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 األحمر  البحر   البحر الميت الى آيلة للدراجات الهوائية من سباق

 

 
 

 التعليمات والقوانين واألنظمة 
 

 

كم ابتداء من غور الصافي    200قطع مسافة  سباق آيلة للدراجات الهوائية من البحر الميت الى البحر األحمر ي

إلى   الميت  البحر  شواطئ  واحة  على  األمشروع  البحر  شاطئ  على  المشاركة  آيلة  الدراجين  يستطيع  حمر. 

 ساعات.  10دراجين على أن يقطعوا المسافة خالل  5دراجين أو فريق من  3بشكل افرادي أو فريق من 
 

سباق السباق  هذا  والمتعة،    ترفيهيا    يعتبر  والتحدي  اإلثارة  من  يخلو  ال  خاصة  نكهة  ميثاق  ذو  على  ويعتمد 

الرياضية   بأنالشرف والروح  التقيد  المشاركةمن حيث  تأتي على أعلى سلم  ظمة وقوانين  السالمة  أن  . وبما 

وحفاظا    كمنظمين  الجميعاولوياتنا  سالمة  جم  ،على  المنصوص بقواعد    االلتزاميعا   علينا    عليها   السالمة 

التعل و هذه  وتسري  والمرافقين  والسائقين  المتسابقين  على  سواء.  المنظمةاللجنة  وين  ي اإلعالميمات  حد    على 

الترفيهيةولحرصنا   المسابقة  بهذه  المشاركين  جميع  على  وأنظمة    الشديد  وقوانين  تعليمات  عدة  وضعنا  فقد 

 بحيث تراعي سالمة وأمن الجميع من غير أن تؤثر على أداء المتسابقين اوالحرمان من التمتع والترفيه. 
 

، لذلك نتمنى منكم المحافظة على المحافظة على البيئة والطبيعة الجميلة في وطننا العزيز يُعد من أهم أولوياتنا

للتدوير.   القابلة  للمواد  وأكياس  العامة  للنفايات  بأكياس  بتزويدكم  سنقوم  المسابقة.  على طول طريق  نظافتها 

في   أو  النهاية  خط  وصولكم  عند  منها  والتخلص  المخصصة  االكياس  في  النفايات  كافة  وضع  منكم  نرجوا 

النهاية للتخلص من  الحاويات الموجودة على طول طريق المسا  بقة. سيكون هناك موقع مخصص على خط 

 .   وحماية الطبيعةالمواد القابلة للتدوير. نقدر لكم تعاونكم في المحافظة على النظافة 
 

من   5:30في تمام الساعة  بفئة االفرادي الدراجين المسجلينلجميع   ينطلق سباق الدراجات

 صباح يوم الجمعة 

 من صباح يوم الجمعة  6:00في تمام الساعة األخرى  فئاتع ال لجميينطلق سباق الدراجات  

 كم200ساعات إلكمال السباق  10يمنح الدراجين 

 من بعد ظهر يوم الجمعة  4:00تنتهي جميع فعاليات المسابقة في تمام الساعة  
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 . فجرا من يوم الجمعة 3:30التواجد عند خط البداية في تمام الساعة  على جميع الفئات المشاركة 

 

  .مشاركةفلن يسمح لك بال إذا وصلت بعد هذا الوقت ،صباحا 5:15ساعة سيغلق التسجيل النهائي في تمام ال

 

الفرق والمرافقين والسائقين الحضور النهائي   معا  مالحظة هامة: على جميع أعضاء  التسجيل  الى موقع 

البدا نقطة  الى  وصولهم  من    ية.حال  التأكد  بدء  أ  جميع   تواجديرجى  قبل  معا  والمرافقين  الفريق  عضاء 

النهائي. السباق   سيتم  التسجيل  وأرقام  واألساور  التوقيت  السيارات ووحدة  وأرقام  الدراجات  أرقام  تسليم 

قانوني   النهائي سيعتبر تسجيله غير  التسجيل  يتخلف عن  / فريق  البداية. أي مشارك  نقطة  الرسمية عند 

   يفقد حقه بالمشاركة.وس

 

المشاركين في المسابقة إبراز الهوية الشخصية أو جواز السفر أو اإلقامة عند التسجيل النهائي    على جميع

 م غير قانونية. على خط البداية ومن غير احدى هذه الوثائق تعتبر مشاركتك

 

النهائي على   التسجيل  موقع  الى  الهوائية  دراجتك  البداية  عليك إحضار  أنهاخط  التي    للتأكد  للفئة  مطابقة 

 ستشارك بها، وخالف ذلك ستفقد حقك في المشاركة 

 

 

 فئات السباق: 

ثالث  فئة  هناك  بأي  التسجيل  يمكن  رئيسية.  ا  رئيسية  فئات  ثال أوكفريق  فرادي  كدراج  من  )مكون  أو  3ثة   )

 ( دراجين: 5)مسة خ

 

   فئة النخبة:

أو المنتخب الوطني للدراجات  الهوائية    ني للدراجات تحاد األرد أي دراج كان أو ما زال عضوا في اإل  -

الهوائية أو مدرسة اإلتحاد األردني للدراجات الهوائية أو مسجل في أحد األندية األردنية للدراجات 

الرس أي    ميةالهوائية  في  مسجل  الدرأو  يشمل  السنتين  اجات  منتخب  ضمن  من  فترة  أي  خالل 

 السابقتين.

