مهرجان سنيار
تعليمات عامة لمسابقة الغوص على اللؤلؤ
.1عدد اليزوة اليزيد  12واليقل عن  8اشخاص قطريين .
سواء كانو من مجلس التعاون أو المقيمين من ضمن الفريق .
.2يحق للفريق إضافة  4اشخاص ً

 .3يمكن اصطططحاع عدد  2اطفال دون العشططرة رشططرو وقود قرارة من الد قة األولى في نفس المحمل علمآ
رأن اللجنة لن تسمح رنزول األطفال إلى البحر علماً اليحق لألطفال المشا كة في المسارقة النهائية .

 .4ال يحق الي مشا ك االنتقال من فريق الخر مهما كانت االسباع .

 .5يجب أن يكون المحمل مرخص من قبل الجهات المختص ط ط ط ط ططة رالدولة وأن يجتا الفحص الفني وس ط ط ط ط ططتقو
اللجنة رفحص المحمل رعد عملية التسططجيل مباشططرة وسططوة تتوقة لجنة الفحص الى كل محمل بسططب البند
المتواقد فيه علماً رانه سيكون هناك فحص اخر في كتا ا .

 .6يجب ان يكون المحمل مؤمن من ابدى شركات التأمين المعتمدة في الدولة .
 .7سط ططوة تقو اللجنة رت بيت كاميرا في مقدمة المحمل (( على سط ططاطو المحمل اا وااا كانت هناك كبينة ((
مجلس اا في وسط المحمل سيتم ت بيت كاميرتان في االما وخلف الكبينة .
 .8يجب أن يكون المحمل مجهز لإلرحا لمدة المسططارقة من قميا النوابي اللوقسططتية على سططبيل الم ال ((
المواد التموينية  ،أدوات الص ط ط ط ط ططيد  ،الماء  ،الديزل  ،ال لو ...ال اا واللجنة لن توفر أي من هي المواد في
بالة النقص .
 .9اإللتزا رجميا أوقات مرابل المس ططارقة (( الدش ططة  ،التجما في البند  ،رداية ونهاية الص ططيد  ،القفال اا ،
كما هي موضحه رجدول التوقيتات المرفق .
 .10اللباس موبد لكل الفرق ((لو ا  +فنيلة ريضاءاا ويمكن كتارة أسم الفريق على الفنيلة .
 .11يجب توفر سبل السالمة م ل (طفاية الحريق ,سترة نجا  ,صندوق اسعافات اوليةا.
.12سوة تعتمد النتيجة الرسمية رعد ساعه من إعالنها ولن يُقبل أي إبتجاج رعدها.

.13الجميا يلتز رأصط ط ططول التخاطب الالسط ط ططلكي المتعا ة عليه ،وعد أخي المعلومة إال من اللجنة المنظمة،
ومن يخالف سوة تقو اللجنة رإتخاا اإلقراء اال .

.14عد مي المرساة (الباو ةا فوق الشعب المرقانية.
.15الفريق اليي يجما أقل من  20%من نتيجة الفريق الفائز رالمركز األول لن يشا ك في الموسم القاد في
(الحداق والغوصا ولن تحق له المشا كة في مسارقة اللفاح في الجولة األخيرة.
 .16يجب التعاون ما اللجنة اإلعالمية أثناء تصوير و توثيق الحدث والك إلنجاح البطولة.
.17في بال وقود ياح قوية في الفترة المقر ة التؤقل البطولة إلى األسبوع التالي.
.18يجب ان يحتوي كل محمل على مصباح للطوا ئ ( ماقا يستخد للحالة الطا ئة.

شروو مسارقة الغوص على اللؤلؤ:

 يجب أن يكون الغوص تقليدياً ،ويمنا إستخدا النظا ة.

 رسبب ررودة البحر إ تأت اللجنة الزا الغاصة رإ تداء ردلة الغوص ما الو ن المخصص لها.
 المحا اليي يتم ابتساره هو محا اللؤلؤ الحي.
 يمنا استخدا طوق نجاة ( سلة ا أو أي وسيلة طفو أثناء الغوص لجما المحا فيه .
 يحق للفريق إنزال شط ط ط ططخص وابد للتأكد من مواقا الهيرات الجيدة ويسط ط ط ططمح له راسط ط ط ططتخدا النظا ة قبل
دخول وقت المسارقة ،رشرو أن ال يجما المحا .
 يجب الحفاظ على المحا بياً والك روضعه في صناديق تحتوي على ماء البحر.
 يمنا األطفال األقل من  10سنوات من الغوص.

