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تغييرات في  وانطالق العصر الجديد من بطولة العالم للفورموال وان بأكبر ختام الموسم الماضي، اللقب على التنافس الشديدبعد 

واستضافة الجولة  انطالقة العصر الجديد في حلبة البحرين الدولية بشرف ، نفخرشهدتها الرياضة على اإلطالق لتيالقوانين ا

 .2022االفتتاحية لبطولة العالم للفورموال وان وذلك من خالل سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورموال وان 

 

ي حلبة البحرين الدولية، كما ونشهد ف بجماهيرنا مجددا الترحيبهذا العام لرائع بعد الصعوبات خالل العامين الماضيين، من ا

عودة  سرورنا أيضا. إنه لمن دواعي لهم كثيرا ونحن ممتنون لحضور سباقنا اهتماما كبيرا من جماهيرنا من مختلف انحاء العالم

ها جماهير هذه قالتي يعش ائية العالمية وجولة ممرات الصيانةالكثير من الفعاليات المثيرة المقدمة لجماهيرنا وأبرزها الحفالت الغن

 الرياضة. 

 

جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى  بالشكر واالمتنان وهنا أتوجه

والجهات  وزاراتجميع الكما أشكر  ،لرياضة السيارات لودعمهم المتواصعلى قيادتهم  الوزراء، مجلس ولي العهد ورئيس

 .للعالم السباق التاريخيهذا  ستضافةإلفي #فريق_ البحرين حيث نعمل معًا  دعمهم،على  الرسمية

 

الحفالت الغنائية مع  أيضا المضمار ، وبالطبع سيستمتع جماهيرنا بالسباقات والفعاليات خارجتحت األضواءسباقا تاريخيا سيكون 

، الترفيهية التي تناسب جميع أفراد العائلة من الفعاليات أيًضا الكثير ضفناعالميًا أفروجاك ودون ديابلو. لقد أ للفنانين المشهورين

 .ألطفالل الفعاليات المخصصةوالكثير من  الفرق المتجولة،، التجارب المثيرةبما في ذلك 

 

 .للسنة الثانية على التوالي االفتتاحيتنظيم السباق دولية لالختيار حلبة البحرين ال مثقتهعلى  للفورموال وان خاصالشكر الأتقدم بو

أتقدم بالشكر و. لز البحرينيمارشالللسيارات ونادي  يتحاد البحريناالفي  وزمالئناكما أشكر شركة طيران الخليج وشركائنا 

 .كل عامن االفورموال و في سباقلتفانيهم وعملهم الجاد  حلبة البحرين الدوليةلفريقي في  أيضا الخاص

 

ونتطلع إلى  2022سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورموال وان  مرحبًا بكم في الحلبة،نيابة عن فريقنا بأكمله في 

 األسبوع. هذاعطلة نهاية سباق ال يُنسى في 

 

 سلمان بن عيسى آل خليفة

 الرئيس التنفيذي

 حلبة البحرين الدولية
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  2022 الخليج لطيران الكبرى البحرين جائزة - دالمواعي جدول
  مارس 17 الخميس

           

 5:45      شروق الشمس
 10:00 (21:00العمل على السيارات )التي بدأت يوم األربعاء  حظرانتهاء فترة 

 صورة جماعية للسائقين 3الفورموال   11:40 11:20

 صورة جماعية للسائقين 2الفورموال   12:00 11:40

 الحلبة –جولة الفرق على الحلبة  فورموال وانال  15:30 12:00

 أيام الثالثة تذاكر لحاملي مرائب الصيانة في األقدام على سيراً  جولة فعاليات ترويجية  15:30 13:30

 اجتماع السالمة عبر اإلنترنت فعاليات ترويجية  15:30 15:00

 الحلبة – األنظمة وتفحص الحلبة إقفال  فيا  18:00 16:00

 فيا /الفورموال وانالدخول للحلبة محصور فقط على      

ً  خالية الحلبة الحلبة، على التعرف  فيا   17:00 16:45  تماما

  السائقين/الفرق مدراءل عبر اإلنترنت اجتماع 2الفورموال   17:30 17:00

 فحص الحلبة للسرعات العالية والسيارات الطبية  فيا  18:00 17:00

  السائقين/الفرق مدراءل عبراإلنترنت اجتماع 3الفورموال   18:00 17:30

 غروب الشمس     17:47

 منطقة الصيانة، التقاط الصور وجولة في ، جولة على المضمارالفورموال وانتجربة  نادي البادوك  19:45 16:15

 فورموال وانالحلبة مفتوحة لجميع الحاصلين على إذن ال     18:20

 العمل على السيارات )الجمعة( حظرفترة  بدء     21:00

 

 

 توقيت مبدئي لالنتهاء 2نهاية مثبتة للحصة  ¹ هذه األوقات تشير إلى بدابة لفة التحمية  *

 يرجى المالحظة بأن هذا الجدول الزمني لسباق جائزة البحرين الكبرى قد يتم تعديله في أي وقت 
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  2022 الخليج انلطير الكبرى البحرين جائزة - المواعيد جدول

 مارس 18الجمعة 

 

 شروق الشمس    05:44 

 الحلبة –التحقق من الحلبة، الفحص الطبي، التحقق من سيارة األمان     فيا  0 9:55 09:40

 الحلبة - األولى حصة التجارب  سبرنت بورشتحدي   11:00¹ 10:15

 الشرق األوسط   

 تالعمل على السيارا حظرانتهاء فترة       11:00

 الحلبة – حصة التجارب  3فورموال   12:10¹ 11:25

 وانفعاليات إعالمية مع سائقي الفورموال   فورموال وان   13:30 11:30

 الحلبة - حصة التجارب   2فورموال   13:20 12:35

 الفرق مدراءل عبر اإلنترنت اجتماع  فورموال وان  14:00 13:00

 مرائب الصيانة – البادوك نادي ألعضاء طقة الصيانةمن في جولة  نادي البادوك  14:15 13:30

 ألعضاء نادي البادوك  على المضمارجولة   نادي البادوك  14:15 13:30

 وانتقديم سيارات الفورموال    فيا  14:30 13:30

 وانالتحقق من الحلبة وتقديم حكام الفورموال    فيا  14:45 14:30

 الحلبة – ارب األولىالتج حصة  فورموال وان  16:00¹ 15:00

 حصة التصفيات  3فورموال   16:55 16:25

 صحافيمؤتمر   فورموال وان  17:30 16:30

 ألعضاء نادي البادوك جولة على المضمار   نادي البادوك  17:30 17:00

 مرائب الصيانة – البادوك نادي ألعضاء منطقة الصيانة في جولة  نادي البادوك  17:30 17:00

 التحقق من الحلبة    فيا  17:40 17:30

 صحافيالمؤتمر ال  3فورموال   18:00 17:30

 غروب الشمس      17:48

 الحلبة -الثانية التجارب  حصة    فورموال وان   19:00¹ 18:00

 التصفيات  2فورموال   19:55 19:25

 الحلبة - الثانية حصة التجارب  سبرنت بورشتحدي   21:05¹ 20:20

 الشرق األوسط   

 صحافيمؤتمر   2فورموال   20:55 20:25

 اجتماع السائقين  فورموال وان  21:30 20:30

 وانالفورموال  تصاريح حامليالحلبة لجميع فتح       21:25

 العمل على السيارات )السبت( حظربدء فترة       00:00
 

 بدئي لالنتهاءتوقيت م 2نهاية مثبتة للحصة  ¹ هذه األوقات تشير إلى بدابة لفة التحمية  *

