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

 للقـوارب الشراعية احملليــة وشـروط العضويـة يف نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت
 

 عضوية مشارك األوىل:املادة 
 

 : بطاقة عضوية مشارك

(قدمباإلضافةإلىالبوانيشالشراعيةفقط،22(قدمو)43(قدمو)60هيبطاقةعضويةتصدرملالكاملحاملالشراعيةفئة)

فيناديأبوظبيللرياضاتالشراعيةواليخوت،وتسمحلهباملشاركةفيمنكلعام12-31إلى1-1تبدأمننظيررسوماشتراك

.حسبعضويةالفئةاملشتركبهاوملدةموسمرياض يواحدسباقاتالقواربالشراعيةالتراثيةالتيينظمهاالنادي

 : (مؤقتةمشارك ) بطاقة عضوية 
لألعضاءالجدد.تصدر

 .12-31وينتهيفي1-1موسمرياض يواحديبدأمنمدة العضوية:
 شروط العضوية: 

أنيكونمنمواطنيدولةاإلماراتالعربيةاملتحدة. .1

اعتماداستمارةطلبالعضوية. .2

 أنيمتلكقاربأومجموعةقواربشراعيةتراثية. .3

 قاربواحدفيكلفئة.اليجوزإصدارأكثرمنعضويةواحدةلنفسالعضواملشارك،ولهالحقبتسجيل .4

 .ضويةلشخصأخربالبيعأوالتنازلاليجوزنقلالع .5

افقةعلىكلماجاءفيجميعاملوادوالبنودوالعملبها. .6 املو

 املستندات املطلوبة:
 .بطاقاتهوياتاملالكوالنوخذا،وبحارةالقارب

 افقةمنالجهةأوباسمغيراسمصاحبالعضويةفيكشوفاتالتسجيلقاربفيحالةتسجيلال يجباحضاررسالةمو

.الشخصيةاملرادالتسجيلباسمها

 .شهادةتصنيعالقاربمنمنجرةمعتمدةومرخصة.أوشهادةفحصمنالنادي

 واللنشالخاصبهإنوجدمسجلباسمصاح معبطاقاتارفاقملكيةقاربقطربقياسومحركمناسب، بالعضوية،

هوياتبحارةقاربالقطرواللنش.

 .شهادةمنالبنكبرقمالحساب/األيبان 

 .توكيلفيحالةوجودممثلعنصاحبالعضوية،ُيسمحلهبالتسجيلفقط

 :رسوم العضوية 
 3000(قدمـ60درهمللقاربفئة)

 2000(قدمـ43درهمللقاربفئة)

 1000(قدمـ22)درهمللقاربفئة

 1000درهمللبانوشـ

غيرمستردة،ويمكنإجراءأيتعديلعلىبياناتالعضويةبعدالتسجيلواستالمبطاقةالعضويةمقابلرسومرسومالعضوية

.درهم500قدرها

 فقطبناديأبوظبيللراياضاتالشراعيةواليخوت(أعالهخاص)برنامجالعضويةاملذكور
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 ـ إيقاف ـ  شطب العضوية ـ أو غرامة(أسباب )جتميد  
  

 العقوبة املادة االوىل البند
التالعبباملواصفات .1

(1مخالفةاملادةاألولىبند)

شطبالنتيجةوالعضوية

تقديمبياناتأومعلوماتغيرصحيحة. .2
(2مخالفةاملادةاألولىبند)

 شطبالنتيجةوالعضوية

 .3
الفعلمنصاحبالعضويةأوالنوخذاأوالبحارةتعمدايذاءاألخرين،بالقولأو

علىالقاربأوقاربالقطرأواللنش

(3مخالفةاملادةاألولىبند)

 شطبالنتيجةوالعضوية

 .4
تعمدوأومتسابقآخرفريقآخرأحدأعضاءبضررالفريقأحدأعضاءتوجيه

التسبببانسحابهمنالسباق.هأوتعطيل

(4األولىبند)مخالفةاملادة

الفريقشطبنتيجةوعضوية

 .5
تلفظالنوخذاأوأحدالبحارةبألفاظأوعباراتغيرالئقةتجاهاآلخرين.أوفي

وسائلالتواصلاالجتماعي.

(5مخالفةاملادةاألولىبند)

شطبالنتيجةوالعضوية

 .6
العضوية(شكاوىضدشخصبعينهسواءكانصاحب3إذابلغعددالشكاوي)

أوالنوخذاأوالبحار.

(6مخالفةاملادةاألولىبند)

تجميدالعضوية

مخالفةدليل)املواصفاتالفنية(أو)التعليمات(أو)الشروطالعامة(. .7
(7مخالفةاملادةاألولىبند)

حسبنصالعقوبة

.شهر12خاللعقوباتالحصولعلىثالث .8
(8مخالفةاملادةاألولىبند)

تجميدالعضوية

 .9
يوممنتاريخانتهائها.30عدمتجديدبطاقةالعضويةخاللأ.

/أ(9مخالفةاملادةاألولىبند)

درهم500غرامة

(يوم.30عدمالتجديدبعدانتهاءاملهلةاملقدرةبـ)ب.
/ب(9مخالفةاملادةاألولىبند)

شطبالنتيجةوإيقافالعضوية

افقةالنادي.نزعاللوحةاملعدنية .10 منالقاربوتركيبهافيقاربأخردونمو
(10مخالفةاملادةاألولىبند)

شطبالنتيجةوتجميدالعضوية

 .11
اكتشافعدموجودخبرةلدىالبحارةوغيرمؤهلينلإلبحاربالشراعممايشكل

علىحياتهموحياةاآلخرين.
ً
خطرا

(11مخالفةاملادةاألولىبند)

شطبالعضوية

وجودنوخذاغيرمؤهلومرخصلهمنالناديأثناءالسباق. .12
(12مخالفةاملادةاألولىبند)

شطبالنتيجةوإيقافالعضوية

املشاركةفيالسباقبدونعضويةمشارك. .13
(13مخالفةاملادةاألولىبند)

شطبالنتيجة

شهر.12حصولصاحبالعضويةاملؤقتهعلىثالثعقوباتخالل .14
(14املادةاألولىبند)مخالفة

العضويةشطب

 تفســــريات:

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

 توقيع العقوبة.

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

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

 تحسبالعقوباتعلىجميعالفئاتاملندرجةتحتالعضوية. .4
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 ( قدم43دليل القوارب الشراعية احمللية فئة )
 

 (:القارب)جسد  البدن املادة الثانية:
 

 العقوبة املواصفات البند

 .1

يجبالتقيدباألشكالاملحليةعندصناعةالقارب،ويجبأنيكونللقارببيص

وأميالوليحان،ويمنعاستخدامالوشراتاألوروبيةمنناحيةالشكلواملضمون،

أو ببعضها، الليحان لصق ُيمنع أوكما أوالشالمين تجويفالبيصأوالصواره

األميال.العطفأو

(1مخالفةاملادةالثانيةالبند)

شطبالنتيجة

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

االكومياملعتمــــــد(و)ليحانخشبالساياملعتمد(.

(2مخالفةاملادةالثانيةالبند)

شطبالنتيجة

 .3
 )الشلمان للقارب الداخلي والربط األجزاء صنع

ُ
-ت الصوروالصوارة-العطفة

مناألخشابالتالية)خشبفقطاألميال(-البيص-السطاح-الفلس-واملشايات

االكومياملعتمد(ــ)خشبالساياملعتمد(ــ)خشبالواوياملعتمد(.

(3مخالفةاملادةالثانيةالبند)

شطبالنتيجة

 .4
يمنعاستخدامأليافالفايبرجالسأوأيموادغيرخشبيةفيصناعةالقارب،وُيمنع

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

باستخداماألبوكس يلتقويةالقاربمنالداخلوالخارج.

