تقرير

يومي  7-8ديسمبر 2018
مركز دُبي التجاري العالمي – اإلمارات العربية

الخليج كالسيك 2018

والشيخ عبد هللا بن حمد بن سيف الشرقي  IFBB ،د .رفائيل سانتونجا – رئيس االتحاد الدولي لكمال األجسام
رئيس اتحاد اإلمارات لكمال األجسام واللياقة البدنية ،يرحبان بجميع االتحادات التابعة لالتحاد الدولي لكمال –
األجسام واالتحادات الوطنية التي ترغب باالشتراك في مسابقة “ الخليج كالسيك “ التابعة لالتحاد الدولي
،لكمال األجسام لعام  ، 2017والمقرر عقدها في مركز دُبي التجاري العالمي بدولة اإلمارات العربية المتحدة
 .يومي  8و  9ديسمبر

مرحبا ً بكم
!في دُبي
تعد دُبي أكبر وأشهر مدينة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وتقع تحديدا ً على الساحل الجنوبي الشرقي للخليج العربي ،وهي واحدة
من اإلمارات السبع التي تتألف منها الدولة  .تشتهر دُبي بناطحات السحاب والمباني شاهقة االرتفاع ،وخاصة برج خليفة الذي يعتبر
أطول مبنى في العالم
ومن المتوقع أن تشهد دبي خالل فعاليات مسابقة “الخليج كالسيك” في ديسمبر طقسا ً دافئاً ،حيث إنه من المتوقع أن تصل درجة
يبعد عن مركز دُبي )  ( DXBالحرارة إلى  21درجة سليزيوس  70 /درجة فهرنهايت  .والجدير بالذكر أن مطار دُبي الدولي
التجاري العالمي حوالي  15دقيقة بالسيارة ،أو أقل من ذلك

فروق التوقيت العالمي المنسق  4 +ساعات

اللغة :
اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،ويتقن معظم سكان اإلمارات اللغة االنجليزية أيضا
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السفر إلى دُبي

يحصل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي على تصاريح الدخول فور وصولهم إلى اإلمارات العربية المتحدة ،وذلك عند إبرازهم
جوازات السفر أو بطاقات الهوية .أما بالنسبة لمواطني الدول التالية ،فليس لزاما ً عليهم إجراء ترتيبات ُمسبقة للحصول على تأشيرات
الدخول إلى اإلمارات العربية المتحدة ويمكنهم الحصول على تأشيراتهم فور الوصول وتسري لمدة  90يوما ً
فرنسا
ألمانيا
بلجيكا
إستونيا
الدنمارك
بلغاريا

			أيسلندا
			السويد
			اليونان
			البرتغال
			كرواتيا
		جمهورية التشيك

			إيطاليا
			النمسا
		لوكسمبورغ
			مالطا
			سلوفينيا
			المجر

			النرويج
			فنلندا
			بولندا
			إسبانيا
			رومانيا
			ليتوانيا

			هولندا
		ليختنشتاين
			سويسرا
			قبرص
			سلوفاكيا
			التفيا

يستطيع المواطنون الهنود الذين بحوزتهم تأشيرة أمريكية (سارية سواء أكانت بطاقة خضراء أو تأشيرة طالبالتقدّم بطلب) للحصول
.على تأشيرة سارية لمدة  14يوماً ،وذلك عند وصولهم إلى المطار
يُرجى مالحظة ما :
يلي
ً
• يستطيع مواطنو الدول المذكورة أعاله الحصول على تأشيرة سارية لمدة  90يوما عند تقديم جوازات السفر فور
وصولهم اعتبارا ً من تاريخ الدخول إلى أراضي اإلمارات العربية المتحدة
• ال يمكن تجديد هذه التأشيرة مرة أخرى
• .يجب أن تكون جوازات السفر عادية وسارية لمدة تزيد عن  6شهور
• يستطيع حامل التأشيرة استخدام التأشيرة السارية لمدة  90يوما ً فور وصوله ،بشرط أن يتم استخدامها في غضون
يوما ً من أول دخول لإلمارات العربية 180
أما بالنسبة لمواطني الدول التالية ،فليس لزاما ً عليهم إجراء ترتيبات ُمسبقة للحصول على تأشيرات الدخول إلى
اإلمارات العربية المتحدة ويمكنهم الحصول على تأشيراتهم فور الوصول وتسري لمدة  30يوما ً مع فترة سماح
أندورا
أستراليا
بروناي
			كندا
المملكة المتحدة

