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:
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:

التاريخ

MARINE LOCAL NOTICE IN ABU DHABI

النشرة البحرية املحلية إلمارة أبوظبي

To : All users of waterways, mariners and

 جميع مستخدمي املمرات املائية والبحارة:

إلى

maritime operators in Abu Dhabi

واملشغلين البحريين في أبوظبي

Location : Hotel Radisson Blu Beach,

 أبوظبي، شاطئ فندق الراديسون بلو:

املوقع

 الجولة- بطولة االمارات للتزلج على املاء:

املوضوع

Abu Dhabi
Subject

: UAE Wakeboard
Championship Heat-1

األولى

Please be informed that, Abu Dhabi
Internationnal Marine Sport club is
organizing the UAE Wakeboard
Championship
Heat-1
in
Hotel
Radisson Blu Beach, Corniche Abu
Dhabi on Friday 8th January 2021
from 09.00 am to 17:30 pm.

نلفت عنايتكم بأن نادي أبوظبي الدولي للرياضات
 الجولة- البحرية سيقيم بطولة االمارات للتزلج على املاء
 أبوظبي، الكورنيش،األولى في شاطئ فندق راديسون بلو
 من الساعة2021  يناير8 في يوم الجمعة املوافق املوافق
ً
ً 17:30 صباحا وحتى الساعة
.مساء
09:00

The race will be held according to
attached track, therefore all Mariners
and Marine operators are advised to
instruct their masters/ operators to
stay away from the race route and
take necessary precuations.

 وعليه يجب على،سيقام السباق بحسب املسار املرفق
جميع البحارة واملشغلين البحريين والربابنة لديهم
بضرورة تجنب الدخول واالبحار في املنطقة واخذ
.الحيطة واالحذر

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

Advance Notice

بيانات السباق

Heat-1

بموجب بروتوكول
اإلجراءات
الوقائية من كوفيد
19UNDER
COVID-19
PREVENTIVE
MEASURES
PROTOCOL

ADVANCE
NOTICE

RULES

القوانين
آلية التسجيل

. سيتم قبول طلبات اإلشتراك عبر اإلنترنت فقط. سيتم قبول عمليات تحميل المستندات والرسوم عبر اإلنترنت فقطRegistration Procedure:

- Application submissions will be accepted online only.
- Documents upload & fees submissions will be accepted
online only.

اإلشتراطات الصحية للمشاركة
 يجب على جميع المشاركين (المنافسين وأعضاء الفرق والحكام) تقديم نتيجة19 - لسلبية مصدقة لفحص مسحة كوفيد
. ساعة72  يجب أال تتجاوز مدة نتيجة فحص المسحة) يجب على المشارك ملىء االستبيان (يتم توفيره عبر اإلنترنتParticipation Health Conditions:

ADVANCE
NOTICE

- All participants (competitors, team members, Judges) must
provide an attested COVID-19 negative test result.
- The COVID-19 Test result should not be later than 72 hours.
- The participant must fill the questioner (will be provided
online)

RULES

القوانين
اإلجتماع التنويري

Zoom  سيتم إجراء ملخص ما قبل السباق عبر اإلنترنت من خالل تطبيق. بشكل شامل19 -  سيتم مناقشة بروتوكول كوفيدThe Briefing Meeting:

- The pre race briefing will be conducted online via Zoom
application.
- Covid -19 protocol will be comprehensively discussed.

منطقة السباق
. ستتم عمليات التطهير في منطقة الحدث قبل بدء الحدث وأثناء الحدث وبعده. سيتم إنشاء منطقة مخصصة العزل وفقًا لبروتوكول منظمة الصحة العالميةEvent Area

ADVANCE
NOTICE

- Dis-infection treatment in event area prior to start the event,
during the event and after the event.
- An Isolation area will be planed as per WHO protocol.

RULES

القوانين

.نقطة فحص ميداني لدخول وخروج جميع المنافسين والفرق والموظفين
سيتم قياس درجة حرارة جميع المنافسين والفرق والمسؤولين والموظفين يوميًا
.خالل الحدث
 درجة مئوية الى38 يجب اإلبالغ عن أي حالة ارتفاع لدرجة حرارة تزيد عن
 المسؤول الطبي مما يضمن القدرة على عزل الحالة/مسؤول الصحة والسالمة
.المشتبه بها
.سيتم توفير أقنعة الوجه ومعقم اليدين في مواقع متعددة من منطقة الحدث
.سيتواجد فريق طبي مع سيارة إسعاف في موقع الحدث
.تنظيف وتطهير جميع االجهزة الرياضية قبل وبعد الحدث
.سيتم تصميم منطقة المنافسين وفقًا إلجراءات التباعد االجتماعي
.تنطبق بروتوكوالت التباعد االجتماعي في منطقة الحدث بأكملها
-

-

-

-

An entry and exit security point all competitors, teams, staff.
All competitor’s, teams, officials & staff temperature will be
measured daily during the event.
Any temperature above 38◦ C should be reported event QHSE
lead/Medical officer and will ensure the capacity to isolate
suspected case.
Face masks, hand sanitizer or hand wash will be provided at
multiple locations in the event area. And will ensure good
hygiene signages across all venues.
Medical team with ambulance will be available onsite.
Clean and disinfect all sports equipment's before and after the
event.
The competitors area will be designed as per the social
distancing protocol.
The social distancing protocols applies in the entire event area.