(4مخالفةاملادةالثانيةالبند)

وشطبالعضويةشطبالنتيجة

 .5

وضعونشاتفيالقارب،كمايمنعاستخدامالطوانفللدستور.ُيمنع .أ
 /أ(5مخالفةاملادةالثانيةالبند)

شطبالنتيجة

يمنعوضعأيإعالناتأوملصقاتدعائيةعلىبدنالقارببدونتصريحمن .ب

.إدارةالنادي

  /ب(5)خالفةاملادةالثانيةالبندم

درهم5000إنذار+غرامة

 .6
 استخدام أوطريقةيمنع بأسلوب القارب أوموازنة )العالقيات( املوازنة أحزمة

مخالفةمثلاستخدامالحبال.

(6مخالفةاملادةالثانيةالبند)

شطبالنتيجة

 .7
أو )الطرمبات( املاء خزانات لتعليق أوخارجها الزبدرة على تركيبقواعد ُيمنع

أكياسالرمل)الطعان(أوبهدفتعلقالبحارةبها.

(7مخالفةاملادةالثانيةالبند)

شطبالنتيجة

 .8
ُيمنعتعليقأكياسالرملخارجالقارب،وُيسمحبوضعهافقطعلىالسطاحوعلى

الزبدرة.

(8مخالفةاملادةالثانيةالبند)

درهم2000غرامة

 .9

 قدم 3 بتعاريضوقيماماميةوخلفيةمثبتةبالبراغيبارتفاعيجبأنيزودالقارب

حسبيوخذالقياسمناعلىالتعراضهالىالسطحالعلوياملوازيللوحالوجه()

(كمايزودالقارببشبريةمثبتةبالبراغي)املسامير(4الشكلاملوضحفيالصفحة)

 بقياسعرضالرقعةبالطريقةالتقليديةوبربوش،وزولييتسعلشخص.

(9مخالفةاملادةالثانيةالبند)

درهم2000غرامة

 .10
و العبد، أمام عملحاشية ُيمنع حالةالتتجاوزيجبأن في الدستورالدقل ريل

النسيعة.

(10مخالفةاملادةالثانيةالبند)

درهم2000غرامة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 
 

 
 

 
 

 املالحظات 
 

 مفتوح.بحاربهفيالظروفالصعبة.ووزنالقاربالقاربقويبحيثيمكنقطرهأواإليجبأنيكونبدن 

 فيحالةوجوداخشابمننفساملسمياتاملعتمدةولكنبأشكالوألوانمختلفة،يجبعدمالبدءفياستخدامهاإال

افقةعليهامنالنادي.  بعداعتمادهاواملو

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

 إلىإلغاءالنتيجةوشطبعضويةاملشارك.املخفية،يؤدي

 (9البند)قدم)يوخذالقياسمناعلى3يجبأنيزودالقارببتعاريضوقيمأماميةوخلفيةمثبتةبالبراغيبارتفاع:

.(1حسبالشكل) التعراضهالىالسطحالعلوياملوازيللوحالوجه(

   درهم(2000)ماليةوقدرهاغرامة:املخالفة -
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 ( قدم43دليل القوارب الشراعية احمللية فئة )

 

 قياسات القارب املادة الثالثة:
 

 العقوبة املواصفات البند

 .1
قدم.)يؤخذالقياسمنخارج43قدمواليقلعن44اليزيدعن :طول القارب

امليلاألماميإلىخارجامليلالخلفي(وُيحسبالبرميلإنوجدضمنطولالقارب.

(1املادةالثالثةالبند)مخالفة

شطبالنتيجة

 .2
إنش)يوخذالقياسمنأعلىلوحالوجه41اليقلعن :ارتفاع امليل األمامي

 .إلىأسفلاملالج(

(2مخالفةاملادةالثالثةالبند)

درهم5000غرامة

 .3
قدم4.5انش(واليزيدعن6قدمو3) قدم3.5اليقلعن: ارتفاع امليل اخللفي

 .انش()يؤخذالقياسمنالسطحالعلويللرقعةإلىأسفلاملالج(6وقدم4)

(3مخالفةاملادةالثالثةالبند)

 درهم5000غرامة

 .قدم)يؤخذالقياسمنخارجلوحالوجه(5اليقلعن :عرض الرقعة .4
(4مخالفةاملادةالثالثةالبند)

 درهم5000غرامة

انش()يؤخذالقياسمنالسطح6قدمو1)قدم1.5اليقلعن: ارتفاع الرقعة  .5

 .العلويللرقعةواملوازيللوحالوجهإلىرؤوساملغازي()قفلالرقعة(

(5مخالفةاملادةالثالثةالبند)

 درهم5000غرامة

 .6
انش()يؤخذالقياسمنخارج6قدمو10قدم)10.5اليقلعن عرض القارب:

.احتسابالجانتهلوحالوجه،منوسطالقارب(بدون

(6مخالفةاملادةالثالثةالبند)

 شطبالنتيجة

 (إنشعلىطولالقارب.2يقلارتفاعهعن)الالبيـص: .7
(7مخالفةاملادةالثالثةالبند)

 شطبالنتيجة

 (إنشعلىطولالقارب.2اليزيـدعن) ارتفاع اجلافتوه: .8
(8مخالفةاملادةالثالثةالبند)

 شطبالنتيجة

 .9
إنش()يؤخذالقياسمنالجافتوه6قدمو3قدم)3.5اليقلعن عمق القارب:

 .إلىالسطحالعلويواملوازيللوحالوجهفيوسطالقارب(

(9مخالفةاملادةالثالثةالبند)

 شطبالنتيجة

 

 املالحظات
 

 (انشيتمتوجيه1،أماإذاكانتمخالفةالقياسالتتجاوز)(انشيتمتطبيقالعقوبة1الفةالقياسأكثرمن)إذاكانتمخ

إنذار،وضرورةتعديلالقياسفيالسباقالقادم.

 التالعببمقاساتالجافتوه،والبيصمثلمطابقتهللمواصفاتفياملكانالذييؤخذمنهالقياس،وغيرمطابقفيأماكن

عضويةاملشارك.أخرىمنالقارب،يؤديإلىإلغاءالنتيجةوشطب
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 ( قدم43دليل القوارب الشراعية احمللية فئة )

 

 والصوارة والفلس قياسات السطاح املادة الرابعة:
 

 العقوبة املواصفات البند

 .1

يفضلأنيكونللقاربسطاحكاملوفيحالةعدموجودسطاحكامليجبأنتكونالقياساتكالتالي:

  قدم6عنطولالفنةاألماميةالتقل .أ

.يؤخذالقياسمنخارجامليلاألماميإلىصورالفنه()

/أ(1مخالفةاملادةالرابعةالبند)

 درهم5000غرامة

 قدم6طولالفنةالخلفيةالتقلعن .ب

.يؤخذالقياسمنخارجامليلالخلفيإلىصورالفنه()

:/ب(1مخالفةاملادةالرابعةالبند)

 درهم5000غرامة

قدم1.5عرضالسطاحمنصورالفنةاألماميةإلىصورالفنةالخلفيةج.

.إنش()ويؤخذالقياسمنخارجلوحالوجهإلىمردالسطاح(6قدمو1)

) البند الرابعة املادة :/ج(1مخالفة

 درهم5000غرامة

 .2
انش)املثالثة(،)ويؤخذالقياسمنخارج6قدمو14اليقلعن: صور الدقل

.األماميإلىحفرالدقلفيالصور(امليل

:(2مخالفةاملادةالرابعةالبند)

 درهم5000غرامة

 .3
سم)يؤخذالقياسمنالجافتوهإلىالسطح36اليزيدعن  : ارتفاع الفلس

 .العلويللفلس(

:(3مخالفةاملادةالرابعةالبند)

 شطبالنتيجة

4.  

 : سيك الفلس

.إنش3اليقلعمقهعن .أ
بعةالبندااملادةالرمخالفة

 شطبالنتيجة:/أ(4)

ُيمنعوضعأيإضافاتمتحركةأسفلالسيكلرفعالدقل. .ب
:/ب(4مخالفةاملادةالرابعةالبند)

 شطبالنتيجة

ضرورةعملمغرخلفالفلسلسهولةقياسسمكالجافتوهوالبيص. .ج
البند) الرابعة املادة :/ج(4مخالفة

 اليوجد

 

  الحظاتامل
 

 (انشيتم1إذاكانتمخالفةالقياسأكثرمن)(انشيتم1،أماإذاكانتمخالفةالقياسالتتجاوز)تطبيقالعقوبة

توجيهإنذار،وضرورةتعديلالقياسفيالسباقالقادم.