		هولندا
			ماليزيا		سنغافورة
			الصين
ليختنشتاين
		كوريا الجنوبية
			موناكو
		هونغ كونغ
		سويسرا
			الفاتيكان
		أيرلندا نيوزيلندا
			أيرلندا
		قبرص
		الواليات المتحدة
			اليابان 		سان مارينو
			روسيا								سلوفاكيا

:يُرجى مالحظة ما يلي
• يستطيع مواطنو الدول المذكورة أعاله الحصول على تأشيرة سارية لمدة  30يوما ً عند تقديم جوازات السفر فور
.وصولهم اعتبارا ً من تاريخ الدخول إلى أراضي اإلمارات العربية المتحدة
ً
• .يمكن مد فترة سريان هذه التأشيرة ،لتصبح صالحة لمدة  60يوما ً
إجمال ،في حال مدها ،من تاريخ الدخول
• .يجب أن تكون جوازات السفر عادية وسارية لمدة تزيد عن  6شهور
• تعتبر هذه التأشيرة من تأشيرات الدخول المتعدد ،وهذا يعني أنها تسمح لحاملها باستنفاد مدة سريانها التي تصل إلى
يوما ً بصرف النظر عن وجوده داخل اإلمارات العربية المتحدة أو خارجها .وسيتم احتساب أي عدد من األيام يقضيه 30
.حامل التأشيرة خارج اإلمارات العربية المتحدة من مدة سريانها الكلية البالغة  40يوما ً
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السفر إلى دُبي
يجب أن يكون بحوزة أي سائح المستندات التالية عند وصوله إلى دُبي
سار عند دخوله وطوال مدة إقامته في دُبي
• جواز سفر ٍ
• تذكرة عودة صالحة أو تذكرة سارية لمواصلة رحلته
• تتوافر إمكانية إصدار خطاب دعوة رسمي إذا لزم األمر
يتحمل االتحاد الوطني مسؤولية الحصول على تأشيرات الدخول إلى الدولة المن ِ ّ
ظمة للبطولة ،ويمكن لالتحادات الوطنية طلب الحصول
على خطاب دعوة مو َّجه إلى الجهة المن ِ ّ
ظمة للبطولة أو االتحاد الدولي لكمال األجسام .وال يعني الحصول هذا الخطاب حصولك على
التأشيرة الخاصة بك .ال يتحمل االتحاد الدولي لكمال األجسام والجهة المن ِ ّ
ظمة للبطولة أي مسؤولية تجاه تأشيرات الحضور
لتلقّي خطاب الدعوة ،يجب توجيه الطلب مع المعلومات
ظمة للبطولة :
التالية إلى االتحاد الدولي لكمال األجسام أو الجهة المن ِ ّ
• )نسخة من جواز السفر ) ممسوحة ضوئيا ً
.في حالة عدم الحصول على التأشيرة ،سيتم تطبيق سياسات اإللغاء الخاصة بالبطولة
بالنسبة للرياضيين الذين طلبوا الحصول على دعوات واستلموها بالفعل من المقر الرئيسي لالتحاد الدولي لكمال األجسام أو اللجنة
المن ِ ّ
ظمة للحدث الذي يرعاه االتحاد الدولي لكمال األجسام ألغراض التأشيرة واستغلوا هذه التأشيرة لإلقامة في الدولة المضيفة أو أي
دولة أخرى بصورة غير قانونية ،فسيخضعون إلجراءات وتدابير تأديبية صارمة

معلومات مهمة

تتحمل االتحادات الوطنية أو الرياضيون بصورة فردية جميع تكاليف السفر واإلقامة في الفنادق وتكاليف االنتقال من المطار وإليه
وتكاليف الوجبات .للحصول على المزيد من المعلومات ،يُرجى التحقق مع االتحاد الوطني الذي تتبعه

والتعرف على المكان
التجول
ّ
ّ
استئجار سيارة

يبُد ورتم

سيارات األجرة

الستئجار سيارة ،يجب أن تكون
بحوزتك رخصة قيادة دولية،
وجواز سفر ،وبطاقة
ائتمان ،ووثيقة تأمين لطرف
.ثالث