دراج   - آيكأفردي  أي  سباق  للدراجامل  العام لة  في  األحمر  البحر  الى  الميت  البحر  من  الهوائية  ت 

 أو أقل. ساعة 6½ السابق في وقت 

اجات الهوائية  أي دراج كان أو ما زال عضوا في إتحاد الدراجات الهوائية أو المنتخب الوطني للدر -

 خالل أي فترة من ضمن السنتين السابقتين. ي بلده ف

 راج واحد من فئة النخبة يجب أن يسجل في فئة النخبة. ألقل د على ا  يضم  (5و أ  3) أي فريق -

أخرى فريقه في فئة    أو/، اذا قام دراج وهو من فئة النخبة بتسجيل نفسه و لألهمية  االنتباهيرجى   -

 التالية:  اإلجراءاتم اتخاذ ك فسيتمة بذلوعلمت اللجنة المنظ

o خبة في فئة الن و/أو الفريقاج  قبل بدء السباق بوقت كافي سيتم تسجيل الدر 

o من السباق  و/أو الفريقالدراج حرمان  بعد بدء السباق سيتم 

o  وشطب نتائجهم  و/أو الفريقالدراج حرمان  سيتمبعد انتهاء السباق 
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( يستخدم  5أو    3ن الدراجات الهوائية السريعة. أي فريق ) يستخدمو الذين    الدراجين  السريعة:فئة الدراجات  

( يضم  5أو    3أي فريق )  فئة الدراجات السريعة.   يجب أن يسجل فياحدة  ة وجة هوائية سريععلى األقل درا

 .على األقل دراج واحد من فئة النخبة يجب أن يسجل في فئة النخبة

 

الذين يست  فئة الدراجات المفتوحة: الهايبرد  خدمون  الدراجين  الدراجات الهوائية الجبلية والدراجات الهوائية 

 قياس  على األقل أي دراجة هوائية مزودة بإطار عجل واحد  للصدمات. ماص ئية تحتوي على وأي دراجة هوا 

من السريعة  1.95  اقل  الدراجات  فئة  تحت  تسجل  أن  يجب  )  .إنش  فريق  األقل 5أو    3أي  على  يستخدم   )

  إنش   1.95قياس أقل من   على األقل أو دراجة هوائية مزودة بإطار عجل واحد   عة واحدةدراجة هوائية سري

السريعة.ي  ل فيجب أن يسج الدراجات  )   فئة  النخبة 5أو    3أي فريق  فئة  ( يضم على األقل دراج واحد من 

 .يجب أن يسجل في فئة النخبة

 

 نرجوا مالحظة ما يلي: 
  السباق فقط لدراجات براكب واحد.هذا  •

 على أي الية خاصة لتخزين وإطالق الطاقة.وائية التي تحتوي  ع إستخدام الدراجات الهنو مم •

 : ي من اآلت يأام ستخد ممنوع ا •

o دراجات ضد الساعة 

o  من شخص واحد  ألكثرمصنعة دراجات 

o  على أي الية خاصة لتخزين وإطالق الطاقةتحتوي دراجات 

o  ضد الساعة )سكوت( دراجات مع مقبض 

 لبداية سيكون حسب الترتيب التالي: ن على خط االمتسابقي اصطفاف •

 . لدراجات السريعة وثم فئة الدراجات المفتوحةثم فئة االنخبة    : فئةاالفرادي  فئةالدراجين المسجلين ب   -

 ( 5:30  نطالق)وقت اال

فئة النخبة ثم فئة الدراجات السريعة وثم فئة الدراجات :  ى ع الفئات األخرالمسجلين بجمي  نالدراجي  -

 ( 6:00  نطالقفتوحة. )وقت االالم

سابق سيكون الوقت المسجل  سوف نستخدم نظام توقيت الكتروني لهذا السباق.  الوقت الرسمي للمت •

 من قبل وحدة التوقيت. 

لكن النتائج الرسمية لن   ين إلى خط النهايةالنتائج يمكن أن تعلن بشكل غير رسمي عند وصول الدراج •

 .إال بعد انتهاء السباقتعلن 

 

 

 راجين:الد

 
 الدراجة: للدراج و األساور الرسمية واألرقام الرسمية

الرسراواألس  وضع سيتم   .1 الرسمية على  للمشة  المنظمين  ارك  غ األيسر  قبل أحد  التسجيل  من  أثناء 

إن    نظمين فورا.سوارة خالل السباق يجب ابالغ أحد المفي حال انقطاع األ  النهائي عند خط البداية.

