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KMT ROLL RACE RULES & REGULATIONS 

  لمدينة الكويت لرياضة المحركات ريس  رولالقواعد ولوائح سباق 

 

ALL DRIVERS ARE REQUIRED TO ATTEND DRIVERS 
BRIEFING. TIME DETERMINED ON RACEDAY AND 
ANNOUNCED. 
 
SAFETY 
All drivers: Driver must wear closed-toe shoes, long 
pants, sleeved shirt, and an SFI or SNELL rated 
helmet. Bare legs, bare torsos, shorts, and tank tops 
are prohibited when driving.  
 
240+ KM/H Cars: all the above plus fire SFI 3.3/1 or 
SFI 5 rated racing gloves and SFI 3.2A/1 fire-rated 
racing jacket.  
 
270+ KM/H Cars: all the above plus SFI 3.2A/1 fire-
rated racing pants and SFI 3.3/5 fire-rated racing 
shoes. 
 
300+ KM/H Cars: all the above plus head/neck 
restraint system that meets SFI 38.1 and used 
according to that manufacturer's recommendation 
(HANS, Z-Tech, Simpson, Schroth, Impact, etc.). 
 
330+ KM/H Cars: All the above, plus recommend a 
five or 6-point safety harness installed per 
manufacturer's recommendation, recommend an 
FIA rated seat also installed per manufacturer's 
recommendation. 
 
Check the SFI and Snell Web Sites to be sure your 
safety equipment is approved. Web sites Below: 
 
www.sfifoundation.com  
www.smf.org  
 
 
TECHNICAL INSPECTION 
Technical inspection will be done prior to making 
your first run. All drivers must bring their required 
safety equipment and technical inspection form 
from registration to the technical inspection area 
located on the left side of the back staging area. (All 
crew members must be available and attend 
technical inspection).  
 

حض  ملزمون  السائق  ماتور  جميع  تعل .   جلسة  السائق
اق.  عالنه  يوم الس د الوقت و   يتم تحد

  
  

  األمان 
  : السائق األمام جميع  من  مغلقة  ة  أحذ ارتداء  السائق  ع  جب 

حسب    نطالو  مصنفة  وخوذة  مام  أ ص  وقم ل  ارط أو    SFI  مع
SNELL  . ادة  و الق الحظر    مكشوفة ال  واألجساد مفتوحه  األرجل 

مام  القص  لبنطالوا  دون أ   . والقمصان 

  
من   أ  عة  س  ال  ارات  الساعة  م  240الس جميع :   

حسب   المصنفة  ادة  الق قفازات  إ  اإلضافة  أعاله  ار  المذكور  المع
SFI 3.3/1      أو  SFI 5  ق للح المقاومة    المقاوم  اق  الس ومعاطف 

ار  ق حسب المع   .SFI 3.2A/1للح
  

من   أ  عة  س  ال  ارات  الساعة  م  270الس جميع    :
إ   اإلضافة  أعاله  اق  بنطالالمذكور  حسب    الس ار  المصنف  المع

SFI 3.2A/1    أو  SFI 5    ق للح ةالمقاوم  المقاومة    وأحذ اق  الس
ار  ق حسب المع   . SFI 3.3/5للح

  

من   أ  عة  س  ال  ارات  الساعة  م  300الس جميع :   
ةاإلضافة إ    المذكور أعاله ال تتوافق    نظام أحزمة أمان الرأس والرق
ار   المع المصنعة   SFI 38.1مع  كة  ال ة  لتوص وفقا  ستخدم   و

)HANS, Z-Tech, Simpson, Schroth, Impact  وما ا ذلك (  
  

من   أ  عة  س  ال  ارات  الساعة  م  330الس جميع   :  
اإلضافة إ   مو بها وال يتم   نقاط حزام أمان  6أو    5المذكور أعاله 

كة المصنعة والمقاعد المو بها المصنفة  ة ال تركيبها وفقا لتوص
ار   كة المصنعة.   FIAحسب مع ة ال ضا وفقا لتوص   وال يتم تركيبها أ

  
ة لـ " ون د من  SNELL" و "SFIُير االطالع ع المواقع اإلل " للتأ

ك. الموا  ة أدناه: اعتماد معدات السالمة الخاصة  ون   قع اإلل
www.sfifoundation.com      

www.smf.org    
  
  
  

  الفحص الف 
ل   جب ع جميع يتم إجراء الفحص الف ق . و انطالق الجولة األو

السائق إحضار معدات السالمة الخاصة بهم ونموذج الفحص الف  
الجانب  من  المطلوب   الواقعة   الف  الفحص  لمنطقة  ل  سج ال