إذا قررت استقالل مترو دُبي الذي يقع فوق سطح األرض،
فستتمكن من االستمتاع بمشاهدة المناظر الرائعة أثناء
،تنقلك إلى معالم مثل دُبي مول
ومرسى دبي ،وسوق الذهب ،ومركز دُبي المالي العالمي
يجب شراء تذاكر مترو دُبي في شكل بطاقةدُبي ).(DIFC

تتوافر سيارات األجرة في دُبي لنقلك
إلى أي مكان تريده تقريبا ً في أي وقت
نهارا ً أو ً
ليل .إذا كنت تفضّل تحديد موعد
ُمسبق لجولتك بسيارة األجرة ،فيمكنك
االتصال بخدمة طلب سيارات األجرة
في دُبي على رقم الهاتف208 0808 :
وفي حين أن سيارات األجرة 4 +971 .
في دُبي تقدّم خدمات االنتقال بأسعار
معقولة ،إال أن السعر لكل كيلومتر يتغير
حسب بضعة عوامل ،مثل رسوم المرور
.أو وقت طلب الخدمة

العملة ال ُمتداولة في دُبي
العملة ال ُمتداولة في دُبي هي
وفيما ) (AEDالدرهم اإلماراتي
يلي أسعار الصرف اعتبارا ً من
نهاية شهر يوليو

ويمكنك االطالع على أسعار
الصرف الحالية على الموقع
 :التالي

يجب شراء تذاكر مترو دُبي في شكل بطاقة “نول” – التي
يمكن استخدامها أيضا ً لسداد رسوم ركوب الحافالت
وعربات الترام وسيارات األجرة – بتكلفة قد تصل إلى 3
دراهم إماراتية للمرة الواحدة

عرف المحطة التي ستُعقَد فيها فعاليات كالسيك
تُ َ
الخليج ومعرض دُبي لكمال األجسام باسم محطة
مركز دُبي التجاري العالمي
تتوافر إمكانية ركوب المترو لالنتقال من مطار دُبي
إلى مركز دُبي التجاري العالمي (  ) DXBالدولي
مباشرةً

http://aed.fxexchangerate.com
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المكان
مركز دُبي التجاري العالمي

يعد مركز دبي التجاري العالمي أهم مكان إلقامة الفعاليات في دولة اإلمارات العربية المتحدة وأكبر مركز للفعاليات والمعارض في المنطقة
بأكملها

العنوان :
طريق الشيخ زايد – دُبي – اإلمارات العربية المتحدة

info@dwtc.com

+971 4 332 1000

www.dwtc.com
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خريطة الموقع
مركز دُبي التجاري العالمي

قاعة زعبيل 4-6

العنوان :
طريق الشيخ زايد – دُبي – اإلمارات العربية المتحدة
info@dwtc.com

+971 4 332 1000

www.dwtc.com
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جدول عام

اجتماع مديري الفرق والحكام
الخميس  6ديسمبر 2018
ابتداء من الساعة 20:00

التسجيل الرسمي لالعبين
الخميس  6ديسمبر 2018
ابتداء من الساعة  10صباحا ً وحتى الساعة  6مسا ًء

الجدول الزمني للفعاليات
الجمعة  7ديسمبر 2018
ابتداء من الساعة  10صباحا ً
فيزيك للرجال
كالسيك فيزيك
ماسكُلر فيزيك
السبت  8ديسمبر 2018
ابتداء من الساعة  10صباحا ً
بناء األجسام
كالسيك بادي بلدنج
األحد  9ديسمبر 2018
المغادرة
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الفئات المتاحة لهذه المسابقة
الفيزيك للرجال

كالسيك فيزيك
حتى  168سنتيمتر
أقصى وزن بالكيلو جرام = الطول –  4 + 100كيلو جرام
حتى  171سنتيمتر
أقصى وزن بالكيلو جرام = الطول –  6 + 100كيلو جرام
حتى  175سنتيمتر
أقصى وزن بالكيلو جرام = الطول –  8 + 100كيلو جرام
حتى  180سنتيمتر
أقصى وزن بالكيلو جرام = الطول –  11 + 100كيلو جرام
فوق  180سنتيمتر
فوق  180سنتيمتر وحتى  190سنتيمتر
أقصى وزن بالكيلو جرام = الطول –  13 + 100كيلو جرام
فوق  190سنتيمتر وحتى  198سنتيمتر
أقصى وزن بالكيلو جرام = الطول –  15 + 100كيلو جرام
فوق  198سنتيمتر
أقصى وزن بالكيلو جرام = الطول –  17 + 100كيلو جرام

