اطالعیه
راند اول مسابقات آفرود قهرمان کشوری به میزبانی استان البرز

 20و  21اردیبهشت ماه سال 1397
IRAN National Off-road Championship
Supplimentary Regulation

کمیته دودیفرانسیل فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی ج.ا.ا
اردیبهشت ماه 1397

کمیته آفرود فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی

 معرفی اطالعیه :
اولین دور مسابقات آفرود قهرمانی کشور سال  ، 1397صبح روز جمعه  21اردیبهشت ماه درمجموعه ورزشی شههدای روسهتای
هیو استان البرز برگزار می گردد .جهت برگزاری یک مسابقه منظم ،ایمن و پر هیجان نیاز به یک برنامه ریزی دقیق و کار آمد
است که از طریق تدوین و انتشار آیین نامه ها و اطالعیه های مسابقات این مهم بدسهت خواههد آمهد .همچنهین اجهرا دقیهق
تمامی مفاد ارائه شده در آیین نامه ها و اطالعیه ها برای شرکت کنندگان و برگزارکنندگان مسابقه ضروریسهت .فدراسهیون بهه
عنوان تنها مرجع تدوین و نشر آیین نامه ها و اطالعیه ها موظف است قبهل از شهرو مراحهل ههر مسهابقه اطالعیهه هها را در
دسترس تمامی شرکت کنندگان بگذارد.آیین نامه ها و اطالعیه های مسابقات از طریهق سهایت فدارسهیون  mafiri.irو سهایر

اعالنات عمومی نشر داده می شوند و تمامی شرکت کنندگان موظف به مطالعه مفاد آن هستند" .توجه کنید :شرکت کننده
حق اعتراض و یا تجدید نظر به دلیل عدم اطالع و یا آگاهی از مفاد آیین نامه ها و اطالعیه ها را ندارد".
هرگونه تغییر و یا بروز رسانی مفاد آیین نامه ها از طریق اطالعیه ها به اطال و آگاهی عمهو شهرکت کننهدگان رسهانده مهی
شود .شرکت کنندگان می بایست با مراجعه به سایت فدراسیون از آخرین اطالعات نشر داده شده آگاهی کسب کنند.
 زمان و مکان برگزاری مسابقه:
زمان :روز جمعه  21اردیبهشت ماه  1397ساعت استارت  09:00صبح
مکان :استان البرز – مجموعه ورزشی شهدای روستای هیو
 محل ،مهلت و هزینه ثبت نام:
محل ثبت نا  :مجموعه ورزشی شهدای هیو
تذکر  :ثبت نا از ساعت  10تاریخ  20اردیبهشت ماه  1397تا ساعت  16می باشد
الزم بذکراست به شرکت کنندگانی که بعدازاتمام ساعت ثبت نام مراجعه فرمایند( 3سه)ثانیه پنالتی تعلق میگیرد.

-

ثبت نا غیرحضوری به شماره حساب  0108113162001بانک ملی بنا هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی شهرستان
طالقان

-

ثبت نا حضوری در محل ثبت نا

-

هزینه ثبت نا  :جهت هر خودرو مبلغ  150هزار تومان و در صورت داشتن کمک راننده مبلغ  50هزار تومهان اضهافه
دریافت میگردد.

-

الز بذکر است هزینه همراهان تیم (مربی  ،مکانیک  ،عکاس و  ) ...در صورت تمایل به اسهتفاده از امکانهات اسهکان و
غذا باید بصورت جداگانه به میزبان پرداخت گردد.

 مدارک مورد نیاز برای ثبت نام:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

اصل و فتوکپی از گواهینامه معتبر راهنمایی و رانندگی
اصل و فتوکپی از کارت ملی ( رو و پشت کارت)
معرفی نامه از هیات استان شرکت کننده
اصل و فتوکپی بیمه نامه ورزشی معتبر
اصل فیش واریز وجه
فر ثبت نا تکمیل شده و فر تعهد نامه امضا شده توسط شرکت کننده
دو قطعه عکس 3*4
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کمیته آفرود فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی

 جدول زمانبندی برنامه مسابقه:
برنامه

تاریخ

ساعت

محل برگزاری

ثبت نا و تکمیل مدارک

1397/02/20

16:00– 10:00

مجموعه ورزشی شهدای هیو

بازرسی فنی

1397/02/20

17:00– 11:00

مجموعه ورزشی شهدای هیو

بازدید از مسیر مسابقه

1397/02/20

18:00 – 15:00

مجموعه ورزشی شهدای هیو

جلسه توجیهی مسابقه

1397/02/20

20:00 –18:30

مجموعه ورزشی شهدای هیو

ورود شرکت کنندگان به سرویس پارک

1397/02/21

از ساعت  8صبح

مجموعه ورزشی شهدای هیو

معرفی شرکت کنندگان و مراسم آغاز مسابقه

1397/02/21

9:00–8:00

مجموعه ورزشی شهدای هیو

مسابقه آفرود

1397/02/21

9:00

مجموعه ورزشی شهدای هیو

مراسم اعالم نتایج و اهدای جوایز ساعت  18در مجموعه ورزشی شهدای هیو برگزار می گردد

تذکر مهم  :شرکت کنندگانی که خارج از ساعت مقرر جهت ثبت نام و بازرسی فنی به مسئوول مربوطئه مراجعئه
نمایند با  ( 3سه ) ثانیه پنالتی مواجه خواهند شد.لطفا و حتما سعی گردد در ساعت مقرر مراجعه فرمایند
"عدم حضور در جلسه توجیهی منجر به دریافت پنالتی سه ثانیه ای می شود".
 معرفی مقامات برگزار کننده مسابقه:
 .1مسئول برگزاری مسابقه :علیرضا یگانگی
 .2ناظرین مسابقه :محمدعلی مرندیان – سلیم سرپولکی
 .3نماینده فدراسیون  :اردشیر درویشی
 .4مسئول ایمنی کل مسابقه  :سامیار مظاهری
 .5مسئول کمیته داوران  :محمدرضا هدایتی
 .6اپراتور دستگاه تایم گیری  :هومن مفتونیان
 .7دستیار مسئول ایمنی  :مهرداد گرجی
 .8رابط شرکت کنندگان با برگزاری :حامد ربیعی
 .9مسئول سرویس پارک :حمید جدیدی
 .10رئیس گروه فنی :سلیم سرپولکی
 .11مسئول امداد و اتومبیل ” :“0بهزاد محمدی
 .12امنیت و انتظامات مسابقه :محمد هجران
 .13روابط عمومی :امیرجعفر صالحی
 .14مسئول ثبت نا  :حامد ربیعی
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 اعتراض و رسیدگی به اعتراضات:
.1
.2
.3
.4

هرگونه اعتراض شرکت کننده ،می بایست حداکثر یک ساعت پس از پایان مسابقه بصورت مکتوب و با ارائه مستندات
و یا شواهد کافی به همراه یک فقره چک به مبلغ  5میلیون ریال به مسئول مسابقه تحویل داده شود.
تنها به اعتراضاتی رسیدگی می شود که در اختیار مسئول مسابقه قرار گرفته باشد.
به اعتراضاتی که پس از پایان این مدت ارسال شود ترتیب اثر داده نمی شود.
کلیه مدارک اعتراضات و مستندات می بایست در پایان مسابقه به هیات ناظرین تحویل داده شود.

توجه کنید:
 .1عد حضور اتومبیل و یا راننده در محل بازرسی فنی به منزله انصراف از شرکت در مسابقه تلقی می گردد.
 .2راس ساعات اعال شده برنامه شرو و خاتمه می یابد و تمدید وقت فقط با نظر مسئول مسابقه امکان پذیر است.
 .3تنها پس از تایید فنی اتومبیل ،شماره مسابقه به شرکت کننده تحویل داده می شود.
تذکر مهم  :تمامی خودروهای شرکت کننده (خودروهای فاقد شیشه یا دارای شیشئه جئانبی ) میبایسئتی دارای
توری استاندارد باشند که به رول کیج خودرو نصب شده باشد در غیر اینصورت از استارت ممانعت بعمئل خواهئد
آمد.

*******اطالعیه مهم*******
طبق نظر و تاییدیه کمیته دیفرانسیل فدراسیون جریمه و پنالتی دیرکرد در انجام امور ثبت نئام شئامل  3ثانیئه
پنالتی و بازدید فنی شامل  3ثانیه پنالتی و عدم حضور در جلسه توجیهی نیز  3ثانیئه پنئالتی در نظئر گرفتئه
خواهد شد و اجرای این پنالتی ها برای مسابقه آفرود قهرمان کشوری راند اول حتمی و قطعی می باشد الزم بذکر
است به همراه داشتن اصل مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام الزامیست.
به جهت سهولت مراحل ثبت نام و ثبت اطالعات و برنامه ریزی دقیق تر  ،کمیته آفئرود در نظئر دارد نسئبت بئه
تشکیل پرونده شرکت کنندگان اقدام نماید لذا خواهشمند است کلیه مدارک مورد نیاز (اصل و کپی مئدارک و دو
قطعه عکس  )3*4را به مسوول ثبت نام تحویل گردد
 محل اسکان و خوابگاه شرکت کنندگان:
آدرس محل اسکان  :کیلومتر  12اتوبان کرج قزوین – شهر کوهسار به سمت چندار بعد از بانو صحرا دهکده تفریحی ایثار
شماره تماس  09396255084 :سهراب عطایی –  09121938082عبداله معبودی – امیرجعفر صالحی 09191623255
شماره تماس مسئول ثبت نا  09331815962 :حامد ربیعی
با آرزوی موفقیت و پیروزی برای شما ورزشکار گرامی
از شما برای همکاری و رعایت مفاد آیین نامه متشکریم.
کمیته دودیفرانسیل فدراسیون موتور سواری و اتومبیلرانی ج.ا.ا
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