 .قدم 6رتفاع العالمة إذا تجاوز ا . ه
 (ه/2مخالفة املادة الخامسة البند )

 شطب النتيجة

3.  

 .يصنع الدستور من الخشب أو أي مواد أخرى  :الدستــــور 

 .قدم )يشمل الحلق( 14طول الدستور ال يزيد عن 
 (3)مخالفة املادة الخامسة البند

شطب النتيجة

4.  

 يصنع الفرمن من الخشب أو أي مواد أخرى. :الفرمـــــن

 .قدم )يشمل الحلق( 23طول الفرمن ال يزيد عن  . أ
:/أ(4) الخامسة البندمخالفة املادة 

شطب النتيجة

 يمنع استخدام النباشة للفرمن. . ب
: /ب(4مخالفة املادة الخامسة البند )

 شطب النتيجة

 يتم تثبيت وصالت الفرمن )قطع الفرمن( باملسامير أو اللصق. . ج
:/ج(4مخالفة املادة الخامسة البند )

درهم 1000غرامة 
 

 الحظاتامل
 

 ( انش يتم 1إذا كانت مخالفة القياس أكثر من )( انش يتم توجيه إنذار، وضرورة 1، أما إذا كانت مخالفة القياس ال تتجاوز )تطبيق العقوبة

 تعديل القياس في السباق القادم.

  وشطب عضوية   إلى إلغاء النتيجةعادتها حسب املواصفات بعد خط النهاية، يؤدي إالتالعب في قياسات اآللة مثل إطالة اآللة أثناء السباق و

 املشارك.
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  رتفاع الفرمنإيجب وضع عالمة على الدقل لتحديد. 
 

 واالصطفاف خلف القوارب  (درهم1000غرامة املخالفة )    
 

 

  .(1حسب الشكل ). خضر )صبغ وليس لصق(أحمر و ألون العالمة  . أ
 

 (درهم 1000غرامة املخالفة )

 

 

 

 .(1حسب الشكل ) .انش القسم السفلي باللون االخضر( 6انش القسم العلوي باللون االحمر و 6قدم ) 1عرض العالمة  . ب
 

 (درهم 1000غرامة املخالفة )
 

 
اقل عن  5اذا تجاوز االرتفاع ؛ و قدم 5 اليزيد عن العالمة علىألى إرتفاع العالمة من سيك الدقل إ . ج حسب  .قدم 6قدم و

 .(2الشكل )

 

 

 (درهم1000غرامة املخالفة )
 

 قدم  6رتفاع العالمة إذا تجاوز ا   د.
 

 

 املخالفة )شطب النتيجة(

 

( 1) الشكل   

( 2) الشكل   
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 ( قدم22دليل القوارب الشراعية احمللية فئة )

 

 الشراع واألرقام املادة السادسة:
 

 العقوبة املواصفات البند

1.  

 .يجب أن يكون للشراع )يوش/ بطن/ شفرة( بالشكل التراثي التقليدي :لشراعا

أن يكون لون الشراع أبيض وغير شفاف، وُيسمح فقط بألوان علم دولة  . أ

افقة اللجنة.  اإلمارات العربية املتحدة بمو

 /أ(1سة البند )مخالفة املادة الساد

 شطب النتيجة

مراعاة املحافظة على يجب أن تكون خياطة الشراع بشكل عمودي، مع  . ب

 الشكل التراثي املحلي، وطريقة الخياطة واملسافة بين الشقيق حرة.

 /ب(1مخالفة املادة السادسة البند )

 شطب النتيجة

ج.  يمنع وضع أي إعالنات أو ملصقات دعائية على الشراع بدون تصريح من إدارة 

 .النادي

 /ج(1مخالفة املادة السادسة البند )

 درهم 2000إنذار + غرامة 

2.  

يجب أن تكون األرقام باللغة اإلنجليزية وعلى مقدمة  :األرقام )على القارب(
الخلفية  القارب من الجهتين، وأن تكون الخلفية بيضاء واألرقام باللون األسود أو

 سوداء واألرقام باللون األبيض وحسب القياسات التالية:














 (2السادسة البند )مخالفة املادة 
درهم 500 غرامة 

3.  

 :األرقام )على الشراع(
ثبت  يجب

ُ
أن تكون األرقام باللغة اإلنجليزية وعلى جانبي الشراع واضحة وت

 بطريقة جيدة لتفادي سقوطها وحسب القياسات التاليــــــة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3مخالفة املادة السادسة البند )
درهم  500غرامة 

 (4مخالفة املادة السادسة البند ) حالة عدم وجود أرقام على البدن أو الشراع أو عدم وضوحها .  في  .4
 درهم 1000غرامة إنذار + 
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 ( قدم22دليل القوارب الشراعية احمللية فئة )

 

 البحـــــارة املادة السابعة:
 

 العقوبة التعليمات البند

1.  

جميعهم مواطنين ، في حالة مشاركة  ةبحار  5 يجب أن ال يقل عدد البحارة عن . أ

افقة النادي للسماح ألبناء املواطنات  أبناء املواطنات يجب الحصول على مو

 باملشاركة في السباق .

 /أ(1مخالفة املادة السابعة البند )

 شطب النتيجة

ع إشراك أي بحارة من . ب
ُ
( إال بعد /أ1جنسيات لم يتم ذكرها في البند ) يمن

افقة  اللجنة الفنية املنظمة. الحصول على مو

 /ب(1الفة املادة السابعة البند )مخ

 شطب النتيجة

 يجب أن يكون لدى البحارة خبرة بالبحر ويجيدون السباحة.  .2
  (2البند ) مخالفة املادة السابعة

 ُيمنع من املشاركة

3.  