يرجى المالحظة بأن هذا الجدول الزمني لسباق جائزة البحرين الكبرى قد يتم تعديله في أي 

  وقت 
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  2022 الخليج لطيران الكبرى البحرين جائزة - المواعيد جدول

 مارس 19السبت 

 

 بدء فترة منع العمل على السيارات     00:00

 شروق الشمس     05:43

 الحلبة -التحقق من الحلبة، الفحص الطبي، التحقق من سيارة األمان    فيا  11:15 11:00

  التصفيات سبرنت بورشتحدي    12:05 11:35

 الشرق األوسط

  العمل على السيارات ظرحانتهاء فترة       12:00

 المرائب – 3للفورموال  منطقة الصيانةفتح    3فورموال   12:35 12:30

 (دقيقة 40 لفة أو 20لسباق األول )ا  3فورموال   230:13 12:45*

 المرائب – ن الفرق على وقفات الصيانةيتمر  فورموال وان  13:55 13:45

 المرائب - البادوك نادي ألعضاء منطقة الصيانة في جولة  نادي البادوك  14:30 14:00

 ألعضاء نادي البادوك منطقة الصيانة في جولة   نادي البادوك  14:30 14:00

  3للفورموال  صحافيالمؤتمر ال  3فورموال   14:40 14:10

 التحقق من الحلبة   فيا  14:40 14:30

 الحلبة - الثالثة الحرة التجارب حصة  فورموال وان   16:00¹ 15:00

 لفات أستون مارتن فالكيري ايه.ام.ار برو  فورموال وان  16:15 16:05

  دقيقة( 25لفة أو  11السباق األول ) سبرنت بورشتحدي    16:55 16:25

 الشرق األوسط

 المرائب - البادوك نادي ألعضاء منطقة الصيانة في جولة  نادي البادوك  17:30 17:00

 ألعضاء نادي البادوك جولة على المضمار   نادي البادوك  17:30 17:00

  الحلبة -التحقق من الحلبة    فيا  17:40 17:30

 غروب الشمس      17:48

 الحلبة –التجارب التأهيلية    فورموال وان   19:00 18:00

  صحافيالمؤتمر ال  فورموال وان  20:00 19:00

 الحلبة -منطقة الصيانة فتح  2فورموال   19:30 19:25

 دقيقة( 45لفة أو  23السباق األول )  2فورموال   20:30² 19:40

 فتح الحلبة لجميع حاملي تصاريح الفورموال وان      20:45

  صحافيالمؤتمر ال  2فورموال   21:20 20:50

 

 

 توقيت مبدئي لالنتهاء 2نهاية مثبتة للحصة  ¹ هذه األوقات تشير إلى بدابة لفة التحمية  *

يرجى المالحظة بأن هذا الجدول الزمني لسباق جائزة البحرين الكبرى قد يتم تعديله في أي 

  وقت 
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  2022 خليجال لطيران الكبرى البحرين جائزة - المواعيد جدول

 مارس 20األحد 

 

 شروق الشمس     05:42

 الحلبة -التحقق من الحلبة، الفحص الطبي، التحقق من سيارة األمان    فيا  11:10  10:55

 الحلبة -منطقة الصيانة فتح  3فورموال   11:35   11:30

 دقيقة( 45لفة أو  24السباق األساسي )  3فورموال   12:35² 11:45*

 )عالية السرعة(لفات أستون مارتن فعالية   فورموال وان  13:00 12:50

 فورموال وانإزالة أغطية سيارات ال  فورموال وان   13:00
 الحلبة -منطقة الصيانة فتح  2فورموال    13:30 13:25

 ( دقيقة 60 أو لفة 32) الثاني السباق  2فورموال   213:45 13:40*
  2للفورموال  افيصحالمؤتمر ال  2فورموال   15:35 15:05

 ( دقيقة 25 أو ةلف 11) الثاني لسباقا  تحدي بورش سبرنت   15:40² *15:10

 الشرق األوسط   
 جولة ضمن الشاحنة ألعضاء نادي البادوك   نادي البادوك  16:20 15:50

  البادوك نادي ألعضاءمنقطة الصيانة  في جولة  نادي البادوك  16:50 15:50

 الحلبة - الحلبة على السائقين استعراض   وانفورموال  16:30 16:00

 الحلبة -التحقق من الحلبة، الفحص الطبي    فيا   17:10 17:00

 الحلبة -منطقة الصيانة فتح  فورموال وان   17:30 17:20

 الحلبة - الملكي النشيد  فورموال وان  17:46 17:44

  عرض جوي –استعراض طيران الخليج   فعاليات ترويجية  17:48 17:46

 غروب الشمس      17:49

 الحلبة -( دقيقة 120 أو لفة 57) الكبرى الجائزة   فورموال وان   20:00² *18:00

 

 توقيت مبدئي لالنتهاء 2نهاية مثبتة للحصة  ¹ هذه األوقات تشير إلى بدابة لفة التحمية  *

ى قد يتم تعديله في أي يرجى المالحظة بأن هذا الجدول الزمني لسباق جائزة البحرين الكبر

  وقت 
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  . معلومات عامة

 حلبة البحرين الدولية خارطة
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  . معلومات عامة1

 خصائص حلبة البحرين الدولية

 

 هناك خمس حلبات مستقلة ومختلفة وحلبة للدراغ:

 (منعطفات 8) مترا   15و 14 بين ما يتراوح بعرض كلم 2.55 طولها داخلية حلبة •

 (منعطفات 10) مترا   17و 14 بين ما يتراوح بعرض كلم 3.664 طولها خارجية حلبة •

 مترا   22-14 بين ما يتراوح بعرض كلم 5.412 طولها الكبرى الجائزة حلبة •

 مترا   22 -14 بين ما يتراوح بعرض كلم 6.4 طولها شاملة حلبة •

 .مترا   22-14 بين وعرضها كلم 3.7 طولها يبلغ( منعطفات 9( )بادوك) الحظائر حلبة •

 لسباقات الوطنية الجمعية من جزء) مترا   18.5 عرضها يبلغ وقت في كلم 1.2 بطول مستقيم خط( دراغستر) التسارع حلبة •
 (العالمية للشبكة الدراغ

 
 مواصفات حلبة الجائزة الكبرى:

 بالمئة 3.60 بنسبة ارتفاع أقصى •

 بالمئة 5.60 بنسبة انحدار قصىأ •

 مترا   18و صفر بين يتراوح فاعاالرت في التفاوت •

 (لليمين 9 لليسار، 6) منعطفا   15 تحتوي •

 دقيقة 1.31 يبلغ ليترين 2.4 سعة الفورموال وان لسيارة واحدة للفة المتوقع الوقت •

 مترا   1090 يبلغ والنهاية البداية مقطع طول •

 :مستقيمة مقاطع أربعة على تويتح •

 م 1090: والنهاية البداية مقطع    

 م 555: الثاني المستقيم المقطع   

 م 680: الثالث المستقيم المقطع   

  م 750: الرابع المستقيم المقطع   
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  . معلومات عامة1

