
 ُبطولة الخلیج للسیارات الریاضیة 2018 – 2019 الجدیدة

 

للسیارات الخلیج "ُبطولة إنشاء عن ساعة"، 12 "الخلیج سباق وج ُمرَّ إیفینتس"، فورس "درایفینغ               أعلنت

اإلنجاز هذا لمثل یتوقون الُمتحدة العربیة اإلمارات دولة في السیارات ریاضة ُعشاق كان حیث                الریاضیة"،

 الفرید من نوعه.

 

الجوالت ُتقام أن على واحدة، ساعة سباق كل ُمدة سباقین، من جولة كل تتألف جوالت، خمس الُبطولة                   وتتضمن

2018 (نوفمبر) الثاني تشرین بین ما أبوظبي، في یاس" "مرسى و دبي في أوتودروم" "دبي حلبتي بین                   ما

 وشباط (فبرایر) 2019.

 

الدولة خارج من السائقین بمقدور سیكون ذلك، مع إقلیمیة؛ كُبطولٍة الریاضیة للسیارات الخلیج ُبطولة                وسُتقام

التأهل بإمكانهم سیكون وعلیه، بالُمنافسة، الوطنیة الفئة في الُمصنفین للسائقین ستسمح كما فیها.               الُمشاركة

 للُحصول على رخص تسابق دولیة.

 

ستكون ولذلك، الُمستوى، رفیعي ُمشاركین جذب هو الریاضیة للسیارات الخلیج لُبطولة األسمى الهدف               إن

الُمشاركة الفرق أمام وسیكون النموذجیة. السیارات من ومجموعة تي" "جي فئة سیارات أمام مفتوحًة                الُبطولة

 خیار الُمشاركة مع سائٍق واحد، أو سائقین.

 

حیث – الموسم خالل سائق كل حققها نتائج أفضل ثالث احتساب خالل من الموسم، نهایة النهائیة النتائج                   وستقرر

 سُتحذف أسوأ نتیجتین له. كما سُیمنح أفضل الفرق وصانعي السیارات أداًء، خالل الموسم، جائزًة في نهایته.

 



 هذا وأبدت العدید من الفرق الناجحة اهتماًما قوًیا بهذه الُبطولة الجدیدة.

 

االجتماعات من العدید نتاج الجدید المشروع "هذا إیفینتس": فورس "درایفینغ من فیكاریّلي، آندریا قال ذلك،                 عن

بینهم من الُمساهمین، من العدید مع الماضیة، القلیلة األشهر خالل ُأقیمت التي الفكري، التالقح جلسات                 والكثیر

اإلماراتیة الفرق أفضل من وعدد یاس، مرسى وحلبة أوتودروم وُدبي والسیاحة، للسیارات اإلمارات               نادي

أعمال تطور لتعزیز مثالیة أولیة منصة ستكون الجدیدة الُبطولة هذه بأن نعتقد الهامة. األوروبیة الفرق                 وبعض

 ریاضة السیارات في دولة اإلمارات العربیة الُمتحدة ومنطقة الخلیج العربي".

 

دبي ُتنظمها التي كاي) جي أن سباقات (سلسلة إلى دعمنا سُنقدم (ینایر) الثاني كانون شهر من "وبدًءا                   وأضاف:

 أوتودروم، وهدفنا من ذلك تطویرها لُتصبح سلسلة تسابق ُمغذیة رئیسیة لفرق السیارات السیاحیة".

 

 وسُیعلن عن المزید من التفاصیل تباًعا.

 

media@gulf12hours.com :لمزید من االستفسارات ُیرجى التواصل عبر البرید اإللكتروني 

www.xynamic.com /الصورة: غاري باّرافاني 

 

 

 