 . سنة 21سنوات، وال يزيد عن  8يجب أن ال يقل عمر البحار عن أ . 
 (/أ3السابعة البند )مخالفة املادة 

شطب النتيجة

 . سنة 16سنوات إلى  8( بحارة أعمارهم من 5فئة الناشئين: العدد)ب. 
 (/ب3)مخالفة املادة السابعة البند 

 شطب النتيجة

 .سنة 21سنوات إلى  8( بحارة أعمارهم من 5فئة الشباب: العدد)ج.
 (ج/3)مخالفة املادة السابعة البند 

 شطب النتيجة

4.  

سوء السلوك، بتعمد ايذاء األخرين، بالقول أو الفعل من النوخذا أو صاحب  . أ

 العضوية.

 /أ(4مخالفة املادة السابعة البند )

 شطب النتيجة والعضوية

سوء السلوك، بتعمد ايذاء األخرين، بالقول أو الفعل من أحد البحارة على  . ب

 .القارب أو قارب القطر أو اللنش

 /ب(4البند )الفة املادة السابعة مخ

شطب النتيجة وايقاف ملدة موسم 

 واحد بحد أقص ى

صدور عبارات غير الئقة من النوخذا أو أحد البحارة تجاه اآلخرين، أو في وسائل  . ج

 التواصل االجتماعي.

 /ج(4مخالفة املادة السابعة البند )

 شطب النتيجة والعضوية

 .وجود بحار غير مسجل ضمن قائمة البحارة  .5
 (5املادة السابعة البند )مخالفة 

 درهم 1000غرامة 

 .مشاركة بحار عليه عقوبة باإليقاف ولم تنتهي مدة العقوبة  .6
 (6مخالفة املادة السابعة البند )

 إلغاء نتيجة القارب املشارك به
 

 املالحظات
 

  اســتبدالهم، يــؤدي إلــى إلغــاء النتيجــة املخالفــة بالتالعــب فــي جنســيات البحــارة أثنــاء الســباق مثــل مشــاركة املخــالفين فــي الســباق ثــم

 وشطب عضوية املشارك.

 .
ً
 يجب أن يكون جميع البحارة الئقين صحيا

  افقة أولياء أمور البحارة الذين تقل أعمارهم عن  سنة . 18يجب على صاحب العضوية أو النوخذة أخذ مو

  افقة من ولي األمر  و النادي . سنوات ، 8تقل أعمارهم عن من باملشاركة يسمح  بشرط الحصول على املو

 . يجب على النوخذا بتأمين البحارة 
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 ( قدم22دليل القوارب الشراعية احمللية فئة )

 

 معدات األمن والسالمة املادة الثامنة:
 

 العقوبة التعليمات البند
 املتسابق.يجب ارتداء جميع البحارة لسترات نجاة قوية ومناسبة لحجم  .1

 (1مخالفة املادة الثامنة البند )

شطب النتيجة

 يجب توفر معدات األمن والسالمة )االسعافات األولية(، وطوق نجاة. .2
 (2البند ) الثامنةمخالفة املادة 

درهم 1000غرامة 

 .3

 يجب أن يكون لكل قارب، قارب قطر بقياس مناسب. . أ
 /أ(3مخالفة املادة الثامنة البند )

 درهم 1000غرامة 

 .عدم وجود قارب قطر . ب
 /ب(3مخالفة املادة الثامنة البند )

شطب النتيجة

 .ضرورة وجود عبوة اشارة دخانية لطلب املساعدة عند اللزوم .4
 (4املادة الثامنة البند )مخالفة 

ال يوجد

 ضرورة وجود علم )راية( برتقالي لرفعه عند طلب املساعدة أثناء سير السباق. .5
 (5الثامنة البند ) مخالفة املادة

درهم 500غرامة  +إنذار

 مرساة مع حبل بطول مناسب. .6
 (6مخالفة املادة الثامنة البند )

درهم 1000غرامة 
 

 املالحظات
 

 .من خروجهم من املوانئ بإتجاه البحر، وأثناء إجراء التجارب 
ً
 ضرورة ارتداء البحارة لسترات النجاة بدأ
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 ( قدم22احمللية فئة )دليل القوارب الشراعية 

 

 إجراءات التسجيل :املادة التاسعة
 

 التعليمات البند
 إبراز العضوية وهويات البحارة املراد تسجيلهم للمشاركة في السباق.  .1

 استمارة املشاركة والتوقيع عليها في مقر النادي. ءالتسجيل بمعرفة صاحب العضوية أو من ينوب عنه بملي  .2

3.  
عتبر أرقام 

ُ
القوارب عبارة عن أرقام للمشاركة ويحق للنادي استرجاعها وتسليمها ملشاركين آخرين في حالة عدم ت

 املشاركة بها ملدة موسم واحد ، وكما يحق للنادي إعادة ترتيب أرقام املشاركين حسب ترتيبها .

4.  
  (SMS)ضافية بالرسائل النصية تكون طريقة التواصل مع األعضاء لتحديد نقطة التجمع واالحداثيات أو أي تعليمات إ

 وال يتحمل النادي أي مسؤولية عن عدم استالم الرسائل النصية.

