
 سباق "الخلیج 12 ساعة": موجز تاریخي

 

یاس مرسى حلبة على وذلك ساعة"، 12 "الخلیج سباق من الثامنة الُنسخة اآلن، من شهٍر خالل                  ستنطلق،

 الظبیانیة.

 

تستضیف والتي الحلبة، على ُیقام سباق ألطول السابقة السبعة الُنسخ عن الحقائق بعض ُهنا ها أیدیكم بین                   نضع

لسباق الثامنة الُنسخة إقامة اقتراب بُمناسبة لكم وُنقدمها الُمتحدة. العربیة اإلمارات دولة في واحد فورموال                 سباق

 التحمل الكالسیكي، ذي الشعبیة الُمتزایدة:

 

مرات. ست الفائزة السیارة بصفتها النهایة خط فیراري اجتازت ،2012 ُمنذ ُأقیمت سباقات سبع أصل من -                 

 تمكنت مرسیدس من خطف فوٍز واحد من براثن العالمة اإلیطالیة، وذلك في عام 2013.

 

فازت فیما كورسي"، أف "أیه فریق مع مرات، ثالث الفوز إیطالیا" 3 تي جي 458" فیراري سیارة سجلت -                   

للسباقات" كیسل "فریق مع المرة هذه ولكن أخرى، مرات ثالث "3 تي جي 488" طراز فیراري                  "خلیفتها"

"أیه مرسیدس سیارة مع الفوز فالكون" بالك "فریق حقق بینما له. مقًرا السویسریة تیسینو مدینة من یتخذ                   الذي

 أم جي - أس أل أس - جي تي 3" في 2013، حیث شارك بدعٍم من شركة طیران اإلمارات.

 

2016 و 2015 و 2014 أعوام التوالي، على مرات أربع السباق بلقب ریون دافیدي اإلیطالي السائق فاز -                  

بینما العربي. الخلیج في التحمل سباق في سائق أنجح المصنعي، فیراري فریق سائق ریون، وُیعتبر .2017                  و

السویسري یلیه ُمناسبات، ثالث في الفوز الزبون، "كیِسل" فریق من برونیشفسكي، مایكل البولندي السائق                حقق

 جیاكومو بیتشیني الذي فاز مرتین.

 



األسترالي من الُمؤلف كورسي" أف "أیه فریق ُثالثي اجتاز 2014؛ في كانت اآلن لغایة ُسجلت مسافة أطول -                  

 ستیف ویات واإلیطالیان دافیدي ریون ومیشیلي روجولو، 315 لفة، ما ُیعادل 1759.51 كیلومتر.

 

كما لفة. 299 مع ،2012 العام في ُأقیمت التي للسباق، األولى الُنسخة في ُسجلت فقد مسافة، أقصر أما -                   

 ضمت أقل عدد من الُمشاركین لغایة اآلن، مع 15 سیارة بدأت السباق.

 

26 مع ساعة"، 12 "الخلیج سباق تاریخ في الُمشاركین من عدٍد أكبر ،2017 الماضي، العام ُنسخة سجلت -                  

خاصة األخیرة ،"3 بي أم "أل و أكس" تي "جي و "3 تي "جي فئات: ثالث في تصنیفات ثماني ضمن                      سیارة.

 بسیارات التحمل النموذجیة "بروتوتایب"، وتعني"سیارة لومان نموذجیة من الفئة الثالثة".

 

سیارات سبع ضمت حیث الفئات، من ُمنوعة مجموعة أكبر 2017 لسباق االنطالق شبكة ضمت كما -                

 نموذجیة من فئة "أل أم بي 3" في تصنیفین – وهذه أكبر ُمشاركة للسیارات النموذجیة في السباق حتى اآلن.

 

 - شهدت ُنسختي 2013 و 2014 أكبر عدٍد من الُمشاركات في فئة "جي تي 3"، حیث شارك 16 فریًقا.

 

 - شارك 153 فریًقا ُمختلًفا في الُنسخ السبع الماضیة للسباق.

 

بسیارات السابقة السبع الُنسخ في شاركوا فریق 45 الفرق: هذه مع ُحضوًرا األبرز كانت فیراري سیارات -                 

ست بُمعدل یاس". جزیرة في فیراري "عالم لفیراري ترفیهي معلم أشهر بُقربها یقع التي الحلبة، على                  فیراري

 سیارات فیراري تقریًبا في كل سباق، شهدت ُنسخة 2015 ُمشاركة تسع سیارات فیراري.

 

سیارات ُمصنَِّعْي یلیها اآلن، لغایة فریًقا 22 مع شاركت التي األلمانیة، بورشه تأتي اإلیطالیة، فیراري بعد -                 



بسیارات فریًقا 12 شارك منهما. واحٍد لكل سیارة 13 مع "لیجیه"، و وولف" "سیارات ُهما                 نموذجیة،

 المبورغیني اإلیطالیة، و 10 فرق بسیارات مرسیدس.

 

في المعة عالمات منها الریاضیة، التحمل لسیارات الُمخصص السباق هذا في للسیارات ُمصنًِّعا 15 شارك -                

 سماء صناعة السیارات، مثل آستون مارتن وماكالرین ومازیراتي وبینتلي.

 

ُنسخة في جدیَدَتین، ریاِضَیَتْین سباق لسیاَرَتي العالمي األول العرض مكان ساعة" 12 "الخلیج سباق كان -                

طراز وقدمت ،"3 تي "جي فئة الریاضیة للسیارات كُمصنِّع بُمشاركتها البریطانیة بینتلي احتفت ،2013              

جي أي 650" ماكالرین لسیارة ظهور أول 2014 ُنسخة وشهدت الریاضي. الجدید "3 تي جي                 "كونتینینتال

 تي 3".