 لنتيجةالتالعببوضعاضافاتمتحركةاسفلالسيكلرفعالدقلوازالتهابعدالوصوللخطالنهاية،يؤديإلىإلغاءا

 وشطبالعضوية.
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 ( قدم43دليل القوارب الشراعية احمللية فئة )
 

 قياسات اآللــــة املادة اخلامسة:
 

 العقوبة املواصفات البند

 .1

 .يصنعالصاريمنالخشبأوأيموادأخرى:الصاري )الدقل( 

قدمويؤخذالقياسمنالسيك32طولالصاري)الدقل(اليزيدعن .أ

 .بالشكلالتقليديإلىالقب

 : /أ(1مخالفةاملادةالخامسةالبند)

شطبالنتيجة

.إنش3سيكالدقلاليقلعن .ب
) البند الخامسة املادة  (:/ب1مخالفة

شطبالنتيجة

 .2

 .رتفاعالفرمنإيجبوضععالمةعلىالدقللتحديد .أ

(10)املوضحفيالصفحةرقم(1)حسبالشكل

املخالفة البند الخامسة أ(:/2)املادة

درهم5000غرامة

واالصطفافخلفالقوارب

 .خضر)صبغوليسلصق(أحمروألونالعالمة .ب

.(10)املوضحفيالصفحةرقم (1حسبالشكل)

: (ب/2مخالفةاملادةالخامسةالبند)

درهم2000غرامة

انش6االحمروانشالقسمالعلويباللون6قدم)1عرضالعالمةج.

املوضحفيالصفحة(1حسبالشكل).القسمالسفليباللوناالخضر(

.(10)رقم

 : (ج/2مخالفةاملادةالخامسةالبند)

 درهم2000غرامة

إ اذا؛وقدم7اليزيدعنعلىالعالمةألىإرتفاعالعالمةمنسيكالدقلد.

اقلعن7جاوزاالرتفاعت قدم،8قدمو

 .(10املوضحفيالصفحةرقم)(2)حسبالشكل

) البند الخامسة املادة : (د/2مخالفة

 درهم5000غرامة

.قدم8إذاتجاوزاالرتفاعالعالمة.ه
) البند الخامسة املادة : (ه/2مخالفة

 شطبالنتيجة

 .3

.يصنعالدستورمنالخشبأوأيموادأخرى:الدستــــور 

.)يشملالحلق(قدم32طولالدستوراليزيدعن
  :(3مخالفةاملادةالخامسةالبند)

 شطبالنتيجة

 .4

يصنعالفرمنمنالخشبأوأيموادأخرى.:الفرمـــــن

.قدم)يشملالحلق(55طولالفرمناليزيدعن .أ
البند الخامسة املادة  :/أ(4) مخالفة

 شطبالنتيجة

يمنعاستخدامالنباشةللفرمن. .ب
 املادة )مخالفة البند :/ب(4الخامسة

شطبالنتيجة

يتمتثبيتوصالتالفرمن)قطعالفرمن(باملساميرأواللصق. .ج
) البند الخامسة املادة : /ج(4مخالفة

 شطبالنتيجة
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 رتفاعالفرمنإيجبوضععالمةعلىالدقللتحديد. 
 

واالصطفافخلفالقوارب (درهم5000غرامةاملخالفة)
 

 

 .(1حسبالشكل).خضر)صبغوليسلصق(أحمروألونالعالمة .أ


 (درهم2000غرامةاملخالفة)

 

انشالقسم6انشالقسمالعلويباللوناالحمرو6قدم)1عرضالعالمة .ب

 .(1حسبالشكل) .السفليباللوناالخضر(


(درهم2000غرامةاملخالفة)
 

 
علىألىإرتفاعالعالمةمنسيكالدقلإ .ج

اقلعن7اذاتجاوزاالرتفاع؛وقدم7اليزيدعنالعالمة .(2حسبالشكل).قدم8قدمو



 (درهم5000غرامةاملخالفة)
 

قدم8ارتفاعالعالمةإذاتجاوزد.
 



 املخالفة)شطبالنتيجة(

 
 
 
 



 املالحظات
 

 (انشيتمتطبيقالعقوبة،أماإذا1إذاكانتمخالفةالقياسأكثرمن)(انشيتمتوجيه1كانتمخالفةالقياسالتتجاوز)

إنذار،وضرورةتعديلالقياسفيالسباقالقادم.

 التالعبفيقياساتاآللةمثلإطالةاآللةأثناءالسباقوإعادتهاحسباملواصفاتبعدخطالنهاية،يؤديإلىإلغاءالنتيجة

 عضويةاملشارك.وشطب
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 ( قدم43احمللية فئة )دليل القوارب الشراعية 

 

 الشراع واألرقام املادة السادسة:
 

 العقوبة املواصفات البند

 .1

.يجبأنيكونللشراع)يوش/بطن/شفرة(بالشكلالتراثيالتقليدي:لشراعا

دولة .أ علم فقطبألوان وُيسمح أبيضوغيرشفاف، الشراع لون يكون أن

افقةاللجنة. اإلماراتالعربيةاملتحدةبمو

الساد املادة )مخالفة البند :/أ(1سة

شطبالنتيجة

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

الشكلالتراثياملحلي،وطريقةالخياطةواملسافةبينالشقيقحرة.

) البند السادسة املادة :/ب(1مخالفة

شطبالنتيجة

دعائيةعلىالشراعبدونتصريحمنإدارةج.يمنعوضعأيإعالناتأوملصقات

.النادي

) البند السادسة املادة :/ج(1مخالفة

درهم5000إنذار+غرامة

 .2

مقدمة:األرقام )على القارب( وعلى اإلنجليزية باللغة األرقام تكون يجبأن
الخلفيةالقاربمنالجهتين،وأنتكونالخلفيةبيضاءواألرقامباللوناألسودأو

  سوداءواألرقامباللوناألبيضوحسبالقياساتالتالية:

 

:(2البند)السادسةمخالفةاملادة
 درهم2000غرامة

 .3

 :األرقام )على الشراع(
ثبتيجب

ُ
وت واضحة الشراع جانبي وعلى اإلنجليزية باللغة األرقام تكون أن

 بطريقةجيدةلتفاديسقوطهاوحسبالقياساتالتاليــــــة:
 
 
 
 






:(3مخالفةاملادةالسادسةالبند)
 درهم2000غرامة

:(4مخالفةاملادةالسادسةالبند) فيحالةعدموجدودأرقامعلىالبدنأوالشراعأوعدموضوحها.  .4
درهم2000غرامةإنذار+
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 ( قدم43دليل القوارب الشراعية احمللية فئة )

 

 البحـــــارة املادة السابعة:
 

 العقوبة التعليمات البند

 .1

ال .أ واليجبأن يزيد عن البحارة عدد 8منهم،بحار14يقل مواطنونبحارة

لتعاونالخليجي،منمواليدالدولةوأبناءمجلسابحارة6وأبناءاملواطناتو

.روجنسيةجزرالقم

) البند السابعة املادة :/أ(1مخالفة

شطبالنتيجة

 .ب بحارة أي إشراك ع
ُ
بعديمن إال )أ( البند في ذكرها يتم لم جنسيات من

افقةاللجنةالفنيةاملنظمة. الحصولعلىمو

:/ب(1الفةاملادةالسابعةالبند)مخ

شطبالنتيجة

يجبأنيكونلدىالبحارةخبرةبالبحرويجيدونالسباحة. .2
السابعة املادة )مخالفة :(2البند

ُيمنعمناملشاركة

 .3

قلعمر افقة18البحارعن)إذا مو الحصولعلى النوخذا فيجبعلى سنة، )

كتابيةمنوليأمرالبحاربعدماملمانعةمناملشاركة،ويتحملالنوخذااملسوؤلية

الكاملةعنذلك.

