Ref :

ADM/LMN/2021/15

:

املرجع

Date:

08/04/2021

:

التاريخ

MARINE LOCAL NOTICE IN ABU DHABI

النشرة البحرية املحلية إلمارة أبوظبي

To : All users of waterways, mariners and

 جميع مستخدمي املمرات املائية والبحارة:

maritime operators in Abu Dhabi

واملشغلين البحريين في أبوظبي

Location : Abu Dhabi, Corniche, Beach Area
Subject

إلى

: UAE Jet Ski Marathon
Championship-Revision of
Timings

This notice supersedes the previous
Marine Local Notice in Abu Dhabi
issued by Abu Dhabi Maritime ref. no.
ADM/LMN/2021/14 dated 07 April
2021 regarding the UAE Jet Ski
Marathon Championship Round-1.
Please be informed that the event
organizer has changed the timetable
for the championship and the revised
time is 02:30 pm to 04:00 pm on
Friday 09 April 2021 at Abu Dhabi
Corniche,
Beach
Area.
The
championship will be held according to
the attached track.
All mariners and marine operators are
advised to instruct their masters,
operators to stay well clear form the
race route and take necessary
precautions.

منطقة الشاطئ-  كورنيش أبوظبي:

املوقع

 تعديل األوقات- ماراثون اإلمارات للدراجات املائية:

املوضوع

ً
إستنادا إلى إعالن نادي أبوظبي الدولي للرياضات
-البحرية تنظيم مارثون اإلمارت للدراجات املائية
2021  إبريل7 الجولة األولى املرسل لكم بتاريخ
 والذيADM/LMN/2021/14 بالرقم املرجعي
 منطقة الشاطئ يوم،سيقام في كورنيش أبوظبي
 و عليه قد تم تغيير.2021  إبريل9 الجمعة املوافق
ً
مساء
02:30 ميعاد السباق ليكون في تمام الساعة
ً
مساء و ذلك بحسب املسار
04:00 لغاية الساعة
.املرفق
 يجب على جميع البحارة واملشغلين البحريين،وعليه
والربابنة تجنب الدخول واإلبحار في املنطقة
.وضرورة أخذ الحيطة والحذر

سيف املهيري
 أبوظبي البحرية- املدير العام
Capt. Saif Al Mheiri
Managing Director - Abu Dhabi Maritime

JETSKI RACE LOCATION

ABU DHABI
CORNICHE BEACH
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Longitude

24°28'0.12"N

54°19'33.54"E

24°28'15.04"N

54°19'28.61"E

24°28'45.54"N

54°20'2.31"E

24°28'45.57"N

54°19'39.96"E

24°29'36.33"N

24°29'36.33"N

24°31'37.05"N

54°21'25.42"E

24°30'48.03"N

54°21'32.01"E

24°30'27.16"N

54°22'8.88"E

24°29'26.01"N

54°20'51.27"E

