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الفرق الكويتية تستعد لخوض التجارب األولية في سباق قطر للسيارات والدراجات النارية

سيارة »المفاجأة« لدعيج فهد الدعيج
تستعد لخطف األبصار في إطاللتها األولى

فئات المنافسات
سيكون لدى نادي سباق السيارات والدراجات النارية 
6 فئات للسيارات و3 للدراجات النارية، وجميع الفئات 
ستبدأ نظام شجرة التحضير. وفقا للطلبات املتسلمة، 
يجوز لنادي سباق السيارات إضافة فئات فيما بعد، وأي 
من تلك الطلبات يجب أن يتم تقدميه كتابيا إلى مسؤولي 

نادي سباق السيارات والدراجات النارية.
»بروموديفايد« :Pro-Modified على جميع السيارات 
في املنافسة االلتزام الصارم مبقاييس السالمة كما يحددها 
 NHRA، IHRA النادي )يقر نادي سباق السيارات معايير
و،)ADRL فئة Top Sportsman جميع السيارات في املنافسة 
يجب ان تلتزم بش���كل صارم مع معايير السالمة وفقا 

لنوع السباق »بروموديفايد«.
فئة Competition Index 7.50: هذه الفئة لها مؤش���ر 
مبقدار 7.50 ث، واملتسابق الذي يعبر خط النهاية أوال 
دون خطأ أو انتهاك فإن ال� 7.50 األقل سيتم إعالنه الفائز، 
وفي حالة االنتهاك املزدوج، فإن املتسابق الذي يسجل 

الرقم األقرب إلى مؤشر 7.50 سيتم إعالنه الفائز.
الفئ���ة Cylinder 8( W out Law Back Half(10.5: هذه 
الفئة مخصصة للس���يارات التي حتتفظ ببعض أشكال 

التعليق األمامي.
 :cylinder 6 8cylinder andو Super Street Outlaw فئة
فئة هذه املنافسة هي )8 اس���طوانات و6 اسطوانات(، 

وهي محددة في نطاق تعديل الهيكل.
جميع الس���يارات محدودة بهيكل »Stock«، والنوع 
»Stock clips«، وStock Front Frame Rails، ونظام التعليق 

األمامي »ستوك«.

معايير السالمة 

على الس���ائقني في جميع الفئات ارتداء اخلوذة التي 
 SFI 97 - 2000 أو K – 95 – 90 Snell تستوفي املعايير

.31.2 ،31.1

فئات منافسات الدراجات النارية
إن النادي لديه ثالث فئات للدراجات النارية، وجميع 
الفئات ستبدأ باستعمال 4/10 شجرة البدء ووفقا لطلب 
يتم تقدميه للنادي ميكن إضافة فئات أخرى فيما بعد، 
وأي من تل���ك الطلبات يجب أن يتم تقدميها كتابيا إلى 

مسؤولي النادي.
Pro-Bike  فئة البروبايك 

»superstreet bike« فئة 
»Street bike« فئة 

 قواعد ولوائح السالمة
يجب أن متتثل لشروط السالمة التالية املالبس واملعدات 
الالزمة لضمان سالمة املتسابق وهي: طفاية حريق في 
الس���يارة مطلوب، يجب ارتداء خوذة السالمة، املكابح 
األمامية واخللفية يجب ان تكون عاملة ارتداء املالبس 
املخصصة للدراجات إجباري )قفازات � واملالبس اجللدية 
الواقية الكاملة. فرامل اليد تعمل يجب أن تكون هناك نقطة 
سحب أمامية وخلفية على السيارة، السيارات التي تقطع 
مسافة السباق ب� 5 ثوان أو أقل، تكون ملزمة ب� )بايبات 

أمان 4 نقاط( باالضافة الى حزام أمان 4 نقاط.

الدوحة ـ سمير بوسعد ـ موفد »األنباء«
تستعد الفرق الكويتية 
خلوض اجلولة السادسة 
من س���باق ن���ادي قطر 
والدراجات  للس���يارات 
النارية ل� »الدراغ ريس« 
التي انطلقت امس األربعاء 
بالتجارب احلرة على ان 
اليوم اخلميس  تستكمل 
التج���ارب للتصفي���ات 
التأهيلية للنهائي املقرر 
بعد غ���د اجلمعة، وذلك 
مبشاركة افضل املتسابقني 
 الكويتي���ني ف���ي رياضة 
باتت الش���غل الش���اغل 
الكويتي لصنع  للشباب 
املزي���د من االجن���ازات 
الس���احة  واأللق���اب في 
الفرق  اخلليجية، وتأمل 
الى  التأهل  املشاركة في 
الذي س���يكون  النهائي 
مرحلة مهمة لقطع الطريق 

قبل خوض اجلولة الس���ابعة الش���هر 
اجلاري.

ومن ابرز املشاركني في اجلولة سيارة 
»املفاجأة«من فئة »10« للشيخ دعيج فهد 
الدعيج واملتوقع لها مشاركة قوية في 
السباق نظرا حلداثتها وبالتالي ستكون 
الفرصة متاحة الن تكتش���ف قدراتها 
وسط املنافسات القوية ألكثر من فريق 

خليجي مشارك في اجلولة.
ويقود السيارة السائق املتمكن تركي 
احلميدي في إطاللة جديدة ألقوى السيارات 
التي ستنافس على املراكز األولى في حال 

كانت املشاركة بالشكل املطلوب.