:(3مخالفةاملادةالسابعةالبند)

 درهم2000غرامة

 .4

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

صاحبالعضوية.

) البند السابعة املادة :/أ(4مخالفة

شطبالنتيجةوالعضوية

سوءالسلوك،بتعمدايذاءاألخرين،بالقولأوالفعلمنأحدالبحارةعلى .ب

.القاربأوقاربالقطرأواللنش

:/ب(4الفةاملادةالسابعةالبند)مخ

موسم وايقافملدة النتيجة شطب

أقص ىواحدبحد

أوفي .ج اآلخرين، تجاه البحارة أوأحد النوخذا من صدورعباراتغيرالئقة

وسائلالتواصلاالجتماعي.

:/ج(4مخالفةاملادةالسابعةالبند)

شطبالنتيجةوالعضوية

.وجودبحارغيرمسجلضمنقائمةالبحارة .5
:(5مخالفةاملادةالسابعةالبند)

درهم5000غرامة

.بحارعليهعقوبةباإليقافولمتنتهيمدةالعقوبةمشاركة .6
:(6مخالفةاملادةالسابعةالبند)

إلغاءنتيجةالقارباملشاركبه


 املالحظات
 

 املخالفةبالتالعـبفـيجنسـياتالبحـارةأثنـاءالسـباقمثـلمشـاركةاملخـالفينفـيالسـباقثـماسـتبدالهم،يـؤديإلـىإلغـاءالنتيجـة

 املشارك.وشطبعضوية

 .
ً
 يجبأنيكونجميعالبحارةالئقينصحيا

 افقةأولياءأمورالبحارةالذينتقلأعمارهمعن  سنة.18يجبعلىصاحبالعضويةأوالنوخذةأخذمو

 يجباحضاراألوراقالثبوتيةاألصليةالخاصةبأبناءاملواطناتليتمتسجيلهمفيكشوفاتالبحارةقبلموعدالسباقبإسبوع 

 .يجبعلىالنوخذابتأمينالبحارة 

 .افقةمسبقةمنالناديباملشاركة  يجبعلىالبحارةمنمواليدالدولةإحضاراألوراقاألصليةالخاصةبهموأخذمو

 (للمــادةالســابعةيــتمتطبيـقالعقوبــة،أمــاإذاـكـانعــددالبحــارةأقــل1إذاكـانعــددالبحــارةأكثــرعــنالعــدداملـذكورفــيالبنــد)أ/

 درهمعنكلبحار.2000عنالعدداملذكورفيالبنديتماحتسابغرامةماليةوقدرها

 2021الىموسم/أ(1البند)فييتمتعليقالعقوبةعلىعددالبحارةونسبةاملواطنين. 



 



 

13 
 

 
 ( قدم43دليل القوارب الشراعية احمللية فئة )

 

 معدات األمن والسالمة املادة الثامنة:
 

 العقوبة التعليمات البند
يجبارتداءجميعالبحارةلستراتنجاةقويةومناسبةلحجماملتسابق.  .1

:(1مخالفةاملادةالثامنةالبند)

 شطبالنتيجة

توفرمعداتاألمنوالسالمة)االسعافاتاألولية(،وطوقنجاة.يجب  .2
:(2البند)الثامنةمخالفةاملادة

 درهم5000غرامة

3.  

يجبأنيكونلكلقارب،قاربقطربقياسمناسب. .أ
) البند الثامنة املادة :/أ(3مخالفة

درهم5000غرامة

.عدموجودقاربقطر .ب
/ب(:3)مخالفةاملادةالثامنةالبند

 شطبالنتيجة

.ضرورةوجودعبوةاشارةدخانيةلطلباملساعدةعنداللزوم  .4
:(4املادةالثامنةالبند)مخالفة

 درهم1000غرامة

ضرورةوجودعلم)راية(برتقاليلرفعهعندطلباملساعدةأثناءسيرالسباق.  .5
:(5مخالفةاملادةالثامنةالبند)

 درهم500غرامة+إنذار

6.  
لطلب له القطرالتابع قارب مع جهازاتصال قارب كل لدى يكون أن يجب

املساعدة.

:(6مخالفةاملادةالثامنةالبند)

 درهم2000غرامة

مرساةمعحبلبطولمناسب.  .7
:(7مخالفةاملادةالثامنةالبند)

 درهم2000غرامة


 املالحظات
 

 من
ً
خروجهممناملوانئبإتجاهالبحر،وأثناءإجراءالتجارب.ضرورةارتداءالبحارةلستراتالنجاةبدأ
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 ( قدم43دليل القوارب الشراعية احمللية فئة )

 

 إجراءات التسجيل :املادة التاسعة
 

 التعليمات البند
إبرازالعضويةوهوياتالبحارةاملرادتسجيلهمللمشاركةفيالسباق. .1

 .2
أومنخاللاستمارةاملشاركةوالتوقيععليهافيمقرالناديءينوبعنهبمليالتسجيلبمعرفةصاحبالعضويةأومن

.التسجيلعبراملوقعااللكترونيللنادي

 .3
عدم حالة في آخرين ملشاركين وتسليمها استرجاعها للنادي ويحق للمشاركة أرقام عن عبارة القوارب عتبرأرقام

ُ
ت

للناديإعادةترتيبأرقاماملشاركينحسبترتيبها.املشاركةبهاملدةموسمواحد،وكمايحق

 .4
(SMS)تكونطريقةالتواصلمعاألعضاءلتحديدنقطةالتجمعواالحداثياتأوأيتعليماتإضافيةبالرسائلالنصية

واليتحملالناديأيمسؤوليةعنعدماستالمالرسائلالنصية.

ن،حسباإلعالن.يغلقبابالتسجيلقبلالسباقبيومأويومي .5

استالمأجهزةالتتبع. .6

 .7
صاحبالعضويةإذارغبفياالنسحابأوعدماملشاركةإبالغالناديقبلالسباقبيوم،وعدمعلىبعدالتسجيليجب

درهم.1000اإلبالغفيالوقتاملحددتوقععليهغرامةقيمتها

البحارةبناءعلىكشفالبحارة)اليزوى(.يتمتحريرشهاداتإفادةباملشاركةملنيرغبمن .8

يتمتحديثبياناتالبحارة)اليزوى(عنطريقبطاقةالهويةخاللفترةالدوامالرسميبمقرالناديالرئيس ي. .9

مخالفةأيبندمنبنودالتسجيلاليضمنمشاركةالقاربفيالسباق. .10

مشاركصادرةمنناديأبوظبيللرياضاتالشراعيةواليخوت.ُيمنعمشاركةأيمحملمالميكنملالكهعضوية .11

.:تأجيـــــــل السباق .12
ً
إبالغاملتسابقينبتأجيلالسباققبلانطالقتهويتمتحديدموعدإقامتهالحقا



 املالحظات
 

 .يعتبركلمايردفيالتعليماتالتييتسلمهاصاحبالعضويةأومنينوبعنهعندالتسجيلإلزامية 

 .أجهزةالتتبععهدةويجباعادتهابعدانتهاءالسباقمباشرة،وفيحالةفقدانهاأوتلفهايتحملاملستلمقيمتهااملالية 
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 ( قدم43دليل القوارب الشراعية احمللية فئة )

 

 نقطة التجمع العاشرة:املادة 
 

 التعليمات البند
.البدايةفيالوقتاملناسبوإبالغذلكللمتسابقينتقوماللجنةاملنظمةبتحديدمنطقةالتجمعونقطة .1

 .2
يجبالدخولبينعوامتيالتحضيرالتيتحددهمااللجنةاملنظمةأوالتوجهإلىقوارباللجنةعندنقطةالتجمع

للتحضير.