فئة الشباب من  16-23سنة

حتى  168سنتيمتر
أقصى وزن بالكيلو جرام = الطول –  2 + 100كيلو جرام
حتى  171سنتيمتر
أقصى وزن بالكيلو جرام = الطول –  3 + 100كيلو جرام
حتى  175سنتيمتر
أقصى وزن بالكيلو جرام = الطول –  4 + 100كيلو جرام
حتى  180سنتيمتر
أقصى وزن بالكيلو جرام = الطول –  6 + 100كيلو جرام
فوق  180سنتيمتر
فوق  180سنتيمتر وحتى  190سنتيمتر
أقصى وزن بالكيلو جرام = الطول –  7 + 100كيلو جرام

فوق  198سنتيمتر
أقصى وزن بالكيلو جرام = الطول –  9 + 100كيلو جرام

من عُمر  40وحتى  44سنة :فئة واحدة مفتوحة
من عُمر  45وحتى  49سنة :فئة واحدة مفتوحة
من عُمر  50سنة إلى ما فوق :فئة واحدة مفتوحة

كالسيك بادي بلدنج

فوق  190سنتيمتر وحتى  198سنتيمتر
أقصى وزن بالكيلو جرام = الطول –  9 + 100كيلو جرام
فوق  198سنتيمتر
أقصى وزن بالكيلو جرام = الطول –  10 + 100كيلو جرام

فئة الشباب من  16-23سنة

حتى  168سنتيمتر
أقصى وزن بالكيلو جرام = الطول –  0 + 100كيلو جرام
حتى  171سنتيمتر
أقصى وزن بالكيلو جرام = الطول –  1 + 100كيلو جرام
حتى  175سنتيمتر
أقصى وزن بالكيلو جرام = الطول –  2 + 100كيلو جرام
حتى  180سنتيمتر
أقصى وزن بالكيلو جرام = الطول –  3 + 100كيلو جرام
فوق  180سنتيمتر
فوق  180سنتيمتر وحتى  190سنتيمتر
أقصى وزن بالكيلو جرام = الطول –  4 + 100كيلو جرام

بناء األجسام
حتى  70كجم
حتى  75كجم
حتى  80كجم
حتى  85كجم
حتى  90كجم
حتى  95كجم
حتى  100كجم
أكبر من  100كجم

حتى  75كجم
أكبر من  75كجم

األساتذة

:من عُمر  40وحتى  44سنة يشمل
حتى  70بالطول والوزن
حتى  80بالطول والوزن
حتى  90بالطول والوزن
فوق  90كيلو جرام

:من عُمر  50سنة حتى  54سنة يشمل
حتى  80بالطول والوزن
فوق  80كيلو جرام
:من عُمر  55سنة إلى ما فوق يشمل
حتى  75بالطول والوزن
فوق  75كيلو جرام

فوق  198سنتيمتر
أقصى وزن بالكيلو جرام = الطول –  3 + 100كيلو جرام

من عُمر  40وحتى  44سنة :فئة واحدة مفتوحة
من عُمر  45وحتى  49سنة :فئة واحدة مفتوحة
من عُمر  50سنة إلى ما فوق :فئة واحدة مفتوحة

فئة الشباب (من 16
إلى  23عاما ً(

:من عُمر  45وحتى  49سنة يشمل
حتى  70بالطول والوزن
حتى  80بالطول والوزن
حتى  90بالطول والوزن
فوق  90كيلو جرام

فوق  190سنتيمتر وحتى  198سنتيمتر
أقصى وزن بالكيلو جرام = الطول –  4.5 + 100كيلو جرام

األساتذة

حتى  174سنتيمتر
حتى  178سنتيمتر
فوق  178سنتيمتر

األساتذة
من  40إلى  44سنة
من  45إلى  49سنة
من  50سنة إلى ما فوق

فوق  190سنتيمتر وحتى  198سنتيمتر
أقصى وزن بالكيلو جرام = الطول –  8 + 100كيلو جرام