   .الفريق بأكملهأو /الدراج ويسبب طرد  رة الرسمية سواوجد أي مشارك من غير األ 
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تسليم   .2 البداية.  لرسمية  ا  الدراجين  أرقامسيتم  نقطة  الدراج  عند  رقم  على ظهر  يجب وضع  الرسمي 

المالبس    الرسمي إلى ظهر  نقل الرقم  عليهالمالبس خالل السباق يجب  الدراج تغيير  الدراج. ان قرر  

  له.الفريق بأكمأو /الدراج ويسبب طرد  الرسمي الرقمإن وجد أي مشارك من غير ة. الجديد 

تسليم   .3 البدايةلرسمية  ا  ات الدراج  أرقامسيتم  نقطة  رقم    . عند  بوضع  االلتزام  الدراجين  جميع  على 

ق ال يلتزم سيعتبر أي فريق أو متسابالدراجة الرسمي بشكل واضح وسليم على هيكل الدراجة وعليه 

  .سابق إنذارام الرسمية مشطوباً من السباق من دون بإظهار األرق

 
 السالمة: 

منعا   يمنع     .استثناءخوذ الواقية بالشكل الصحيح إجباري لجميع المشاركين من دون أي  ال  اءارتد .1

 . وستقومحماءإلمرحلة ا حتى خالل    الخوذة  ارتداء دون    منالسباق  طريق  باتا  تواجد أي دراج على  

 نذار.سابق إ  بشطبه وفريقه بالكامل دون تردد أو اللجنة

مواد   باستعمال ب طبيعة المسار ننصح الجميع  المسابقة ولكن بسبغير الزامية لهذه  السترات العاكسة   .2

 عاكسة. 

 ة.والدراجضاءة على الدراج أي نوع من اإل وضع يمنع  .3

 سيتم   دراج متعلق بمركبةإن وجد أي    .هبمن أجل أن يسح  بأي مركبة  أن يتعلق الدراجا  يمنع منعا بات .4

 الفريق بأكمله. أو /الدراج وطرد 

 

 عملية السحب الهوائي: 

الهوائي   .1 السحب  بعملية  الدراجينيسمح  بين  بالسباق  فيما  أي   .فقط  المسجلين  قيام  باتا  منعا  ممنوع 

 دراج باستغالل عملية السحب الهوائي من قبل أي مركبة.

ر مسجلين رسميا أو المنسحبين أو الذين  الغيمن قبل الدراجين    هوائيعملية السحب ال  يُمنع استغالل .2

   طردوا من السباق.

 المسير.    باتجاهوالبقاء بالمسرب المخصص   االلتزامى الدراج ليجب ع .3

المخالفة لألنظمة  او القيام بعملية السحب الهوائي    أي دراج يضبط بالمسير على المسرب المعاكس

 سابق إنذار. دون ة فورا ومنسابقمن الم  وفريقه يتم شطبه ،المدرجة أعالهوالقوانين 

 

 : (بيلوتونوكبة )الالكخل إذا كان الدراج دا -تلقي الدعم 

 المرافقة المركبات  تلقي المياه من  / تغذيةال، سيتم حظر  اء السباقألغراض السالمة ومنع االزدحام أثن  .1

أول   وآخر    30خالل  السباق.  20كم  من  السبا  كم  مدير  المشاركين    حكمال/قسيقوم  بإبالغ  األمامي 

الجمارك عند الدخول إلى   نقطة  ية بعد اجتيازعندما يُسمح بالتغذية بعد بدء السباق. لن يُسمح بأي تغذ 

 العقبة. 

ويشير إلى  كوكبةال خلفإلى  الدراج ئيبط أن  يجب  المرافقةالمركبات من  ياهالمأو  تغذيةلتلقي ال .2

تقدم  المناسبة لل المرافقة المركبة سيوجه مدير السباق رة(. مباش الكوكبةخلف  متواجد المدير السباق )
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ب  من الجان  ياهالطعام أو المراج استالم د لعلى اوتقديم الدعم الالزم.   باقمدير السإلى موقع أمام 

 فقط. مركبة لاأليمن ل

  ويشير إلى كوكبةال خلفإلى  الدراج ئيبطأن  يجب  المرافقةالمركبات من لتلقي مساعدة ميكانيكية  .3

على  و  .المناسبة المرافقة المركبة . سيوجه مدير السباق مباشرة( الكوكبةخلف  متواجد لااق )مدير السب

 .المرافقةالمركبة  المساعدة من وانتظارن الطريق  جانب األيمن مال على االصطفافالدراج 

 

 : (بيلوتونوكبة )الالك ارجخإذا كان الدراج  -تلقي الدعم 

 المرافقة المركبات  تلقي المياه من  / تغذيةال، سيتم حظر  اء السباقأثن ألغراض السالمة ومنع االزدحام   .1

أول   وآخر    30خالل  السباق.  20كم  من  السباق  كم  مدير  المشاركين    حكمال/سيقوم  بإبالغ  األمامي 

الجمارك عند الدخول إلى   نقطة  عندما يُسمح بالتغذية بعد بدء السباق. لن يُسمح بأي تغذية بعد اجتياز

 العقبة. 