يجبعلىالنوخذاالتوجهبالقاربإلىاللجنةعندنقطةالتجمعلتثبيتجهازالتتبع. .3

 .4

طلبالتسجيلبعداغالقبابالتسجيل،أوالتحضيربدونتسجيل. .أ
)العاشرةمخالفةاملادة :/أ(4البند

درهم2000غرامة

.عدمالتحضيرعندنقطةالتجمع .ب
:/ب(4البند)العاشرةمخالفةاملادة

درهم500غرامة

 

 نقطة التجمع

 كماهوموضحأدناه:يجبعلىجميعاملحاملاملرورمنخاللعواماتالتسجيل

 

 

 هواملرورمنخاللعواماتالتسجيل كما

 (1)الشكلحسبموضح

 

 

 



 

 

 

 لنيتمتسجيلالقاربفيحالةعدماملرور

منخاللعواماتالتسجيلكماهوموضح

  (2)الشكلحسب
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 ( قدم43دليل القوارب الشراعية احمللية فئة )

 

 خط البداية عشر:احلادية املادة 
 

 العقوبة التعليمات البند

 .1

ت(خطالبداية،بالطريقةصطفافبعدتحديدووضعجميعبويات)عوامااإل

دقائقستقوماللجنةبتسجيل10،بعدوضعالعواماتبالصحيحة

املخالفينبدونتحذير.

(:1مخالفةاملادةالحاديةعشرالبند)

درهم2000غرامة

البداية.االصطفافخلفبويات)عوامات(خط .2
(:2مخالفةاملادةالحاديةعشرالبند)

شطبالنتيجة

تجاهلتوجيهاتاللجاناملنظمة. .3
(:3مخالفةاملادةالحاديةعشرالبند)

درهم2000غرامة

 .4

لعوامتيخطالبداية.ةُيمنعتجاوزاملرساةاألمامي .أ
/أ(:4مخالفةاملادةالحاديةعشرالبند)

 درهم5000غرامة

فيحالةعدمارجاعاملرساةاألماميةعلىخطالبداية.ب.
/ب(:4مخالفةاملادةالحاديةعشرالبند)

شطبالنتيجة

فيحالةسحباملرساةاالماميةعنداالنطالقةأوأثناءاالنطالقةج.
(:ج/4مخالفةاملادةالحاديةعشرالبند)

درهم5000غرامة

 .5

 .أ الفرمن ارتفاع ووتجاوز الخضراء العالمةالعالمة إلى ارتفاعه صول

 الحمراء االنطالقة اشارة )قبل الصفحة في املوضح (17حسبالشكل

(2،1)

/أ(:5مخالفةاملادةالحاديةعشرالبند)

درهم5000غرامة

.تجاوزارتفاعالفرمنللعالمةالحمراءقبلاشارةاالنطالقة .ب
(:ب/5مخالفةاملادةالحاديةعشرالبند)

شطبالنتيجة

 .6
،اطييشملبطنالشراعمع)الدامن(لفالشراعمناليوشالىالدومبالخر

ويكونالفرمنثابتعلىالتعراضةاالماميةوالخلفية)يسمحباستخدامحبل

.(18)رقمفيالصفحةالشكلاملوضحسب،ح(املطاطللفالشراع

:(6مخالفةاملادةالحاديةعشرالبند)

النتيجةشطب

لفالشراعبطريقةغيرصحيحة .7
:(7مخالفةاملادةالحاديةعشرالبند)

درهم5000غرامة

ُيمنعرمياملرساة)الباوره(علىإحدىالعواماتوالتسببفيجرهاوتغيير .8

موقعها.

:(8مخالفةاملادةالحاديةعشرالبند)

شطبالنتيجة

.لتسببفيإتالفالعوامة)البوية(ا .9
:(9مخالفةاملادةالحاديةعشرالبند)

درهم3000غرامة

5يجبتركمسافةكافيةالتقلعن .10
ً
أمتاربينالقواربعنداالصطفافتفاديا

للتصادم.

:(10مخالفةاملادةالحاديةعشرالبند)

درهم2000غرامة

االصطفافبطريقةخاطئةتسببخطورةوتعيقالقواربعنداالنطالق. .11
:(11مخالفةاملادةالحاديةعشرالبند)

درهم2000غرامة

ُيمنعاقترابقواربالقطربعداصطفافالقواربعلىخطالبداية. .12
:(12مخالفةاملادةالحاديةعشرالبند)

درهم2000غرامة

علىأصحاباللنشاتواليخوتعدماالقترابمنخطالبداية. .13
:(13البند)مخالفةاملادةالحاديةعشر

درهم2000غرامة
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 خط البداية عشر:احلادية املادة 
 

 العقوبة التعليمات البند
 .14

يمنعفكالخراطيقبلإشارةاإلنطالقة.
:(14مخالفةاملادةالحاديةعشرالبند)

شطبالنتيجة

 .15
التأخرعناالنطالقة؛واالنطالقمعالقوارباملنطلقة.

:(15البند)مخالفةاملادةالحاديةعشر

شطبالنتيجة

 .16
يجباالنطالقمنبينعواماتخطالبداية.

:(16مخالفةاملادةالحاديةعشرالبند)

شطبالنتيجة

فيحالةاالنطالقةالخاطئةتقوماللجنةبرفعالعلماألحمرواالصطفافمرة .17

أخرى.

:(17مخالفةاملادةالحاديةعشرالبند)

اليوجد

 .18

 

نطالقةالخاطئة.التسببفياإل .أ
) عشرالبند الحادية املادة :/أ(18مخالفة

شطبالنتيجة

نطالقةالخاطئة.نطالقمعاإلاإل .ب
:/ب(18مخالفةاملادةالحاديةعشرالبند)

نطالقبينعواماتاملخالفيناإل


 املالحظات
 

 .علمأخضرنطالقةعبارةعنطلقةضوئية،أوصوتيةأوبرفعاشارةاإل

 للجنةاعطاءإشارةاالنطالقةللوقتالذيتراهاللجنةمناسب.يحق 

 صـطفافرقـميسـ ي،يجـبعلـىاملخـالفينلبنـوداإلفيحالةقياماللجنةبوضـععوامـاتللمخـالفينخلـفعوامـاتخـطالبدايـةالرئ

امتثـالاملخـالفينللتعليمـات،ب(،اإلصطفافبينهم،وفيحالعـدم/17(و)13و)(9و)(8(و)7(و)6و)(5)و(/أ4ب(و)/3(و)2)

 سوفتطبقعليهمالئحةالعقوباتاملعتمدة.

 متـريجــبعلـىاملحامـلاالصــطفاف200قيـاماللجنــةبوضـععوامـاتاضـافيةخلــفعوامـاتخـطالبدايــةملسـافةتقـدرفـيحـال

.21فيالصفحةرقم(8و7و6)رقماألشكالخلفهاواتباعالتعليماتاملوضحةفي
 

 يمنعتجاوزارتفاعالفرمنالعالمةالخضراءووصولارتفاعهالى
.العالمةالحمراءقبلاالنطالقة


 (درهم5000غرامةاملخالفة)


 (1الصحيحةحسبالشكل) الطريقة-





 (2الطريقةالخاطئةحسبالشكل) -
 

تجاوزارتفاعالفرمنللعالمةالحمراءقبلاشارةاالنطالقة.

