
  



 ( الجولة الألولى )  للدرفت  تعلیمات وقوانین بطولة عمان اإللكترونیةتواریخ و

 

 -تواریخ وتوقیتات البطولة : .أوال 

 ) بتوقیت سلطنة عمان . 1900) الساعة ( Qualifyingم الجولة التأھیلیة (2021/ 11/ 18 یوم الخمیس  .1
 ) بتوقیت سلطنة عمان. 1800الساعة ( ) Twin driftم األدوار اإلقصائیة ( 2021/ 19/11یوم الجمعة  .2

 -:  حلبة السباق .ثانیا 

 ). 2019إصدار  –حلبة عمان الدولیة (الجولة الثالثة  -

 -: فئة سیارات السباق .ثالثا  

 . التحدیث األخیر ) ( VDC 2.0فئة الـ  .1
 رات) خاصة بھم في حال رغبوا بذلك. یسمح للمتسابقین بإستخدام ملصقات(ستیك .2
 في البطولة. المعدلة  ال یسمح للمتسابقین بإستخدام سیاراتھم الخاصة  .3
ال یسمح بالتعدیل في ملفات السیارات بأي نوع من التعدیل، وسوف یستبعد المتسابق من البطولة في حال إكتشاف مخالفتھ   .4

 للقوانین في أي مرحلة من مراحل البطولة. 
ھا في السباق وتجھیزھا من حیث الملصقات (إستیكرات) ووضعھا في  یجب على كل متسابق تحدید السیارة التي سیدخل ب  .5

 ) وإرسالھا للمنظمین عندما یطلب منھم ذلك. Win rarملف مضغوط ببرنامج (
 السباق. ال یسمح للمتسابق بعد إرسالھ لملف السیارة بتغییرھا حتى نھایة  .6

 -. التحكیم والحكام : رابعا 

 الجمعیة العمانیة للسیارات من ذوي الخبرة وسائقي الدرفت الحقیقیین. ) حكام من قبل 3-2سیتم تعیین عدد ( .1
 سیكون نظام التحكیم حسب ما ھو متعارف علیھ في األنظمة الدولیة لریاضة اإلنجراف .  .2
 قرار الحكام یعتبر نھائي وسیتم إعادة إحتساب النتیجة للحاالت التي تستدعي ذلك إن وجدت.  .3

 -: عامةتعلیمات وقوانین . خامسا 

 أو بعد السباق .  /مدیر السباق ھو الشخص المخول والمصرح لھ بإصدار كافة تعلیمات السباق قبل/ أثناء .1
(( سیتم تطبیق عقوبات على المخالفین قد تصل  على جمیع المتسابقین إتباع تعلیمات مدیر السباق في جمیع مراحل السباق   .2

 البطولة)). إلى إستبعاد المتسابق من 
حادثة الصوتیة وإرسال أسم التعریف ورقم  للم )  Discordیجب على جمیع المتسابقین إعداد وتحمیل برنامج دیسكورد ( .3

 للمنظمین عندما یطلب منھم ذلك.  الحساب 
ألكثر  كل متسابق یحق لھ إستخدام حساب واحد وسیارة واحدة في الجولة الواحدة ، بحیث ال یسمح بإستخدام الحساب الواحد  .4

 ألكثر من حساب واحد. من متسابق أو نفس السیارة 
 في الجولة التأھیلیة یقوم كل متسابق بالدخول حسب ترتیب القائمة لمرتین متتالیتین وتحسب أعلى نتیجة یحصل علیھا. .5
واألدوار    والذي سیحدد من قبل المنظمین قبل بدأ الجولة التأھیلیة ) Brief( على جمیع المتسابقین حضور إیجاز السباق  .6

 وذلك لطرح أي إستفسارات أو أسئلة تتعلق بمجریات السباق. اإلقصائیة  
) عند دخول السباق وعدم مغادرتھ ألي سبب كان، إلى أن تصدر  Pitعلى جمیع المتسابقین التواجد في منطقة الصیانة (  .7

 تعلیمات من مدیر السباق.  
  نترنت وجمیع األجھزة الملحقة قبل دخول السباق بفترة كافیة،على جمیع المتسابقین التأكد من صالحیة وجاھزیة شبكة األ .8

 بحیث ال تشكل أي عائق أثناء السباق. 
شبكة اإلنترنت أو األجھزة الملحقة  ال یحق للمتسابق بطلب إعادة السباق أو تعدیل في نتیجة السباق في حال وجود خلل في  .9

 لدى المتسابق. 
 تعلیمات جدیدة للبطولة أو السباق، سوف یتم تعمیمھا على المتسابقین بوقت كاف. في حال إصدار أي قوانین أو  .10

 

 



Dates, instructions and laws of the Oman Electronic Drift Championship  
(First round) 

 
 
 
 First.  Tournament dates and times: 
 
 1. On Thursday, 18/11/2021, the Qualifying Round will be held at (1900) Oman time. 
 
 2. On Friday, November 19, 2021, the playoffs (Twin drift) at (1800) Oman time. 
 
 Second.  The race track:- 
 
 - Oman International Circuit (third round - 2019 edition). 
 
 Third.  Racing car category: 
 
 1. VDC 2.0 class (latest update). 
 
 2. Contestants are allowed to use their own stickers if they wish. 
 
 3. Contestants are not allowed to use their own modified cars in the tournament. 
 
 4. It is not allowed to modify the car files of any kind, and the contestant will be excluded from the 
championship if it is discovered that he has violated the laws at any stage of the championship. 
 
 5. Each contestant must identify the car in which he will enter the race, prepare it in terms of stickers, put it 
in a zip file with the program (Win rar) and send it to the organizers when requested to do so. 
 
 6. The rider, after sending the file of the car, is not allowed to change it until the end of the race. 
 
 Fourthly.  Arbitration and referees: 
 
 1. (2-3) judges will be appointed by the Oman Automobile Association, who are experienced and real drift 
drivers. 
 
 2. The arbitration system will be according to what is customary in the international regulations for drifting 
sport. 
 
 3. The decision of the referees is final and the result will be recalculated for cases that require it, if any. 
 
 Fifth.  General instructions and laws: - 
 
 1. The race director is the person authorized to issue all race instructions before / during / or after the race. 
 
 2. All competitors must follow the instructions of the race director at all stages of the race ((penalties will be 
applied to violators, up to the contestant being excluded from the championship)). 
 
 3. All contestants must prepare and download Discord for voice chat and send their identification name and 
account number to the organizers when requested to do so. 
 
 4. Each contestant is entitled to use one account and one car in one round, so that it is not allowed to use 
the same account for more than one contestant or the same car for more than one account. 
 
 5. In the qualifying round, each contestant enters according to the order of the list for two consecutive times, 
and the highest score obtained is calculated. 
 
 6. All competitors must attend the race briefing which will be determined by the organizers before the start of 
the qualifying round and the elimination rounds, in order to raise any inquiries or questions related to the 
course of the race. 
 



 7. All competitors must be present in the pit area when entering the race and not leave for any reason, until 
instructions are issued by the race director. 
 
 8. All competitors must ensure that the Internet and all attached devices are valid and ready before entering 
the race, So that it does not form any obstacle during the race. 
 
 9. The contestant is not entitled to request a repeat of the race or an amendment to the race result in the 
event of a defect in the internet or devices attached to the contestant. 
 
 10. In the event that any new laws or regulations for the championship or race are issued, they will be 
circulated to the competitors in sufficient time. 
 