 خصائص حلبة البحرين الدولية

 

 

 

 لإلدارة ومكاتب مطعم الشخصيات، لكبار وأجنحة شرفة مع طوابق، 8 من ويتألف الهامة للشخصيات صخير برج •

 متفرج ألف 36 الى تصل تيعاباس قدرة •

 األولى الدرجة من ضيافة أجنحة مع متفرج 10.500 تستوعب رئيسية منصة •

 الواحة ومدرجات الرئيسية المنصات في للضيافة خاصةجناحا   47 •

 واالجهزة الدعم موظفو السيارات، دوليا ، فريقا   11 الستيعاب خصيصا   معدة مبان   •

  التقني للدعم التجارب وسيارات المساندة للسباقات ثان   ومبنى متفرج آالف 3 استيعاب على قادرة منصة •

 يمكن التقريب بخاصية مزودة تصوير آلة 41 بـ مجهز مركز الى إضافة التقنيات، بأحدث مجهز واحد للفورموال قيادة مركز •
 المضمار على حركة لك ومراقبة التفاصيل أدق بمشاهدة الرياضيين للمفوضين ويسمح بعد عن بها التحكم

 التقنية األمور وجميع ،الفورموال وانب الخاصة الفنية للفحوص مجهز كامل تقني مركز •

 للتسابق عالميا   فريقا   18 لـ مخصصة مبان    •

 للضيافة وأخرى إدارية مبان   •

 للسباقات" فيا" للسيارات الدولي واالتحاد الطبية اللجنة معايير صرامة مع ليتطابق وتجهيزه تشييده تم الذي الطبي المركز •
 الدولية

 والعالمية المحلية اإلعالم بوسائل خاص بث مركز •

 تلفزة محطة 260 مع )قبل بروتوكوالت جائحة كورونا( صحافي 500 يستوعب إعالمي مركز •

 )قبل بروتوكوالت جائحة كورونا( وعالميا   دوليا   مصورا   120 يستوعب للمصورين مخصص مركز •

 واآلليات المشاة لنقل الحلبة تحت اقأنف •

 تسوق مراكز •

  الحلبة الى المنامة من للوصول جديدة مزدوجة طريق •

 سيارة ألف 13 تستوعب سيارات مواقف •
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  . معلومات عامة1

 معلومات إضافية –حلبة البحرين الدولية 

 

 )قبل بروتوكوالت جائحة كورونا(طاقم العمل 

 

 ةالحلب على مارشال  600 •

 ومعلق تلفزيوني فني عامل  750 •

 وتقني كهربائي تنظيفات، عامل  700 •

 طبيبا   25 منهم طبي، عامل 97 •

 البحرين حلبة منإداري  60 •

 المنتوجات وتسويق للطعامموظف  700 •

 أمن عامل  800 •

 شرطي 1000 •

 
 تفاصيل البناء

 

 الذروة أوقات خالل عامل 3000 من أكثر: العاملة القوى •

 ساعة 8.265.000: الفردية األعمال مجموع •

  متر 272.648: مضمارلل السفلية القاعدة •

 متري طن 60.000: األولى االسفلت طبقة •

 متري طن 30.000: الثانية االسفلت طبقة •

 متري طن 30.000: الثالثة االسفلت طبقة •

 2م 140.000: المنطقة إعادة مجموع •

 2م 5.000: العشب مساحة إجمالي •

 مكعب متر 70.000: المستخدمة الكلية االسمنت كمية •

 متري طن 8.500: المستخدم المعدن كمية •

 مكعب متر 968.459: المستخدمة الصخور كمية •

 مكعب متر 500.000: الكلي الردم حجم •

 متر 4.100: اإلطارات لحواجز الكلي الطول •

 إطار ألف 82.000: المستخدمة الكلية اإلطارات عدد •

 متر 12.000: الحماية لحاجز الكلي الطول •

  متر 5.000": افي“بالـ  الخاص الحماية لسياج الكلي الطول •
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  . معلومات عامة1

 معلومات إضافية –حلبة البحرين الدولية 

 

 

 منشآت أخرى

 

 النهاية/  البداية خط عند يقع آخر، دولي سباق أي أو الكبرى الجائزة بخدمة للمعلومات تقني مركز •

 األول الطراز من خدمية بغرف الرئيسي المدرج يتمتع •

 الدولية للفرق إضافية مبان   •

 وللضيافة إدارية مبان   •

 مشاهد آالف 6 لـ يتسع ومدرج غرف مع الوظائف من للعديد للمنصات مبان •

 الدولية المعايير أعلى يطابق لكي صمم طبي مركز •

 حليوالم الدولي لإلعالم للبث مركز •

 )قبل بروتوكوالت جائحة كورونا( صحافي 500 لـ بمقاعد مزود إعالمي مركز •

 والسيارات للشاحنات الحلبة تحت أنفاق •

 الشخصيات لكبار مخصص برج •

 والمنتوجات البضائع لبيع مخصصة منطقة •

 الطوافة لهبوط خاصة تسهيالت •
 كارتينجلل الدولية البحرين حلبة •
 

 يثة المعّدة خصيصاً للحلبة:أنظمة اإلضاءة الحد

 495 .عمود إنارة تنتصب على طول الحلبة 

 مترا   45 إلى 10 من عمود كل طول يتراوح. 

 5.000 ضوئي مصباح. 

 500   األسالك من كيلومترا. 

 دقةال عالي التلفزيوني للبث الكافية اإلضاءة تؤمن 

 أنظمة اإلضاءة في برج حلبة البحرين الدولية:

 وودروف باسيت" العالمية المختصة بأنظمة اإلضاءة مصّممة من قبل شركة" 

 " تتضمن مصابيحLEDخاصة عالية الدقة " 

  وكّوات الشمس على أسطح الطوابق السبعة العُلوية من البرج الدرابزينتّم تثبيت المصابيح في واجهة 

 شمسية في الطابق األرضيتّم تثبيت نظام إضاءة إضافي إلى المظلّة الشراعية التي تعلو البرج وكذلك المظلة ال 

 يطابق نظام اإلضاءة ألوان وإيقاع الفيديو المعروض على الشاشات 

  ما يتم عرضه في واجهة البرج مزيٌج من المكّونات الثقافية البحرينية، أنماط تجريدية ومؤثرات ومعلومات تتوافق مع الفعاليات

 التي تجري خالل عطلة نهاية أسبوع السباق
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  . معلومات عامة1

 من األلف إلى الياء –حلبة البحرين الدولية 

 

 جائزة رئيس "فيا" الخاصة. 2020تلقى اتحاد البحرين لرياضة السيارات في  –الجوائز 
تم تقديمها في حفل توزيع جوائز االتحاد الدولي للسيارات "فيا" السنوي، حيث كانت تقديرا  لفريق عمل جائزة البحرين الكبرى على ردة 

 .2020يعة والمناسبة خالل الحادثة المرّوعة التي تعرض لها رومان غروجان خالل جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفعل السر
 

