سباق آيلة للدراجات الهوائية من البحر الميت الى البحر األحمر
 8تشرين ثاني 2019

التواريخ والمواعيد المهمة
التسجيل:

• للتأكد من الحصول على تي شيرت السباق وبالقياس المرغوب يجب التسجيل كآخر موعد
2019/10/17
• موعد التسجيل النهائي يوم الخميس الموافق 2019/10/31

نقطة البداية:
• على جميع أعضاء الفرق التواجد عند خط البداية في تمام الساعة  4:00صباحا من يوم الجمعة
الموافق 2019/11/08
• على جميع المشاركين التواجد في طابور التسجيل النهائي قبل الساعة  5:30صباحا .إذا وصلت
إلى نقطة البداية بين  5:30و  6:00صباحا فعليك االنتظار إلكمال التسجيل بعد انطالق الفرق عند
الساعة  6:00صباحا ويحتسب الوقت من وقت االنطالق األصلي للسباق .اذا وصلت بعد الساعة
 6:00صباحا فلن يسمح لك بالمشاركة.

أوقات السباق:
يوجد وقتين البتداء السباق:
• ينطلق سباق الدراجات لجميع الدراجين المسجلين بفئة االفرادي في تمام الساعة  5:45صباحا
• ينطلق سباق الدراجات لجميع الفئات األخرى في تمام الساعة  6:00صباحا
• يمنح الدراجين  10ساعات إلكمال السباق
• تنتهي فعاليات المسابقة للدراجين المسجلين بفئة االفرادي في تمام الساعة  3:45من بعد ظهر يوم
الجمعة
• تنتهي جميع فعاليات المسابقة في تمام الساعة  4:00من بعد ظهر يوم الجمعة

استرداد رسوم السباق:
رسوم معاملة التسجيل ال يمكن استردادها لكن يمكن للمشارك استرداد رسوم االشتراك كما يلي:
● إذا قرر المشارك عدم االشتراك قبل  2019/09/30سيحصل على  %100من قيمة رسوم
االشتراك.
● إذا قرر المشارك عدم االشتراك بعد  2019/09/30وقبل  2019/10/15سيحصل على  %50من
قيمة رسوم االشتراك.
● إذا قرر المشارك عدم االشتراك في المسابقة من  2019/10/15فلن يتم إعادة أي نسبة من المبلغ.

نود التذكير:
• 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.
ا
تسجيًل كامًلا باسمك
• هذا العام سنبدأ بقبول نماذج إخالء المسؤولية اإللكترونية .بمجرد أن نستلم
عبر الموقع اإللكتروني مع تأكيد مربع إخًلء المسؤولية فهذا يعني أنك وقعت على نموذج إخًلء
المسؤولية بغض النظر عما إذا كنت قد أكملت التسجيل بنفسك أو أكمله شخص آخر نيابة عنك.
• إذا كان المشارك دون سن  18فال يمكنه استخدام نماذج إخالء المسؤولية اإللكترونية بل يجب عليه
تعبئة نموذج اخالء المسؤولية وتوقيعه من ولي األمر وارفاق صورة عن وثيقة ولي األمر الرسمية.

