
 
 

 
 
 

Registration Terms & Conditions – شروط وأحكام التسجيل 

 

Dear Racers, 
Motoclub Egypt would like to thank you for your 
upcoming participation in El Gouna Motocross 
Competition Edition #3. If you are a motocross 
rider, here is what you need to know in order to 
register for the event 
Competition will take place from Thursday 5th to 
Saturday 7th of July, which will be in three 
categories of motocross, (50 cc-150 cc), 250 cc, 
450 cc & ATV (one category) 
PRE REGISTRATION AND RESPONSIBILITY: 
1-Once you register it is a recognition of your full 
knowledge of the seriousness of the sport. And 
you are fully responsible for your personal safety, 
and you have access to the safety requirements of 
the sport Union, and you do not have the right to 
refer to the organizers, the host circuit, or any 
person or entity with any compensation. 
 
FINAL REGISTRATION AND TECHNICAL 
EXAMINATION: 
* On Thursday morning 5-7 the final registration 
and inspection of the motor is done until the rider 
is approved or rejected. 
* All racers must have full gears (Helmet – Neck 
Brace – Chest – Elbow Guards – Knee Guards – 
Goggles – Gloves – Boots) 
* Motors subscriber must be in good condition to 
be involved or rejected by the technical team. 
* Once the rider number is given to the motor by 
the technical team, it means to accept it in the 
race. 
Time: 
The time is counted by the timing team and 
cameras that record all the details of the heat, and 
any racer can refer to the cameras to check their 
timing. 

 ئي المتسابقين،اعزا
يسرنا انضمامكم للنسخه الثالثه لبطولة الجونه للموتوكروس و التي  

و التي سوف  7/7و الي السبت  5/7ستبدأ في الفتره من الخميس 
سي سي(,  150 –سي سي 50تضم ثالث فئات للموتوكروس و هي 

سي سي, و فئة الدراجات الرباعيه )فئه  450سي سي و  250
 واحده(

 االقرار بالمسئوليه:التسجيل و 
يتم التسجيل بشكل مبدئي عن طريق الموقع الرسمي فقط و  -1

مأل البيانات, بمجرد تسجيلك فهذا بمثابة اقرار منك بمعرفتك 
التامه بخطورة اللعبه, و انك مسئول مسئوليه كامله عن 

سالمتك الشخصيه و انك قمت باالطالع علي شروط 
عبه, و ليس لديك الحق السالمه الخاصه باالتحاد الخاص بالل

نهائيا الرجوع علي المنظمين او الحلبه المضيفه او اي 
 شخص او جهه بأي من التعويضات.

 
 التسجيل النهائي و الفحص الفني. -2

يتم التسجيل النهائي و فحص الموتور  7-5* صباح يوم الخميس 
 حتي يتم اعتماد او رفض المتسابق.

 –رقبة الحمايه  –* علي اي متسابق ان يحمل الخوذه الخاصه به 
 بوط. –فيست 

*ان يكون الموتور المشترك في السباق في حاله جيده تسمح له 
 باالشتراك او رفضه من قبل الفريق الفني.

*بمجرد اعطاء المتسابق رقم للموتور من قبل الفريق الفني يعني 
 قبوله في السباق.

 
 الوقت:

لوقت عن طريق فريق التحكيم و كاميرات تسجل كل يحتسب ا
تفاصيل المرحله, و يمكن ألي متسابق الرجوع للكاميرات للتأكد من 

 التوقيت الخاص به.
 

ينقسم السباق حسب البرنامج لثالث مراحل لكل فئه, يتم احتساب 
نتيجة كل مرحله علي حدا, ثم يتم احتساب مجمل الوقت للثالث 

 ون عقوبه سيكون المركز األول.مراحل و اقل وقت بد
 

 العقوبات:
 دقائق (. 2التأخير علي ميعاد التسجيل ) -1
 دقائق (. 2التأخير علي خط البدايه ) -2
 دقائق (. 5تعريض نفسك للخطوره )  -3



 
 

 
 
 

The race is divided by program for three heats per 
category, the result of each heat is calculated, then 
the total time is calculated for the three heats and 
the minimum time without penalty will be the first 
place. 
 
Penal: 
1. Delay on the date of registration (2 minutes). 
2. Delay on the starting line (2 minutes). 
3-Exposing yourself to danger (5 minutes). 
4. Exposure of the other to danger (10 minutes) or 
to be out of race. 
 
REGISTRATION DEADLINE AND SUBSCRIPTION 
AMOUNT: 
 
1. The online registration is closed at the latest by 
25-6-2018 and an additional 500 pounds will be 
paid in case of delay in the registration date. 
 
Subscription value: 
1. Subscription value per motorcycle racer 1,000 
EGP 
2. Subscription value per ATV racer 1,500 EGP 
3. The value is increased by 500 pounds in case of 
registration after 25-6-2018 
4. The value of the contribution is not recovered in 
any event 
5. The subscription is payable only through bank 
Account No. 100035144457 CIB and the racer 
keeps the payment receipt until the day of 
examination. 
 
Name: 
 
ID Number: 
 
Signature: 

دقائق ( او طرد حسب تقدير  10تعريض الغير للخطوره ) -4
 التحكيم.

 
 اخر ميعاد للتسجيل و قيمة االشتراك:

 
 2018-6-25م غلق باب التسجيل عبر االنترنت بتاريخ اقصاه يت-1

 ل.جنيه اضافيه في حالة التأخير عن ميعاد التسجي 500و يتم دفع 
 

 قيمة االشتراك:
 جنيه 1,000قيمة االشتراك لكل متسابق موتوسيكل -1
 جنيه 1,500قيمة االشتراك لكل متسابق دراجات رباعيه -2
 2018-6-25الة التسجيل بعد جنيه في ح 500تزيد القيمه -3
 ال تسترد قيمة االشتراك في  اي حال من األحوال-4
البنك  100035144457يسدد االشتراك فقط عبر حساب رقم -5

 ص.التجاري الدولي و يحتفظ المتسابق بايصال الدفع حتي يوم الفح
 

 اإلسم:
 

 رقم البطاقة:
 

 التوقيع:
 

  

  