 اآلن، حتى. العالم أنحاء مختلف من الدولية البحرين حلبة الى المتأللئة النجوم من مجموعة عام كل البحرين مملكة تجذب ـ المشاهير
 بول مونتغمري، كولين الغولف وأيقونة ريدغريف، ستيف والسير جونسون، مايكل العداء األسطوري مبياألول البطل الالئحة شملت
 كاي أنوشكا، ليجند، جون عالمة، راغب البوب نجوم. ذلك من أكثر من والعديد غارسيا سيرجيو غوسن، ريتيف فيليجاس، كاميلو كيسي،
 التنس العب ماسون؛ ونيك بارفيت ريك كالبتون، إريك غرار على الروك عمالقة الى إضافة جاكسون؛ ومايكل هوكنال ميك جاي،

 .  األوسط والشرق أوروبا أنحاء جميع من وملوك بيكر بوريس األلماني

 
تعتبر حلبة البحرين الدولية مركز سباقات الدراغ )التسارع( في الشرق األوسط. تستضيف الحلبة أهم بطولة دراغ في  –سباقات الدراغ 

 مضمارمنافس من منطقة الخليج العربي والواليات المتحدة األمريكية. تمتلك حلبة البحرين الدولية  200يشارك فيها أكثر من  المنطقة

التي تتخذ من الواليات المتحدة   (NHRA)دراغ عالمّي الطراز بطول ربع ميل يُعتبر من ضمن شبكة هوت رود الوطنية العالمية

ارها يتم تتويج أبطال سباقات دراغ سنوياً في حلبة  البحرين الدولية بجائزة "والي" المرموقة، والتي تُمنح األمريكية مقراً لها. وتحت شع

 حول العالم. (NHRA)فقط للفائزين بالفعاليات الخاصة ببطولة 

 االتحاد قبل من للتميز ركزكم بها االعتراف يتم واحد للفورموال عاملة منشأة أول الدولية البحرين حلبة أصبحت 2007 عام في ـ التميز
 هذه من المستفادة الدروس لترجمة والتفاني السيارات، رياضة في السالمة لعناصر جديدة معايير وضع اللتزامها ،"فيا" للسيارات الدولي

 .  العامة الطرقات على األرواح إنقاذ في الرياضة

 
ً  – الحلبة خارج أخرى فعاليات واسعاً من الفعاليات خارج الحلبة. أهم تلك الفعاليات تقام على أرض الحلبة  تملك حلبة البحرين الدولية طيفا

 منها استعراض البحرين العالمي الجوي، معرض سيارات البحرين الدولي وتحدي "ترياثلون" البحرين الدولي وغيرها.

 

 الستضافة الفورموال وان إدارة شركة مع الطويل المدى على اتفاقية البحرين مملكة وقعّت ،2002 سبتمبر /أيلول 14 فيالتاريخ ـ 

 مع العقد مددت المملكة أن الدولية البحرين حلبة أعلنت 2008 يونيو /حزيران في. 2004 من بدءا   ،الفورموال وان جوالت إحدى

  .2016 عام حتى الفورموال وان
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  . معلومات عامة1

 ياءمن األلف إلى ال –حلبة البحرين الدولية 

 

 

، بدأ حضور مملكة البحرين على صعيد رياضة السيارات يتعزز بشكل كبير. 2004في منذ افتتاح جائزة البحرين الكبرى  –العالمية 

دراغ، الذي ينافس  ريسينج1اليوم، يُرفع علم البحرين في بطولتَين ضخمتين من قبل فريقين من فرق الصدارة. األول هو فريق البحرين

برو مود دراغ  NHRA  بتحقيق اللقب مرتين متتاليتين في سلسلة 1الواليات المتحدة األمريكية. ونجح فريق البحرين البحرين وفي في

. كما يتم تمثيل البحرين أيضاً في بطولة جي تي البريطانية مع فريق "سيز موتورسبورت"، الذي أحرز مؤخراً الفوز بسباق الخليج ريسينج

 ر على حلبة البحرين الدولية.ساعة في البحرين شهر يناي 12

 

في من جميع أنحاء العالم، حيث يقدم أحدث المعدات اصح 500يمكن للمركز اإلعالمي في حلبة البحرين الدولية استيعاب  –فيون االصح
 ين والمصّورين.صحافيالتقنية مع خطوط اتصال باإلنترنت ضمن المركز اإلعالمي جاهزة لل

 
 تم وقد". كارتينجلل الدولية البحرين حلبة" تسمية عليها أطلق فنية، بتحفة أشبه كارتينجال لسباقات منشأة حرينالب حلبة افتتحت ـ جكارتينال

 وإشراف قوانين تحت العالمي المستوى من بطولة تستضيف أن وبإمكانها والدولية، العالمية المعايير ألعلى وفقا   الحلبة هذه تصميم

 كلم 1.414 كارتينجلل البحرين حلبة مساحة وتبلغ(. فيا ـ سي،آي،كيه" )فيا" للسيارات الدولي تحاداإل ـ كارتينجلل العالمية الجمعية

 شبيه ميني سباق تنظيم الى إضافة الكارت، لسائق الخبرة الكتساب كبيرة مجاالت" كارتينجلل فيفا" حلبة وتقدم. منعطفا   14 وتتضمن
 هذه تضم حيث ،"سي،آي،كيه" الـ معايير تحت ليلية سباقات تستضيف أن بإمكانها التي عالمال في الوحيدة الحلبة أنها كما. الفورموال وانب

 .لمبة 150 الى قدرتها تصل الكاشفة األضواء من سلسلة المنشأة
 

الشرق األوسط. وتّم تأسيسها من قبل والتر ليخنر أسطورة رياضة  سسة التي تُدير تحدي سبرينت بورشهي المؤ – ريسينجليخنر 

التر ليخنر ضمن تحدي . استضافت حلبة البحرين الدولية سباق تخليد ذكرى و2020سيارات النمساوية، والذي وافته المنية شهر ديسمبر ال

 العام الماضي. الفورموال وانالشرق األوسط خالل جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في  سبرينت بورش

 

 سيعملون مراقب أو مارشلز 800 مجموعه ما الرياضي، للحدث المنظمة الجهة لسيارات،ل البحريني االتحاد من بتنسيقالمارشلز ـ 

 بين ما على لإلشراف قطاع عن ومسؤوال   للمارشلز نائبا   38 هناك سيكون بينهم ومن. الكبرى الجائزة لسباق االسبوع نهاية عطلة خالل

 للتحرك مارشلز 120 هناك وسيكون. االنطالق خط عند 50و صات،المن في عامال   25 الى إضافة منهم، واحد لكل مارشلز 10 الى 8

 . وممرضة طبيبا   30 من مؤلف وفريق ،المضمار على مارشلز 150و النار، اندالع حال في
 

 للعادات وفقا التقليدية، الكحول عن بديال   باعتبارها الورد شراب برش البحرين في التتويج منصة احتفاالت تتميزمن دون كحول ـ 
 محليا ، زجاجات في والمعبأ الفوار ماءالب والمخلوط محليا   المنتج الرمان وعصير الورد، ماء من مزيج هو المستخدم شرابال. لمحليةا

