
�

Date: 18/11/2022 

NAVIGATION WARNING 

Ref: 2022MTM1125/NW/R016/202

  إنذار مالحـــــــــــي

 

 )2قدم (المرحلة  43سباق دبي للزوارق الشراعية التراثية بطول 

Dubai Traditional Dhow Sailing Race-43 ft.  (Heat-2)  
 

This is to inform all the stations that Dubai 

International Marine Club (DIMC) will organize the 

“Dubai Traditional Dhow Sailing Race 43ft (Heat-2)” 

at 12:00 pm on Saturday, 19th November 2022, the 

details are as below: 

 

Estimated number of Boats: 70  

Standard Length: 43 ft 

Racing Area: (Find attached the Race Course) 

Time and Date: Between 12:00 – 17:00 on Saturday, 

19th November 2022.  

 

All vessels operating in the area are advised to keep 

the area clear during the above timings, the affected 

Beach Hotels are requested to remove any temporary 

Sea Marks from the Race/Sea areas and ensure that 

no water sports activities take place in the race areas 

during the above timings. 

 

Owners, Agents, Charters, Marinas, Yacht Clubs and 

Pleasure Marine Crafts shall ensure informing the 

contents of this warning to the marine Captains or 

persons in charge of their vessels.                                   

   

بأن نادي دبي الدولي للرياضات الم كافة المحطات هذا إلع

سباق دبي للزوارق الشراعية التراثية "البحرية سينظم 

 12:00 الساعة تمام في )" الثانيةالمرحلة (قدم  43بطول 

، 2022نوفمبر  19من يوم السبت الموافق ظهراً 

 والتفاصيل كالتالي:

  

  70: عدد الزوارق المشاركة

 قدم 43 المشاركة:ق لزوارطول ا

 (مرفق خط السباق) منطقة السباق:

يوم  ،17:00 – 12:00بين الساعة  والتوقيت: اليوم

 . 2022 نوفمبر 19السبت الموافق 

 

على جميع السفن العاملة بالمنطقة إبقاء منطقة السباق 

المالحية خالل الوقت المشار إليه أعاله، خالية من الحركة 

على الفنادق المعنية في المنطقة رفع العالمات المؤقتة 

اطئها والتأكيد على عدم وجود أي الموضوعة على شو

نشاط رياضي بحري في منطقة السباق خالل الوقت 

  المشار إليه أعاله.

  

على مالكي السفن والوكالء والمستأجرين والمراسي 

لتزام خوت والقوارب الترفيهية والشراعية االونوادي الي

بإبالغ قباطنة الوسائل البحرية أو األشخاص المسؤولين 

 .نذاراإل على متنها بتطبيق محتويات هذا
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  )2قدم (المرحلة  43سباق دبي للزوارق الشراعية التراثية بطول 

2022نوفمبر  19لسبت الموافق ا يوم 17:00 – 12:00بين الساعة   
 

Dubai Traditional Dhow Sailing Race-43 ft. (Heat-2)  

Between 12:00 – 17:00 hours LT on Saturday 19th November 2022 
  

 


