
 2,000 درهم

5,000 درهم

5,000 درهم

• سيتم توزيع كؤوس وميداليات على الرابحين الثالثة عن مختلف الفئات 
(حسب العمر، النوع، الخ) في كل سباق.

• سيتم توزيع كؤوس وجوائز نقدية رائعة على أوائل الرابحين في سباق 
الممرات الجبلية 11كم، وسباقي 10 كم و 5 كم، مع ضرورة المالحظة بأن 

يكون رابحو الجوائز النقدية من سكان دولة ا�مارات (مواطنين ومقيمين)، 
وعليهم إبراز هوية إماراتية سارية المفعول.

الجري جائزة ال تقدر بثمن.

@ال تغيير في مسافات السباق

سباق بنك الفجيرة الوطني للجري 2018
ما يجب تذكره على الدوام

الجوائز

23rd November

3K / 5K / 10K / 11K

برنامج
يوم السباق 

أكبر عدد مشاركين في فريق واحد ** 5000 درهم

الميداليات: لجميع الرابحين في السباقات
 

 ستقدم قمصان وقبعات وأكياس هدايا لجميع المشاركين

@ تقدم لفئتي الذكور وا�ناث بشكل منفصل
 @@ يعتمد على مستوى المشاركة 

 جوائز مواطني ا�مارات

5كم

المركز الثالث@ المركز الثاني@ المركز ا´ول@ السباق

3,000 درهم5,000 درهم

 7,500 درهم10,000 درهم

7,500 درهم10,000 درهم

10كم

 سباق الممرات الجبلية 11كم 
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5,000 درهم

5,000 درهم

5كم

المركز الثالث@ المركز الثاني@ المركز ا´ول@ السباق

3,000 درهم5,000 درهم

 10,000 درهم15,000 درهم

7,500 درهم10,000 درهم

10كم

 سباق الممرات الجبلية 11كم 
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التسجيل في السباق وممارسة تمارين ا�حماء لجميع المسافات.
إغالق باب التسجيل لمسافة 11كم سباق الممرات الجبلية، 

ومسافات 10كم و 5 كم، تقديم معلومات عن السباق.
انطالق سباق الممرات الجبلية 11 كم

انطالق سباق الطرق 10 كم
انطالق سباق الطرق 5 كم

إغالق باب التسجيل في السباق، وتقديم المعلومات.
انطالق سباق الطرق 3 كم

انطالق سباق أصحاب الهمم
توزيع جوائز السباق وبدء السحب

نهاية الحدث

يجب الحضور قبل 30 دقيقة من بدء السباق.

استمتع بأنشطة الترفيه والمرح المخصصة
 لجميع أفراد العائلة طوال فترة السباق



استالم
باقة السباق 

 قواعد يجب
إتباعها طوال 

يوم السباق 

• سيتم إرسال أرقام إلى جميع المتسابقين في رسالة عبر البريد 
ا�لكتروني، وستكون معروضة على جدار التسجيل عند مدخل السباق  

يوم الخميس من الساعة 2:00 ويوم الجمعة من الساعة 5:30
• بعد أن تعرف رقم الBib، يمكنك التوجه يوم السباق الستالم رقم   

الBib والشريحة ا�لكترونية من المنصة المخصصة لذلك.
• سيتم تسليم الباقات قبل يوم من موعد السباق، وفي يوم السباق، 

وفقًا لÀوقات والمواعيد التالية:
- الخميس 22 نوفمبر: تسجيل الحضور بين الساعة 14:00 و 18:00 

- الجمعة 23 نوفمبر: (في نفس يوم السباق) يبدأ تسجيل الحضور 
من الساعة 05:30

• ُيغلق باب تسجيل الحضور في سباق الممرات الجبلية 11كم ، وسباقي 
10 كم و 5 كم الساعة 06:45

• ُيغلق باب تسجيل الحضور في سباق 3 كم الساعة 07:45

التسهيالت
المتوفرة 

في المضمار 
وقرية السباق

• مواقف شاسعة بالقرب من قرية السباق، وبجوار خط االنطالق.
• محطات لشرب الماء على طول المضمار. 

• مأكوالت ومشروبات. 
• غرف لتبديل المالبس وحمامات.

• أنشطة لÀطفال.

شريحة التوقيت
ا�لكترونية

رقم السباق

يجب تثبيت الشريحة ا�لكترونية خلف رقم الصدر، ووضعها 
طوال فترة السباق. يجب عدم فصل الشريحة ا�لكترونية عن 

رقم الصدر كي تضمن الحصول على الوقت أو الموقع في السباق.

• سيكون موجوداً في باقة السباق الخاصة بك، ويجب وضعه
 طوال فترة السباق.

• يجب ارتداؤه في الجانب العلوي من جسمك، بحيث يكون الرقم 
متجهًا نحو الخارج.

• يمكنك إلصاق رقم الصدر باستخدام دبابيس آمنة متوفرة لك، 
أو أحضر حزام السباق الخاص بك.

**في حال شاركت بالسباق دون أن تستعمل الBib، لن 
تحصل على الوقت والنتيجة!

• تمثل المسافات الخاصة بسباقات 11 كم ممرات جبلية، 10 كم،         
5كم، 3 كم دورة واحدة فقط.

• يجب أن يكون رقم المتسابق بارزاً على صدره أو مالبسه طوال فترة 
تواجده في مضمار السباق.

• يجب تغطية الجزء العلوي من جسم المتسابق طوال فترة السباق.
• ا´حذية إلزامية لجميع المتسابقين.

• ُيسمح بالجري والمشي فقط في السباق.
• يرجى التحقق من صحة بياناتك – االسم، الفئة العمرية، النوع، مسافة 

السباق التي تشارك بها. وإن الحظت وجود أي تعارض فيها، نرجو 
االتصال بنا في أقرب وقت ممكن.



مالحظات هامة
• على جميع الرابحين إبراز بطاقة هوية إماراتية 

سارية المفعول، حتى يتمكنوا من المطالبة 
بجوائزهم.

• لمعرفة موقع الحدث بشكل دقيق، يمكنك 
استعمال إحداثيات جوجل التالية

E"17.4'19°N 56"55.6'07°25

• تابعنا على مواقع التواصل االجتماعي التالية، 
كي تبقى على اطالع بآخر المستجدات المتعلقة 

بالسباق.

#NBFFujairahRun

مسار سباق
الممرات الجبلية 

 11كم

3كم/5كم/10كم

• يتم احتساب المجموعات العمرية للذكور وا�ناث على 
أساس عمر المشترك وقت السباق في 23 نوفمبر.

• يرجى التحقق من صحة بياناتك – االس م، العمر، النوع، المسافة، 
فإن الحظت أي تعارض فيها، نرجو االتصال بنا في أقرب وقت 

ممكن.
ستكون البيانات مطبوعة على ملصق المغلف.

• إن كان لديك أي استفسارات، أو احتجت لمعلومات أكثر عن 
الحدث، يرجى التواصل معنا عبر 

events@supersportsuae.com

@خدمة الحجز المسبق غير متوفرة

للتحقق من النتائج، زر الموقع ا�لكتروني:
www.supersportsuae.com/race-results

مسار السباق


