
 
 

 
 
 

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 #4. 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 Friday 2nd to 
Saturday 3rd of April 2021, which will be in five 
categories of motocross, (Under 250 cc, 250 cc, 
450 cc, Above 450 cc &ATV  
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 1-4 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 
 

 اعزائي المتسابقين، 
لبطولة الجونه للموتوكروس   الرابعة للنسخة يسرنا انضمامكم  
الثالث من  و الي السبت الثاني  الجمعة من  الفترة التي ستبدأ في و

فئات للموتوكروس   خمسةو التي سوف تضم  2021ابريل لسنة 
  450سي سي, فوق  450سي سي,   250,  فئة جونيور ) و هي 

 ( الرباعيسي سي و فئة الدراجات ذات الدفع 
 

 : بالمسئولية  واالقرار التسجيل  
يتم التسجيل بشكل مبدئي عن طريق الموقع الرسمي   -1

 فقط  
بمجرد تسجيلك فهذا بمثابة اقرار منك   البيانات، و مأل 

, و انك مسئول مسئوليه  اللعبةبخطورة  التامة بمعرفتك 
و انك قمت باالطالع علي   الشخصيةكامله عن سالمتك 

, و ليس  باللعبةباالتحاد الخاص   الخاصة السالمة شروط 
  الحلبةلديك الحق نهائيا الرجوع علي المنظمين او 

 بأي من التعويضات.  جهةاو اي شخص او   المضيفة 
 

 الفني.  والفحص التسجيل النهائي  -2
يتم التسجيل    2021االول من ابريل لسنة   الخميس * صباح يوم 

 عتماد او رفض المتسابق. يتم ا  حتىالموتور  وفحص النهائي 
  الحمايةرقبة   – به  الخاصة  الخوذةاي متسابق ان يحمل  على *  
 واقي الكوع.   – واقي الركبة  –  بوط   –فيست   –

في السباق في حاله جيده تسمح له   ة المشترك  الدراجةكون ت*ان 
 باالشتراك او رفضه من قبل الفريق الفني. 

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

 
 الوقت:

تسجل كل   وكاميرات يحتسب الوقت عن طريق فريق التحكيم  
 . المرحلة تفاصيل 

 
علي مدار    لكل فئه لمرحلتين ينقسم السباق حسب البرنامج 

يتم احتساب نتيجة    يوم،كل   كم(12)  لفات  10كل مرحلة   يومين
و    للمرحلتينثم يتم احتساب مجمل الوقت  حدا،كل مرحله علي 
 سيكون المركز األول.  عقوبة اقل وقت بدون 

 



 
 

 
 
 

The race is divided by program for two heats per 
category each heat 10 laps (12km) per day, the 
result of each heat is calculated, then the total 
time is calculated for the two 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 knocked out of race. 
5. objection with an Improper style (Knock out of 
competition) 
 
IMPORTANT: 
-No stunt movements outside the track before & 
after the race. 
-No fans existence on the track during the race 
-Follow the rules & program 
- Not to move, wander around with the 
motorcycle, or take it out of the track during the 
two days. 
-Any racer can return to the cameras to verify his 
timing after paying 1,000 EGP refunded in case of 
arbitration error. 
-Interceptions are permitted within 30 minutes of 
the heat.   
-In case the racer is under 21 years old, parents 
will sign the registration form. 
-Advertisement for the teams is allowed on the 
motorcycle, on the gear and inside the tent only, 
no advertisement of any kind allowed in other 
than the designated places referred to.  
 
 
 
 

 العقوبات: 
 . دقائق(  2)ميعاد التسجيل  على التأخير  -1
  علىيتم االطالع  دقائق(. *  2)  البداية خط  على التأخير  -2

 * البرنامج بعد اغالق التسجيل 
 . دقائق(  5) للخطورة تعريض نفسك   -3
حسب تقدير    اقصاءاو  دقائق(  10)  للخطورةتعريض الغير -4

 التحكيم. 
 
 (. اقصاء من السباق االعتراض بأسلوب غير الئق )-5
 

 هام:
 وبعد خارج الحلبة قبل  دراجات الستعراض يسمح باال  ال-

 السباق. 
 اثناء السباق.  الحلبةعدم نزول المشجعين الي -
 اتباع التعليمات. -
  على حلبة  عدم التحرك او التجول بالموتوسيكل او اخراجه من ال-

 . مدار ايام السباق 
يمكن ألي متسابق الرجوع للكاميرات للتأكد من التوقيت -

جنيه تسترد في حالة ثبوت خطأ    1,000بعد دفع   الخاص به
 تحكيمي. 

 دقيقة من انتهاء الجولة.  30يسمح باالعتراض خالل  -
سنة يقوم ولي االمر   21في حالة ان يقل سن المتسابق عن  -

 بالتوقيع. 
الدعاية بأسماء الفرق مسموح بها علي الدراجة, لبس المتسابقين  -

موح بأي دعاية  او داخل الخيمة الخاصة بالفريق فقط, و غير مس
 من اي نوع في غير االماكن المخصصة المشار اليها 

 
 االشتراك:  وقيمة اخر ميعاد للتسجيل  

 
-3-20يتم غلق باب التسجيل عبر االنترنت بتاريخ اقصاه -1

جنيه اضافيه في حالة التأخير عن ميعاد   500دفع   ويتم  2021

 التسجيل. 
 

 قيمة االشتراك: 
 جنيه  2,500 دراجةقيمة االشتراك لكل متسابق -1

 جنيه   2,500قيمة االشتراك لكل متسابق دراجات رباعيه -2

 2021- 3-20جنيه في حالة التسجيل بعد  500  القيمةتزيد -3

 حال من األحوال  في اي ال تسترد قيمة االشتراك -4



 
 

 
 
 

REGISTRATION DEADLINE AND SUBSCRIPTION 
AMOUNT: 
 
1. The online registration is closed at the latest by 
20-3-2021 and an additional 500 pounds will be 
paid in case of delay in the registration date. 
 
Subscription value: 
1. Subscription value per motorcycle racer 2,500 
EGP 
2. Subscription value per ATV racer 2,500 EGP 
3. The value is increased by 500 pounds in case of 
registration after  
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. 
 
PRIZES: 

The value of the prizes for the winners reaches 

50,000 EGP provided by Motoclub Egypt.  

*Terms & Conditions Applied* 
 
 
 
Name: 
 
ID Number: 
 
Signature: 

  100035144457يسدد االشتراك فقط عبر حساب رقم -5
الدفع حتي يوم   بإيصال المتسابق  ويحتفظالبنك التجاري الدولي 

 الفحص. 
 

 الجوائز:
جنيه   50.000اجمالي قيمة الجوائز للفائزين تصل الي  -

 مقدمة من موتوكلوب ايجيبت. 
 * واألحكام*تطبق الشروط 

 
 

 : االسم 
 

 البطاقة: رقم 
 

 التوقيع: 
 

   

  