 يبدأ الغوص السطاعة السطارعة (07,00ا صطباباً ويتو قف عند السطاعة الحادية عشطر (11,00ا ظهراًويتم
تحديد مدة الغوص لمدة (3ا ساعات متواصله.
 يجب ان تكون المسافة رين المحملين في الهير ال تقل عن  50متر واألولوية للفريق اليي يصل اوالً.
 ال يحق مي المحا بتي رعد عد إال رموافقة ئيس اللجنة.
 اليقل مقاس المحا عن (6ا سم.

البالغات المتبعة في المسارقة ستكون على النحو التالي :

 في بالة االعطال يحق للفريق ان يبلغ عن العطل وان يطلب مواص ط ط ط ط ططلة الغوص في موقعة بتى نهاية فترة
الغوص من نفس اليو وسططتقو اللجنة رسططحب المحمل الى البند وسططوة تحسططب نتيجة الفريق الى اخر
يو شا ك فيه.
الحاالت الطا ئة وهي كاالتي :
 .1دخول الماء الى المحمل ركميات كبيرة ويخشى الغرق.
 .2بدوث بريق ال يستطيا السيطرة عليه رمعدات السالمة المتوفرة لديه .
 .3بالة مرضية طا ئة تحتاج نقل الى المستشفى .
 وفي هي الحالة سط ط ططوة تقو اللجنة را سط ط ططال المسط ط ططاعدة المطلورة رأسط ط ططرع وقت ممكن وفي بالة قد ت
اللجنة ان الحالة غير طا ئة سيتم خصم  100محا ة من الفريق .
طريقة إبتساع نتائو الغوص :
 يكون ابتساع المحا رالعدد .
 يكون الفائز هو اليي يجما عدد اك ر من المحا .
 الجزاءات لمسارقة اللؤلؤ :
 .1في بالة عد بض ط ط ططو النوخية لالقتماع التنويري اليي تقرة اللجنة يحق بض ط ط ططو من ينوع عن
النوخية رشرو أخي موافقة اللجنة .
.2يمنا المحمل من المشا كة إاا كان الطاقم أقل من  8أشخاص .
.3في بال مغاد ة أبد أفراد طاقم المحمل أو دخول ش ط ط ط ط ططخص من خا ج الطاقم إلى المحمل أثناء
المس ط ططارقة أو قدو طراد من خا ج المس ط ططارقة للمحمل دون علم أو إان مس ط ططبق من اللجنة تش ط طططب
نتائو الفريق ويستبعد من المسارقة .
.4عد اإللتزا رأوقات المسط ط ططارقة ردون عي أو إان مسط ط ططبق من اللجنة يخصط ط ططم ((  10محا ات اا
على كل دقيقة تأخير.
 .5مي المخلفات في البحر يخصط ط ط ط ططم ((  100محا ة اا من العدد الكلي للمحا  ،وفي بال تكر
المخالفة يستبعد من المسارقة .

.6في بال وقود أي إبتجاج يجب أن يكون خطياً مرفق رمبلغ ((  2000لاير اا مس ط ط ط ط ططترقعة عند

صحة اإلبتجاج .

 .7عد الحضو للحفل الختامي يشطب الفريق ويستبعد في المواسم القادمة بسب ماترا اللجنة .
.8الفريق اليي يطلب أي نوع من اإلمداد اللوقستي سيخصم منه (  100محا ة ا  ،وفي بال
التكرا تشطب نتائجه ويستبعد من المسارقة .
.9في بال إقتراع ( تشريا ا محملين ما رعض يخصم ( 100محا ةا للطرفين .
.10يحق للجنة شطب نتيجة أي فريق ترا مخالف أو خصم نقاطه .
.11عند خروج أبد المحامل من بدود المس ط ط ط ططارقة س ط ط ط ططوة يخص ط ط ط ططم (  50محا ة ا  ،وعند تكرا
المخالفة يستبعد من المسارقة .
.12اإللتزا رجميا الشروو وأي شروو تصد من قبل اللجنة المنظمة البقاً.
.13الخروج من البند قبل الموعد المحدد يخصم من الفريق ( 100محا ةا .
 التوقيتات العامة للغوص ( بالة أ الخيفان ا :
 ال الثاء تا ي  2019/04/02الدشة من قبل الساعة (1,00ا ظهراً.
 األ رعاء تا ي  2019/04/03الدشة من رعد (5,30ا الفجر ورداية الغوص الساعة (7,00ا صباباً
ونهاية الغوص الساعة (11,00ا ظهراً .

 الخميس تا ي  2019/04/04الدشط ط ط ط ططة من رعد (5,30ا الفجر ورداية الغوص السط ط ط ط ططاعة (7,00ا
صباباً ونهاية الغوص الساعة (11,00ا ظهراً .

 الجمعة تا ي  2019/04/05العودة إلى رند كتا ا بسب التواقيت التي سوة تبلغ من قبل اللجنة
المنظمة .

