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وذلك الُمشاركة، السیارات من تشكیلة أكبر أبوظبي، إمارة في یاس مرسى حلبة تستضیفه الذي ساعة"، 12 "الخلیج سباق                    سیضم

 في الُنسخة الثامنة للسباق، الذي سُیقام في 15 كانون األول (دیسمبر).

 

السباق سُیقسم حیث "بروتوتایب"، أو النموذجیة" "السیارات و تي" "جي فئتي في السباق، هذا في األقل على سیارة 33                     سُتنافس

 إلى ُجزئین، ُمدة كل ُجزء ست ساعات، بینهما فترة زمنیة قصیرة للسماح للفرق بإصالح سیاراتها.

 

أم أل 8 "آر وأودي ،"3 تي "جي أس" 720" ماكالرین جدیدة؛ ُمنافسة سیارات لثالث األول العالمي العرض السباق سیشهد                      كما

اختباٍر أول قوًة األكثر "3 تي "جي فانتاج ستخوض كما ."4 تي "جي فانتاج مارتن وآستون ،2019 بُمواصفات "3 تي "جي                       أس"

 صعٍب لها ُمنذ تقدیمها في تشرین األول (أوكتوبر) من هذا العام.

 

للُمحترفین، برو" 3 تي "جي األعلى التصنیف في سبعة منها ،"3 تي "جي فئة في 33 أصل من سیارة 18 سُتشارك اإلجمال،                        وفي

أودي سیارات)، ست (مع فیراري ساعة: 12 لـ الُممتد السباق هذا خالل "3 تي "جي لسیارات ُمصنِّعین خمسة سُیسابق                     كما

وبورشه وماكالرین مرسیدس سُتشارك فیما سیارات) ثالث (مع للسباقات مارِتن أستون سیارات)، خمس (مع                سبورت

 والمبورغیني بسیارٍة واحدٍة لكل واحدٍة منهم.

 

للُمحترفین، برو" 3 تي "جي تصنیف في اثنتین منها أس"، أم أل 8 "آر أودي سیارات ثالث مع للسباقات" "أتِّمبتو فریق                       وُیشارك



"أودي فریق من سائقین مع الطراز، ذات من واحدة بسیارة موتورسبورت" كولِّكِشن "كار اآلخر األلماني الفریق سُیشارك                   بینما

 سبورت" المصنعي.

 

للُهواة آم" – "برو و للُمحترفین، "برو" تصنیفات في ،"3 تي "جي فیراري سیارات أربع مع السویسري ل" "كیسِّ فریق                     وسُیشارك

الُمحترفین للهواة آم" – "برو تصنیف في 83 رقم "3 تي جي 488" فیراري الفریق سیارة وسیقود للُهواة. "آم" و                      الُمحترفین،

 فریق نسوي بالكامل.

 

من سیارات منها ُمنعطًفا، 22 وتضم كیلومتر، 5.55 طولها یبلغ التي الحلبة على "4 تي "جي فئة في سیارات ست سُتشارك                       كما

 عالمات مرموقة مثل مرسیدس "أیه أم جي" ومازیراتي وأستون مارِتن.

 

بسیاَرَتْین، للسباقات" "بوّلیت فریق (سُیشارك سیارات، ثالث مع الفئة، هذه في األكبر الُحضور صاحبة جي" أم "أیه                   مرسیدس

"سكیودیریا فریق مع "4 تي جي سي "أم مازیراتي سیارَتي إلى إضافة واحدة)، بسیارة موتورسبورت" "سیسیلي                  وفریق

للظفر بینها فیما السیارات هذه ستتنافس حیث للسباقات"، مارِتن "أستون لفریق "4 تي "جي فانتاج مارتن أستون وسیارة                    فیّلوربا"،

 بلقب هذه الفئة.

 

بینما سیارات، بثالث اإلیطالیة الشركة سُتشارك والمبورغیني، بورشه سیارات علیها م فتضُّ ،2018 لسباق كاب" تي "جي فئة                   أما

 سُتشارك األلمانیة بسیاَرَتین.

 

"غراف" فریق وسُیشارك "نورما"، و "لیجییه" وُهما "بروتوتایب"، أو النموذجیة" "الفئة في سیارات ُمصنَِّعْین سُیقدم                 كما

الثالثة)، الفئة من النموذجیة لومان (سیارات "3 بي أم "أل نوع من الفئة هذه في سیارات أربع أصل من سیارات بثالث                       الفرنسي

 منها سیارات لیجییه "جي أس بیه 3" ونورما "أم 30".