 فقط.ة كب مرلب األيمن لمن الجان ياهالطعام أو الماستالم  ين الذين خارج الكوكبةراجد لعلى ا .2

 

  : رافقةالم المركبات 
للمركبات   األقصى  واحدة  االفراديللدراجين    المرافقةالعدد  مركبة  للمركبات  و  ،هو  األقصى   المرافقة العدد 

م  دراجينل الطر  .لكل فريقكبتان  رالفرق هو  االزدحام على  بشدة  يقلتقليل  ال  مشاركةال، نشجع  مركبات  في 

ه  لكن، أو أكثر أو بين فريقينن دراجْين فردييْ بين  مرافقة ةمركببمشاركة المالحظة أنه يمكن ال. يرجى مرافقةال

 وفريق. دراج فرديبين  مرافقةمركبة بمشاركة ال مكنال ي

 

لى  عو خط البداية.  موكب بات في لتحديد ترتيب المرك  الفرقخالل اجتماع رؤساء   اء سحب عشوائيسيتم إجر

 الدراج. إذا كان من الدراجين كوكبةيتم تشكيل إلى أن اق وبدء السعند ب الترتيب جميع المركبات االلتزام بهذا 

ا من    مدير السباق خلف التواجد في الموكب األمامي فعلى المركبة المرافقة ،ةاألمامي الكوكبةالخاص بك جزء 

ا من  الدراج. إذا لم يكن حدد مالبالترتيب  االلتزام معو كبة  للمر ، فيمكنةاألماميالكوكبة الخاص بك جزء 

 .الدراج التراجع حسب الحاجة لدعم لمرافقةا

 

يُسمح لكل فريق أن يكون   .خط البدايةموكب واحدة في  مرافقةفردي أن يكون لديه مركبة  دراجيُسمح لكل 

ا من والتي ال تكون   ثانية قةمرافضافة إلى مركبة إلا خط البداية ب موكب واحدة في  مرافقةلديه مركبة  جزء 

 . خط البداية موكب 

 

 مركبات المرافقة في الموكب:ال

 

الدراجيالمرعلى   .1 كوكبة  تتبع  التي  المرافقة  الفر  ،األمامية  نكبات  أو  الفردي  في    ،قسواء  التواجد 

السباق  خلفموكب   تحديدهبالترتيب    االلتزام  مع  مدير  تم  العشوائي  لمن خال  الذي  خالل   السحب 

 . الفرقاجتماع رؤساء 

يمنع منعا باتا تجاوز مركبة مدير  لكن  الدراج اجة لدعمحسب الح التراجع للمركبة المرافقة مكنم .2

 .ذلك لتقديم الدعم للدراجباق ر السبال في حين أشار له مديإالسباق 
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  موكب.نية التواجد داخل الفريق فال يمكن للمركبة الثاواحدة لل مركبة مرافقة أكثر من وجد إن  .3

وكب قد تؤدي إلى طرد الدراج و/أو قة داخل الممركبات المرافعدم االلتزام بالترتيب المحدد لل .4

 . الفريق

إذا تم لكن   الكوكبة فال داعي لاللتزام بالترتيب المحدد. جزءا منإذا لم يكن الدراج الخاص بك  .5

 .وكبة االلتزام بالترتيب المرافقة التي تتبع هذه الك مركبات ال فعلىأثناء السباق ، كوكبة أخرى تشكيل 

 

 ت: لوحات أرقام المركبا

 ركبات المرافقة الرسمية عند خط البداية خالل التسجيل النهائي. مال سليم لوحات أرقامسيتم ت .1

لدراج    ستستلم .2 مرافقة  مركبة  الموكب   لصاقإلوحتان  افرادي  كل  في  المركبة  موقع  إلى  تشير  التي 

 المركبة من األمام ومن الخلف.  على  عهاضووالتي يجب 

ل  ستستلم .3 دراكل مركبة مرافقة  الموكب   لصاقإلوحتان    جينفريق  في  المركبة  إلى موقع  تشير  التي 

 المركبة من األمام ومن الخلف.  على  وضعهاوالتي يجب 

ر إلى الرقم  لوحات ورقية تشي  ثالث نية  إذا كان لدى الفريق مركبة مرافقة ثانية فستستلم المركبة الثا .4

للفريق يجب   الرسمي  من  على  اهوضع  والتي  اليمنى  األ  الجهة  اليسرى   على   ،ماميالزجاج  الجهة 

 إذا كانت   ظاهر وواضح.  مكانفي    األيمن  الخلفي  الجانبي  جاجعلى الزالخلفي و  الزجاج  السفلى من 

 لوحات من الخارج. المركبة مزودة بزجاج مظلل فيجب وضع ال

على  التواجد داخل الموكب فركبة الثانية أرادت  مل األماكن، أي أن الفريق استبدات مركبتا الإذا احتاج .5

 . اللوحات  المركبتان استبدال

يمكنها   .6 ال  لكن  الموكب  خلف  القيادة  الموكب  لوحة  لديها  ليست  التي  المرافقة  للمركبات  الممكن  من 

 .في أي وقت التواجد داخل الموكب 

 . ج و/أو الفريققد يؤدي إلى طرد الدرا لموكب اخل اعدم االلتزام بالترتيب المحدد د  .7

 

 :(بيلوتونوكبة )الالكج داخل إذا كان الدرا  -الدعم  قديمت

أثن .1 االزدحام  ومنع  السالمة  السباقألغراض  حظر  اء  سيتم  من  / تغذيةال،  المياه  المركبات تلقي 

السباق.  20كم وآخر    30خالل أول    المرافقة السباق   كم من  بإبال األ   حكم ال/سيقوم مدير  غ مامي 

الجمارك   نقطة  تغذية بعد اجتياز  المشاركين عندما يُسمح بالتغذية بعد بدء السباق. لن يُسمح بأي

 عند الدخول إلى العقبة. 