 يغلق باب التسجيل قبل السباق بيوم أو يومين، حسب اإلعالن.  .5

 استالم أجهزة التتبع.  .6

7.  
صاحب العضوية إذا رغب في االنسحاب أو عدم املشاركة إبالغ النادي قبل السباق بيوم، وعدم  علىبعد التسجيل يجب 

 درهم. 500اإلبالغ في الوقت املحدد توقع عليه غرامة قيمتها 

 يتم تحرير شهادات إفادة باملشاركة ملن يرغب من البحارة بناء على كشف البحارة )اليزوى(.  .8

 )اليزوى( عن طريق بطاقة الهوية خالل فترة الدوام الرسمي بمقر النادي الرئيس ي.يتم تحديث بيانات البحارة   .9

 مخالفة أي بند من بنود التسجيل ال يضمن مشاركة القارب في السباق.  .10

حتسب  .11
ُ
 مشاركة أي محمل ما لم يكن ملالكه عضوية مشارك صادرة من نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت. ال ت

. :تأجيـــــــل السباق  .12
ً
 إبالغ املتسابقين بتأجيل السباق قبل انطالقته ويتم تحديد موعد إقامته الحقا

 

 املالحظات
 

 .يعتبر كل ما يرد في التعليمات التي يتسلمها صاحب العضوية أو من ينوب عنه عند التسجيل إلزامية 

 ،وفي حالة فقدانها أو تلفها يتحمل املستلم قيمتها املالية. أجهزة التتبع عهدة ويجب اعادتها بعد انتهاء السباق مباشرة 
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 ( قدم22دليل القوارب الشراعية احمللية فئة )

 

 نقطة التجمع العاشرة:املادة 
 

 التعليمات البند
 .تقوم اللجنة املنظمة بتحديد منطقة التجمع ونقطة البداية في الوقت املناسب وإبالغ ذلك للمتسابقين  .1

2.  
يجب الدخول بين عوامتي التحضير التي تحددهما اللجنة املنظمة أو التوجه إلى قوارب اللجنة عند نقطة التجمع 

 للتحضير.

 يجب على النوخذا التوجه بالقارب إلى اللجنة عند نقطة التجمع لتثبيت جهاز التتبع.  .3

4.  

 طلب التسجيل بعد اغالق باب التسجيل، أو التحضير بدون تسجيل.  . أ
 /أ(4البند  ) العاشرةمخالفة املادة 

 درهم 1000غرامة 

 .عدم التحضير عند نقطة التجمع . ب
 /ب(4البند ) العاشرةمخالفة املادة 

 درهم 500غرامة 

 

 نقطة التجمع

 يجب على جميع املحامل املرور من خالل عوامات التسجيل كما هو موضح أدناه:

 

 

 كما هو  املرور من خالل عوامات التسجيل

 (1)الشكل حسب موضح 

 

 

 

 

 

 

 

  لن يتم تسجيل القارب في حالة عدم املرور

من خالل عوامات التسجيل كما هو موضح 

  (2)الشكل حسب 
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 ( قدم22دليل القوارب الشراعية احمللية فئة )

 

 خط البداية عشر:احلادية املادة 
 

 العقوبة التعليمات البند

1.  

ت( خط البداية، بالطريقة جميع بويات )عواماصطفاف بعد تحديد ووضع اإل 

دقائق  ستقوم اللجنة بتسجيل املخالفين  10، بعد وضع العوامات ب الصحيحة

 بدون تحذير.

 : (1فة املادة الحادية عشر البند )مخال

 درهم 1000غرامة 

 االصطفاف خلف بويات )عوامات( خط البداية.  .2
(: 2مخالفة املادة الحادية عشر البند )

 ب النتيجةشط

 تجاهل توجيهات اللجان املنظمة .   .3
(: 3مخالفة املادة الحادية عشر البند )

 درهم 2000غرامة 

4.  

 ُيمنع تجاوز املرساة األمامي لعوامتي خط البداية. . أ
 /أ(:4مخالفة املادة الحادية عشر البند )

 درهم 1000غرامة 

 البداية.في حالة عدم ارجاع املرساة األمامية على خط ب.    
/ب(: 4مخالفة املادة الحادية عشر البند )

 شطب النتيجة

 ج.    في حالة سحب املرساة االمامية عند االنطالقة أو أثناء االنطالقة 
(: ج/4مخالفة املادة الحادية عشر البند )

 درهم 2000غرامة 

5.  

 الحمراءصول ارتفاعه إلى العالمة تجاوز ارتفاع الفرمن العالمة الخضراء وو  . أ

 ( 16(املوضح في الصفحة )2،1حسب الشكل )قبل اشارة االنطالقة 

 /أ(:5مخالفة املادة الحادية عشر البند )

 درهم 2000غرامة 

  .تجاوز ارتفاع الفرمن للعالمة الحمراء قبل اشارة االنطالقة . ب
 (:ب/5مخالفة املادة الحادية عشر البند )

 شطب النتيجة

6.  
، اطي يشمل بطن الشراع مع )الدامن(الدوم  بالخر  لف الشراع من اليوش الى

، حسب االشكال املوضحة في الصفحة باستخدام حبل املطاط للف الشراع يسمح

 (.18( و )17) 

: (6مخالفة املادة الحادية عشر البند )

 شطب النتيجة

7.  
 لف الشراع بطريقة غير صحيحة 

: (7مخالفة املادة الحادية عشر البند )

 درهم 2000غرامة 

8.  
 ُيمنع رمي املرساة )الباوره( على إحدى العوامات والتسبب في جرها وتغيير موقعها.

: (8مخالفة املادة الحادية عشر البند )

 شطب النتيجة

9.  
 .لتسبب في إتالف العوامة )البوية(ا

: (9مخالفة املادة الحادية عشر البند )

 درهم 3000غرامة 

  5يجب ترك مسافة كافية ال تقل عن   .10
ً
أمتار بين القوارب عند االصطفاف تفاديا

 للتصادم.

: (10مخالفة املادة الحادية عشر البند )

 درهم 2000غرامة 

11.  
 االصطفاف بطريقة خاطئة تسبب خطورة وتعيق القوارب عند االنطالق.