منطقة   من  (   تظار االناأل  ة.  أعضاء  الخلف جميع  كون  أن  جب 
ن الفحص الف الطاقم متاح    . )وحا

  
الفحص ل  ق ما  تعمل  :  مالحظات  السالمة  معدات  جميع  من  د  تأ

اق   د من أن اإلطارات جاهزة للس ل صحيح. تأ وأن جميع مسام ش
د من عدم وجود عنا  ل آمن.  وتأ ش تة  ل العجالت مث وصوام

كة   م وأن جميمف ة سل طار ارة أو  الخلف. وأن آداء ال ع داخل الس
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Pre-inspection notes: Be sure all safety equipment 
is in working order. Tires are race-worthy. All-wheel 
bolts/nuts are secured. No loose items inside the 
car or in the back. Battery hold-down is secure. All 
body panels are secure. No leaks of any type. If your 
car does not pass a technical inspection, you must 
return to the pit area, make required repairs, and 
return to a technical inspection. 
 
RACE FORMAT 

All vehicles in every category will have unlimited 
attempts at the roll race events. During roll race 
competition, you will get three attempts to achieve the 
best trap speed to qualify. 

The Start sensor is between the stage and the guard 
beam sensors, and at exactly 400 meters is the finish line 
with green beams at the side of each lane. 

The highest trap speed in each category will be placed as 
the winner with 1st,2nd,3rd position podiums in the 
competition series only. (KMT roll race events will 
exclude a podium). 

The full quarter-mile track will be prepared with a 
traction compound. 

Cars not qualified in the above will be allowed to make 
runs between elimination rounds as time permits. Listen 
for announcements from race control to come to 
staging. 

 

 

HOW THE RACING WORKS 

Pairings: Determined by the quickest in each class to the 
slowest and placed on a competition elimination ladder. 
First-round #1 vs. #8 or #1 vs. #16 / #2 vs #7 or #2 vs #15 
and so on. 

The cars in the competition will be paired up in staging 
lanes 1 & 2. The cars will line up at the "start line" in front 
of the drag tower. Burnouts are not permitted. The 
official starter will give a hand signal to check if you are 
ready.  Then he will signal to the tower. Wait until you 
see the GREEN light on the Tree, and both start. You will 
have approximately 50m/165 ft to pace one another 
before getting to the "go zone." 

 

Drivers will need to pair up next to one another as close 
as possible at a target speed of 65 km/h approaching the 

ات من   ل آمن. وأنه ال توجد أي  ش تة  ارة مث ل الس لوحات ه
ذا   ع. و ك الفحص الف لأي ن ارة الخاصة  ك م تج الس جب عل  ،

ةالعودة إ   جراء اإلصالحات المطل الطاقم و ومن   المنطقة الخاصة 
  ثم العودة إ الفحص الف 

  
  

اق    نموذج الس
  

المحاوالت    نها من  ال  عدد  فئة  ل  ات   المرك لجميع  كون  س
اق   ات س اق  رس  رولالفعال قة س س   رولال. وأثناء مسا ، ستحصل ر

عةمحاوالت لتحقيق أفضل    3ع    من أجل التأهل.  معدل 
  
 

ة ب   دا شعر ال شعرات  قع مس شعرات    المدرجاتمس  عارضة ومس
ة،   ة  الحما النها قع خط  ط مع وجود   400ع مسافة  و الض م 

ل  اء ع جانب    . حارةعوارض خ
  

حدد  الفائ   معدل  أع  س فئة  ل  األو   نعة   ــــج  التت ز  مرا
عد   س ة والثالثة  سلسلة المنافسة فقط. (س اتوالثان اق   فعال س

المحراترول  ال اضة  ل ت  ال لمدينة  س  م  ر   منصةع    التك
ــــج   ). التت

  

تم تجه   امل مسافة  مضمار س ل  ــع م ارة ر تة للس   مواد مث
  

ارات   للس سمح  أعاله   ال ُ المذكور  تجتاز  ب   لم  جوالت  ام  الق
اإلقصاء   لإلعالنات   حيثما جوالت  استمع  الوقت.  من    الواردة  سمح 

ة ال إدارة   نطالق. ال للوصول إ مرحلة ا  حل
  

  
  
  

اق  ف يتم الس   ك
  

حدد من خالل
ُ
ات: ت ع   الثنائ طأ  األ ل فئة وتوضع  واأل جدول   

األول ضد المركز   ، المركز . الجولة األو خروج المغلوب من المنافسة
الثا ضد  المركز  ع  السادس  المركز  ضد  األول  المركز  أو  الثامن 