األساتذة

حتى  168سنتيمتر
أقصى وزن بالكيلو جرام = الطول –  0 + 100كيلو جرام
حتى  171سنتيمتر
أقصى وزن بالكيلو جرام = الطول –  2 + 100كيلو جرام
حتى  175سنتيمتر
أقصى وزن بالكيلو جرام = الطول –  4 + 100كيلو جرام
حتى  180سنتيمتر
أقصى وزن بالكيلو جرام = الطول –  6 + 100كيلو جرام
فوق  180سنتيمتر
فوق  180سنتيمتر وحتى  190سنتيمتر
أقصى وزن بالكيلو جرام = الطول –  8 + 100كيلو جرام

حتى  170سم
حتى  173سم
حتى  176سم
حتى  179سم
حتى  182سم
فوق  182سم

فئة الشباب (من 16
إلى  23عاما ً(

ماسكُلر فيزيك
فئة مفتوحة

مالحظة :يجب أال يقل الحد األدنى لعدد المنافسين في أي فئة عن  5العبين،
وإذا قل العدد عن  5العبين في الفئة الواحدة سيتم الجمع بين الفئات ،حيثما كان ذلك ممكنا .إذا كان أقل من  5رياضيين ،وسيتم منح النقاط إلى
بحسب قوانين االتحاد الدولي.

 15كارت احتراف إيليت برو
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المشاركة والتسجيل

من  IFBBيمكن االشتراك في هذه البطولة من ِقبل جميع االتحادات الوطنية التابعة لالتحاد الدولي لكمال األجسام
جميع أنحاء العالم ،وسيتم اعتماد تسجيل الالعبين في حال ترشيحهم من قِبل االتحاد الوطني التابع التحاد ال
الذي ينتمون إليه فقط ،ويجب أال تكون هذه االتحادات الوطنية مدينة لالتحاد الدولي لكمال األجسام أو ألي IFBB
جهة من الجهات المروجة أو الوكاالت التابعة له بأية مبالغ مالية ،بحيث يتحمل كل اتحاد مسؤولية سداد جميع
 IFBBالرسوم المستحقة لالتحاد الدولي لكمال األجسام
يُرجى العلم أن كل اتحاد وطني مسؤول مسؤولية تامة عن التحقق من إنه لم يتم توقيف أي العب من الالعبين
ال ُمزمع تسجيلهم في فعاليات هذه البطولة الدولية ،أو إخضاع أي منهم لفترة استبعاد بسبب انتهاك قواعد تحريم
تناول المنشطات ،أو بسبب أي إجراء تأديبي على الصعيدين المحلي والدولي ،ويُرجى العلم أيضا إنه في حال
تسجيل واشتراك أي العب موقوف عن االشتراك وينتمي إلى أي اتحاد وطني بسبب انتهاك قواعد تحريم تناول
المنشطات ،فسيخضع الالعب واالتحاد الوطني التابع له لعقوبات وفقا ً للمدونة العالمية لمكافحة تناول المنشطات،
 IFBBوقوانين وقواعد مكافحة تناول المنشطات الصادرة عن االتحاد الدولي لكمال
كما يتحمل كل اتحاد وطني المسؤولية الكاملة عن مراقبة جميع الالعبين الوافدين من دولته والتابعين له ،والذين
يقضون فعليا فترة استبعاد بسبب انتهاكهم لقواعد تحريم تناول المنشطات أو أي إجراء تأديبي أخر ،والتأكد من
عدم تسجيل هؤالء الالعبين أو اشتراكهم بأي صفة في أية فعالية من الفعاليات ،سواء على الصعيد الوطني أو
الدولي بصفة رسمية أو حتى عن طريق دعوات