 تصنيف نادي قطر 

يسعى النادي برئاسة الشيخ خالد بن 
حمد آل ثاني للمساعدة بتنظيم سباقات راقية 
ولتأسيس قوانني مشتركة تضع األطراف 
في تصنيفات على النطاق اخلليجي، وهدف 
النادي للسباق هو املس����اعدة، إلى جانب 
املنظمات األخرى، في ترويج ونشر الوعي 
الرياضي بسباق »الدراغ ريس«، حيث ان 
السباق مت تأسيس����ه في الواليات املتحدة 
األميركية، ونادي قطر للسباق يعتمد أسس 
تصنيف السالمة القائم بالفعل واملطبق من 

قبل املنظمات في البالد.

 صالحية ممارسة السباق

مت تأسيس قوانني نادي سباق السيارات 
والدراجات النارية على أس����اس اعتبارات 
كثيرة، وتتضمن سالمة املشاركني واملشجعني 
احلاضرين في مختلف األحداث، وكذلك إتاحة 

أكبر قدر من الفرص للمنافسات. 

سلوك أفراد الطاقم

من مسؤولية كل مشارك وأفراد طاقمه 
أن يضبط س���لوكه بطريق���ة احترافية 
وبطرية ال تعيق املنافس���ة، وفي حالة 

أن يقوم أي مش���ارك أو فرد من الطاقم 
بسلوك غير مالئم جسديا مع أي مسؤول 
بنادي سباق السيارات والدراجات النارية 
يخضع لغرامة من نقاط احلدث، أو الطرد 
من احلدث وأي من أو كل التهم اجلنائية 

التي ميكن ان تقع.

 االلتزام باللوائح 

لضم����ان االلتزام بقوانني ولوائح نادي 
سباق السيارات، فإن النادي يحتفظ بحق 
اتخاذ إجراء ضد أي مشارك في حالة الفشل 
في االلتزام بأي قرار، قانون، أو تنظيم لنادي 

سباق السيارات والدراجات النارية.

الرخص الصادرة من قبل نادي سباق 
الس����يارات والدراج����ات الناري����ة يقتصر 
استعمالها على الس����ائق فقط الذي يكون 
مح����ددا بالرخصة ويتقي����د بالتصنيفات 
الواردة في الرخصة، والرخصة تكون سارية 
للمنافس����ات حتى تاريخ انتهائها أو حتى 

يتم إلغاؤها من قبل اللجنة.

رخص التسابق

التسابق، ويكون  النادي رخص  مينح 
استخدامها فقط من قبل الشخص املمنوحة له 
والستخدامها في الفئات املوضحة له وتكون 
صاحلة للمشاركة في احلدث او السباق حتى 

تاريخ انتهائها او إلغائها من 
قبل الن����ادي، الن الرخصة 
املمنوحة فقط للداللة على 
ان املتسابق قد اظهر املؤهالت 
االساس����ية لفئات سباقات 
الدراغ والفئة التي هو مؤهل 
فيها، كما أن الرخصة تتيح 
حلامليها االلتحاق باملشاركة 

في السباقات:
.)NHRA( نهرا �
.)IHRA( يهرا �

.)FIA( اف آي أي �

 االلتماس )الطعن(

من حق أي متسابق ان 
يقدم التماس����ا الى احلكام 
)املنظمني( بنادي س����باق 
السيارات والدراجات النارية 
ضد ف����رض أي عقوبة في 
تطبي����ق ه����ذه القوانني او 
تقومي النادي خالل السباق 
للن����ادي رفض  وال يجوز 
أي التماس، ويقوم ب����دوره بتحويله الى 

أعضاء.

 المواد المخدرة والكحول

من غير املس����موح حيازة او احتس����اء 
املشروبات الكحولية واملواد املخدرة داخل 
نادي سباق السيارات والدراجات النارية، 
كما أنه ال يسمح دخولها الى النادي وفي حال 
العثور على هذه املمنوعات او من هو حتت 
تأثيرها داخل النادي من املتسابقني او احد 
أعضاء الفريق او من اجلمهور سيتم إقصاؤه 

وطرده، وسيفقد جميع نقاطه التراكمية.

الشيخ خالد بن حمد آل ثاني الشيخ دعيج فهد الدعيج

نادي  رئيـس 
للسـيارات  قطـر 
النارية  والدراجات 
الشـيخ خالـد بن 
يؤســس  حمـد 
ألرقى مسـتوى من 
خليجيًا  المنافسات 
مميــز بمضمــار 

قواعـد صارمة 
نـــادي  تنظــم 
قطــر للسـيارات 
ت  صفـــــا ا بمو
وبمعـاييـر  دولية 
وضعته  اسـتثنائية 
فـي المركـز األول 
التعــاون بـدول 

املشاركون في السباق خالل التجارب احلرة أمس وفي اإلطار مبنى مميز للنادي في الصناعية 52 في الدوحة