 .األسبوع نهاية في الكبرى الجائزة لسباق خصيصا  
 

مت عليه جائزة الصخير روليكس كيلومترا ، والذي أقي 3.543الخارجي في حلبة البحرين الدولية بطول  المضمارهو  –ي شبه بيضاو

للمرة األولى في سباق تنافسّي شهد لفات غاية في  المضمارشهر ديسمبر. وتم استعمال هذا  2020عام  وانالكبرى في الفورموال 

 ثانية في التصفيات. 54السرعة مع أزمنة أقل من 
 

 الخميس يوم االنطالق منصات الى ممر على يحصلوا أن لتذاكرا حاملي بإمكان الكبرى للجائزة الثالثة األيام خاللفي المنصات ـ  جولة
 .السباق أسبوع قبل
 

 الكبرى البحرين جائزة سباق في عام كل الجماهير الى تقدمه الذي المضمار خارج الترفيه بنوعية الدولية البحرين حلبة تفتخرالنوعية ـ 

 في مضى وقت أي من مجموعة أكبر مع أخرى مستويات إلى كلها األمورب الدولية البحرين حلبة أرتقت ،2014 عامال في. الخليج لطيران

ً  الشهيرة األعمال من طويلة قائمة وهناك. المنتوجات لبيع وان الفورموال قرية في السياحي الجذب من العالم  حي بشكل تنفيذها يتم عالميا

الموسيقي العالمّي الشهير أفروجاك وكذلك دون  للمنتجس مار 18. سيشهد هذا العام عروضاً حية مباشرة متتالية يوم الجمعة ومباشر

 ديابلو.
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  . معلومات عامة1

 من األلف إلى الياء –حلبة البحرين الدولية 

 

 

. المنعطفات عند الجانبين كال على أمتار 10و المستقيمة، اتالمضمار في الحلبة جانبي كال على أمتار ثمانيةمناطق األمان المحاذية: 

 فرص لتعزيز رحلة عنوان تحت لتكون صممت العربية، والكتابة الفنية األعمال من المختلفة التصاميم من العديد اتالمضمار هذه وتقدم

 .المثلى السالمة السائقين إلى وتقدم للمشاهدين الرؤية

 
 وانطلقت نشأت لكونها بحرين،ال مملكة به تفتخر منجزاً  األوسط للشرق 3تي جي بورش كأس تحدي كأس يعتبر: الداعمة السباقات سلسلة

 2 بي جي) 2 الفورموال بطولة األمر وكذلك المنطقة، في واحترافية شعبية البطوالت أكثر من واحدة لتصبح الدولية البحرين حلبة من

 ً للمرة  3لفورموال ( التي أثبتت مجدداً أنها المغذي األساسي للفورموال واحد بالمواهب الصاعدة، إضافة إلى استضافة إحدى جوالت اسابقا

 األولى.

 

 الشركات بإمكان الحلبة تأجير باب فتح ومع. الشركات لوظائف فريدة كمجموعة الدولية البحرين حلبة خدمات تعتبر –استئجار الحلبة 

 سباقات تنظيم لأج من الحلبة على الوقت استئجار أو تجارية، أفالم تصوير أو التجارية، والمعارض المؤتمرات لتنظيم الحلبة إلى الوصول

 . خاصة

 
للتلفزيون.  سباق جائزة البحرين الكبرى هو مساهم كبير في االقتصاد الوطني، وعرض حيوي للجمهور العالمي - االقتصاد في ةمساهمال

اسة ألف زائر من مختلف أنحاء منطقة الشرق األوسط وجهات دولية مختلفة. در 100، جذب سباق نهاية األسبوع أكثر من 2010في عام 

 3مليون دوالر، كما يوفر حوالي  295مستقلة أوضحت أن آخر سباق لجائزة البحرين الكبرى كان له تأثير إجمالي على االقتصاد بحوالي 
 آالف فرصة عمل. 

 

زائرا  في  10.000تّم تصميم حلبة البحرين الدولية مع أخذ راحة الجمهور بعين االعتبار. إذ تستقبل الحلبة  – البيع مناطق

 ألفا " مجال رؤية رائعا  للحلبة وأحداث السباق. 50يوم السباق من جميع أنحاء الشرق األوسط والعالم. يؤمن المدّرج "بسعة 
 

طن من الحجر في بناء حلبة البحرين الدولية، منها الثلث غرانيت الويلزي، والذي يشتهر  1200تم استخدام أكثر من  :الويلزي الغرانيت

 .المضماراليته لسطح ثمبخصائصه الالصقة و

 

 الـ فئة من دراغستر سيارة متن على بجولة االستمتاع فرصة الجمهور الى تقدم الدولية البحرين حلبة منتجات أحدث -الدراغستر  تجربة
 رابطةال من جزء هو والذي الدولية، البحرين حلبة في ميل الربع مضمارف. الدراغ سباقات رياضة في سيارة أسرع وهي ،"فيول توب"

 واحدة ثانية غضون في س/كلم 100 إلى صفر من التسارع عملية مع السرعة تتنفس تجربة في العالمية، للشبكة رود للهوت الوطنية

 إلى جنبا   لراكبين مقعد على البحرين بحلبة الخاصة الدراغ سيارة وتحتوي. االنطالق خط عند جي 2 الى الجاذبية قوة تصل بينما فقط،
 .احدو سائق مع جنب
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  . الخدمات اإلعالمية2

 السباق ومضمارالتنظيم  –المسؤوليات 

 

 المؤسسة

 54336االتحاد البحريني لرياضة السيارات، صندوق البريد  الهيكل التنظيمي

 المنامة، مملكة البحرين

 2000 1745 973+الهاتف 

 2020 1745 973+ الفاكس

 info@bmf.com.bh البريد اإللكتروني

 
 

 الشيخ عبدهللا بن عيسى آل خليفة الرئيس

 

 الشيخ سلمان بن عيسى بن إبراهيم آل خليفة  نائب الرئيس

 

 

 السباق مضمار

 ،26381شارع حلبة البحرين الدولية صندوق بريد  المشغلة الشركة

 المنامة، مملكة البحرين

 0000 1745 973+ تلفون 

 1111 1745 973+ فاكس 
 info@bic.co.bh بريد إلكتروني 

 

  

 فايز رمزي مدير السباق

  

 الحكم الوطني

 

 الحكام

 الحليمازن 

 

 دريك وارويك، ، ريتشارد نوربوريجيرد اينسر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@bmf.com.bh
mailto:info@bic.co.bh
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  . الخدمات اإلعالمية2

 اإلعالمي فيا والمركز –المسؤوليات 

 

 

 فيا

 

 نيلس ويتيش مدير السباق ومسؤول السالمة

 

 

 2مدير سباق الفورموال 

 2نائب مدير سباق الفورموال 

 روي ماركيز

 جوين بورسيه

 كريستيان بريل ُمعلن بداية السباق

 مندوب "فيا" الطبي

 

 آالن شانتيغريت

 

 نائب مندوب "فيا" الطبي

 

 إيان روبرتس

 للسباقات أحادية المقعد لدى "فيا"رئيس القسم التقني 

 

 مندوب "فيا" التقني

 نيكوالس تومبازيس

 

 جو باور

 مدير االتصاالت لدى "فيا"
 رئيس قسم االتصاالت لدى "فيا"

 المندوب اإلعالمي

 أوليفر فيش

 توم وود

 رومان دي الو

 بيرند مايالندر سائق سيارة األمان لدى "فيا"

 برونو كوريا "سائق السيارة الطبية لدى "فيا
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  . الخدمات اإلعالمية2

 فيا والمركز اإلعالمي

 

 المركز اإلعالمي

 سارة الهاشمي مسؤول الصحافة الوطني

 

 مسيالطيفة الش مسؤول الصحافة الوطنيمساعد 

 لورانس جونز رئيس التسويق واالتصال

 جاسم البردولي مسؤول اإلعالم والعالقات العامة

 

 علي صالح المييناعتمادات االعمسؤول 

 نعمة زهراء منسق المركز اإلعالمي

 

 الطلبات تقديم

 

 يقع مركز تقديم الطلبات اإلعالمية بجانب محطة خدمة

 صخير )شارع خليج البحرين( على الطريق المؤدية للحلبة.