 

فترة السائقین بخوض العصر، بعد الخامسة الساعة في (دیسمبر)، األول كانون 13 الخمیس، یوم من اعتباًرا السباق فعالیات                    ستبدأ

عصًرا 45 و الثالثة الساعة بین ما (دیسمبر)، األول كانون 14 الُجمعة، یوم التأهیلیة التجارب سُتقام بینما ة، الُحرَّ                    التجارب

 والخامسة و 15 دقیقة بعد العصر. بینما یبدأ السباق الساعة التاسعة والنصف من صباح یوم السبت، 15 كانون األول (دیسمبر).



 انتهى

 ُمالحظة للُمحررین:

 ٌلطًفا، تجدون ُمرفًقا طیه القائمة المبدئیة للُمشاركین في سباق "الخلیج 12 ساعة" 2018

 الصور من "فوتوسبیدي"

 

 لمزیٍد من المعلومات حول سباق "الخلیج 12 ساعة" 2018، ُیرجى االتصال بـ:

 راسل هاِیس، ُمدیر العالقات العامة

 سباق "الخلیج 12 ساعة"

 هاتف: 1344 175 50 971+

media@gulf.ms :البرید اإللكتروني 

  

 القائمة المبدئیة للُمشاركین

 فئة "جي تي 3 برو"

 السیارة السائق والجنسیة الفریق الرقم

 ستانیسالف مینسكي (روسیا) أتِّمبتو للسباقات 99
 كالوس بیشِلر (النمسا)
 نیك فوستر (أسترالیا)

 أودي "آر 8 أل أم أس – جي تي 3"

 كلیمنس شمیدت (النمسا) أتِّمبتو للسباقات 44
 شون والكینشو (بریطانیا)
 جیورجیو رودا (إیطالیا)

 أودي "آر 8 أل أم أس – جي تي 3"

 دیمتري بارهوفر (ألمانیا) كار كولِّكِشن موتورسبورت 88
 كریستوفر هاس (ألمانیا)

 ماركوس وینكلهوك (ألمانیا)

 أودي "آر 8 أل أم أس – جي تي 3"

ل للسباقات 11  مایكل برونیشفسكي (بولندا) كیسِّ
 دافیدي ریغون (إیطالیا)

 آلیّساندرو بیارلویجي (إیطالیا)

 فیراري "488 جي تي 3"

 أحمد الحارثي (سلطنة ُعمان) ُعمان للسباقات 97
 جوني آدم (بریطانیا)

ن تیرنر (بریطانیا)  دارِّ

 أستون مارِتن فانتاج "جي تي 3"

 ِبن بارنیكوت (بریطانیا) زبائن ماكالرین للسباقات 5
 ألفارو بارینتي (الُبرُتغال)

 شاین فان غیسِبرِجن (نیوزیلندا)

 ماكالرین "720 أس – جي تي 3"

 جایك دیّنیس (بریطانیا) "آر موتورسبورت" 96
 مارفین كیرشهوفر (ألمانیا)

 ریكي كوّالرد (بریطانیا)
 

 أستون مارِتن فانتاج "جي تي 3"

 فئة "برو – آم"

نمولِّر (ألمانیا) أتِّمبتو للسباقات 55  أودي "آر 8 أل أم أس – جي تي 3" دایتمار هاغِّ



 أوي آلِزن (ألمانیا)
 مارتین كونراد (النمسا)

 دیرغ بارهوفر (ألمانیا) كار كولِّكِشن موتورسبورت 8
 إسحاق توتوملو – لوبیز (إسبانیا)

 بیتر شمیدت (ألمانیا)

 أودي "آر 8 أل أم أس – جي تي 3"

 روالد غوته (جرم) "جي بي أكس" للسباقات 24
 ستیوارت هول (بریطانیا)

 جوردان غروغور (جنوب إفریقا)

 بورشه "جي تي آر 3 – آر"

ل للسباقات 77  كالودیو شیافوني (سویسرا) كیسِّ
 سیرجیو بیاِنّزوال (إیطالیا)

 آندریا بیتشیني (إیطالیا)

 فیراري "488 جي تي 3"

ل للسباقات 83  مانویال غوستنر (إیطالیا) كیسِّ
 راحیل فري (سویسرا)

 میشیل غاّتینغ (الدنمارك)

 فیراري "488 جي تي 3"

 میخیل راموس (الُبرُتغال)  دایكو الزاروس 27
 نیقوال دي ماركو (إیطالیا)

 فابیو أونیدي (إیطالیا)

 المبورغیني هوراكان "جي تي 3"

 أندرو هوارد (بریطانیا) بیتشدین 98
 ُحمید المسعود (دولة اإلمارات العربیة الُمتحدة)

 كریس دایسون (الوالیات الُمتحدة األمریكیة)
 روّس َغن (بریطانیا)

 أستون مارِتن فانتاج "جي تي 3"

 "جي تي 3 آم"

ل للسباقات 33  فونس شیلتیما (هولندا) كیسِّ
 ریك لوفات (كندا)

 مردا جوخدار أوغلو (ُتركیا)
 نیكي كادي (إیطالیا)