التسجيل الرسمي لالعبين
.سيتم إجراء تسجيل رسمي لالعبين ومالحظاتهم يوم الخميس  6ديسمبر  ،2018من الساعة  10صباحا ً وحتى الساعة  6مسا ًء
مكان التسجيل والميزان في قاعة الماسة ،بفندق جراند اكسلسيور – الديرة
سيتم النظر فقط في تسجيل الالعبين إذا تم إدخالهم من قبل االتحاد الوطني التابعين لهم ،عن طريق إرسال نموذج الدخول النهائي عبر
@infoونسخة إلى المكتب الرئيسي في مدريد : amichalak5@gmail.com :بريد اإللكتروني مباشرة إلى اللجنة الفنية باالتحاد الدولي
صورة من جواز السفر بجودة عالية : info@universalmuscleandfitness.comونسخة إلى اللجنة المنظمة للبطولة ifbb.com
ليتم إعتمادها
أما المقيمين بدولة اإلمارات العربية المتحدة ويحملون الهوية اإلماراتية فيمكنهم التسجيل مباشرة عبر اتحاد اإلمارات لبناء األجسام ،وذلك حتى
.يوم  6ديسمبر
يتعين على جميع الالعبين الحصول على بطاقاتهم الدولية التابعة لالتحاد الدولي لبناء األجسام عند التسجيل ،ويتعين على أي العب لم
،يقم بشراء أو تجديد بطاقته الدولية أن يشتري البطاقة الدولية المعنية عند التسجيل ،ويبلغ ثمن كل بطاقة  40دوالرا أمريكيا كل سنة
ويعتبر شرائها أمرا إلزاميا
يجب أن تكون بحوزة كل العب مشارك المقطوعة الموسيقية الخاص به على قرص مدمج )سي دي( أو فالش ميموري ،على تكون
القطعة الموسيقية في أول القرص المدمج ،على يضع كل العب اسمه على السي دي أو الفالش ميموري الخاص به لسهولة التشغيل ،كما يجب أال
تحتوي المقطوعات الموسيقية الخاصة بالعرض أية ألفاظ بذيئة أو هجوما أو تلميحات عنصرية

الخليج كالسيك 2018
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رسوم التسجيل
.تبلغ رسوم تسجيل االتحاد الدولي لبناء األجسام  250دوالر أمريكي
يجب دفع الرسوم مسبقا عبر االنترنت بواسطة بطاقات االئتمان /الخصم أو عن طريق باي بال عبر الموقع التالي
http://www.ifbb.com/competition-registration
نسخة من دفعتك تأكد خالل التسجيل بأن الموعد النهائي للقيام بالدفع عبر اإلنترنت هو الجمعة  30نوفمبر  ،2018الساعة 12
بعد منتصف الليل  -توقيت وسط أوروبا – المنطقة الزمنية  )+1سيتم إيقاف نظام الدفع عبر اإلنترنت .وتبلغ قيمة التسديد في يوم
التسجيل  300دوالر أمريكي
سيتم تزويد كل رياضي مشارك في البطولة ببطاقة اعتماد أو رباط معصم عند التسجيل ،ويعتبر ذلك شكال من أشكال التعريف الخاصة
للسماح بدخول الالعبين إلى مكان إقامة البطولة ومشاركته يوميا ،لذلك وجب عليه عد خلعها أو إزالتها
 www.umff-me.comيرجى زيارة موقعنا التالي
 #ifbb_gulf_classicو #umff_meومتابعة صفحاتنا

الشروط المتعلقة بالصبغ
جميع أنواع الصبغ التي يمكن مسحها وإزالتها بسهولة ،حيث سيقوم أحد المسؤولين  IFBBيمنع االتحاد الدولي لكمال األجسام
بفحص بشرة جميع الالعبين المشاركين خلف المسرح ،وفي حالة زوال اللون البرونزي المستخدم من قِبل أحد المنافسين بمجرد
مسحها ،فسيُطلب من هذا الالعب إزالة هذا النوع من الصبغ الذي يكسو بشرته بالكامل قبل صعوده إلى المسرح
وللحصول على أفضل النتائج المتعلقة بالصبغ واللون البرونزي الذي يستخدمه الالعبين ،ولتجنب االستبعاد ،يُنصح الالعبين
حيث إنه الجهة الوحيدة المسؤولة عن صبغ الالعبين وتواجدها  California Tan، ،باالستعانة بالراعي الرسمي المعتمد؛ وهو
خلف المسرح وسوف توفر خدمة الصبغ بشكل احترافي على نفقة الالعب المشارك
سيبدأ فريق رش الصبغ لالعبين ابتدا ًء من الساعة  7صباحا ً وحتى الساعة  6:30مسا ًء ،يومي الجمعة والسبت ( مركز دبي التجاري
العالمي) وتستغرق عملية صبغ الالعب حوالي  10دقائق فقط
حدة  400 -درهم إماراتي

لمرتين 500 -درهم إماراتي

احجز مساحتك من األن:
https://www.universalmuscleandfitness.com/stage-ready-services
الخليج كالسيك 2018
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استمارات الدخول النهائية
بيانات االتصال
ينبغي توجيه جميع استمارات الدخول والمراسالت إلى:
و  - ، amichalak5@gmail.comاللجنة الفنية لالتحاد الدولي ،المهندس -أندرو ميشاالك
 - ، info@ifbb.comالمكتب الرئيسي لالتحاد في مدريد ،السيدة ديانا موزوس
The deadline date for submitting the Final Entry Forms is November 30, 2018.