-

-

ADVANCE
NOTICE

التعليمات

Instruction

إرشادات مهمة للمتسابقين
.يجب على جميع المتسابقين وفرقهم االمتثال للوائح الصحة والسالمة
يجب على جميع المنافسين التأكد من أنهم يستخدمون سترات النجاة الخاصة بهم
 حيث يُحظر مشاركة المعدات بين،  إلخ.. والخوذ والمعدات واألدوات والمناشف
.المتسابقين
.يجب على جميع المنافسين االمتثال إلجراءات التباعد االجتماعي

-

-

Important Instructions For Competitors:
-

-

All competitors must comply with the health and safety regulations.
All competitors should ensure that they use their own life jackets,
helmets, equipment, tools, towels, .. Etc as sharing equipment is
prohibited.
All competitors must comply with the social distancing protocols.

التتويج

ADVANCE
NOTICE

. ستكون مراسم التتويج بدون تالمسAwarding Ceremony:

- The awards ceremony will be contactless.

RACE INFORMATION

تفاصيل السباق
القوانين

 الحالية على النحو المطبق في منافسات التزلج على الماء وتشمل القواعدIWWF سيتم إعتماد السباقات وفقًا لقواعد
 في تعليمات السباق أو إحاطةIWWF والتعديالت األخرى التي قد تصدر في نطاق اختصاصها من قبل مفوض
.السائقين

RULES
The event will be run under the current IWWF Rules as applicable for Wake board with
such other rules and amendments as may be issued within their jurisdiction by the
IWWF Commissioner in the Race instructions and/or Riders Briefing.

منطقة السباق
.تقع مناطق التجهيزات للفرق ومنطقة التوقيت والمنصة في منطقة السباق على شاطئ الراديسون بلو في كورنيش أبوظبي

VENUE AREAS
The Dry Pits, Timing and Podium areas are located at the Radisson Blue Beach.

TIME TABLE
Registration : Online at www.adimsc.ae
Event Date: Friday 8 January 2021
Online Briefing : 7 January 2021, 2:00
PM via Zoom

الجدول الزمني

ADVANCE
NOTICE

www.adimsc.ae :النسجيل عبر الموقع اإللكتروني
2021  يناير8  الجمعة:تاريخ السباق

 عبر تطبيق2021  يناير7 :اإلجتماع التنويري
ZOOM

Moto 1: 08:30 AM

ً  صباحا8:30 :1 الموتو

Moto 2: 03:30 PM

 مسا ًء3:30 :2 الموتو

RACE INFORMATION
TIME TABLE

تعليمات السباق
الجدول الزمني

UAE WAKEBOARD CHAMPIONSHIP Heat 1
START
9:00
10:00
11:00
11:10
11:40
14:00
14:10
15:00
15:10
15:50
16:00

FRIDAY 08th January
END
DURATION
EVENT
10:00
1:00
Novice Qualification A
11:00
1:00
Novice Qualification B
11:10
0:10
Transition
11:40
0:30
Women
14:00
2:20
LUNCH BREAK
14:10
0:10
Transition
14:50
0:40
Junior
15:10
0:10
Transition
15:50
0:40
Novice Final
16:00
0:10
Transition
16:40
0:40
Free Ride
16:55
PODIUM CEREMONY

ADVANCE
NOTICE

RACE INFORMATION

مسار السباق

ADVANCE
NOTICE

SET UP PLAN

-

تفاصيل موقع السباق

ADVANCE
NOTICE

No crowed hospitality area will be designated for the event.
Controlled area will be created for the events participants.
Social distancing measures will take place in the controlled area.

.لن يتم تخصيص منطقة للجمهور في هذا الحدث
.سيتم إنشاء منطقة مغلقة جميع المشاركين في الحدث
.سيتم اتخاذ تدابير التباعد االجتماعي في المنطقة المغلقة

-

Competition Committees
The Arbitration Committee
Nasser Al Dhaheri – Lead
Ahmed Al Tahir – Member
Dean Morris - Member

The Organizing Committee
Nasser Al Dhaheri – Lead
Mohamed Dafleh – Member
Mohamed Ali – Member
Khalifa Al Suwaidi – Member

لجان المسابقة
اللجنة التحكيمية
ناصر الظاهري – رئيس اللجنة
أحمد الطاهر – عضو
دين موريس – عضو

اللجنة التنظيمية
ناصر الظاهري – رئيس اللجنة
محمد دافله – عضو
محمد علي – عضو
خليفة السويدي – عضو

ADVANCE