 فیراري "488 جي تي 3"

 مارتین غراب (سویسرا) ستیل أف سكوادرا كورسي 69
 جوناثان هوي (الصین الشعبیة)

 دیرك دیغلر (سویسرا)

 فیراري "488 جي تي 3"

 ماورو ریتشي (إیطالیا) أّكا "أیه أس بیه" 84
 بنیامین ریتشي (فرنسا)

 جان – لوك بیوبلیك (فرنسا)
 كریستوف بوّریه ((فرنسا)

 مرسیدس "أیه أم جي" "جي تي 3"

 كریستوفر أولریخ (سویسرا) سبیریت أو رایس 51
 تاني حّنا (ُلبنان)

 كریتون لینتودیس (الیونان)
 روي أوغاس (الُبرُتغال)

 فیراري "488 جي تي 3"

 "جي تي 4"

 أوّلي كالدویل (بریطانیا) بوّلیت للسباقات 3
 إیان لوّجي (بریطانیا)

 أولیغ خاروك (روسیا)

 مرسیدس "أیه أم جي" "جي تي 4"

 آندي مایریك (بریطانیا) بوّلیت للسباقات 66
 ستیفن باتریك (بریطانیا)

 میكاه ستانلي (موناكو)

 مرسیدس "أیه أم جي" "جي تي 4"

 جوردات ویت (بریطانیا) سیسیلي موتورسبورت 25
 فرانك بیرد (بریطانیا)

 عصام شروف (السوید)

 مرسیدس "أیه أم جي" "جي تي 4"

 جیوسیّبي فاسیكولو (إیطالیا) سكیودیریا فیّلوربا كورسي 90
 میشیلي كامرلینغي إیطالیا)

 ماّتیو فرانشیّتي (إیطالیا)
 توماس هیرِبل (ألمانیا)

 مازیراتي "أم سي – جي تي 4"



 باتریك زامباریني (إیطالیا) سكیودیریا فیّلوربا كورسي 50
 بیوتر تشوجن (بولندا)

 أنطوني تشوجن (بولندا)

 مازیراتي "أم سي – جي تي 4"

 توماس كاّنینغ (بریطانیا) أستون مارِتن للسباقات 95
 مارك فارم (بریطانیا)

 أولیفر ویلكنسون (بریطانیا)
 آدریان ویّلموت (بریطانیا)

 أستون مارتن فانتاج "جي تي 4"

 "جي تي كاب"

 غابرییلي موّروني (موناكو) "جي دي أل" للسباقات 80
 جیم میخائیلیان (الوالیات الُمحتدة األمریكیة)

 روبیرتو راینیري (إیطالیا)

"جي إیفو تروفیو سوبر      المبورغیني
 تي 3"

 ماریو كوردیني (إیطالیا) "جي دي أل" للسباقات 
 ستیفن لیكوریش (بریطانیا)

 دیمیتریس دیفریكوس (الیونان)

"جي إیفو تروفیو سوبر      المبورغیني
 تي 3"

 ُمحمد ُحسین (دولة اإلمارات العربیة الُمتحدة) "جي دي أل" للسباقات 89
 بشار ماردیني (دولة اإلمارات العربیة الُمتحدة)

 كریستوفر زویخلینغ (النمسا)

 بورشه 911 "جي تي 3"

 سارون ساریثوراناكول (تایلندا) "بي أس سي" موتورسبورت 57
 سارافوت ساریثوراناكول (تایلندا)

 ُمحمد أفیق إخوان بن بوحمد یزید (تایلندا)

"جي إیفو تروفیو سوبر      المبورغیني
 تي 3"

 دایفید فایربراثر (بریطانیا) سالیدسبورتس 9
 كولین باتون (بریطانیا)

 نایجل آرمستروغ (بریطانیا)

"3 تي "جي 911 كاریرا       بورشه
 كاب

 السیارات النموذجیة (بروتوتایب)

 ماورو كاالمیا (سویسرا) سكیودیریا فیّلوربا كورسي 7
 روبیرتو بامبانیني (سویسرا)

 نیكوالس ستویرزینغر (سویسرا)
 ستیفانو موناكو (سویسرا)

 لیجییه "جاي أس بیه 3"

 سیرجیو باسیان (البارزیل) غراف 39
 إریك تروّلیه (فرنسا)

 كانغ لینغ (الصین الشعبیة)
 ذیبو مورغیوس (فرنسا)

  نورما "أم 30"

 إستیبان غارسیا (سویسرا) غراف 70
 سیباستیان بایج (سویسرا)
 لویس سان خوان (إسبانیا)

 لیجییه "جاي أس بیه 3"

 جایمس ویلسون (بریطانیا) غراف 4
 نیل ماستون (أسترالیا)

 جایك بارسونز (أسترالیا)

 نورما "أم 30"

 


