
www.lsc.ae 

1 | P a g e 
 

 للدراجات UTV بطولة حلبة 

 الفئات:

 توربو -1

 بدون توربو -2

 الشروط العامة

 الحضور إلى الموقع قبل موعد السباق بساعتين .1

 .الفئةمشارك سيتم الغاء  12في حالة عدم وصول عدد المشاركين االجمالي لكل فئة الى عدد  .2

 .السباق دخول عند( قيادة رخصة أو هوية بطاقة) شخصية إثباتإبراز يجب على جميع المشاركين  .3

 .سنة 21قل من السن القانونيأال يسمح بدخول أي مشترك  .4

الذي يرغب في المشاركة تعبئة استمارة التسجيل كاملة، وقراءة اإلقرار  متسابقاليجب على  .5

 رقم للمتسابق خاص به.والتوقيع عليه. وسوف يتم إصدار 

للسباق المتوفر في موقع  يجب على جميع المتسابقين استخدام نظام اللتسجيل االلكتروني .6

لمتوفر للهواتف الذكية مع العلم أنة سيتم احتساب مبلغ و برنامج نادي ليوا الرياضي االنادي أ

 ..لكترونيإلضافي للتسجيل معادل لمبلغ المشاركة لمن لم يقم بالتسجيل على النظام اإ

( وعن دراجتهول األول عن )ؤالمس المتسابق يعتبرو، يجب توقيع المتسابق على استمارة التسجيل .7

 .السباق لهذا الموضوعة باألنظمةمساند له لاللتزام ال أعضاء الفريق

 .السباق في للتسجيل المقررة الرسوم يجب دفع .8

 جميع الفئات المشاركة تخضع للفحص الفني. .9

 إجراء بدون المنافسة دخول دراجة ألييوم السباق ولن يسمح  الدراجاتالفحص الفني لجميع  .10

 .من و السالمة الموضوعةالفني و يحق للجنة استبعاد أي دراجة ال تحقق شروط األ الفحص

 .الفني الفحص إجراء قبل السباق منطقة ( بمغادرةدراجةلن يسمح ألي ) .11

يشتبه التالعب فيها قبل أو بعد السباق  (دراجةعلى الفحص الفني فحص أي ) يحق للجنة القائمة .12

 شطب النتيجة.توفي حالة ثبوت ذلك فإنها تستبعد من السباق و
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 ال يسمح بتغيير السائق، ويعتمد السائق الذي وقع اإلقرار كسائق في السباق. .13

نادي لفته أنظمة وقوانين يحق للجنة المنظمة منع أي متسابق من الدخول للسباق في حالة مخا .14

 .ليوا الرياضي

 سيتم حرمان أي متسابق من المشاركة في حالة قيامه باالستعراض في منطقة السباق. .15

 للجنة المنظمة الحق في إلغاء أو تأجيل أي جولة ألي سبب طارئ. .16

 نظام التوقيت المستخدم شعاع اّلليزر. .17

 توقيت. ( فقط ويتم احتساب أفضل2يسمح للمتسابق بمحاولتين ) .18

 أو التراجع عنها. ةنطالقيسمح للمتسابق التقدم عن نقطة اإلال  .19

 و عطل فني.أو حادث أية: االنطالق قبل إعطاء اإلشارة يخسر المتسابق المحاولة في الحاالت التال .20

 ةفي حالة االحتجاج على أي شيء بالسباق يجب أن يكون االحتجاج بالطريقة الرسمية ومكتوب .21

ويوقع عليه المتسابق أو مدير الفريق، ويسلم لرئيس اللجنة الفنية للسباق، ويتم النظر فيه بعد 

 السباق.

 إعادة النظر فيه.إستثناء المتسابق تحت أي ظروف و العليايحق لرئيس اللجنة  .22

 تعديل ما يرونه مناسب في هذا القانون.يحق للجنة العليا تغيير و .23

 الشروط الفنية

  توربو :الفئة األولى

المزودة بنظام توربو من  Side by Side االستخدامات المتعددة و محركات المصنع ذات للدراجات 

 المصنع.

المتعارف عليها من   Side by Side يجب أن تكون الدراجة المشاركة من نفس فئة دراجات .1

 .(,Can Am, Polaris , Yamaha) والحجمناحية الطول والعرض 

 .ال يسمح بتغيير أو تعديل محرك الدراجة .2

 المزودة به من المصنع. صليةالتوربو أو أجزائه الداخلية األ ال يسمح تعديل  .3

http://www.lsc.ae/


www.lsc.ae 

3 | P a g e 
 

 في أنواعها بجميع األخرى بالمحركات يسمح وال فقط النوعية لهذه يسمح بالمحركات األصلية .4

 .الفئة هذه

والمصنفة يسمح باستبدال الكراسي واألحزمة وقفص األمان بالنوعيات المتعارف عليها  .5

 للسالمة. كإضافات

 يمنع إزالة االبواب الجانبية ولكن يسمع استبدالها. .6

 افذ كما موضح في الصورة أدناهيجب تركيب شبكات النو .7

  

 :توربوبدون :  الفئة الثانية

الغير مزودة بنظام توربو من  Side by Side االستخدامات المتعددة و محركات المصنع ذات للدراجات 

 المصنع.

المتعارف عليها من   Side by Side يجب أن تكون الدراجة المشاركة من نفس فئة دراجات .1

 .(,Can Am, Polaris , Yamaha) والحجمناحية الطول والعرض 

 .أو تعديل محرك الدراجةال يسمح بتغيير  .2

 أنواعها بجميع األخرى بالمحركات يسمح وال فقط النوعية لهذه يسمح بالمحركات األصلية .3

 .الفئة هذه في

والمصنفة يسمح باستبدال الكراسي واألحزمة وقفص األمان بالنوعيات المتعارف عليها  .4

 للسالمة. كإضافات

 يمنع إزالة االبواب الجانبية ولكن يسمع استبدالها. .5

 يجب تركيب شبكات النوافذ كما موضح في الصورة أدناه .6
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 شروط األمن والسالمة العامة

 وال للمتسابقين:أ

 ارتداء حزام األمان إجباري للسائق. .1

 .ارتداء الخوذة الواقية للرأس .2

 .ارتداء المالبس المخصصة للسباق .3

 .ارتداء األحذية المخصصة للسباق .4

 .أثناء السباق ارتداء الزي الوطني ال يسمح للمتسابق .5

 التزام الفنيين )الميكانيكي( بارتداء المالبس الرياضية. .6

 

 دراجات السباق:ثانيا 

 و الجمهور.أو المنظمين، أن تكون الدراجة صالحة للتسابق و ال تشكل خطرا على المتسابق، أ -1

 جزاء الميكانيكية بصورة صحيحة.عدم وجود تسريب في نظام الوقود أو الزيت وإحكام تثبيت األ -2

 مامية و الخلفية.األنظمة الفرامل فعالية أالتأكد من  -3

 مان.األ التأكد من فعالية حزام -4

 وجود طفاية حريق في الدراجة. -5
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