ويشير إلى  كوكبةال خلفإلى  الدراج ئيبط أن  يجب  المرافقةالمركبات من  ياهالمأو  تغذيةلتلقي ال .2

المناسبة   المرافقة المركبة مباشرة(. سيوجه مدير السباق  الكوكبةخلف  متواجد المدير السباق )

من   ياهالطعام أو المراج د لا يمكن اعطاءوتقديم الدعم الالزم.   باقمدير الستقدم إلى موقع أمام لل

 المرافقةمركبة اليجب أن تبطئ بعد االنتهاء من تقديم الدعم   فقط.مركبة لب األيمن لالجان

مراكب داخل الموكب ، مما يسمح لمدير السباق وأي ن الطريقجانب األيمن موتنسحب إلى ال

 إلى الموقع األصلي المخصص لها داخل القافلة.  بة المرافقةبالمرور كي تعود المرك
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ويشير   كوكبةال خلفإلى  الدراج ئيبطأن  يجب  المرافقةالمركبات من لتلقي مساعدة ميكانيكية  .3

  .المناسبة المرافقة المركبة . سيوجه مدير السباق مباشرة( الكوكبةخلف الذي إلى مدير السباق )

المركبة   المساعدة من وانتظارن الطريق انب األيمن مجال االصطفاف علىعلى الدراج و

  .المرافقة

 المسافةكون ت ، فسيحدد مدير السباق متى ى األماملإ الكوكبة وتجاوزوا دراجينإذا انفصل أي  .4

  الكوكبة عندما يمكنهم تجاوز راجينبالد خاصة ال مرافقةمركبات الالبدرجة كافية ويوجه 

جب  ي ىالكوكبة مرة أخر لالنضمام إلىالدراجين  إذا تباطأو .همللقيادة خلف دراجينالوااللتحاق ب

ا وتتوقف إلى اليمينالمرافقة مركبات الأن تبطئ  ومدير السباق بالمرور  لكوكبة  ، مما يسمح لأيض 

 كب. المو قبل العودة إلى موقعهم األصلي المحدد داخل 

خارج الكوكبة   هم ي الذيندراجين الفرق إلى الدراجين االفراد إذا وصلت الكوكبة األمامية ل .5

موكب مركبات الطريق وتتراجع خلف  نالفرديللدراجين  مرافقةفيجب أن تفسح مركبات ال

 فرق األمامية. مرافقة لللا

 

 :(بيلوتون وكبة )الالك ارجخإذا كان الدراج  -الدعم  قديمت

 المرافقةالمركبات    تلقي المياه من/تغذيةال، سيتم حظر  اء السباقمة ومنع االزدحام أثنألغراض السال .1

أول   وآخر    30خالل  السباق.  20كم  من  السباق   كم  مدير  المشاركين   حكمال/سيقوم  بإبالغ  األمامي 

ى  الجمارك عند الدخول إل  نقطة  عندما يُسمح بالتغذية بعد بدء السباق. لن يُسمح بأي تغذية بعد اجتياز

 العقبة. 

 أن تسير خلف الدراج. مرافقةمركبة الل، فيمكن لةاألمامي كوكبةإذا لم يكن الدراج داخل ال .2

  كوكبة القيادة بأي ترتيب رقمي ما لم يتم تشكيل التي خارج الموكب  المرافقةمركبات ليجوز ل .3

 الموكب. وإذا تشكلت كوكبة جديدة فعلى المركبات المرافقة اتخاذ الترتيب الالزم داخل، ىخرأ

فقط. إذا كان  للمركبة اليمنى الجهةمن   ياهالمبالطعام أو  الدراجبتزويد  المركبة المرافقة تستطيع .4

لتوفير  مركبةوالخروج من ال االصطفاف، والدراج أمامإلى القيادة  ، فعليهمركبةالسائق بمفرده في ال

 .زماللالدعم ا

لطعام أو  ا لدراج في أي وقت إال عند تسليمبالقيادة بجانب أو أمام ا لمرافقةمركبات الال يُسمح ل .5

 . لمركبةويجب أن يتم ذلك فقط من الجانب األيمن من ا لدراجل ياهالم

 خط النهاية:

من البحر الميت الى البحر األحمر هو داخل مشروع واحة آيلة. آخر   للدراجات الهوائية  خط نهاية سباق آيلة

آ   السباق ستكونمن  كيلومترات   واحة  المركبات داخل مشروع  توجيه  سيتم  آيلة  واحة  إلى  الدخول  عند  يلة. 

