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 االستعراض الرملي

 

للمتسابق من خالل قيامه بحركات استعراضية أثناء  السيارة قيادةقياس مهارات  هي عبارة عن

خط  هحتى وصولاز خط البداية يأسفل التل بإجت المتسابق من تبدأ محاولةصعوده تل مرعب بحيث 

  درجة. 50وبدرجة انحدار تصل الى  متر 150مسافة النهاية 

 
 طريقة التقييم :

 
 

 محاولة بشكل منفصل.كل  تقييمويتم  محاوالت أربعة مجموع تحسب المشاركة على

 

 يتم احتساب المحاولة عندما يتخطى المتسابق خط البداية . 

 متر. 150بأداء الحركات المطلوبة حتى وصوله خط النهاية على مسافة يقوم المتسابق  

 
 

 :الحركات المطلوبة

 

 جدعة صغيرة  .1

 جدعة كبيرة  .2

 انطالقة / التسارع  .3

 ختام الشوط / التحكم  .4

 أخرى حركات  .5
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 الفئات 
 

 سلندر  8فئة 

 سلندر 6فئة 

 الهايلوكسفئة 

 
 

 

  تفتح الفئة.سيارات حتى  10يشترط تسجيل عدد 

 

 
 

 الشروط العامة:

 .الشخصية يجب أحضار رخصة القيادة -1

 يتوجب على المتسابق التوقيع على استمارة االشتراك. -2

 اتساع3ـ يجب على المتسابق الحضور قبل موعد السباق ب -3

 .(LSCمن )معتمدة ) ارتداء الخوذة الواقية للرأس -4

 .ارتداء المالبس المخصصة للسباق -5

 .المخصصة للسباقارتداء األحذية  -6

 .عدم ارتداء الزي الوطني -7

 .يتوجب على المتسابق ارتداء طقم السباق أو المالبس الرياضية شاملة لجميع أعضاء الفريق -8

 .على السائق لبس أحزمة األمان والخوذة قبل الدخول من بوابة االنطالق -9

 (.hand brakeلى المكبح اليدوي )إضافة من وجود مكابح أمامية وخلفية باإلالبد  -10

 .يتعين ازالة كافة األشياء غير الثابتة داخل وخارج السيارة -11

ليه ويوقع ع ةفي حالة االحتجاج على أي شيء بالسباق يجب أن يكون االحتجاج بالطريقة الرسمية ومكتوب -12

 المتسابق أو مدير الفريق، ويسلم لرئيس اللجنة الفنية للسباق، ويتم النظر فيه بعد السباق.
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 الشروط الفنية 

 

 ( "" سلندر8سلندر و6)  فئة 

 

 يسمح بجميع أنواع االطارات بشرط أن تكون صالحة لالستخدام .1

 ال يسمح للمتسابق تغيير هيكل السيارة الخارجي ووضع هيكل صغير ال يناسب حجم المحرك وقوته. .2

 اليسمح قطع الشاسيه. .3

 .يسمح بهيكل الفيبر جالسال  .4

 السيارة أو إزالة سقف السيارة العلوي.اليسمح بالعبث بهيكل  .5

 يشترط وجود مفتاح رئيسي لفصل التيار الكهربائي للحاالت الطارئة، ويجب أن يكون قريب من السائق. .6

صلية المكتملة والجدار الواقي من النار إلزامي في رضية األيشترط تركيب الهيكل األصلي مع صفيحة األ .7

 السيارات.

 (قرار اللجنةالموقع األصلي للهيكل.)ن يكون المحرك في أيجب  .8

 .Differential) ال يسمح بتغيير نظام عمود الحركة األصلي للمركبة )دفريشن  .9

 (. Coilيسمح بتغيير نوع أو وضعية الجنبيل )الكويل .10

 (.Springيسمح بتغيير نوع أو وضعية السبرنج ) .11

 ال يسمح بتغيير اللينكات.  .12

 لخزان الوقود خارج السيارة (Breatherيجب وجود قطعة البريثر ) .13

 (. Intermediate steering shaftيجب استخدام عمود المقود )ستيرنج( متحرك ) .14

 (Full hydraulic steeringال يسمح باستخدام مقود )ستيرنج( هيدروليكي بالكامل ) .15

 السيارة منلتزام بتركيب طفاية حريق مركزية بأربع نقاط حول المحرك )وفي حالة عدم وجودها تستبعد اإل .16

 .السباق(

ثناء أحدوث أي خلل أو عطل فني للمركبة يجب تجهيز السيارة بمقبض أمامي وخلفي لسحب المركبة في حالة  .17

 السباق.

 ( و ثالثي لبعض الفئات.أو خماسي يجب وضع حزام األمان أثناء القيادة )يشترط أن يكون حزام أمان رباعي .18

 عليه من( و موافق LSC( مطابق للمواصفات العالمية )Roll Cage) يجب أن تزود جميع السيارات بقفص الحماية .19

ن يكون مصنوع من الحديد من أط لجميع المركبات المشاركة بشرط انق 6عدد  قبل اللجنة الفنية المنظمة للسباق

 .ملم. 4انش وبسماكة ال تقل عن  1.5( وال يقل قطره عن كروم مولينوع )

 البطارية و ترك مسافة كافية.يجب فصل خزان الوقود عن  .20

 على السائق لبس أحزمة األمان والخوذة قبل الدخول من بوابة االنطالق. .21

 شياء غير الثابتة داخل وخارج السيارة.يتعين ازالة كافة األ .22
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 الشروط الفنية 

 

 

 ( ""الهايلوكس )  فئة 

 

 سمح بتزويد محرك السيارة تزويدا كاماًل .ي -1

 للمصنعصلي البلوك األسلندر بشرط وجود  8سلندر و 6سلندر و 4يسمح بجميع أنواع محركات المصنع الــ  -2

(Original Block)  للمصنع صليرأس المحرك األو (Original Head.) 

 يشترط استخدام الجير العادي مع وجود خانة فارغة وغيار خلفي. -3

 يسمح باستخدام الجراف فقط وبجميع أنواعه. -4

 ذات الكابينة الواحدة )دفع خلفي(.  الهايلوكسيسمح فقط بمشاركة  -5

 (.4x4ال يسمح باستخدام الدبل) -6

 يشترط وجود هيكل السيارة األصلي )الحديد(. -7

 وكالة.اليشترط شاصي   -8

 ال يسمح بقص أو تعديل الشاصي األصلي -9

 او غرفة السيارة ال يسمح باستخدام الفايبر على األبواب أو صندوق السيارة -10

 ( وكالةFirewallيشترط جدار حماية ) -11

 يشترط وضع المحرك في مكانه األصلي -12

 (wheelie barsال يسمح باستخدام عمود االرتكاز ) -13

 الموضح بشروط األمن والسالمة. نقاط" 4" مرتكز على  يجب االلتزام بتركيب الرول كيج -14

 .العامةيجب أن تكون مطابقة للشروط  -15

 يسمح باستخدام الفايبر جالس او االلمنيوم على جميع اجزاء السيارة كاملة.يشترط رفارف وكالة حديد وال  -16

 الفايبر جالس او االلمنيوم  يجب استخدام جسم السيارة الوكالة وال يسمح ب -17

الفايبر جالس او االلمنيوم  على أرضية السيارة أو جوانب الغمارة أو الصندوق أو التخفيف بشكل عام ال يسمح ب -18

 ارة.على اجزاء السي

 . انش 5في حال قص جزء من جسم السيارة لتركيب الجراف يجب االلتزام بالمسافة المحددة للقص بحد أقصى   -19

 

 

 

 
 

 

 

 