 

 الموقع

09:00-18:00 

08:00-18:00 

 مارس  16األربعاء 

 مارس 17الخميس 

 العمل أوقات

  مارس  18الجمعة  09:00-16:00

09:00-14:00 

 مغلق

 مارس 19السبت 

 مارس 20األحد  
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  . الخدمات اإلعالمية2

 المركز اإلعالمي ومنطقة المصورين
 

 

 المركز اإلعالمي / منطقة المصورين

                               يقع المركز اإلعالمي أمامك تماماً لحظة خروجك من النفق المؤدي إلى المرائب عند مواقف سيارات

 اإلعالميين
 الموقع

12:00-20:00 

09:00-23:00 

 مارس 17الخميس 

 مارس 18الجمعة 

 أوقات العمل

  مارس 19السبت  11:00-23:00

حتى خروج آخر  - 11:00

 صحافي/مصور

  

  مارس 20األحد 

 

 

 خدمات النقل والتصوير –المركز اإلعالمي ومنطقة المصورين 

 400  ًمقعدا 
 ط مباشرة الى جانب معلومات متوفرة لخدمة الجميعخطو  

 100 خزنة 

 

 
 .يرجى الحصول على المفتاح الخاص من موظف االستقبال في غرفة المصورين
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  . الخدمات اإلعالمية2

 المركز اإلعالمي ومنطقة المصورين
 

 
قاعة مكيفة وعازلة للصوت أسفل سقف  36و دوليتشغيلية متاحة للمذيعين في مجمع البث الكبينة  35 تتوفر –التلفزيون / الراديو 

 المدرج الرئيسي

 

هناك عدد محدد من الباصات لخدمة الصحافيين حيث أن المواقف الخاصة بالصحافة المحلية والدولية قريبة جداً من  - ينصحافينقل ال

واقف سيارات الصحافيين إلى مدخل م بين اإلعالمي ومنطقة حظائر الصيانة والتي يمكن الوصول إليها من خالل نفق يصل ما المركز

 المركز اإلعالمي.

 
الهامة حول الحلبة. كما ستتوفر هذه الخدمة مع  تتوفر خدمة نقل خاصة بالمصورين من برج مراقبة السباق إلى المناطق - نقل المصورين

 السباقات المساندة.

 
 ة المصورين.يرجى العودة إلى لوحة المالحظات الرسمية في غرف - ساعات العمل

 
 وجد هناك مناطق حمراء في حلبة البحرين الدولية.تال  -المناطق الحمراء 

 
األولى موجودة عند المنعطف  لمواقع أبراج المصورين، هناك برجان للمصورين موجودان موجهان للحلبة بالنسبة - أبراج المصورين

طة الصعود أمام طريق الصيانة مقابل )مح نطالق خالل لفة التحميةذلك من خط اال 1سيتم تأمين باص للنقل حتى المنعطف رقم  .األول

 .اشرة أمام منصة التتويجمب المنصة الرئيسية(. الثاني يقع في ممر المنصات
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  . الخدمات اإلعالمية2

 ةصحافيالمؤتمرات ال

إذا  الفعليحضور الخل القاعة/ ممزوجة بالنقل االفتراضي دادمج طريقتي تقام جميع المؤتمرات الصحافية لالتحاد الدولي للسيارات ب
 .أو بما يسمح بذلك أمكن

موصول  جهاز تحكم عن بعد تفاعلي فيما يتوفر طرح األسئلة وجه ا لوجه،يمكنها وسائل اإلعالم الحاضرة في قاعة المؤتمرات الصحافية 
ا متاحا  لوسائل اإلعالم الدائمة التي ال   .تحضرعبر منصة مؤتمرات الفيديو ليظل خيار 

 
    وانالفورموال 

 11:30، الجمعة    
دقيقة قبل بدأ التجارب  30ساعات و 3ساعتين صباح يوم الجمعة )تبدأ قبل  -لسائقينالمؤتمر الصحافي ل    

 الحرة األولى( بتواجد جميع السائقين

        
 

 13:30-12:30 -: المؤتمر الصحافي لممثلي الفرق، بعد التجارب التأهيلية19:00السبت     

ي موعد أقصاه ساعة و ساعة واحدة صباح يوم السبت    
التجارب الحرة دقيقة قبل بداية  30، )تنتهي ف 

. الثالثة  ( ، ويضم ما يصل إىل ستة ممثلي  

      
 بالنقل التلفزيوني متبوع ا 20:00 - 19:00 - المؤتمر الصحفي بعد التصفيات     

     
  األحد، بعد السباق:    

هناك مقابالت تلفزيونية للفائزين الثالثة األوائل، يتلوها تغطية تلفزيونية ومن ثم المؤتمر  ستكون 
ي ال

 .بعد السباق صحاف 

 
 

وسيتم توفير الملفات الصوتية بعد ذلك بوقت قصير  ة سيتمّ نقلها إلى المركز اإلعالميصحافيجميع المقابالت التلفزيونية والمؤتمرات ال
 المي للفورموال وان التابع لالتحاد الدولي للسيارات.محطة المحتوى االع عبر
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 الروزنامة

  2022 وانبطولة العالم للفورموال . 3

 

 

 

 

 

 

 

ان الخليج الصخي   ى لطي  مارس  جائزة البحرين الكير 18-20  

ى  جده مارس  STCجائزة السعودية الكير 25-27  

ى  ملبورن اليا الكير
أبريل  جائزة اسير 08-10  

ى  جائزة رولكس اميليا روماجنا  ايموال أبريل  الكير 22-24  

ى ميامي  مايو  جائزة كريبتو دوت كوم ميامي الكير 06-08  

ى  برشلونة يلي اسبانيا الكير مايو  جائزة بي  20-22  

ى  موناكو مايو  جائزة موناكو الكير 27-29 

ى  باكو يونيو  جائزة اذربيجان الكير 10-12  

يال ى  مونير يونيو  جائزة كندا الكير 17-19  

تونسيلفرس ى     03-01 يوليو جائزة بريطانيا الكير

غ ى  سبيلبي  يوليو  جائزة النمسا الكير 08-10 

ليتىلي كاست ى    يوليو   24-22 جائزة فرنسا الكير

ى  بودابست  يوليو 31-29 جائزة هنغاريا الكير

ى  سبا فرانكشوريان  أغسطس 28-26 جائزة رولكس بلجيكا الكير

ى زندفورت  سبتمير  04-02 جائزة هولندا الكير

ى  مونزا يلي ايطاليا الكير  سبتمير  11-09 جائزة بي 

ى  سنغافورة  أكتوبر 2-سبتمير  30 جائزة سنغافورة الكير

ى سوزوكا  أكتوبر 09-07 جائزة اليابان الكير

ى  اوسير    أكتوبر 23-21 جائزة ارامكو الواليات المتحدة الكير

ى  مكسيكو ي الكير
كتوبرأ  30-28 جائزة مكسيكو سيتر  

ى  ساو باولو  نوفمير  13-11 جائزة ساوباولو الكير

ي  ى  أبو ظتر ي الكير ان االتحاد أبوظتر  نوفمير  20-18 جائزة طي 
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  2022 وانبطولة العالم للفورموال . 

