Date: 20/10/2021

Ref: 2021MTM471M/NW/R010/2021

إن ـ ـ ـ ـذارم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالحـ ـ ـ ـ ـ ـي
NAVIGATION WARNING # R010/2021
سباق دبي للزوارق الشراعية التراثية بطول  43قدم (املرحلة )1

)Dubai Traditional Dhow Sailing Race-43 ft. (Heat-1

هذا إلعالم كافة املحطات بأن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
سينظم املرحلة األولى من سباق دبي للزوارق الشراعية التراثية بطول
 43قدم في الساعة  12:00من يوم السبت املوافق ،2021/10/23
والتفاصيل كالتالي:

This is to inform all the stations that Dubai International
Marine Club (DIMC) has organised “Dubai Traditional
Dhow Sailing Race-43ft (Heat-1)” at 1200 Hrs. LT on
Saturday, 23rd October 2021, the details are as below:

 عدد الزوارق املشاركة )70( :زورق.
 طول الزوارق املشاركة )43( :قدم.
 منطقة السباق( :مرفق خط السباق).
 اليوم والتوقيت :بين الساعة  17:00 – 12:00من بعد ظهر يوم
السبت املوافق .2021/10/23

➢ Estimated number of Boats: 70

على جميع السفن العاملة باملنطقة إبقاء منطقة السباق خالية من
الحركة املالحية في الوقت املشار إليه أعاله ،كذلك على الفنادق
املعنية في املنطقة رفع العالمات املؤقتة املوضوعة على شواطئها
والتأكيد على عدم وجود أي نشاط رياض ي في منطقة السباق خالل
الوقت املشار إليه أعاله.
على مالكي السفن ،والوكالء ،واملستأجرين واملراس ي ونوادي اليخوت
والقوارب الترفيهية والشراعية اإللتزام بإبالغ قباطنة الوسائل البحرية
أو األشخاص املسؤولين على متنها بتطبيق محتويات هذا اإلنذار .

➢ Standard Length: 43 ft.

Racing Area: (Find attached the Race Course).
➢ Time and Date: between 1200 – 1700 hours LT on
Saturday, 23rd October 2021.
➢

All vessels operating in the area are advised to keep the area
clear in good time. Concern affected Beach Hotels are
requested to remove any temporary Sea Marks from the
Race/Sea areas and ensure that no Hotel Water sport
activities take place in the race areas during the times
indicated above.
Owners, Agent, Charters, Marinas, Yacht club and
Recreational Sailing Organisations shall ensure that the
contents of this notice are made known to the masters or
persons in charge of their vessels.

محمد آل حريز
مديراملمرات املائية
سلطة مدينة دبي املالحية