المشروع للمسافة    المخصصة لها. لن تسمح للمركبات المرافقة أن تتبع الدّراجين داخل  افقة إلى المواقفالمر

 ة للمساعدة.خل مشروع آيلئية داالنها الدورةسيتواجد منظمين على  لنهائية. ا

 دراجإذا احتاج  .داخل واحة آيلة فرادييناإل يندراجلل  ةاألمامي الكوكبة قسيتبع مدير السبا دي:الدراجين االفرا

ميكانيكية    ةاألمامي وكبة  الكفي   االستمرار  إلى مساعدة  الولن يستطيع  تلك  يقوم  األخيرة  دورةداخل  ، فسوف 

في    دراجهذا على أنه وقت آخر    دراجللط النهاية وسيتم تسجيل وقت السباق  بإبالغ مسؤولي خ  مدير السباق

 إلى ثانية واحدة. باإلضافة الكوكبة
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خذ هذا بعين االعتبار  ى أيرج   .خالل الدورة النهائية  واحة آيلة داخل   تستطيع تبديل الدراج  الالفرق  الفرق:  

النهائية.  االقتراب عند   المسافة  في  المشاركة  الفريق  نفس  دراج من  من  يمكن ألكثر  آيلة.  أول    من مشروع 

 .وقت الفريقيصل إلى خط النهاية يسجل عضو من الفريق  

إلى    ةاألماميوكبة  الكفي    دراج. إذا احتاج  داخل واحة آيلة  فرقال  يندراجل  ةاألمامي   الكوكبة  سيتبع مدير السباق

وإذا كان هذا الدراج هو الدراج الوحيد  ،  األخيرة  دورةداخل تلك الولن يستطيع االستمرار  مساعدة ميكانيكية  

الذي  المن   الفريق  السباقاألخيرة،    دورةدخل  مدير  يقوم  النالغ مسؤولي خبإب  فسوف  هاية وسيتم تسجيل ط 

وجد أعضاء ذا  أما إ   باإلضافة إلى ثانية واحدة.  في الكوكبة  دراج هذا على أنه وقت آخر    فريقللوقت السباق  

 .يصل إلى خط النهاية يسجل وقت الفريقأول عضو ف األخيرةالحلقة  داخلريق آخرون من نفس الف

 

 التعليمات العامة للمركبات المرافقة: 

 

مسأ .1 مركبة  قياس  من    استعمالهاموح  كبر  تتسع  التي  حجم    9  –  7هي  قياس  بكب  أو  )فان(  ركاب 

 . ركبة أكبراي م  باستعمالمتوسط وال يسمح  

أو   جزر وسطيةمسار السباق عبر طريق رئيسي وشديد االستخدام وال يحتوي معظمه على  .2

ل بها ر المعمووالتقيد بقوانين السي  القيادةالجميع توخي الحيطة والحذر عند  نرجو من، لذلك فواصل

 والتحلي بالصبر لحماية الدراجين. 

السباق(   خارج عن) خرىأن يظلوا على دراية بالمركبات األ لمرافقةيجب على سائقي المركبات ا .3

 التي قد تحاول المرور ويجب أن يفسحوا الطريق حسب الحاجة.و

ب في الصندوق لركا تواجد ااألردنية، بما فيها عدم  السير    على جميع السائقين االلتزام بجميع قوانين .4

 .الخلفي للمركبة أو البكب، أو الخروج من النوافذ أو سقف المركبة

ن والمشاركين والمرافقين. إن وجد  يمنع منعا باتا استهالك المشروبات الكحولية خالل السباق للسائقي  .5

  عبوة إن وجد  و  الفوري للفريق بأكمله.  ك المشروبات الكحولية خالل السباق سيتم الحرمانستهلأحد ي

 سيتم الحرمان الفوري للفريق بأكمله.  مرافقةداخل مركبة  مفتوحة كحوليةمشروبات 

في حالة تزويد الدراج بما يلزمه من مواد   اال  ممنوعة منعا  باتا    دراجيه فإن القيادة الى جانب الوعل  .6

  القيادةفي حاله    الفةالمخبشطب الفرق    اللجنةم  ستقو.  من الجهة اليمنى من المركبة  فقطويجب أن تتم  

 . ة التزويد اال في حالة عملي بجانب الدراج

 

 التعليمات العامة  
 

للتسجيل: النهائي  األولوية.    الموعد  مبدأ  على  التسجيل  السباق  يعتمد  شيرت  تي  على  الحصول  من  للتأكد 

عد الستالم نماذج  آخر موت تسجيل بعد  . لن تقبل أي طلبافي وقت مبكروبالقياس المرغوب يجب التسجيل  

كاملة وتسليم نماذج إخالء المسؤولية من أجل    االشتراك  اركين القيام بتسديد رسومجميع المشعلى  .  التسجيل

رسميا    اعتبارهم الريمكن  .  مسجلون  عبر  علىالتسجيل  موجود  والذي  االلكتروني  االلكتروني    موقعنا  ابط 

(www.dead2red.com ).   دراج. 300الحد األقصى لعدد المشاركين هو 
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إ المسؤونموذج  مشارك  لية:خالء  كل  مرافق()سواء    على  أو  بت   دراج  يقوم  أن  منفرد  نموذج   وقيعوبشكل 

