سباق شركة البوتاس العربية لتتابع الركض من البحر الميت الى البحر
األحمر
 15 - 14أذار 2019

الجديد لعام !2019
• أول  25كم من السباق لفئة التتابع الحر وفئة المدارس محددة بالمسافات كما في الجدول التالي:
مالحظات

المرحلة

المسافة
المقطوعة (كم)

ابتداء من
كيلومتر #

انتهاء عند
كيلومتر #

1

4.4

0

4.4

قرب تمثال السيدة لوط

2

4.5

4.4

9.0

-

3

3.5

9.0

12.5

-

4

2.7

12.5

15.2

-

5

2.4

15.2

17.6

-

6

2.3

17.6

20.0

البداية قبل منطقة غور حديثة

7

1.2

20.0

21.2

انتهاء عند أول نقطة تبديل نصف الماراثون

8

1.6

21.2

22.8

النهاية قرب مركز زوار نميرة

9

2.6

22.8

25.4

االنتهاء بعد إشارات المرور ،قرب الدفاع المدني ومقابل كازية جو بترول

• بعد المرور بمنطقة غور المزرعة يحق للفريق ابتداء التتابع الحر .ال توجد قيود على مسافة الركض
لكل عداء .يمكن للفريق أن يحدد هذه المسافات كيف ما يشاء.
تطبيقا للقوانين الجديدة الخاصة بالمسافات المحددة ،ال يحق للمركبات المرافقة متابعة العداء خالل أول نقطتين
من التبديل .لذلك قبل بدء السباق يجب أن يتواجد عداء واحد فقط من كل فريق عند نقطة البداية وعلى جميع
المركبات التوجه إلى نقاط التبديل كما يلي:
 .1يحق لمركبة واحدة فقط داخلها العداء الثاني التوجه إلى نقطة التبديل األولى وهي على مسافة  4.4كم
من نقطة البداية .بعد إتمام عملية التبديل يجب على هذه المركبة التوجه إلى نقطة التبديل الثالثة وهي
على مسافة  12.5كم من نقطة البداية.
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 .2يحق للمركبة الثانية مغادرة نقطة البداية والتوجه إلى نقطة التبديل الثانية على مسافة  9كم من نقطة
البداية ،مع العداء الثاني .بعد إتمام عملية التبديل ،يحق لهذه المركبة التوجه إلى نقطة التبديل الثالثة
على مسافة  12.5كم من نقطة البداية.
 .3بعد إتمام عملية التبديل عند النقطة الثالثة يحق للمركبات متابعة العدائين.
• فئة االفرادي :فئة جديدة مخصصة للعدائين المتمرسين بهذا النوع من الرياضة والذين هم فوق سن ال
 .18على كل عداء قطع مسافة السباق وهي  200كم ،خالل  34ساعة.

نود التذكير:
• بسبب زيادة عدد المشاركين وزيادة االزدحام على الطريق تم تحديد العدد األقصى للمركبات المساعدة
لكل فريق بمركبتين فقط.
• ألسباب تتعلق بالسالمة يسمح للعدائين بدخول المركبات أو الخروج منها فقط من الجانب األيمن (اال
في حالة ان المتسابق نفسه سائق) .لن يسمح الدخول أو الخروج من صندوق المركبة أو من الباب
الخلفي أو من صندوق "البكب" أو الجانب األيسر من المركبات .عدم اتباع هذه القواعد قد يؤدي الى
حرمان الفريق بأكمله.
• على جميع السائقين االلتزام بجميع قوانين السير األردنية ،بما فيها عدم تواجد الركاب في الصندوق
الخلفي للمركبة أو البكب ،أو الخروج من النوافذ أو سقف المركبة .نرجو من الجميع توخي الحيطة
والحذر عند القيادة والتحلي بالصبر لحماية العدائين.
• يمنع منعا باتا استهالك المشروبات الكحولية خالل السباق للسائقين والمشاركين والمرافقين .إن وجد
أحد يستهلك المشروبات الكحولية خالل السباق سيتم الحرمان الفوري للفريق بأكمله.
• على كل مشارك وبشكل منفرد أن يقوم بتعبئة نموذج "إخالء المسؤولية" وتسليمه الى اللجنة المنظمة
مع رسوم االشتراك .ال يجوز إطالقا استخدام نفس النموذج من قبل أكثر من مشارك واحد .إذا كان
المشارك دون سن ال 18يجب على ولي األمر توقيع اخالء المسؤولية وارفاق صورة عن وثيقته
الرسمية.
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التواريخ والمواعيد المهمة
التسجيل:
• للتأكد من الحصول على تي شيرت السباق وبالقياس المرغوب يجب التسجيل كآخر موعد
2019/2/21
• موعد التسجيل النهائي يوم الخميس الموافق 2019/3/7

نقطة البداية:

• على جميع أعضاء الفرق التواجد عند خط البداية في تمام الساعة  2:30عصرا ً من يوم الخميس
الموافق2019/03/14
• على العدائين في فئة االفرادي وجميع أعضاء فريقهم التواجد عند خط البداية في تمام الساعة 5:00
صباحا من يوم الخميس الموافق2019/03/14

أوقات السباق:
•
•
•
•
•
•

تاريخ السباق يوم الخميس الموافق 2019/03/14
ينطلق السباق لفئة االفرادي في تمام الساعة  6:00صباحا
ينطلق السباق لجميع الفئات عدا المدارس واالفرادي في تمام الساعة  4:00عصرا
ينطلق السباق لفئة المدارس في تمام الساعة  4:15عصرا
يمنح العدائين  24ساعة إلكمال السباق .يمنح للعدائين في فئة االفرادي  34ساعة االكمال السباق.
تنتهي جميع فعاليات المسابقة في تمام الساعة  4:15( 4:00لفئة المدارس) من بعد ظهر يوم الجمعة
الموافق 2019/03/15

استرداد رسوم السباق:
يمكن للمشارك استرداد رسوم االشتراك كما يلي:
● إذا قرر المشارك عدم االشتراك قبل موعد بدء المسابقة بثالث أسابيع أو أكثر ،سيحصل على
 %100من قيمة رسوم االشتراك .أي عليه التقدم بطلبه بموعد أقصاه .2019/02/21
● إذا قرر المشارك عدم االشتراك بعد  2019/02/21وقبل  2019/03/07سيحصل على  %50من
قيمة رسوم االشتراك.
● إذا قرر المشارك عدم االشتراك في المسابقة من  2019/03/07فلن يتم إعادة أي نسبة من المبلغ.
● إذا قرر المشارك بفئة االفرادي عدم المشاركة بموعد أقصاه شهر قبل موعد السباق ،يحق له استرداد
 %100من قيمة مشاركته.
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