إسم الرياضة :الدراجات
هل تجارب األداء أو التصفيات للعامة والعبين األندية واالتحادات أو مقتصرة فقط على العبين األندية واالتحادات
المرحلة الثانية من تجارب األداء يشارك فيها المواطنين/ات من العبي األندية والهواه من العامة وذلك حسب شروط المشاركة
في تجارب األداء.

الية المرحلة الثانية من تجارب االداء:
 -1إقامة سباق واحد (فردي عام) للرجال في مدينة (الرياض) سباق مصاحب لسباق مفتو ح في مدينة
الرياض.
 -2إقامة سباق واحد (فردي عام) للرجال في مدينة (ابها ) سباق مصاحب لبطولة المملكة للكبار أولى .
 -3إقامة سباق واحد (فردي عام ) للسيدات في مدينة (الرياض) سباق مصاحب لسباق مفتوح في مدينة
الرياض.

خطة اختيار الالعبين:
 -1يتأهل المشاركين في تجارب األداء في مدينة الرياض والحاصلين على المركز األول وحتى المركز
السابع وقد عبروا خط النهاية وقبلت نتيجتهم نظاميا.
 -2يتأهل المشاركين في تجارب األداء في مدينة ابها والحاصلين على المراكز الثالثة األولى وقد عبروا
خط النهاية وقبلت نتيجتهم نظاميا .تحسب النتيجة على اليوم األول فقط.

خطة اختيار الالعبات:
 -1تتأهل المشاركات في تجارب األداء في مدينة الرياض والحاصالت على المركز األول وحتى المركز
العاشر وقد عبرن خط النهاية وقبلت نتيجتهم نظاميا

شروط المشاركة في تجارب األداء:
 -1ال يشترك في المرحلة الثانية من تجارب األداء الالعبين/ات الذين تم اعالن
تأهلهم سابقا.
 -2يسجل جميع الالعبين /ات في المنصة اإللكترونية الخاصة بدورة األلعاب السعودية وفي الوقت المعلن لذلك.
 -3ال يسمح بمشاركة المقيمين/ات بسبب الوصول الى الحد األعلى من النسبة المئوية لمشاركتهم في دورة األلعاب
السعودية
 -4يشارك الالعبين /ات المسجلين في األندية والهواه في المرحلة الثانية لتجارب األداء التي تقام في مدينة الرياض.
 -5يسجل كل مشارك/ـة باسم النادي الذي يتبع له.
 -6يحق لالعب/ـة الهاوي الحر (الذي لم يسجل في أي نادي وقت تجارب األداء ان يشارك في أي نادي يختاره.
 -7يعتبر تسجيل االعب /ـة الهاوي في األلعاب السعودية تسجيل استثنائي ينتهي مع انتهاء األلعاب السعودية
 -8للنادي الحق في تسجيل الالعبين/ات الهواه المسجلين معه في تجارب األداء ضمهم الى سجالته الرسمية إذا ما رغب
الالعب/ـة الهاوي في ذلك شريطة ان ال يكون اكتمل النصاب في الحد األعلى لفئة الكبار.
 -9لن تقبل مشاركة أي العب /ـــة غير مسجل في الموقع االلكتروني المخصص لذلك
 -10المشاركة للرجال تكون لفئة  19سنة فما فوق.
 -11المشاركة لإلناث تكون لفئة  18سنة فما فوق.
 -12تقام تجارب األداء كسباق فردي عام وتعتمد نتيجة كل سباق بنتيجة فردية.
 -13قد تختلف التضاريس األرضية والطرق في تجارب األداء عما هو الحال في األلعاب السعودية.
 -14يفتح باب االعتراض لمدة نص ساعة من اقفال الزمن من هيئة التحكيم.
 -15كل من يخالف شروط التسجيل او الدورة سوف يستبعد بدون سابق انذار.
 -16تخضع جميع السباقات للوائح االتحاد السعودي للدراجات وانظمته المتبعة في األنشطة الداخلية .مع عدم االخالل بما
ذكر.

كيفية المشاركة في تجارب األداء:
-1
-2
-3
-4
-5
خطة تجارب األداء
سباق واحد فردي عام (رجال)

الدخول والتسجيل في الموقع االلكتروني لأللعاب السعودية
يتم اختيار النادي.
متابعة الخطوات وتعبئة الخانات الالزمة
سوف يصل قبول المشارك برسالة نصية على الجوال والبريد االلكتروني المسجل به.
تعلن النتيجة النهائية لقوائم المتأهلين/ات من المرحلة الثانية لتجارب األداء من قبل اللجنة األولمبية.
المدينة
الرياض

فترة األداء
8/10/2022

عدد المرشحين
7

المالحظات
سباق مصاحب
لبطولة محليه

سباق واحد فردي عام(سيدات)

الرياض

8/10/2022

10

سباق واحد فردي عام (رجال)

ابها

7/10/2022

3

سباق مصاحب
لبطولة محلية
سباق مصاحب
لبطولة محلية

الشروط الفنية للمرحلة الثانية من تجارب األداء:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

يلزم حضور الجهاز الفني والميكانيكي للسباق.
كشف طبي حديث اإلصدار
بطاقة الالعب في بوابة رياضي.
الحضور بكامل أدوات المشاركة من (دراجة-خوذة -حذاء-سيارة الفريق)
كل نادي مسئول عن تنقل وسفر وسكن أعضاء فريقه
يمنع استخدام وصالت الراديو.
سوف يطبق نظام اقفال الزمن ( % )15من زمن وصول اول العب لخط النهاية.