: (11مخالفة املادة الحادية عشر البند )

 درهم 2000غرامة 

12.  
 القوارب على خط البداية. ُيمنع اقتراب قوارب القطر بعد اصطفاف

: (12مخالفة املادة الحادية عشر البند )

 درهم 2000غرامة 

13.  
 على أصحاب اللنشات واليخوت عدم االقتراب من خط البداية.

: (13مخالفة املادة الحادية عشر البند )

 درهم 2000غرامة 
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 خط البداية عشر:احلادية املادة 

 

 العقوبة التعليمات البند
14.  

 فك الخراطي قبل إشارة اإلنطالقة.يمنع 
: (14مخالفة املادة الحادية عشر البند )

 شطب النتيجة

15.  
 التأخر عن االنطالقة؛ واالنطالق مع القوارب املنطلقة.

: (15مخالفة املادة الحادية عشر البند )

 شطب النتيجة

16.  
 يجب االنطالق من بين عوامات خط البداية.

: (16البند )مخالفة املادة الحادية عشر 

 شطب النتيجة

في حالة االنطالقة الخاطئة تقوم اللجنة برفع العلم األحمر واالصطفاف مرة   .17

 أخرى.

ال : (17مخالفة املادة الحادية عشر البند )

 يوجد

18.  

 

 نطالقة الخاطئة.التسبب في اإل  . أ
: /أ(18مخالفة املادة الحادية عشر البند )

 شطب النتيجة

 الخاطئة.نطالقة نطالق مع اإل اإل  . ب
: /ب(18مخالفة املادة الحادية عشر البند )

 نطالق بين عوامات املخالفيناإل 
 

 املالحظات
 

  .علم أخضر نطالقة عبارة عن طلقة ضوئية، أو صوتية أو برفعاشارة اإل 

 يحق للجنة اعطاء إشارة االنطالقة للوقت الذي تراه اللجنة مناسب.

( 2يسـ ي، يجـب علـى املخــالفين لبنـود اإلصـطفاف رقــم )للمخـالفين خلــف عوامـات خـط البدايــة الرئفـي حالـة قيـام اللجنــة بوضـع عوامـات 

ب(، اإلصـــطفاف بيـــنهم، وفـــي حـــال عـــدم امتثـــال املخـــالفين للتعليمـــات، ســـوف  17/( و)13و) (9( و)8( و)7( و)6( و)5)و (/أ4ب( و)/ 3و)

 تطبق عليهم الئحة العقوبات املعتمدة.

متـــر  يجـــب علـــى املحامـــل االصـــطفاف   200فـــي حالـــة قيـــام اللجنـــة بوضـــع  عوامـــات  اضـــافية خلـــف  عوامـــات خـــط البدايـــة  ملســـافة تقـــدر  

 . 20في الصفحة رقم  (8و 7و 6) خلفها  واتباع التعليمات املوضحة في الشكل رقم 
 

  يمنع تجاوز ارتفاع الفرمن العالمة الخضراء ووصول ارتفاعه
 .العالمة الحمراء أو أكثر قبل االنطالقةالى 

  
 (درهم 2000غرامة املخالفة )

 
 (1الصحيحة حسب الشكل ) الطريقة -
 
 
 

 
 (2الطريقة الخاطئة حسب الشكل ) -
 

 تجاوز ارتفاع الفرمن للعالمة الحمراء قبل اشارة االنطالقة. 

 املخالفة شطب النتيجة  
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  اطي يشمل بالخر لى الدوم إيجب لف الشراع من اليوش

باستخدام حبل املطاط  يسمح( بطن الشراع مع )الدامن
 . للف الشراع

 (3) حسب الشكل
 

 
 
 
 
 
 
 
 اليوش عيجب لف الشراع م 
 
 
 (4الطريقة الصحيحة حسب الشكل ) -
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  (5الطريقة الخاطئة حسب الشكل ) -

 
 ( درهم 2000غرامة املخالفة ) -
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 لف الشراع بطن الشراع مع  أن يشمل يجب

 )الدامن(

 
 

 (6الطريقة الصحيحة حسب الشكل ) -

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 (7الطريقة الخاطئة حسب الشكل ) -

 ( درهم 2000غرامة املخالفة ) -
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 عوامات املخالفين حسب االشكال التالية:  في حالة عدم االلتزام سوف يتم توجيه القوارب املخالفة باتجاه 

 

 
متر بين كل قارب على  5مسافة ال تقل عن يجب ترك  -

 .خط االنطالقة
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 على اآلخرين يجب خاطئ يشكل خطالصطفاف اإل  -

ً
را

 صطفاف بالطريقة الصحيحة التعديل واإل 

 

يجب على القارب املتقدم باللون االحمر معاودة  -
 لتقدمه عن خط البداية، ويمنع 

ً
االصطفاف نظرا

 لوجود قارب خلفه 
ً
قطر القارب للخلف نظرا

وعليه يجب رفع ُمصطف بالطريقة الصحيحة 
املرساة ومعاودة االصطفاف بالطريقة الصحيحة ؛ 

ب وفي حالة عدم امتثاله وتم توجيه االنذار النهائي يج
عليه االصطفاف بين عوامتي املخالفين كما هو 

 .(3)لشكل ا حسب موضح 
وفي حالة االنطالقة بدون التعديل سيتم شطب  -

 .النتيجة 
 

 

  
سوف يتم توجيه انذار نهائي لتعديل القوارب  -

املخالفة وفي حالة عدم التعديل سوف يتم طلب 
 حسب  الرجوع واالصطفاف بين عوامات املخالفين 