 تسجيال  كامال    ستلمبمجرد أن ن  اإللكترونية.    ليةوإخالء المسؤ  نماذجالمنظمة  تقبل اللجنة    ."إخالء المسؤولية"

معباسمك   اإللكتروني  الموقع  مربع  ت  عبر  عل  سؤوليةلما  خالءإأكيد  وقعت  أنك  يعني  إخالء  ى  فهذا  نموذج 

المشارك إذا كان    أو أكمله شخص آخر نيابة عنك.بنفسك  إذا كنت قد أكملت التسجيل    بغض النظر  المسؤولية

استخدام  18سن    دون يمكنه  المسؤ   نماذج  فال  علبل    اإللكترونية  ليةو إخالء  نموذج  يهميجب  اخالء   تعبئة 

األمر  وتوقيعه من  المسؤولية وثيق  ولي  األ  ةوارفاق صورة عن  تن  الرسمية.مر  ولي  النموذج من  يمكن  زيل 

 .(www.dead2red.com)  موقعنا االلكتروني

 
  وسباق البحر الميت الى البحر   مغامرات،  مسابقةبسبب طبيعة هذا النوع من المسابقات التي تعتبر    التأمين:

طريق عام ورئيسي ال يخلو  لهوائية يندرج تحت هذا الوصف وحيث أن مسار السباق هو  األحمر للدراجات ا

ا طب  ود ن   لمخاطر،من  بإستشارة  تقوم  أن  ونوصي  ننصح  تكون أن  وأن  للمشاركة  موافقته  لتحصل على    يبك 

األخذ بنصيحتنا    حاصل على بوليصة تأمين لتغطيك في حالة تعرضك ألي طاريء أو حادث.  في حالة عدم

اءو  مجموعة عد ويبريء    سؤولية اإللزامي يعفيوصيتنا فليكن معلوم لك أن توقيعك على نموذج إخالء الموت 

  المسؤولين   المنظمة لمسابقة البحر الميت الى البحر األحمر للدراجات الهوائية وجميع األفراد   عمان والجهات 

 ت. والمتطوعين في هذه المسابقة من أي حوادث ومطالبا

 

لو ا السباق الترفيهي الذي ال يخن سالمة المشاركين هي أولويتنا القصوى خالل هذ ا سياسة الطقس العاصف:

حالة    ومتابعة  ةبقنة المنظمة بمراسابقة، تقوم اللج موعد الم  اقتراب لطقس. عند  من تحديات عديدة ومنها حالة ا

الطقس بشكل حثيث ويومي.  بناء  على المعطيات وحالة الطقس الفعلية على مسار السباق، عندها تقرر اللجنة  

حالمسابقة    باستمرارالمنظمة   في  الغائها.   أو  تأجيلها  الرجأو  يرجى  الغائها  أو  تأجيلها  سياسة  ال  الى  وع 

 . االشتراكاسترداد رسوم 

 

 :االشتراكسة استرداد رسوم سيا

 كما يلي:  االشتراكيمكن للمشارك استرداد رسوم 

عدم   • المشارك  قرر  ب  االشتراكإذا  المسابقة  بدء  موعد  على   ةأربعقبل  سيحصل  أكثر،  أو  أسابيع 

 .االشتراك% من قيمة رسوم 100

عدم    إذا • المشارك  بي  االشتراكقرر  وأسبوع   ةأربعن  ما  ال   قبل  ينأسابيع  بدء  سابقة سيحصل  مموعد 

 . االشتراك% من قيمة رسوم 50على 

فلن يتم إعادة أي نسبة من   ينبأقل من أسبوع   بدء المسابقةقبل موعد    االشتراكإذا قرر المشارك عدم   •

 المبلغ. 

اللج • قررت  ألإذا  المسابقة  الغاء  المنظمة  )ب  اسب نة  الك  مثلقاهرة  الطبيعية،  الحرب،  وارث 

 غير منظور وخارج عن إرادتها(   أو أي سبب أخر  ، أوبئة،اصفالع  الطقس  ،السياسية  االضطرابات 

رسوم   رد  يتم  ولكناالشتراكفلن  يمكن    احتساب سيتم    ،  كرصيد  المدفوعة  في    استعمالهالرسوم 

ركين على جميع المشا  خالل عام واحد فقط.  لتي تنظمها مجموعة عدائي عمان ا  بالمسابقات   االشتراك

 باسمك يمكن إصدار هذا الرصيد    .هر من تاريخ اإللغاءل شالتقدم بطلب الحصول على الرصيد خال

  أو تجييره لشخص أخر. 

 

االنسحاب من    االنسحاب: دراج  اي  فورا. سيتفي حين قرر  المنظمين  أحد  ابالغ  الغاء وحدة السباق عليه  م 

 ز اطالقا للدراج المنسحب ركوب الدراجة على مسار السباق. التوقيت وال يجو
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ونرجو من كم    200السباق الذي مسافته    نهاءإل   ات ساع  01والفريق مدة اقصاها    الفردييمنح الدراج    الغش:

اتجة عن  ة يجب ان تكون نستخدمة في المسابقألية حركة الدراجات الهوائية الم  الجميع التقيد بميثاق الشرف.