 املخالفة)شطبالنتيجة(
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 لىالدومبالخراطييشملبطنإيجبلفالشراعمناليوش
الشراعمع)الدامن(،ويكونالفرمنثابتعلىالتعراضة

االماميةوالخلفية)يسمحباستخدامحبلاملطاطللفالشراع(
 -

 (3)الشكلحسب
 





 





 اليوشعيجبلفالشراعم 
 


 (4الطريقةالصحيحةحسبالشكل) -








 (5الطريقةالخاطئةحسبالشكل) -

 
 (درهم5000غرامةاملخالفة) -
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 لفالشراعبطنالشراعمع)الدامن(أنيشمليجب

(6الطريقةالصحيحةحسبالشكل) -





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (7الخاطئةحسبالشكل)الطريقة -

(درهم5000غرامةاملخالفة)
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 عواماتاملخالفينحسباالشكالالتالية:فيحالةعدمااللتزامسوفيتمتوجيهالقوارباملخالفةباتجاه

 


متربينكلقاربعلى5يجبتركمسافةالتقلعن -

 .خطاالنطالقة
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
خاطئيشكلخطالصطفافاإل -

ً
علىاآلخرينيجبرا

 صطفافبالطريقةالصحيحةالتعديلواإل

 

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

ً
نظرا االصطفاف

خلفه قارب لوجود
ً
نظرا للخلف القارب قطر

 الصحيحة بالطريقة رفعُمصطف يجب وعليه
؛ الصحيحة االصطفافبالطريقة ومعاودة املرساة
وفيحالةعدمامتثالهوتمتوجيهاالنذارالنهائييجب
هو كما املخالفين عوامتي بين االصطفاف عليه

.(3)لشكلاحسبموضح
شطب - سيتم التعديل بدون االنطالقة حالة وفي

.النتيجة
 

 


القوارب - لتعديل نهائي انذار توجيه يتم سوف

طلب يتم سوف التعديل عدم حالة وفي املخالفة
حسبالرجوعواالصطفافبينعواماتاملخالفين

.(4)لشكلا

النهائيواالنطالقة وفيحالةعدمالرجوعبعداالنذار -

.منخطالبدايةسيتمشطبالنتيجة
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 - الفرمن ارتفاع تجاوز ووصوليمنع الخضراء العالمة

االنطالقة أوأكثرقبل الحمراء العالمة الى وفيارتفاعه
حالةتوجيهانذارنهائيله؛سيتمالطلبمنهاالصطفاف

.(5)لشكلاحسببينعوامتياملخالفين
 
النهائيواالنطالقةمنوفيحالةعدمالرجوعبعداالنذار -

.خطالبدايةسيتمشطبالنتيجة

املنطقةاملشاراليهابـاللوناألصـفر)منطقـةمحضـورة(و - 

 .6خاصةبلجانالسباقكمهوموضحفيالشكلرقم

االصـــــــطفافالصـــــــحيحللمحمـــــــليجـــــــبأنيكـــــــونخلـــــــف -

 .1كماهوموضحفيالنموذجرقم2عواماتالبداية

فـــــــــيحـــــــــالدخـــــــــولجـــــــــزءمـــــــــندســـــــــتوراملحمـــــــــلاملنطقـــــــــة -

فــيالشــكل(2لنمــوذجرقــم)املحضــورةكمــاهــوموضــحفــيا

5000بغرامــــةماليــــةوقــــدرهايــــتممخالفــــةاملحمـــل6رقـــم

 .درهم

فـــيحـــالدخـــولجـــزءمـــناملحمـــلاملنطقـــةاملحضـــورةكمـــا -

مخالفتـــــهبشـــــطب(يـــــتم3هـــــوموضـــــحفـــــيالنمـــــوذجرقـــــم)

النتيجة.

 

االصـــــــطفافالصـــــــحيحللمحمـــــــليجـــــــبأنيكـــــــونخلـــــــف -

 .1فيالنموذجرقمكماهوموضح(2)عواماتالبداية
كمــاهــو(2)فــيحــالتجــاوزاملرســاةاألماميــةلخــطالبدايــة -

يــــتممخالفــــة7للشــــكلرقــــم(2النمــــوذجرقــــم)موضــــحفــــي

 .درهم2000بغرامةماليةوقدرهااملحمل

خــــالفينبعــــدانتهــــاءمهلــــةســــوفيــــتمالبــــدءفــــيتســــجيلامل -

 االصطفاف

 

 

 

8(للشــكلرقــم1فــيالنمــوذجرقــم)االصــطفافالصــحيح -

لتقـــــــدم
ً
ثـــــــماألماميـــــــةتفاديـــــــا

ً
برمـــــــياملرســـــــاةالخلفيـــــــةأوال

 .املحمل
تتســــبببــــدخول -

ً
فــــيحــــالعــــدمرمــــياملرســــاةالخلفيــــةأوال

املحملالىاملنطقةاملحضورةكماهوموضـحفـيالنمـوذج

بغرامـةماليـةيـتممخالفـةاملحمـل8(للشكلرقـم2رقم)

 .درهم2000وقدرها

.وفيحالةعدمالتعديليتمشطبالنتيجة
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 ( قدم43دليل القوارب الشراعية احمللية فئة )
 

 خط سري السباق الثانية عشر:املادة 
 

 العقوبة التعليمات البند
 .1

متربينالقاربالعاليوالقاربالسافليأثناءسير20يجبتركمسافةالتقلعن

السباق.

:(1الثانيةعشرالبند)مخالفةاملادة

اليوجد

 .2

يجبعلىالنوخذةإبالغقاربالقطرالخاصبهبضرورةتركمسافةكافيةبينه

اقبة وبينالقوارباملتسابقةأثناءسيرالسباقوعدممضايقتهاوالحرصعلىمر

القاربالخاصبهلتقديماملساعدةلهأثناءسيرالسباقفيحالةوجودأيطارئ،

التوجهإلىخطالنهايةمباشرةبعداالنطالقة.وعدم

:(2مخالفةاملادةالثانيةعشرالبند)

درهم5000غرامة

 .3
فيحالةالخايور،تكونأولويةالعبورللقارباملنطلقبنفسوضعيةالشراععند

للتصادم.
ً
االنطالقةوعلىالقارباالخرإفساحاملجاللهتفاديا

:(3عشرالبند)مخالفةاملادةالثانية

 للطرفين5000غرامة درهم

والتعويضاتعلىاملتسبب.

 .4

عندسقوطأحدالبحارةأثناءسيرالسباق،وعدموجودقاربإنقاذأوقاربقطر

أنيتم والتوقفإلى رفعالعلمالبرتقالي النوخذا يجبعلى منهالنتشاله،
ً
قريبا

.إنقاذه

:(4مخالفةاملادةالثانيةعشرالبند)

شطبالنتيجة

عدمرميالطعانواملخلفاتفيالبحر. .5
:(5مخالفةاملادةالثانيةعشرالبند)

درهم1000غرامة

.فأوأيأداةأخرىُيمنعالتجديفباملجدا .6
:(6مخالفةاملادةالثانيةعشرالبند)

شطبالنتيجة

افقةاللجنة. .7 يمنعتقديمأيمساعدةخارجيةمنقاربالقطردونإعالمومو
:(7مخالفةاملادةالثانيةعشرالبند)

شطبالنتيجة

يمنعقطرالقاربأثناءسيرالسباقواستكمالالسباق. .8
:(8مخالفةاملادةالثانيةعشرالبند)

شطبالنتيجةوالعضوية

املحملأوالسيربمحاذاتهبمسافةقريبة.يمنعسيرقاربالقطرأمام .9
:(9مخالفةاملادةالثانيةعشرالبند)

شطبالنتيجة
 

 الحظاتامل
 

 فيحالةوجودسفنومراكبتعبرأمامخطسيرالقواربيجبعلىالنوخذاتوخيالحذروالعبورمنخلفوليسمن

للتصادم.
ً
أمامالسفنواملراكبالعابرةتفاديا

  قرر:السباقإلغاء
ُ
.ت

ً
 اللجنةإلغاءالسباقبعدانطالقتهألسبابقهرية،ويتمتحديدموعدإقامتهالحقا
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 أثناء سري السباق
 

 
 






 يجب عالي بالطلوع النوخذا رغبة حال في

االولوية النهاية لخط املتجه القوارب اعطاء

.(1والعبورمنخلفهاحسبالشكل)








 

 - إجبار وعدم

ً
تفاديا معه بالتعاله القوارب

 (.2للتصادمحسبالشكل)





 




 يجب  سافل بالنزول النوخذا رغبة حال في

األولوية النهاية لخط املتجه القوارب اعطاء
 .(3والعبورمنخلفهاحسبالشكل)








 

 -

ً
تفاديا معه بالنزول القوارب إجبار وعدم

 .(4للتصادمحسبالشكل)
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القارب - نوخذا بها قام صحيحة طريقة