 .(4)لشكل ا
 
النهائي واالنطالقة  وفي حالة عدم الرجوع بعد االنذار -

 .من خط البداية سيتم شطب النتيجة
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يمنع تجاوز ارتفاع الفرمن العالمة الخضراء ووصول  -

وفي  ارتفاعه الى العالمة الحمراء أو أكثر قبل االنطالقة
حالة توجيه انذار نهائي له؛ سيتم الطلب منه االصطفاف 

 .(5)لشكل ا حسب  بين عوامتي املخالفين 
 
النهائي واالنطالقة من  وفي حالة عدم الرجوع بعد االنذار -

 .خط البداية سيتم شطب النتيجة

  
املنطقــــــة املشــــــار اليهــــــا بــــــاللون األصــــــفر  ) منطقــــــة محضــــــورة ( و 

 . 6خاصة بلجان السباق كم هو موضح في الشكل رقم 

االصـــــــطفاف الصـــــــحيح للمحمـــــــل يجـــــــب أن يكـــــــون  خلـــــــف  -

 . 1كما هو موضح في النموذج رقم  2عوامات البداية 

فـــــــــي حـــــــــال دخـــــــــول جـــــــــزء مـــــــــن  دســـــــــتور املحمـــــــــل  املنطقـــــــــة  -

( يــــــــتم 2املحضـــــــورة كمــــــــا هـــــــو موضــــــــح فــــــــي النمـــــــوذج رقــــــــم )

 .درهم  5000بغرامة مالية وقدرها مخالفة املحمل  
في حال دخول مقدمة املحمل املنطقة املحضورة كما هو  -

 مخالفته بشطب النتيجة( يتم 3موضح في النموذج رقم )

 

يجـــــــب أن يكـــــــون  خلـــــــف  االصـــــــطفاف الصـــــــحيح للمحمـــــــل -

 . 1كما هو موضح في النموذج رقم  2عوامات البداية 

كمــا هــو  (2)فــي حــال تجــاوز املرســاة األماميــة لخــط البدايــة  -

يــــتم تســــجيل   7رقــــم  ( للشــــكل2النمــــوذج رقــــم )موضـــح فــــي 

 درهم . 2000مخالفة غرامة مالية وقدرها  

ســــوف يــــتم البــــدء فــــي تســــجيل املخــــالفين بعــــد انتهــــاء مهلــــة  -

 االصطفاف

-  

 

 8( للشــكل رقــم 1فــي النمــوذج رقــم ) االصــطفاف الصــحيح  -

 لتقـــــــدم 
ً
 ثـــــــم األماميـــــــة تفاديـــــــا

ً
برمـــــــي املرســـــــاة الخلفيـــــــة أوال

 املحمل . 
 تتســــبب بــــدخول  -

ً
فــــي حــــال عــــدم رمــــي املرســــاة الخلفيــــة أوال

املحمل الى املنطقة املحضورة  كما هو موضـح فـي النمـوذج 

بغرامـة ماليـة يـتم مخالفـة املحمـل    8( للشكل رقـم 2رقم )

 .درهم  2000وقدرها 

 يتم شطب النتيجةعدم التعديل حالة وفي 
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 ( قدم22دليل القوارب الشراعية احمللية فئة )
 

 خط سري السباق الثانية عشر:املادة 
 

 العقوبة التعليمات البند
1.  

متر بين القارب العالي والقارب السافلي أثناء سير  20يجب ترك مسافة ال تقل عن 

 السباق.

: (1املادة الثانية عشر البند )مخالفة 

 ال يوجد

2.  

يجب على النوخذة إبالغ قارب القطر الخاص به بضرورة ترك مسافة كافية بينه 

اقبة  وبين القوارب املتسابقة أثناء سير السباق وعدم مضايقتها والحرص على مر

القارب الخاص به لتقديم املساعدة له أثناء سير السباق في حالة وجود أي طارئ، 

 وعدم التوجه إلى خط النهاية مباشرة بعد االنطالقة.

: (2مخالفة املادة الثانية عشر البند )

 درهم 2000غرامة 

3.  
في حالة الخايور، تكون أولوية العبور للقارب املنطلق بنفس وضعية الشراع عند 

 للتصادم.
ً
 االنطالقة وعلى القارب االخر إفساح املجال له تفاديا

: (3الثانية عشر البند )مخالفة املادة 

للطرفين  درهم 2000غرامة 

 والتعويضات على املتسبب

4.  

عند سقوط أحد البحارة أثناء سير السباق، وعدم وجود قارب إنقاذ أو قارب قطر 

 منه النتشاله، يجب على النوخذا رفع العلم البرتقالي والتوقف إلى أن يتم 
ً
قريبا

 .إنقاذه

: (4البند )مخالفة املادة الثانية عشر 

 شطب النتيجة

 عدم رمي الطعان واملخلفات في البحر.  .5
: (5مخالفة املادة الثانية عشر البند )

 درهم 1000غرامة 

 .ف أو أي أداة أخرى ُيمنع التجديف باملجدا  .6
: (6مخالفة املادة الثانية عشر البند )

 شطب النتيجة

افقة اللجنة.   .7  يمنع تقديم أي مساعدة خارجية من قارب القطر دون إعالم ومو
: (7مخالفة املادة الثانية عشر البند )

 شطب النتيجة
 

 الحظاتامل
 

  في حالة وجود سفن ومراكب تعبر أمام خط سير القوارب يجب على النوخذا توخي الحذر والعبور من خلف وليس من

 للتصادم.أمام السفن واملراكب 
ً
 العابرة تفاديا

 قرر  :إلغاء السباق
ُ
. ت

ً
 اللجنة إلغاء السباق بعد انطالقته ألسباب قهرية، ويتم تحديد موعد إقامته الحقا
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 أثناء سري السباق
 