تأشيرات الدخول
يتحمل االتحاد الوطني مسؤولية الحصول تأشيرات الدخول إلى الدولة المنظمة للبطولة ،ويمكن لالتحادات الوطنية طلب الحصول على
خطاب دعوة موجه إلى الجهة المنظمة للبطولة أو لالتحاد الدولي لبناء األجسام ،وال يعني الحصول على هذا الخطاب حصولك على
التأشيرة الخاصة بك ،وال يتحمل االتحاد الدولي لبناء األجسام والجهة المنظمة للبطولة أية مسؤولية تجاه تأشيرات الدخول.
لتلقي خطابات الدعوة ،يجب على مقدم الطلب أن يرسل إلى االتحاد الدولي أو منظم البطولة نسخة )سكانر( من جواز سفره  /وإذا لم
يتم منح التأشيرة ،فإن سياسات اإللغاء للبطولة ال تزال سارية
أي العب ينتمي إلى االتحاد الوطني التابع له والذي طلب وتلقى دعوة من المكتب الرئيسي لالتحاد أو اللجنة المنظمة لحضور الحدث
المعتمد من االتحاد الدولي بغرض الحصول على التأشيرة ويستخدمها في إقامة غير قانونية في البلد المضيف أو أي بلد أخر
سيتعرض للمسائلة القانونية
ويتحمل االتحاد الوطني المعني مسؤولية مراقبة االستخدام السليم والقانوني للتأشيرة من قبل رياضيه ،وسيتعرض للغرامة  /أو
التعليق في حالة أي سوء استخدام  /أو استخدام غير قانوني

الالعبون بدون وفد
يجب أن يكون جميع الالعبين المشاركين في هذه البطوالت أعضاء في االتحادات الوطنية التابعين لها ،ويجب على االتحاد الوطني أن
يرشح جميع الرياضيين عن طريق إرسال نموذج الدخول النهائي بأسمائهم.
الخليج كالسيك 2018
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JUDGES

يلزم حضور جميع ال ُحكام و ُحكام االختبارات في االجتماع الذي سيضُم مديري الفرق وال ُحكام ،ولن يُسمح ألي حكم يغيب عن هذا
االجتماع بالتحكيم في هذه البطولة ،وفي حالة عدم الوفاء بأي من الشروط سالفة الذكر ،لن يتمكن ال ُحكام من أداء واجباتهم.
ليتم احتسابك ضمن ال ُحكام أثناء اختيار لجنة التحكيم المشاركة في فعاليات البطولة ،يجب إضافة اسمك إلى أسماء ال ُحكام الدوليين
في استمارات االشتراك النهائية ال ُمرسلة بواسطة االتحادات الوطنية وفقا ً لقواعد  IFBBالتابعين لالتحاد الدولي لكمال األجسام
ولمزيد من المعلومات يُرجى التواصل مع السيد /باول فيليبورن – رئيس لجنة ال ُحكام باالتحاد  IFBB،االتحاد الدولي لكمال األجسام
 : pawellfilleborn@gmail.comعبر البريد االلكتروني  IFBB،الدولي لكمال األجسام
بطاقة سارية صادرة عن االتحاد  IFBBيجب أن تكون بحوزة كل حكم من ال ُحكام الدوليين التابعين لالتحاد الدولي لكمال األجسام
الدولي ،مع االلتزام بسداد الرسوم السنوية والتي تقدر ب  50يورو.
يلزم حضور جميع ال ُحكام و ُحكام االختبارات في االجتماع الذي سيضُم مديري الفرق وال ُحكام ،ولن يُسمح ألي حكم يغيب عن هذا
االجتماع بالتحكيم في هذه البطولة ،وفي حالة عدم الوفاء بأي من الشروط سالفة الذكر ،لن يتمكن ال ُحكام من أداء واجباتهم.

الجوائز
يتم منح الالعبون الفائزون بالمراكز الستة األولى من كل فئة على شهادات تقدير.
يتم منح الالعبون الفائزون بالمراكز الثالثة األولى ميداليات وجوائز.
سيتم منح الالعبين الخمسة األوائل في فئة األساتذة النقاط بحسب قوانين االتحاد الدولي لعام .2018
سيتم منح الالعبين الثالثة األوائل في األوفر أوول بفئات الفيزيك للرجال ،والكالسيك بادي بلدنج ،وبناء األجسام ،كروت
احتراف إيليت برو ،بالتنسيق مع اتحاداتهم الوطنية.

