التعليمات و االرشادات
توعيت الشباب و جميع المتسابقين
و تاخذ السباق من الشوارع إىل حلبه آمنة و تضمن أقىص المتعة لجميع
المشاركين
الفكره :أنت تتسابق ضد مركبة أخرى من البداية برسعة  40كم /الساعة
تتجه إىل الطريق الرئيسن المستقيم ثم  400متن من اإلثارة النقية  ،تضع
نفسك ضد سائق آخر .رول راسينغ مفتوح لكل من السيارات وسيارات الدفع
الرباعن
احتياطات السالمة العامة
سيتم إجراء فحوصات درجة الحرارة باألشعة الحمراء فن المقصورة األمنية عند مدخل الدائرة الرئيسية لكل من يصل إىل المكان
لن ُيسمح ألي شخص ُيظهر عالمات الحىم فيه درجة الحرارة  38وما فوق فن دخول المكان
يجب عىل جميع الزوار ارتداء قناع الوجه أثناء وجودهم فن المكان
ً
ُنيتطلب من جميع الزائرين االلتام بمتطلبات التباعد االجتماعن  ،مع الحفاظ عىل مساحة  2متن بين بعضهم البعض أيضا أثناء أخذ استاحة
التسجيل
يجب عىل جميع المشاركين التسجيل عتن اإلنتنت.التسجيل والدفع فن الموقع غتن ممكن حاليا
مهم
إحضار نسخة مطبوعة لتأكيد الطلب أو لديك بريد إلكتونن للتأكيد عىل هاتفك المحمول مع
QR Code
التوجيهات
يرجن التأكد من التعرف عىل العرض التقديىمن الموجز عىل الموقع الذي يغطن اإلجراءات
سيكون المدرب موجود فن الحلبه ألي أسئلة خالل المشاركه
هل أحتاج إىل رخصة قيادة؟
نعم  ،ويجب أن تأخذ معك الرخصة معك فن اليوم لتقديمها إىل الفريق
هل يمكنني اصطحاب سائقيي وركاب إضافيي؟
نعم  ،يمكنك مشاركة سيارتك مع سائق إضافن وأخذ راكب واحد فن سيارتك
يمكن حجز السائقين والركاب اإلضافيين أثناء عملية الحجز عتن اإلنتنت وسيحتاجون إىل تسجيل الدخول فن مكتب التسجيل
هل في مكان للجمهور؟
لألسف  ،ال ُيسمح للمشاهدين ً
حاليا و سيتم إغالق المدرج ومناطق المشاهدة األخرى فن المكان
هل أحتاج خوذة ؟
ً
مقدما أثناء التسجيل عتن اإلنتنت
.نعم  ،يجب ارتداء الخوذ بشكل صحيح فن جميع األوقات أثناء الستن.يمكن حجز الخوذ
ً
أيضا تقدم مجموعة من الخوذ ومعدات السباق األخرى ر
للرساء
.دنن أوتودروم
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هل تحتاج سيارتي إىل وثيقة من هيئة الطرق والمواصالت؟
ال والكن
يجب أن تكون السيارة ذات مستوى آمن مع عدم وجود ترسيبات وأن تعمل بشكل جيد
سوف يقوم فريقنا الفنن بفحص جميع السيارات قبل السماح لها بالدخول
هل سيغطي التأميي الخاص تي ألحداث سباق السيارات؟
عىلن حسب تامينك الخاص
ً ُ
ً
حاليا بأقىص الحاالتي ويرجي المشاركة في الحد من مخاطر الحوادث واإلصابات
أخيا  ،يرجي االنتباه إىل أن المستشفيات تعمل
راشب الكثتن من الماء وحافض عىلن سالمتك
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