 
 

 

 
 

  في حال رغبة النوخذا بالطلوع عالي يجب

اعطاء القوارب املتجه لخط النهاية االولوية 

 .(1الشكل )والعبور من خلفها حسب  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  

ً
وعدم إجبار القوارب بالتعاله معه تفاديا

 (.2للتصادم حسب الشكل )

 

 

 

 
 
 
  في حال رغبة النوخذا بالنزول سافل  يجب

اعطاء القوارب املتجه لخط النهاية األولوية 
 .(3والعبور من خلفها حسب الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  

ً
وعدم إجبار القوارب بالنزول معه تفاديا

 .(4للتصادم حسب  الشكل )
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طريقة صحيحة قام بها نوخذا القارب  -

 
ً
املنطلق بعكس يوش السباق، تفاديا

 .(5للتصادم حسب الشكل )
 
 
 
 
 
 
يجب على النوخذا صاحب القارب باللون  -

افساح املجال للقوارب  االحمر االنتباه و
باللون االخضر حيث أن االولوية للقوارب 

بنفس يوش السباق؛ وعلى  املنطلقه
القارب اآلخر افساح املجال وفي حالة 
التصادم تقع مخالفة على القاربين 
ويتحمل املتسبب )بعكس يوش السباق( 

 .(6التعويضات حسب الشكل )

 

السفن في حالة وجود سفن ومراكب تعبر أمام خط سير القوارب، يجب على النوخذا توخي الحذر والعبور من خلف وليس أمام 

 للتصادم حسب اال 
ً
 شكال التالية:واملراكب العابرة تفاديا

 
 

 
 
 

 
 .(7)الشكل حسب عبور صحيح  -
 

 

 
 
 
 

 .(8)الشكل حسب عبور خاطئ  -
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 ( قدم22دليل القوارب الشراعية احمللية فئة )
 

 خط النهاية :الثالثة عشراملادة 
 

 العقوبة التعليمات البند
1.  

الدخول ما بين عوامات خط النهاية من االتجاه الصحيح، وفي على جميع القوارب 

 حال الدخول الخاطئ يجب تعديل الوضع والعودة للدخول من االتجاه الصحيح.

: (1مخالفة املادة الثالثة عشر البند )

 شطب النتيجة

2.  

في حالة قيام اللجنة بوضع ثالثة عوامات لتفادي التصادم عند الدخول لخط 

وضع على النحو التالي: )السافلية والوسطى باللون البرتقالي النهاية سوف 
ُ
ت

والثالثة )العالية( باللون األصفر، ليعبر بين العوامتين البرتقاليتين القوارب 

املنطلقة بنفس يوش السباق، والعوامتين البرتقالية والصفراء، تمر منها القوارب 

دخول بين العوامة املنطلقة بعكس يوش السباق وذلك بعمل خايور قبل ال

 للتصادم عند خط النهاية.
ً
 البرتقالية والعوامة الصفراء تفاديا

: (2مخالفة املادة الثالثة عشر البند )

 درهم 2000غرامة 

 .يمنع االصطدام بعوامة خط النهاية والتسبب في جرها  .3
: (3مخالفة املادة الثالثة عشر البند )

 شطب النتيجة

 النهاية وترك مسافة كافية قبل إنزال الشراع. يمنع تكدس القوارب بعد خط  .4
: (4مخالفة املادة الثالثة عشر البند )

 درهم 1000غرامة 

 يمنع مرور قوارب القطر واللنشات بين عوامات خط النهاية.  .5
: (5مخالفة املادة الثالثة عشر البند )

 درهم 1000غرامة 

6.  
افقة لجنة  ُيمنع تنزيل الدقل وفك الشراع من الفرمن بعد نهاية السباق دون مو

 السباق.

: (6مخالفة املادة الثالثة عشر البند )

 شطب النتيجة

7.  
على جميع الفائزين الذين تحددهم اللجنة، التوجه إلى مقر النادي إلجراء 

 الفحص الفني.

: (7مخالفة املادة الثالثة عشر البند )

 شطب النتيجة
 

 املالحظات
  افساح املجال للدخول بين عوامات خط النهاية من العالي ومن السافل وعدم التضييق يجب على جميع القوارب مراعاة

 على القوارب األخرى والتسبب في خروجها من بين عواماتي خط النهاية.

  ُيشترط عبور مقدمة دستور القارب بين عوامات خط النهاية إلحتساب النتيجة وليس بشرط عبور القارب بالكامل

 الحتساب النتيجة.

  يجوز للجنة املنظمة أثناء السباق  تقليص مسافة السباق في حالة اقتراب موعد غروب الشمس و في حالة انخفاض

 سرعة الرياح أو تأخر هبوب الرياح كما يحق للجنة املنظمة  وضع عوامات خط النهاية حسب تقديرها.

 ملالية إلى النادي.يحق لإلدارة شطب جولة السباق لألسباب التي تراها ، وتحويل مخصصاتها ا 
 

 اعتماد جزئي لنتيجة السباق : 
بعد دخول عدد من القوارب لخط النهاية، وعدم تمكن بقية القوارب من الدخول بسبب اقتراب موعد غروب الشمس  -

أوتغير مفاجئ في حالة الطقس وحال سوء األحوال الجوية دون اكتمال دخول القوارب لخط النهاية، تُعطي اللجنة مهلة 

 بعد دخول صاحب املركز األول، ومن ثم يتم 
ً
زمنية من نصف ساعة إلى ساعة واحدة بحد اقص ى أو ما تراه مناسبا

مدت حسب جدول توزيع 
ُ
اعتماد نتيجة املراكز التي وصلت خالل هذه املهلة ويتم توزيع الجوائز على القوارب التي اعت