ً
تفاديا السباق، يوش بعكس املنطلق

.(5للتصادمحسبالشكل)


 


يجبعلىالنوخذاصاحبالقاربباللون -

للقوارب املجال افساح و االحمراالنتباه
باللوناالخضرحيثأناالولويةللقوارب
وعلى السباق؛ يوش بنفس املنطلقه

 حالةالقارب وفي املجال افساح اآلخر
القاربين على مخالفة تقع التصادم
ويتحملاملتسبب)بعكسيوشالسباق(

 .(6التعويضاتحسبالشكل)
 

فيحالةوجودسفنومراكبتعبرأمامخطسيرالقوارب،يجبعلىالنوخذاتوخيالحذروالعبورمنخلفوليسأمام


ً
شكالالتالية:للتصادمحسباالالسفنواملراكبالعابرةتفاديا

 
 

 
 
 

 
.(7الشكل)حسبعبورصحيح -
 

  
 
 
 

.(8الشكل)حسبعبورخاطئ -
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 ( قدم43دليل القوارب الشراعية احمللية فئة )
 

 خط النهاية :الثالثة عشراملادة 
 

 العقوبة التعليمات البند
 .1

االتجاهالصحيح،وفيعلىجميعالقواربالدخولمابينعواماتخطالنهايةمن

حالالدخولالخاطئيجبتعديلالوضعوالعودةللدخولمناالتجاهالصحيح.

:(1مخالفةاملادةالثالثةعشرالبند)

شطبالنتيجة

 .2

بوضعثالثةعواماتلتفاديالتصادمعندالدخوللخط فيحالةقياماللجنة

وال )السافلية التالي: النحو على وضع
ُ
ت سوف البرتقاليالنهاية باللون وسطى

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

املنطلقةبنفسيوشالسباق،والعوامتينالبرتقاليةوالصفراء،تمرمنهاالقوارب

العوامة بين الدخول خايورقبل بعمل وذلك السباق يوش بعكس املنطلقة

للتصادمعندخطالنهاية.البرتقاليةوالعوامة
ً
الصفراءتفاديا

:(2مخالفةاملادةالثالثةعشرالبند)

درهم2000غرامة

.يمنعاالصطدامبعوامةخطالنهايةوالتسببفيجرها .3
:(3مخالفةاملادةالثالثةعشرالبند)

شطبالنتيجة

الشراع.يمنعتكدسالقوارببعدخطالنهايةوتركمسافةكافيةقبلإنزال .4
:(4مخالفةاملادةالثالثةعشرالبند)

درهم1000غرامة

يمنعمرورقواربالقطرواللنشاتبينعواماتخطالنهاية. .5
:(5مخالفةاملادةالثالثةعشرالبند)

درهم1000غرامة

 .6
افقةلجنة ُيمنعتنزيلالدقلوفكالشراعمنالفرمنبعدنهايةالسباقدونمو

السباق.

:(6مخالفةاملادةالثالثةعشرالبند)

شطبالنتيجة

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

الفحصالفني.

:(7مخالفةاملادةالثالثةعشرالبند)

شطبالنتيجة
 

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

 التضييقعلىالقوارباألخرىوالتسببفيخروجهامنبينعواماتيخطالنهاية.

 وليسبشرطعبورالقارببالكامل إلحتسابالنتيجة عواماتخطالنهاية دستورالقارببين ُيشترطعبورمقدمة

 الحتسابالنتيجة.

 ت وفيحالةانخفاضأقليصمسافةالسباقفيحالةاقترابموعدغروبالشمسيجوزللجنةاملنظمةأثناءالسباق

 سرعةالرياحأوتأخرهبوبالرياحكمايحقللجنةاملنظمةوضععواماتخطالنهايةحسبتقديرها.

 .يحقلإلدارةشطبجولةالسباقلألسبابالتيتراها،وتحويلمخصصاتهااملاليةإلىالنادي
 

  لنتيجة السباقاعتماد جزئي : 
بعددخولعددمنالقواربلخطالنهاية،وعدمتمكنبقيةالقواربمنالدخولبسبباقترابموعدغروبالشمس -

أوتغيرمفاجئفيحالةالطقسوحالسوءاألحوالالجويةدوناكتمالدخولالقواربلخطالنهاية،تُعطياللجنةمهلة

بعددخولصاحباملركزاألول،ومنثميتمزمنيةمننصفساعةإلىساعةواحدةبحد
ً
تراهمناسبا أوما اقص ى

مدتحسبجدولتوزيع
ُ
 اعتمادنتيجةاملراكزالتيوصلتخاللهذهاملهلةويتمتوزيعالجوائزعلىالقواربالتياعت

املهلةأوبعدقراراللجنةانتهاءووصلتلخطالنهايةبعدالجوائز،أمابقيةالقواربالتيتمتحضيرهاعندخطالبداية -

بالتساوي.ولمتتمكنمناستكمالالسباق،فيتمتوزيعاملبالغبإقافاحتسابالنتائجأ
ً
 املتبقيةعليهمجميعا



 

26 
 



 خط النهاية
 

  عن عبارة األصفر3خطالنهاية باللون العالي في والعوامة البرتقالي باللون عوامتان ؛ البرتقاليةعوامات العوامات حيثأن

بعكسيوشالسباقوذلك للقوارباملنطلقة والبرتقالية الصفراء العوامة أما بنفسيوشالسباق حسبللقوارباملنطلقة

االشكالالتالية:





 

 

القوارب - لعبور البرتقالي باللون العوامتان

هوموضح كما بنفسيوشالسباق املنطلقة

.(1الشكل)حسب







 - خاطئ دخول األحمر موضحللقارب هو كما

) الشكل بين(2حسب الدخول ويجب

حي البرتقالية منطلقالعوامات القارب ث

حادثبفيحالةالتسببوبنفسيوشالسباق

 يتحملالنوخذااملسؤولية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نطلقة-
ُ
العوامةالصفراءوالبرتقاليةللقواربامل

عمليةالخايوربعكسيوشالسباقبشرطإجراء

(.3والدخولكماهوموضححسبالشكل)

 

 

حسبكماهوموضحللقارباألحمرخاطئدخول

) الصفراء(4الشكل العوامة بين الدخول ويجب

يوش بعكس منطلق القارب حيث والبرتقالية

حادثيتحملالنوخذابفيحالةالتسببالسباقو

 املسؤولية.
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 - صحيح الدخولدخول بعد للتصادم
ً
تفاديا

.(5الشكل)حسبلخطالنهاية

















حمربينالعواماتدخولخاطئمنالقارباأل -

هو كما الدخول قبل خايور اجراء وعليه

.(6الشكل)حسبموضح





 

 

يجبعلىجميعالقواربمراعاةافساحاملجال -

) الشكل 7حسب ( بين، القوارب لدخول

النهايةمنالعالي.عوامتيخط







الت - حسبضوعدم اآلخرى القوارب على ييق

) والتسبب8الشكل عوامتي( من خروجها في

 .خطالنهاية
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يجبعلىجميعالقواربمراعاةإفساحاملجال -

) الشكل بين(9حسب القوارب لدخول

عوامتيخطالنهايةمنالسافل.



 

 

 

 



 - القوارب على التضييق حسبوعدم االخرى

فيخروجهامنعوامتي(والتسبب10الشكل)

.خطالنهاية
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 ( قدم43دليل القوارب الشراعية احمللية فئة )
 

 الفحص الفني ة عشر:رابعاملادة ال
 

 التعليمات البند
الفائزين.ألوائلسوفيتمإجراءالفحصالفني .1

 .2
الفنيةسوفتقوماللجنةبتطبيقدليلالعقوباتواملخالفاتفيحالوجودأيمخالفاتأوتجاوزاتللمواصفات

.املعتمدة

يجوزللجنةإجراءالفحصالفنيعلىأيقاربتختاره. .3

يحقإلدارةالناديإجراءإيتعديالتأوإضافاتفياملوادأوالبنودحسبالحاجةوإبالغاملتسابقينبها. .4

 .5
تحديداملتسببعنأيحادث،أوأيمخالفةعندخطالبدايةبتحديداملتقدميحقللجنةاالستعانةبنظامالتتبعفي

عنالخط،وأثناءسيرالسباقوعندخطالنهايةفيتحديداملراكزوالتأكدمنصحتها.
 

