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 "تحدي المئة" السنوي للدراجات

 خامسالينطلق "تحدي المئة" السنوي  ،BOOST و  Cycling Jordanتحت رعاية وزارة السياحة واآلثار، وبتنظيم من

لمسافة المئة كيلو متر من منطقة المغطس في البحر الميت وحتى متحف  1048و  كانون األ 41في للدراجات 

 هف النبي لوط في غور الصافي.  أخفض نقطة على سطح األرض بجانب ك

 

إلى تشجيع الرياضة وبخاصة رياضة الدراجات وترويج السياحة  للدراجات، األو  من نوعه، ويهدف "تحدي المئة"

 المحلية، إضافة إلى دعم المجتمع المحلي في منطقة األغوار.

 

رية فيها وتاريخها الغني بطريقة التعرف على طبيعة األردن الخالبة والمناطق األثيمنحك فرصة  "تحدي المئة"

مسار السباق مسافة مئة كيلو متر في غور األردن الذي يعتبر  يمتدمختلفة وممتعة من خال  رياضة الدراجات، إذ 

 مقصدا سياحيا يتواجد به الكثير من المناظر الخالبة والمناطق األثرية، كما يتميز بدفء مناخه شتاء. 

 

على  كس في البحر الميت حيث تم تعميد المسيح عليه السالم ويستمر ليأخذينطلق السباق من منطقة المغط

طو  ضفاف البحر الميت بمناظره الرائعة وينتهي عند أكبر متحف سياحي على أخفض نقطة على سطح األرض 

 بالقرب من مقام النبى لوط عليه السالم. 

 

بالطبيعة  مهتموكل من هو  الهواةومحترفين العبي الدراجات ال من محبي اللعبةبجميع  حدي المئة" يرّحبت"

 .مجموعاتات الرياضية من األفراد والوالفعالي

 .الرياضيين في األردنذهب لدعم من ريع السباق سي 02%*

 

 معلومات عامة

 فما فوق، وتشترط الموافقة الخطية من ولي  عاما   41اركة في "تحدي المئة" هو العمر المسموح به للمش

 عام. 48ن ا  األمر لمن هم دو

 بعةالساعة السا 1/41/1048 يوم الخميس ويستمر حتى 41/40/1048 ثالثاءال يفتح باب التسجيل يوم 

  .Cycling Jordan متسابقين التسجيل فيوبإمكان ال مساء،

 دراجات من محل استئجار  لألشخاص الذين ال يمتلكون دراجة خاصة للمشاركة بالتحدي، يمكنكمCycling 

Jordan حجز دراجة(.د، كلما أسرعت بالتسجيل تضمن دد محدو)الع 
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  مساء. 7- 5من الساعة  8/41/8104ترينرز جيم يوم السبت سيتم تسليم أرقام السباق في 

  الموجود لدى على جميع المشاركين توقيع نموذج إخالء المسئوليةCycling Jordan. 

 سيتم توفير الماء ،OSHEE، ر السباق.والصيانة )البسيطة( على طو  مسا 

 ة والنهاية.يدورات المياه متوفرة على خطي البدا 

 ومرطبات لجميع المشاركين عند خط النهاية. "ع صاج"من  سيتم تقديم وجبات خفيفة 

 

 التذاكر

  9/66وحتى  61/62التسجيل المبكر من 

 دينار أردني 00األردنيين واألجانب المقيمين: 

 دوالر  70األجانب: 

 1/60وحتى  62/66 من التسجيل المتأخر 

 دينار أردني 10األردنيين واألجانب المقيمين: 

 دوالر 400األجانب: 

 

  تباع التذاكر على الموقع الرسمي للتحديwww.the100cyclingchallenge.com   وفي

Cycling Jordan+ أو ارسال بريد إلكتروني  910527770707. لالستفسار الرجاء االتصال على

 .info@the100cyclingchallenge.comعلى 

  تأكيد الحجز يتم فقط من خال  الدفع الكترونيا  أو في محلCycling Jordan . 

 

 فئات "تحدي المئة"

 سنة 05تحت  – (نخبة)ال لمئة كيلومتر فردي/ دراجات سباقتحدي ا -

  سنة فما فوق 05 –ردي/ دراجات سباق )النخبة( تحدي المئة كيلومتر ف -
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 سيدات ورجا  – )هواة( لمئة كيلومتر فردي/ دراجات سباقتحدي ا -

 سيدات ورجا  -تحدي المئة كيلومتر فردي/ دراجات جبلية -

 سيدات ورجا  -(1/ دراجات جبلية )فريق تحدي المئة كيلومتر فرق -

 ة:مالحظ

 كلم/ساعة 05معد  السرعة + –( نخبة)ال السباق فئة دراجات 

خال  العاميين الماضيين إلى نادي أو إلى المنتخب الوطني،  ينتمون اآلن أوتشمل الدراجين الذين 

 سابقةال تحدي المئةفي سباقات  (%5من أفضل ) حصلوا على مراكز أولىالدراجيين الذين إضافة إلى 

  .)آخر عامين(

 يمكن أن تضم فريقا  من الرجا ، السيدات أو فريق مختلط، جميعها تتنافس تحت نفس  دراجات الجبليةال فئة

 الفئة.