  وهكذا.   المركز السابع أو المركز الثا ضد المركز الخامس ع 
تم   ارات المشاركة     تجميعس . وستصطف  2و  1  مضمار ال  حاراتالس

ج   ة" أمام ب دا ارات عند "خط ال مالالس ح بو .  تح   سخ غ مسم
ارات الس ع  إطار  سوف  الرس .  اق  الس ة   مسؤول  دو إشارة 

إذا كنت   مما  ترى مستعدا للتحقق  ح  انتظر  ج.  ال إ  ش  ثم س  .
الهما   إشارة المرور الضوء األخ ع   قرب و  ك ما  كون لد . س

ا     50من   اراتقدما    165م ة الس ق ل الوصول إ   لالبتعاد عن  ق
  ". نطالقاال ة "منطق 

  
  
  

عض  أقرب وقت   عضهم ال جانب  ان  حتاج السائقون إ االق س
لغ   ت مستهدفة  عة  الم    65ممكن  اب   عند ساعة    من    االق

،  م  ساعة  65 من   عة أالسائق    إذا تعدى".  االنطالق"منطقة  
تم   "منطقة    إقصائه س ستكون  عاده.  واس المنافسة  "  نطالقاال من 

ال   ة   برتقال أقماع  تم وضع.  حارت المحاطة  األقماع     س هذه 
ة   عة    ر رادا دا ت "  نطالقاال "منطقة    ال ة    وت نها  ر رادا عند 

عة "منطقة  لغ  ".  نطالقاال ال   . أمتار  3هذه المسافة حوا ت
  

ة "منطقة اال  مكنك نطالق نها    االنطالق "، 
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"go zone." Any run rolling faster than 65km/h will have 
his run excluded from the competition and disqualified. 
The "go zone" will be lined with orange cones in both 
lanes. These cones will start at the beginning of the "go 
zone" speed trap and stop at the end of the "go zone" 
speed trap. This distance is approximately 3 meters. 
 

At the end of the "go zone," you can GO! 
  
The finish line is located at the 402m/1320' marker. 
You will then have approximately 700m/2300' to 
slow down and exit the racetrack on the right. 
 
After exiting the track, follow behind the catch 
fence to the left. The return road and time slips are 
located on the left side of the racetrack. Please stop 
to pick up your time slip. 
 
The fastest trap speed determines the winner from 
the end of the "go zone" to the finish line. 
Remember, each lane has separate timing. You 
may get to the finish line first but have a lower trap 
speed if you started ahead of the other car at the 
end of the "go zone." 
 
 

 
FACILITY NOTES 
The maximum speed outside the track surface is 
20km. Please be aware of spectators walking in the 
pit area. Participants found operating vehicles on-
premise over 20km will be disqualified and removed 
from the event/facility. Do not use air conditioning 
at any point after entering the pit area. 

  
  

ة عند عالمة  . قدم 1320م   402  قع خط النها
ق عد ذلك ما  ك  كون لد طاء قدم    2300م     700رب من  ا س لإل
اق   ة والخروج من مضمار الس .   ناح م   ال

  
من   الخروج  اج  المضمار عد  س وراء  ما  اتبع  ة ،  ناح ة  سار.   الحما ال

ق العودة  و  الوقت ع الجانب األ من مضمار    مب ورقةو قع ط
اق. من فضلك توقف لتلتقط   ك ورقةالس   الوقت الخاصة 

  
  

الفائز من خالل د  عة مسجل     يتم تحد من   ر الرادا أع معدل 
ة "منطقة  ة. نطالقاال نها   " إ خط النها

ل   ً   ممر تذكر أن  ة أو ت منفصل. قد تصل إ خط النها له توق
ك ن لد ة  و عة أقل    معدل  ول ارة األخرى  نها ل الس دأت ق ذا 

  ". نطالق اال "منطقة 
  

  
  

  

  مالحظات المرفق 
خارج   القصوى  عة  ة ال ير ال   م    20    المضمار   أرض ساعة. 

ون    س الذين  المتفرج  إ  اه  ةالمنطقة  الاالن تم .  خلف س
عاد   ة   المشاركاس قودون المرك ان العمل    الذين  د  عة ت م

ا  الساعة    20عن   لوم قصائهم مك ة   و ةال ن الفعال ستخدم حل . ال 
عد دخول منطقة  ف الهواء  أي وقت  اق. المك  س

 