 جلنة اإلعرتاضات
 .افقاالعتراضاتمعتعليماتالسباق يمكنالحصولعلىطلباعتراضمنإدارةالنادي،علىأنتتو

 بالرسوموقدرها
ً
 درهم.5000يقدمطلباالعتراضمرفقا

 .يتماسترجاعالرسومفيحالةصدورقراربصحةالشكوىأواالعتراض 

 .سترجعالرسومفيحالةثبوتعدمصحةشكواهأواعتراضه
ُ
الت

 .يجبأناليتجاوزموعدالتقديمفترةثالثةساعاتمنإعالنالنتائجاألولية

 لجنةاالعتراضاتقطعيةوغيرقابلةللطعنأواالستئناف.تعتبرقرارات
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 ( قدم43دليل القوارب الشراعية احمللية فئة )
 

 دليل التعويضات اخلامسة عشر:املادة 
 

 

عندوقوعحادثأدىإلىأضرار،تكونقيمةالتعويضاتفيالتسويةبيناملتسببواملتضرربالتراض ي،علىالنحوالتالي:

 قدم60فئة

 عشرونالفدرهمللمتضررفيحالةالتأخيرأوانسحاباملتضررمنالسباق.20.000 .1

 .عشرةآالفدرهمللمتضررفيحالةأتالفاوكسرأيمنالدقل،الدستور،القلمي،الفرمنأوجزءمنالقارب10.000 .2

 خمسةوعشرونالفدرهمفيحالةاتالفالشراع.25.000 .3

 فيحالةاتالفشراعالقلمي.درهمخمسةعشرالف15.000 .4

 قدم43فئة

 .خمسةعشرالفدرهمللمتضررفيحالةالتأخيرأوانسحاباملتضررمنالسباق15.000 .1

 .،الفرمنأوجزءمنالقاربفاوكسرأيمنالدقل،الدستورعشرةآالفدرهمللمتضررفيحالةأتال10.000 .2

 .فدرهمفيحالةاتالفالشراععشرونال20.000 .3

 قدموالبوانيش22فئة

 .خمسةآالفدرهمللمتضررفيحالةالتأخيرأوانسحاباملتضررمنالسباق5.000 .1

 .الفرمنأوجزءمنالقارباوكسرأيمنالدقل،الدستور،خمسةآالفدرهمللمتضررفيحالةأتالف5.000 .2

.فدرهمفيحالةاتالفالشراععشرةآال10.000 .3
 
 
 

 املالحظات
 

 .يتمايقافالقاربعناملشاركةحتىقيامةبالتعويضاتاملطلوبةوابالغالناديمناملتضرربذلك 
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 ( قدم43دليل القوارب الشراعية احمللية فئة )
 

 املسؤولية والشروط العامة عشر: السادسةاملادة 
 

 

 التالي:متضامنامعالنوخذةيتحملصاحبالعضوية

أيمخالفاتوحوادثيتسبببهاوتقععليهمااملسؤوليةالقانونيةوالجنائية. .1

يتحملأيأضرارأوإصاباتتحدثأليبحارأوأيفردمنافرادقاربالقطرواللنشالتابعينله. .2

 .يتحملمسؤوليةأيتصرفاتمنقبلأفرادقاربالقطرأواللنشالتابعينله .3

 يتحملمسؤوليةتصرفاتبحارتهاملتواجدينعلىالقارب. .4

 يكونمسؤوالعنصحةالبياناتواألوراقواملستنداتالثبوتيةاملقدمةللنادي. .5

اليتحملالناديأيةمسؤولية. .6

يقراملشاركباآلتي:

 .1 خاللالسباق، تنشأ الخالفاتوالنزاعاتوالتعويضاتالتي الفصلفي وأنللناديالحقفي للوائحوالنظمودليلالتعويضات،
ً
طبقا

 قراراتاللجنةاملنظمةللسباقولجنةالتحكيمولجنةاالعتراضاتملزمةالتنفيذ.

يقرصاحبالعضويةبأنالناديغيرمسؤولعنأيتعويضاتأومطالباتجراءإلغاءفئةمنفئاتالقواربالشراعيةوالتجديفأو .2

بوقياساتاآللة.التعديلفيمواصفاتالقار

 للناديالحقفيتجميدمبالغالجوائزلحينسداداملخالفاتأوالتعويضاتأواستقطاعهامنالجائزةاملالية. .3

 .4
ً
للجهالة،ويتعهدبإعالمالنوخذاوالبحارة)خطيا

ً
(بأنهاستلمدليلتنظيمسباقاتالقواربالشراعيةاملحليةواطلععليهااطالعانافيا

ويتعهدبتطبيقبمضمونال
ً
دليلفيحالةتكليفنوخذاغيرهبمهمةالنوخذا،وتقععليهاملسؤوليةالكاملةفيحالةعدماعالمهمخطيا

الحق وله السادسةعشر، إلى مناألولى بموادها جاء ما مضمونالدليلخاللجميع االستفسارمنالناديعنأيمالحظاتفي في

مناستالمه،وب
ً
عدذلكيكونهواملسئولاألولعنتنفيذكلالشروطوالتعليماتالواردةبالدليل.خمسةعشريوما

 
 

 شروط عامة
 

 

واملسموعة .1 واملرئية املكتوبة اإلعالم وسائل في والبحارة والنواخذا األعضاء بياناتوصوروأسماء استخدام للنادي يحق

 الراعيةوالسباق.ووسائلالتواصلاالجتماعيواالعالناتالترويجيةللجهات

 يحقللنادينشرالصوروالعقوباتومرتكبيهافيوسائلاإلعالماملكتوبةواملرئيةواملسموعةووسائلالتواصلاالجتماعي. .2

افقةالتامةواالطالععلىكافةالقوانينوالشروط. .3  املشاركةفيالسباقاتمنصاحبالعضويةتعنياملو

 لتدقيقعلىاملشاركينوحتىانتهاءالسباق.يحقللنادياالحتفاظبالهوياتل .4

بالطريقة .5 ونشرها لها والترويج بالرعاة الخاصة امللصقاتاالعالنية وضع القاربفي وبدن الشراع للنادياستخدام يحق

والكيفيةالتييراهامناسبة.

في .6 فيالتعليماتولميشارإليها دليلالعقوباتللبتفيها،ويكونقرارهاتحالإلىلجنةالتحكيمأيمخالفةلمُينصعليها

 نهائيوإلزاميالتنفيذ.

 اليتماعتمادأيتصويرللقوارباملخالفةمنقبلاملتسابقينأوأشخاصمنخارجاللجنةاملنظمةللنادي. .7

 .8 لغى
ُ
وت عتمد،

ُ
الت أوإيقافأوشطبالعضوية( )تجميد عليهسواء حالةمشاركةعضوتمتوقيععقوبة القاربفي نتيجة

 املشاركبه.

 يحقللناديإقامةالسباقاتفيأييوممنأياماالسبوع. .9

 .10 يحسبللفائزاألول احتسابالنقاط: 70طريقة والثاني 69نقطة املركزالـ إلى
ً
تنازليا نقطة70نقطة الذييحصلعلى

 واحدة.

 املتسابقينبناءعلىترتيبهمفيمجموعنقاطأبطالاملوسم.فيحالةتنظيمالناديسباقللنخبةبعددمعين،يتماختيار .11

 إذاتساوىقاربينأوأكثرفيعددالنقاطيكونالفصلفيتحديداملراكزهوترتيبنتيجةأخرسباق. .12

 فيحالةالحصولعلىعدةإنذاراتفيجولةواحدةتقيدعلىأنها)انذارواحدفقط(. .13