الخليج كالسيك 2018

12

معلومات هامة

الوصول خلف الكواليس

سيتم استخدام بطاقات خضراء حتى يقتصر الدخول إلى الكواليس على الموظفين األساسيين أثناء فعاليات التحكيم التمهيدي
،والنهائيات
وسيتم توزيع هذه البطاقات خالل اجتماع مديري الفرق وال ُحكام على النحو التالي:
أقل من خمسة )  (5منافسين
خمسة )  (5مشاركين أو أكثر
) بطاقة خضراء واحدة )
بطاقتان )  (2خضراوان
في حالة عدم حضور المسؤولين المنتمين التحاد وطني معين اجتماع مديري الفرق وال ُحكام ،فلن يحصل هذا االتحاد على بطاقة
خضراء  .يجب قصر الوصول إلى منطقة الكواليس وغرف تغيير المالبس على الموظفين األساسيين فقط ،ويجب أن يكون المدربون
المتخصصون لمساعدة العبيهم في منطقة غرف تغيير المالبس من نفس جنسية المشاركين الذين سيقومون بمساعدتهم

اعتماد وسائل اإلعالم
وال يسري ذلك على  IFBB،ار جميع االعتمادات الممنوحة لوسائل اإلعالم لتغطية هذا الحدث بواسطة االتحاد الدولي لكمال األجسام
وسائل اإلعالم المحلية ،ويجب أن يقوم جميع االشخاص الراغبين في الحصول على تصاريح تغطية هذا الحدث بالتسجيل لدى االتحاد
والتوقيع  IFBB ،الدولي لكمال األجسام من خالل ملئ استمارة اعتماد وسائل اإلعالم الصادرة عن االتحاد الدولي لكمال األجسام
عليها :ويجب إعادة إرسال االستمارة المذكورة إلى االتحاد الدولي لكمال األجسام عبر البريد االلكتروني التالي
وذلك في موعد ال يتجاوز  4مايو info@ifbb.com ، .2018

استخدام أالت ومعدات التصوير
يمنع منعا ً باتا ً اصطحاب الكاميرات أو معدات تسجيل الفيديو خلف المسرح أو في غرف تغيير المالبس ما لم يتم استخدام هذه
الكاميرات والمعدات بواسطة السادة اإلعالميين ال ُمصرح لهم بذلك من قِبل االتحاد الدولي لكمال األجسام ،لتسجيل فعاليات البطولة،
ويُمنع استخدام ما سبق في غرف تغيير المالبس منعا ً باتا ً

التيار الكهربائي

فولت –  50هرتز من التيار المستخدم  240تستخدم أدوات شحن الهواتف الذكية واألدوات الكهربية المتنوعة من الطراز 220/ .
ولمزيد من المعلومات يرجى الدخول على الرابط التالي ) A 13أو (G

العملة وضريبة القيمة المضافة
الدرهم اإلماراتي هو العملة الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
دوالر أمريكي =  3.67درهم  -في  23فبراير 1 2018
يورو =  4.51درهم )كما في  23فبراير 1 2018
 : http://www.xe.com/currency/aed-emiratiالمعدالت الحالية على
ضريبة القيمة المضافة %
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الفنادق

فندق جراند اكسلسيور – الديرة

فندق جراند اكسلسيور – الديرة
.احجز غرفتك بفندق جراند اكسلسيور – الديرة – دبي ،مقابل  375درهم إمارتي في الليلة
:تشمل األسعار ما يلي
رسوم خدمة 10%
رسوم بلدية 7%
ضريبة القيمة المضافة 5%
يتم استثناء  15درهم إماراتي لكل غرفة في الليلة الواحدة
تشمل خدمة التوصيل :التوصيل من وإلى الفندق إلى مركز دبي التجاري العالمي .وسيتم اإلعالن عن المواعيد من خالل صفحاتنا التالية على
انستجرام
#umff_me #ifbbgulfclassic
للحجز يرجى االتصال على
لمياء األنصاري6328 704 50 +971 :
أو البريد األلكتروني
جالف كالسيك – دبي ماسل شو reservations@gehdeira.com IFBB
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