املهلة أو بعد قرار اللجنة  انتهاء ووصلت لخط النهاية بعد لبدايةالجوائز، أما بقية القوارب التي تم تحضيرها عند خط ا

 بالتساوي.بإقاف احتساب النتائج أ
ً
 ولم تتمكن من استكمال السباق، فيتم توزيع املبالغ املتبقية عليهم جميعا
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 خط النهاية

 

  حيث أن العوامات البرتقالية عوامات ؛ عوامتان باللون البرتقالي والعوامة في العالي باللون األصفر  3خط النهاية عبارة عن

  حسبللقوارب املنطلقة بنفس يوش السباق أما العوامة الصفراء والبرتقالية للقوارب املنطلقة بعكس يوش السباق وذلك 

 االشكال التالية:

 

 

 

 

 

 

العوامتان باللون البرتقالي لعبور القوارب  -

 املنطلقة بنفس يوش السباق كما هو موضح

 .(1الشكل ) حسب

 

 

 

كما هو موضح للقارب األحمر دخول خاطئ  -

ويجب الدخول بين  (2حسب الشكل )

ث القارب منطلق العوامات البرتقالية حي

حادث بفي حالة التسبب وبنفس يوش السباق 

 املسؤوليةيتحمل النوخذا 

 

  

 

 

نطلقة  -
ُ
العوامة الصفراء والبرتقالية للقوارب امل

بعكس يوش السباق بشرط إجراء عملية 

الخايور والدخول كما هو موضح حسب الشكل 

(3.) 

 

 

 

كما هو موضح  للقارب األحمر  دخول خاطئ -

ويجب الدخول بين العوامة  (4الشكل )حسب 

الصفراء والبرتقالية حيث القارب منطلق 

حادث بفي حالة التسبب بعكس يوش السباق و

 يتحمل النوخذا املسؤولية.
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 للتصادم بعد الدخول  -
ً
دخول صحيح تفاديا

 .(5الشكل )حسب  لخط النهاية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العوامات حمر بين دخول خاطئ من القارب األ  -

 وعليه اجراء خايور قبل الدخول كما هو موضح

 .(6الشكل )حسب 

 

 

 

 

 

 

   

 

يجب على جميع القوارب مراعاة افساح املجال  -

( ، لدخول القوارب بين 7حسب الشكل )

.عوامتي خط النهاية من العالي

 

 

 

 

 

ييق على القوارب اآلخرى حسب ضوعدم الت -

في خروجها من عوامتي  ( والتسبب8الشكل )

 .خط النهاية
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يجب على جميع القوارب مراعاة إفساح املجال  -

لدخول القوارب بين عوامتي  (9حسب الشكل )

 .خط النهاية من السافل

 

 

 

 

 

 

 

وعدم التضييق على القوارب االخرى حسب  -

في خروجها من عوامتي  ( والتسبب10الشكل )

 .خط النهاية
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 ( قدم22دليل القوارب الشراعية احمللية فئة )
 

 الفحص الفني ة عشر:رابعاملادة ال
 

 التعليمات البند
 الفائزين. ألوائلسوف يتم إجراء الفحص الفني   .1

2.  
في حال وجود أي مخالفات أو تجاوزات للمواصفات الفنية سوف تقوم اللجنة بتطبيق دليل العقوبات واملخالفات 

 .املعتمدة

 يجوز للجنة إجراء الفحص الفني على أي قارب تختاره.  .3

 يحق إلدارة النادي إجراء إي تعديالت أو إضافات في املواد أو البنود حسب الحاجة وإبالغ املتسابقين بها.  .4

5.  
قدم يحق للجنة االستعانة بنظام التتبع في تحديد املتسبب عن أي حادث، أو أي مخالفة عند خط البداية بتحديد املت

 عن الخط، وأثناء سير السباق وعند خط النهاية في تحديد املراكز والتأكد من صحتها.
 

 جلنة اإلعرتاضات
 .افق االعتراضات مع تعليمات السباق  يمكن الحصول على طلب اعتراض من إدارة النادي، على أن تتو

  بالرسوم وقدرها 
ً
 درهم. 5000يقدم طلب االعتراض مرفقا

  الرسوم في حالة صدور قرار بصحة الشكوى أو االعتراض.يتم استرجاع 

 .سترجع الرسوم في حالة ثبوت عدم صحة شكواه أو اعتراضه
ُ
 ال ت

 .يجب أن ال يتجاوز موعد التقديم فترة ثالثة ساعات من إعالن النتائج األولية 

 .تعتبر قرارات لجنة االعتراضات قطعية وغير قابلة للطعن أو االستئناف 
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 ( قدم22القوارب الشراعية احمللية فئة )دليل 
 

 دليل التعويضات اخلامسة عشر:املادة 
 

 

 عند وقوع حادث أدى إلى أضرار، تكون قيمة التعويضات في التسوية بين املتسبب واملتضرر بالتراض ي، على النحو التالي:

  قدم 60فئة 

 املتضرر من السباق.عشرون الف درهم  للمتضرر في حالة التأخير أو انسحاب  20.000 .1

 .عشرة آالف درهم للمتضرر في حالة أتالف او كسر أي من الدقل، الدستور، القلمي، الفرمن أو جزء من القارب10.000 .2

 خمسة وعشرون الف درهم في حالة اتالف الشراع. 25.000 .3

 في حالة اتالف شراع القلمي.خمسة عشر الف درهم   15.000  .4

  قدم 43فئة 

 .الف درهم  للمتضرر في حالة التأخير أو انسحاب املتضرر من السباقخمسة عشر  15.000 .1