 قائمة السائقين المشاركين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرقم السائق البلد الفريق

 44 لويس هاميلتون بريطانيا ه ام جي بيتروناسفريق مرسيدس اي

 63 جورج راسل بريطانيا فريق مرسيدس ايه ام جي بيتروناس

 1 ماكس فيرشتابن هولندا أوراكل ريد بُل ريسينج

 11 سيرجيو بيريز المكسيك أوراكل ريد بُل ريسينج

 16 شارل لوكلير موناكو سكوديريا فيراري

 55 رلوس ساينزكا إسبانيا سكوديريا فيراري

 3 دانيال ريكاردو أستراليا مكالرين

 4 الندو نوريس بريطانيا مكالرين

 14 فرناندو ألونسو إسبانيا بي دبليو تي ألبين

 31 إستيبان أوكون فرنسا بي دبليو تي ألبين

 10 بيير غاسلي فرنسا سكوديريا ألفا تاوري

 22 يوكي تسونودا اليابان سكوديريا ألفا تاوري

 5 سيباستيان فيتيل ألمانيا ستون مارتن أرامكو كوغنيزانتأ

 18 النس سترول كندا أستون مارتن أرامكو كوغنيزانت

 23 أليكسندر ألبون تايالند ويليامز ريسينج

 6 نيكوالس التيفي كندا ويليامز ريسينج

 77 فالتيري بوتاس فنلندا ألفا روميو أورلين

 24 و جووانيج الصين ألفا روميو أورلين

 47 ميك شوماخر ألمانيا هاس

 20 كيفن ماغنوسسن الدنمارك هاس
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  2022 وانبطولة العالم للفورموال . 3

 لمحة عن السائقين المشاركين

 
 
 

 

أقطاب االنطالق  منصات التتويج االنتصارات األلقاب عدد النقاط

 االولى

عدد 

 المشاركات

أول 

 مشاركة

 السائق

 لويس هاميلتون 2007 288 103 182 103 7 4165.5

 جورج راسل 2019 60 0 1 0 0 19

 ماكس فيرشتابن 2015 141 13 60 20 1 1557.5

 سيرجيو بيريز 2011 214 0 15 2 0 896

 شارل لوكلير 2018 81 9 13 2 0 560

 كارلوس ساينز 2015 141 0 6 0 0 536.5

 دانيال ريكاردو 2011 210 3 32 8 0 1274

 الندو نوريس 2019 60 1 5 0 0 306

 فرناندو ألونسو 2001 336 22 98 32 2 1980

 إستيبان أوكون 2016 89 0 2 1 0 272

 بيير غاسلي 2017 86 0 3 1 0 309

 يوكي تسونودا 2021 22 0 0 0 0 32

 سيباستيان فيتيل 2007 280 57 122 53 4 3061

 النس سترول 2017 100 1 3 0 0 176

 أليكسندر ألبون 2019 38 0 2 0 0 197

 نيكوالس التيفي 2020 39 0 0 0 0 7

 فالتيري بوتاس 2013 178 20 67 10 0 1738

 وزهوانيو ج 2022 0 0 0 0 0 0

 ميك شوماخر 2021 22 0 0 0 0 0

 سنسماغنوكيفن  2014 120 0 1 0 0 158
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  2022 وانبطولة العالم للفورموال . 3

 لمحة عن الفرق

 

 

من نطالق اال أسرع لفة

 األولالمركز 

 الفريق عدد األلقاب أول مشاركة االنتصارات

مرسيدس إيه ام جي  8 1970 115 127 85

 بيتروناس

 أوراكل ريد بُل ريسينج 4 1997 75 73  76

 سكوديريا فيراري 16 1950 239 223 253

 مكالرين 8 1966 183 156 160

 بي دبليو تي ألبين 2 1986 21 20 15

 سكوديريا ألفا تاوري 0 1985 2 1 2

أستون مارتن أرامكو  0 2018 1 1 0

 كوغنيزانت

 ويليامز ريسينج 9 1978 114 129 133

 ألفا روميو أورلين 0 1993 1 1 5

2 

 

  1اف  هاس 0 2016 0 0
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  2022 وانبطولة العالم للفورموال . 3

 خصائص الحلبات

 

 

 صخيرال: 2022سباق جائزة البحرين الكبرى 

 كم  308.238 مسافة السباق                      مارس 20-18 التاريخ

 57 عدد اللفات                            كم  5.412 طول الحلبة

 

 
 

 

قاعدة متينة  إذ تقدم الحلبة أحدث المنشآت وأفضلها لتشكل .السيارات رياضة عالم في الصيت ذائعة الدولية البحرين حلبة باتت سرعان ما

 سبرنت الشرق األوسط. بورشوتحدي  3وفورموال  2فورموال  غرار على والبطوالت السباقاتللعديد من 
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  2021سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج . 3

 النتائج

 

 المركز السائق الفريق  التوقيت/االنسحاب  شبكة االنطالق

 1 تونلويس هاميل مرسيدس 1:32:03.897 2

 2 ماكس فيرشتابن ريد بُل ريسينج  ثانية 0.745+ 1

 3 فالتيري بوتاس مرسيدس  ثانية37.383+ 3

 4 الندو نوريس مكالرين  ثانية46.466+ 7

 5 سيرجيو بيريز ريد بُل ريسينج ثانية52.047+ الصيانة منطقة

4 +59.090s 6 شارل لوكلير فيراري 

 7 ردودانيال ريكا مكالرين 1:06.004+ 6

 8 كارلوس ساينز فيراري 1:07.100+ 8

 9 يوكي تسونودا ألفا تاوري 1:25.692+ 13

  10 النس سترول أستون مارتن 1:26.713+ 10

 11 كيمي رايكونن ألفا روميو 1:28.864+ 14

 12 أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو لفة 1+ 12

 13 إستيبان أوكون ألبين لفة 1+ 16

 14 جورج راسل مزويليا لفة 1+ 15

 15 سيباستيان فيتيل أستون مارتن لفة 1+ 20

 16 ميك شوماخر هاس لفة1+ 18

 17 بيير غاسلي ألفا تاوري علبة تروس 5

 18 نيكوالس التيفي ويليامز شاحن توربيني 17

 انسحاب فرناندو ألونسو ألبين مكابحخلل في ال 9

 انسحاب نيكيتا مازبين هاس حادث 19

 

 

 األول مركز االنطالق ماكس فيرشتابن 1:28.997

 أسرع لفة فالتيري بوتاس 1:32.090
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  2022 وانبطولة العالم للفورموال . 3

 خصائص الحلبات

 

 

 

 2022جائزة المملكة العربية السعودية 

 كم  308.45 مسافة السباق مارس  27-25 الموعد

 50 عدد اللفات كم  6.174 المضمارطول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27كيلومتراً مع  6.174السريع جداً  المضماركانت حلبة الشوارع األسرع. يبلغ طول  الفورموال وانمنذ استضافة حلبة جدة لسباق 

 منعطفاً، ما يعني أنها ثاني أسرع حلبة ضمن الروزنامة.

