
 
 
 
 
 

 

 ةالمفتوحللحلبة متطلبات السيارة والسائق 

أو رخصة سابقات حالية. يجب أن سارية يجب أن يكون السائق حاصاًل على رخصة قيادة  -1
 السباق. رخصة لدخوليكون للسائقين الذين تقل أعمارهم عن السن القانونية بطاقة وطنية او 

كانت سيارتك ليس لديها زجاج  إذا االيمكن استخدامها الوجه مكشوفة خوذ ال ،إلزاميةالخوذ  -2
يجب بسقف متحرك، في حال وجود سيارة  الوجه،هذه الحالة يجب ان تغلق خوذة  فيو امامي 

تستطيع ان  بخوذات الدراجات النارية على الطرق الوعرة. وال يسمحمغلقة ارتداء الخوذة ال
ومع ذلك يجب على  مطلوبة، السباق غير زي  وحدة،لم تمتلك  إذافي الحلبة  تستأجر الخوذ

بنطلون مغلقة )ال يسمح بارتداء الصنادل/ طويلة وأحذية بناطيلالسائقين والركاب ارتداء 
 والساقين في جميع األوقات إذا كنت في سيارة مفتوحة. الذراعين( يجب تغطية الدشداشة/قصير

األنظمة. يجب عليك إظهار إثبات ملكية السيارة التي يتم قيادتها. و يجب أن تلتزم السيارة باللوائح  -3
قيادة السيارة. يجب أن تكون السيارة من الذي يخولك ل توفر كتابإذا لم تكن سيارتك فيجب أن 

. ال تعمل بصورة طبيعيةأضواء الفرامل الخلفية يجب أن تكون  ،يباتمستوى آمن دون أي تسر 
 .ذات عجالت مفتوحة أو سيارات الدفع الرباعييسمح بمقعد واحد أو سيارات 

تأكد من أن  –بما في ذلك صندوق السيارة  سيارتك،داخل من القطع المتحركةجب إزالة جميع ي -4
في مقدمة السيارة قبل  عروة القطرمؤشراتك وأضواء الفرامل تعمل بشكل صحيح. يجب تركيب 

. تأكد من عدم وجود السباقحصولك على الوقود الكافي إلكمال  وتأكد منالذهاب إلى الحلبة 
ستخدام سائل تحقق من مستويات السوائل وضغط اإلطارات. ينصح بشدة باو  السوائل،بات يتسر 

 (لى عاتق السائقعتقع مسؤولية ضمان أن السيارة في حالة آمنة ومناسبة ) العالي داءلألفرامل 
ثم حضور  ةشرائط المعصميال والحصول علىالتسجيل غرفة تسجيل عند اليجب على كل سائق  -5

 عالماأل/الحلبةسيقوم المدرب بشرح إشارات . الحلبةقبل القيادة على  ينسالمة السائقاجتماع 
 وغيرها من المعلومات الهامة. يجب أن تفهم تماما ألوان العلم ومعانيها.



 
 
 
 
 

 

الضرر بسيارتك فسوف تكون  الحقتإذا  المفتوحة، الحلبةال يغطي التأمين الخاص بسيارتك  -6
فسوف يكون فقط لمسؤولية  ،ستكون لديها تأمينالحلبة  أنوعلى الرغم من  ،مسؤواًل على ذلك

  الثالث العامالطرف 
ُيسمح بالسائقين اإلضافيين مقابل تكلفة إضافية ويجب عليهم تسجيل الدخول في مكتب  -7

التسجيل غرفة ولكن يجب عليهم أيًضا تسجيل الدخول عند  مجاني الركابدخول التسجيل. 
ُيسمح براكب واحد فقط في السيارة و السماح لهم بالدخول إلى الحلبة  قبلشرائط معصمية لجمع 

ويجب إظهار إثبات الهوية. يجب أن  اً عام 15عمر للركاب هو في أي وقت. الحد األدنى لل
عاًما القسم المناسب من نموذج "الشروط واألحكام  18يكون للركاب الذين تقل أعمارهم عن 

 لوالد أو الوصي القانوني.المفتوحة" التي وقعها اللحلبات 
لذلك ال يسمح بتوقيت اللفة. لن يتم رد أي توقف أو تأخير على  تنافسية،المفتوحة ليست  الحلبة -8

فقط السيارات األخرى  تجاوز. السباقالطريق بسبب الحوادث خالل القيادة ولن يتم تمديد وقت 
يجب  تجاه سيذهب إليه(. الاأي إلى حتي يشير لك أمامك التي سيارة ال)انتظر إذا سمحوا لك 

 .منعطفاتمن خالل ال همتجاوز 
يمكنك الدفع نقدي او عن طريق  ./ لتر 0.185بسعر د.ك  يتم توفير الوقود في الموقع سوف -9

هناك محطات الوقود على طول الطريق  ات.هاية الكراجالكي نت. ستتواجد محطة الوقود عند ن
. المنطقة الجانبيةب أو في أفيجب إبقائها في المر  بك،لخاصة السريع. إذا أحضرت علب الوقود ا

 منطقة ممر السيارات.في  الوقود للسياراتيوجد تزويد ال 
لرياضة سيتم تخصيص مجموعات السيارات حسب حجم المحرك / الطاقة. ستقوم مدينة الكويت  -10

 حرفعند التسجيل برقم/نوافذ األمامية للالمجموعات. سُتعطى ملصقات  بتحديد المحركات
 .المجموعة