لتخزين وإطالق    ممنوع إستخدام الدراجات الهوائية التي تحتوي على أي الية خاصة   ام األرجل فقط.استخد 

أ   الطاقة. المشاركه في  ي حافي حالة ضبط  الفريق فورا وسيمنع من  الدراج و/أو  لة غش، سنقوم بطرد 

 المسابقات المستقبلية. 

 

اللجنة المنظمة بكل   الترفيهي، ولكن بسبب  جهودها أن تسيطر وتمنع عملية  تحاول  الغش خالل هذا السباق 

المحدود   المراقبين  وعدد  السباق  مسافة  نواجه  طول  كاففإننا  مراقبة  في  كبيرين  وتحٍد  المشاركين  صعوبة  ة 

يغش   ن تسول له نفسه أنم  ل  يو(  اولة تصوير )فيد كل المشاركين مساعدتنا ومح  على  نقترحلذا    طوال الوقت.

.  ستقوم  الزمن القانوني للسباق  انتهاءفورا بعد  قديم هذا الدليل الى اللجنة المنظمة  وت  قيامه بذلكوذلك خالل  

المنظمة   وتقرر  باالضطالع اللجنة  المقدم  الدليل  اذا    على  غش.   عملية  فعال  هناك  كان  اللجنة   اقتنعت اذا 

نشاط مستقبلي    السباق ومنعه من المشاركة بأيشطب المشارك / الفريق من  المنظمة أن غشا حدث، ستقوم ب

 لمجموعة عدائي عمان.  

 

 توصيات ونصائح عامة 
 

 :المشاركة قيبةح تجهيز عند  التالية للتوصيات  اإلعتبار بعين األخذ  مشاركينال جميع ننصح

 

 ئر. زا أو مقيم أجنبي أو أردني مواطن كنت سواء بك الخاصة الثبوتية ئقلوثاا ووجود إحضار من تأكد •

  

 .بأكمله السباق لمدة تكفي مناسبة كميّة إحضار من تأكد  لطفا مستمر شكل في دواء  تستخدم كنت إذا •

 .ساعة 24 خدمة توجد وال محدود السباق مسار على الصيدليات عدد أنّ  االنتباه يرجى

 

 :السالمة

 المسابقة  ل الصيانة الالزمة والتاكد من صالحية كافة أجزاء دراجتك قبل موعد ى عمإحرص عل -

 واد عاكسةنصح بإستعمال أي من -

 السيارة  بطارية على يعمل الخلوي للهاتف شاحن بإحضار ننصح -

 ستكون المدني الدفاع إسعاف سيارات  أن ننوه أن نريد  .أولية كإسعافات  إلستعمالها وأدوية مواد  إحضار -

 اصتك خ األولية اإلسعافات  بإحضار ننصح ولكننا كاملة السباق فترة خالل اجدةمتو

بالدراجات، طقم إصالح للثقوب، عجل داخلي )تيوب( جديد، إطارعجل   إحمل معك عدة إصالح خاصة -

اجات الهوائية على مسار  لدركامل، منفاخ هواء. كن مستعدا ألي عطل حيث ال يوجد أي مكان لتصليح ا

    المسابقة

 

 :البسالم

  .الخ رملية، زوابع شديدة، ياحر ماطر، بارد، حار، طقس من الجوية االحوال لكافة مستعدا كن

 خالل جدا مفيدة والفم األنف لتغطية وعصبة شمسية  نظارات  الشديدة، الرياح من واقية سترة احضار -

 المغبرة  األجواء

 إذا رغبت لبعد السباق  مالبس -
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 :التغذية

 وللفريق  كل رب للش يكفي وطعام ماء -

 

 :المركبات 

  .العقبة تصل حتى صيانة أو تصليح مراكز يوجد  ال حيث  جوانبها كافة من المركبة صالحية من التأكد  -

هناك    تعبئة  من التأكد  - الفرصة.  لك  سنحت  كلما  الوقود  مسار   ثالث خزان  على  فقط  للوقود  محطات 

  24هي الوحيدة التي تفتح    ربيةمدينة العقبة.  محطة شركة البوتاس الع  السباق قبل الوصول الى حدود 

السباق بداية  نقطة  قبل  تقع  ولكنها  ا  ساعة  المحطتين  خالل  بقليل.   مفتوحتين  يكونوا  سوف  ألخريتين 

 المسابقة. 

 غيل. إحضار الكوابل الكهربائية الخاصة بعملية تشغيل السيارة بحالة فقدان البطارية المقدرة على التش -

 سارية المفعول.  وأنهالمركبتك  ابعةتأكد من وجود األوراق الرسمية الت -

 

 الدراجة:

وأثناء وبعد السباق. لذلك، يرجى التأكد من أن لديك  قبل    تهوإصالح دراج  مسؤول عن حالةمشارك  كل   -

 الالزمة إلصالح الدراجة. األدوات 