 .، الفرمن أو جزء من القاربف او كسر أي من الدقل، الدستور عشرة آالف درهم للمتضرر في حالة أتال  10.000 .2

 .ف درهم في حالة اتالف الشراع عشرون ال 20.000 .3

  قدم والبوانيش 22فئة 

 .في حالة التأخير أو انسحاب املتضرر من السباقخمسة آالف درهم للمتضرر  5.000 .1

 .الفرمن أو جزء من القارب او كسر أي من الدقل، الدستور،خمسة آالف درهم للمتضرر في حالة أتالف  5.000 .2

 .ف درهم في حالة اتالف الشراع عشرة آال  10.000 .3
 
 
 

 املالحظات
 

  املطلوبة وابالغ النادي من املتضرر بذلك.يتم ايقاف القارب عن املشاركة حتى قيامة بالتعويضات 
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 ( قدم22دليل القوارب الشراعية احمللية فئة )
 

 املسؤولية والشروط العامة عشر: السادسةاملادة 
 

 

 التالي: يتحمل صاحب العضوية متضامنا مع النوخذة

 أي مخالفات وحوادث يتسبب بها وتقع عليهما املسؤولية القانونية والجنائية.  .1

 يتحمل أي أضرار أو إصابات تحدث ألي بحار أو أي فرد من افراد قارب القطر واللنش التابعين له. .2

 يتحمل مسؤولية أي تصرفات من قبل أفراد قارب القطر أو اللنش التابعين له. .3

 يتحمل مسؤولية تصرفات بحارته املتواجدين على القارب. .4

 ت الثبوتية املقدمة للنادي.يكون مسؤوال عن صحة البيانات واألوراق واملستندا .5

 ال يتحمل النادي أية مسؤولية. .6

 يقر املشارك باآلتي:

 للوائح والنظم ودليل  .1
ً
للنادي الحق في الفصل في الخالفات والنزاعات والتعويضات التي تنشأ خالل السباق، طبقا

 زمة التنفيذ.التعويضات، وأن قرارات اللجنة املنظمة للسباق ولجنة التحكيم ولجنة االعتراضات مل

 للنادي الحق في تجميد مبالغ الجوائز لحين سداد املخالفات أو التعويضات أو استقطاعها من الجائزة املالية. .2

يقر صاحب العضوية بأن النادي غير مسؤول عن أي تعويضات أو مطالبات جراء إلغاء فئة من فئات القوارب الشراعية و  .3

 وقياسات اآللة .التجديف أو التعديل في مواصفات القارب 

 للجهالة، ويتعهد بإعالم النوخذا والبحارة  .4
ً
بأنه استلم دليل تنظيم سباقات القوارب الشراعية املحلية واطلع عليها اطالعا نافيا

( بمضمون الدليل في حالة تكليف نوخذا غيره بمهمة النوخذا، وتقع عليه املسؤولية الكاملة في حالة عدم اعالمهم 
ً
)خطيا

 ويتعهد بتطبيق جميع م
ً
في االستفسار من النادي عن أي مالحظات ا جاء بموادها من األولى إلى السادسة عشر، وله الحق خطيا

 من استالمه، وبعد ذلك يكون هو املسئول األول عن تنفيذ كل الشروط والتعليمات 
ً
في مضمون الدليل خالل خمسة عشر يوما

 الواردة بالدليل.
 

 

 شروط عامة
 

 

وصور وأسماء األعضاء والنواخذا والبحارة في وسائل اإلعالم املكتوبة واملرئية واملسموعة ووسائل يحق للنادي استخدام بيانات  .1

 التواصل االجتماعي واالعالنات الترويجية للجهات الراعية والسباق.

 الجتماعي.يحق للنادي نشر الصور والعقوبات ومرتكبيها في وسائل اإلعالم املكتوبة واملرئية واملسموعة ووسائل التواصل ا .2

افقة التامة  واالطالع على كافة القوانين والشروط . .3  املشاركة في السباقات من صاحب العضوية  تعني املو

 يحق للنادي االحتفاظ بالهويات للتدقيق على املشاركين وحتى انتهاء السباق. .4

والترويج لها ونشرها بالطريقة والكيفية  يحق للنادي استخدام الشراع وبدن القارب في وضع امللصقات االعالنية الخاصة بالرعاة .5

 التي يراها مناسبة. 

تحال إلى لجنة التحكيم أي مخالفة لم ُينص عليها في التعليمات ولم يشار إليها في دليل العقوبات للبت فيها، ويكون قرارها نهائي  .6

 وإلزامي التنفيذ.

 أو أشخاص من خارج اللجنة املنظمة للنادي .ال يتم اعتماد أي تصوير للقوارب املخالفة  من قبل املتسابقين  .7

لغى نتيجة القارب املشارك  .8
ُ
عتمد، وت

ُ
في حالة مشاركة عضو تم توقيع عقوبة عليه سواء )تجميد أو إيقاف أو شطب العضوية( ال ت

 به. 

 إلى املركز الـ  39نقطة والثاني  40طريقة احتساب النقاط: يحسب للفائز األول  .9
ً
 الذي يحصل على نقطة واحدة. 40نقطة تنازليا

 يحق للنادي إقامة السباقات في أي يوم من أيام االسبوع .   .10

 في حالة تنظيم النادي سباق للنخبة بعدد معين، يتم اختيار املتسابقين بناء على ترتيبهم في مجموع نقاط أبطال املوسم. .11

 راكز هو ترتيب نتيجة أخر سباق.إذا تساوى قاربين أو أكثر في عدد النقاط يكون الفصل في تحديد امل .12

 في حالة الحصول على عدة إنذارات في جولة واحدة تقيد على أنها )انذار واحد فقط(. .13