 

 الجوائز

 جميع الفئات:في  بالمراكز الثالثة األولى للفائزين جوائز مالية -

o  : دوالر 140المركز األو 

o :دوالر 410 المركز الثاني 

o  :دوالر 70المركز الثالث 

دوالر )بشرط تشغيل سترافا واالنضمام  QOM 70وأفضل متسلقة    KOM جائزة مالية ألفضل متسلق -

 لفريق سايكلنج جوردان على التطبيق(.

للفائزين بالمركز األو  لجميع الفئات وعضوية لمدة شهر  ينشهرمدة ل Trainersاشتراك جيم مقدم من  -

 .للفائزين بالمركزين الثاني والثالث

 .Trainersليوم واحد لجميع المشاركين في  دخول مجاني -

 .كين على ميدالية عند خط النهايةسيحصل جميع المشار -
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 المواصالت والدعم

الساعة الباصات متوفرة لنقل المشاركين إلى خط البداية. نقطة تجمع الباصات هي كوزمو الدوار السابع،  .4

 .السادسة صباحا  

 وعلى مسئوليتهم الخاصة.  ت خال  الفعاليةفي الباصابإمكان المشاركين ترك حقائبهم  .1

يوم الخميس   Cycling Jordanعلى أن يتم احضارها إلى محل  دراجتك الخاصة إلى خط البداية يمكننا نقل .0

 مساء. 2صباحا  وحتى  66من الساعة  8/60الموافق 

 سيكون هناك سيارة دعم ترافق المشاركين طوا  فترة التحدي. .1

 سيتم تقديم الخدمة لمن يصل أوال لى الطريق في حا  حدوث أية مشاكل.عمتوفرة خدمة الصيانة  .5

 رقع احتياطية ومنفاخ صغير.ننصح جميع المشاركين بحمل معدات صيانة خفيفة معهم مثل  وبالترتيب. لذلك

 سيكون هناك سيارات وباصات دعم لنقل المشاركيين الذين ال يرغبون بمواصلة التحدي. .1

  فرة طوا  فترة السباق.االسعافات األولية متو .7

 في حا  اإلصابات الخطرة، سيتم نقل المصاب بواسطة سيارة إسعاف إلى أقرب مركز طبي للعالج. .8

 

 تنظيم السير 

 5:15دقيقة ) 45ويتبعه تحدي الدراجات الجبلية ب  صباحا   93:2الساعة  ينطلق تحدي دراجات السباق .4

 بشكل جزئي. مغلقةالطرق تحدي ستكون . خال  المرحلة األولى من ال(صباحا

 يتوجب على المشاركين إلتزام المسرب اليمين للشارع طوا  فترة التحدي. .1

 سيقوم المنظمون بمراقبة الطرق والتأكد من سالمتها، إال أنه ينصح توخي الحذر طوا  فترة التحدي. .0

 

 انتهاء مدة التحدي

 مساء. 2:30أي متسابق يصل بعد الساعة إلكما  السباق وسيتم استبعاد  ساعات 5فترة المشاركين سيعطى 
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 القوانين والتعليمات

م استبعاد أي مشارك ال يرتدي سيتعلى جميع المشاركين ارتداء الخوذة الخاصة بركوب الدراجات.  .6

 .تحديخالل ال خوذته

سيتم استبعاد أي مشارك ال يضع رقم السباق الخاص يجب وضع رقم السباق على ظهر المشارك.  .0

 حدي.به خالل الت

 السباق واظهارها للمنظمين في الباصات وعلى خط البداية. ذكرة المشاركة يوميجب احضار ت .0

 لسالمة المشاركين يمنع استخدام السماعات واالستماع للموسيقى خال  فترة التحدي.  .1

 ال يسمح باستخدام الدراجات الكهربائية في "تحدي المئة". .5

 شخصية.قة إثبات يأحضر معك هوية شخصية أو أي وث .1

انتبه دائما لقواعد لن يكون هناك إغالق كلي للطرق، لذلك وبالرغم من تواجد شرطة السير في السباق،  .5

 . والالفتات على الطريق واإلشارات الضوئية المرور

 .قيامك بالتجاوزتجاوز المشاركين اآلخرين من جهة اليسار وقم دائما بتنبيههم قبل  .8

 بتحركك.إلعالمهم من حولك من السيارات أو المتسابقين ق واإلشارة للتحرك بعد التأكد من الطريحاو  ا .5

تسجيل سيارة واحدة فقط مع الفريق، بشرط أن يكون  "الفريق للدراجات الجبلية"يسمح للمشاركين بفئة  .40

متر بين الدراجة والسيارة  0مسافة ال تقل عن  دراجة واآلخر في السيارة مع إبقاءأحد أعضاء الفريق على ال

وسيتم لسيارة خلف الدراجة وليس بجانبها أو أمامها(. ويحق للفريق التبديل بحرية بما يروه مناسب. )ا

 .استبعاد أي فريق في حال عدم االلتزام بهذه التعليمات

 مثل الرقع والمنفاخ لالحتياط.خفيفة ة استعد لمعالجة المشاكل التقنية البسيطة بنفسك. احضر معك عدّ  .44

 ياطية في حا  حدوث أي تغير مفاجئ في حالة الجو.أحضر معك مالبس احت .41

 احمل معك خال  السباق طعام مناسب وماء أو مرطبات. .40

 

الرياضة!ادعم اقبل التحدي... استمتع بالتجربة...   
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