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  الشروط العامة لحلبة االستعراض الحر

من منطلق حرص اللجنة المنظمة ولضمان سالمة المشاركين والجمهور ضرورة االلتزام بالشروط 
 :الموضوعة

 درهم 500درهم ورسوم التامين  500رسوم االشتراك  .1

 .المشاركة دخول عند( قيادة رخصة) شخصية إثباتعلى جميع المشاركين إبراز  .2

أي متسابق يرغب في المشاركة يجب عليه تعبئة استمارة التسجيل كاملة، وقراءة اإلقرار  .3

 .والتوقيع عليه وسوف يتم إصدار رقم للمشارك خاص به

 .يصرح دخول شخصين فقط مع المشارك في منطقة المشاركين .4

 وبدلة السباق. الحذاءو الخوذةااللتزام بارتداء  ع المشاركين والميكانيكيينعلى جمي .5

 .الجولة في للتسجيل المقررة الرسومدفع  .6

 .قلد بدء الجولة بساعه واحدة على األااللتزام بالحضور قبل موع .7

عدم وجود ملصقات غير مقبولة على المركبة كالرسومات أو التعليقات السياسية أو المخلة  .8

 فيباآلداب ويعود تقدير صالحية الملصقات على المركبة للجنة المنظمة قوانين المشاركة 

 .ينظمها النادي التيبطوالت اإلستعراض 

 .الرسوم المدفوعة غير قابلة لالسترداد .9

ثناء التسجيل وال أادة األصلية إلى اللجنة المنظمة ليم رخصة القييشترط على كل سائق تس .10

 .يتسلمها إال بعد انتهاء السباق بالكامل

ثانية  20ثانية يكون لون اإلضاءة أخضر ومع آخر  40دقائق، في أول دقيقتين و 3مدة السباق  .11

 .يكون برتقالي متقطع

 تلغى مباشرة وفي حالة عدم الخروجخروج عند ظهور الضوء األحمر يجب على المتسابق ال .12

له اإلشتراك في  يحق وال المحظورين قائمة ضمن اسمه ويضاف السباق من ويحرم نتيجته

 .البطولة نهائيا

 .ستيشن Tستيشن و Nأنواع السيارات المسموح لها بالسباق  .13

 .شخص للحلبة نهائيا بخالف المتسابق أيممنوع دخول  .14

سبب يحول المتسابق للتحقيق ويتم تشكيل لجنة تدخل من  أليالتسبب في تعطيل السباق  .15

 .النادي

بلبس الخوذة وفتح الباب أثناء اإلستعراض يحرم السائق من السباق ويضاف إلى  االلتزامعدم  .16

 .قائمة المحظورين

 .يحق لكل متسابق المشاركة بسيارة واحده فقط .17

 يحق لكل متسابق المشاركة بفئة واحدة فقط. .18

بتحمل المسؤولية التامة عن الفريق المنتمي إليه داخل وخارج الحلبة وفي حال  يلتزم المتسابق .19

درهم عن وضع ملصق للقروب المنتمي إليه أو  500مخالفة ذلك يقوم المتسابق بدفع مبلغ 

 إزالة الملصق عن السيارة قبل المشاركة.

 .ويعتمد السائق الذي وقع اإلقرار كسائق في المشاركة السائق،ال يسمح بتغيير  .20

بة بمنطقة تل الحل خارج باالستعراض قيامه سيتم حرمان أي مشارك من المشاركة في حالة .21

 .مرعب

حال تلف اإلطارات داخل الحلبة يرجى الخروج بأسرع وقت وتجنب إطالة فترة التواجد داخل  في .22

 .الحلبة
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بالجولة يجب أن يكون االحتجاج بالطريقة الرسمية في حالة االحتجاج على أي شيء  .23

 .لجولةا بعد فيه النظر ويتم المنظمة، للجنة ويسلم المشارك عليه ويوقع ومكتوب

 .للمنظمين الحق في إلغاء أو تأجيل أي جولة ألي سبب طارئ .24

ل سئول األوبمجرد توقيع المشارك على استمارة التسجيل وقراءة كافة الشروط فإنه يعتبر الم .25

 .المشاركة لهذه الموضوعة باألنظمة عن )مركبته( لاللتزام

 .يتم استبعاد المشارك في حال مخالفة الشروط الموضوعة .26

 

 :الشروط الفنية لحلبة االستعراض الحر

 .الجولةالوزن الخفيف المشاركة في كبات ذات الحجم والهيكل الصغير وال يجوز للمر .1

 .()البطارية و خزان البترولترك مسافة أمان كافية لكل من يجب  .2

 . BREATHER ) وجود قطعة البريثر الـــــ .3

 .في حال وجود خزان البترول مع البطارية داخل المركبة تكون المركبة غير مؤهله للمشاركة .4

 .على المشارك التأكد من التوصيالت الكهربائية قبل المشاركة .5

 .ن يكون في الموقع األصلي للهيكلأالمحرك يجب  .6

مخالفته أنظمة  مشاركة في حالوالالفنية منع أي مشارك من الدخول جنة المنظمة ويحق لل .7

 .وقوانين الجولة

 .يتم استبعاد المشارك في حالة مخالفة الشروط الموضوعة .8

 .تستبعد المركبة من المشاركة في حال عدم وجود براغي في اإلطارات .9

 

 شروط األمن والسالمة لحلبة االستعراض الحر

 :اآلخرين وسالمةعلى كل مشارك إتباع شروط األمن والسالمة التالية للحفاظ على سالمته  .1

 .عدم ارتداء الزي الوطني .2

 .ارتداء الخوذة + الحذاء+ البدلة إلزامية على جميع المشاركين والميكانيكيين .3

 .من صالحيتها والتأكديجب تجهيز المركبة بطفاية للحريق صالحة لالستخدام في المركبة  .4

 (hand brake) لى المكبح اليدويإ باإلضافةفعالية المكابح األمامية والخلفية التأكد من  .5

 .تستبعد المركبة في حال وجود خلل في المكابحو

يجب تجهيز المركبة بمقبض أمامي وخلفي )القلص( لسحب المركبة في حالة حدوث أي  .6

 .المشاركةخلل أو عطل فني للمركبة اثناء 

مان أو حزام أمان ثالثي ويشترط تثبيته على الشاصي أو مع السيفتي بار يجب وضع حزام األ .7

 .للمركبة

ي( لجميع المركبات المشاركة )سيفتي بار داخل للمركبةيشترط وجود عوامل حماية داخلية  .8

 .ن يكون مصنوع من الحديد أو ستايل ستيلأط ربش

 .بوابة االنطالقوالخوذة قبل الدخول من  على قائد المركبة لبس أحزمة األمان .9

 .المركبةشياء غير الثابتة داخل وخارج زالة كافة األإيتعين  .10

                                              يتم استبعاد المشارك في حال مخالفة الشروط الموضوعة .11

            

 الفئات المشاركة:

 N فئة .1

 T فئة .2