 سريع سلس وحماسي. مضمارهناك لتقديم  تقع على كورنيش مدينة جدة عروس البحر األحمر. وتستعمل الطرقات
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 2021سباق جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى 

 النتائج

 

 

 

 المركز السائق الفريق التوقيت / االنسحاب شبكة االنطالق

 1 لويس هاميلتون مرسيدس 2:06:15.118 1

 2 ماكس فيرشتابن ريد بُل ريسينج 21.825+ 3

 3 فالتيري بوتاس دسمرسي ثانية 27.531+ 2

 4 إستيبان أوكون ألبين  ثانية27.633+ 9

 5 دانيال ريكاردو مكالرين  ثانية40.121+ 11

 6 بيير غاسلي ألفا تاوري  ثانية41.61+ 6

 7 شارل لوكلير فيراري  ثانية44.475+ 4

 8 كارلوس ساينز فيراري  ثانية46.606+ 15

 9 جيوفينازيأنطونيو  ألفا روميو  ثانية58.505+ 10

 10 الندو نوريس مكالرين  ثانية61.358+ 7

 11 النس سترول أستون مارتن  ثانية77.21+ 18

 12 نيكوالس التيفي ويليامز  ثانية83.249+ 16

 13 فرناندو ألونسو ألبين لفة 1+ 13

 14 يوكي تسونودا ألفا تاوري لفة 1+ 8

 15 كيمي رايكونن ألفا روميو لفة 1+ 12

 دون تصنيف سيباستيان فيتيل أستون مارتن حابانس 17

 دون تصنيف سيرجيو بيريز ريد بُل ريسينج انسحاب 5

 دون تصنيف نيكيتا مازبين هاس انسحاب 20

 دون تصنيف جورج راسل ويليامز انسحاب 14

 دون تصنيف ميك شوماخر هاس انسحاب 19

     

 األول مركز االنطالق لويس هاميلتون 1:27.511

 أسرع لفة لويس هاميلتون 1:30.734
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  2022 وانبطولة العالم للفورموال . 3

 خصائص الحلبات

 

 

 2022جائزة أستراليا الكبرى 

 كم  307.574 مسافة السباق أبريل  10-08 الموعد

 58 عدد اللفات كم  5.303 المضمارطول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولطالما شغلت موقع السباق االفتتاحي للموسم لفترة طويلة منذ انتقالها إلى  الفورموال وانارك من الحلبات التقليدية في تعتبر ألبرت ب

الحالي. وتعتبر من أكثر الحلبات شعبية بين متابعي البطولة  2022وكذلك في موسم  2021و 2010، 2006، ما عدا 1996ملبورن في 

 المستقيمة، المنحنيات السريعة والمنعطفات الضيقة، لذا فإن السائقين يحبون المنافسة عليها كذلك.مع مجموعة متنوعة من المقاطع 
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  2022 وانبطولة العالم للفورموال . 3

 خصائص الحلبات

 

 

 : إيموال2022جائزة إيميليا رومانيا الكبرى 

 كم 309.049 مسافة السباق أبريل  24 – 22 التاريخ

 63 عدد اللفات كم  4.909 طول الحلبة

 

 

 

. ونالت الحلبة 1953منذ ، حيث بدأت السباقات عليها 1952. وباتت جاهزة للتجارب بحلول شهر أكتوبر 1950تم إنشاء حلبة إيموال في 

 27ت ، باتت تحمل إيموال اسم "سان  مارينو" الشهير، حيث استضاف1981. وبدءاً من 1980شرف استضافة جائزة إيطاليا الكبرى في 

 .2006جائزة كبرى حتى 
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  2022 وانبطولة العالم للفورموال . 3

 2021النتائج بعد جائزة إيميليا رومانيا الكبرى 

 
 

 المركز السائق الفريق التوقيت  / االنسحاب شبكة االنطالق

 1 ماكس فيرشتابن ريد بُل ريسينج 2:02:34.598 3

 2 لويس هاميلتون  مرسيدس  ثانية  22.000+ 1

 3 الندو نوريس مكالرين  ثانية23.702+ 7

 4 شارل لوكلير فيراري  ثانية25.579+ 4

 5 كارلوس ساينز فيراري  ثانية27.036+ 11

 6 دانيال ريكاردو مكالرين  ثانية51.220+ 6

 7 بيير غاسلي ألفا تاوري  ثانية52.818+ 5

 8 النس سترول أستون مارتن  ثانية56.909+ 10

 9 إستيبان أوكون ألبين  ةثاني65.704+ 9

 10 فرناندو ألونسو ألبين  ثانية66.561+ 15

 11 سيرجيو بيريز ريد بُل ريسينج  ثانية67.151+ 2

 12 يوكي تسونودا ألفا تاوري  ثانية73.184+ 20

 13 كيمي رايكونن ألفا روميو  ثانية94.773+ 16

 14 أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو لفة 1+ 17

 15 سيباستيان فيتيل أستون مارتن ابانسح 13

 16 ميك شوماخر هاس لفة 2+ 18

 17 نيكيتا مازبين هاس انسحاب 19

 دون تصنيف فالتيري بوتاس مرسيدس انسحاب 8

 دون تصنيف جورج راسل ويليامز انسحاب 12

 دون تصنيف نيكوالس التيفي ويليامز انسحاب 14

 األول مركز االنطالق لويس هاميلتون 1:14:411

 أسرع لفة لويس هاميلتون 1:16.702
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  2022 وانبطولة العالم للفورموال . 3

 خصائص الحلبات

 

 

 

 2022جائزة ميامي الكبرى 

 كم  308.37 مسافة السباق مايو  08-06 الموعد

 57 عدد اللفات كم  5.41 المضمارطول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منعطفاً وثالثة مقاطع مستقيمة مع ثالثة  19كيلومتراً تضم  5.41تضم ملعب "هارد روك" في مركزها، بطول يبلغ حلبة شوارع رائعة 

 المضماركيلومتراً في الساعة. هناك بعض التغييرات في ارتفاع  320مواضع محتملة لمناطق "دي ار اس"، وسرعة قصوى تُقدر بـ 

يتجهان بشكل مرتفع مع منحنى في الوسط قبل االنحدار نزوالً. كل هذه  15و 14ن . المنعطفا16و 13كذلك، خاصة بين المنعطفين 

 الخصائص تعد بسباق مثير وحماسي.
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  2022 وانبطولة العالم للفورموال . 3

 خصائص الحلبات

 

 

 

 : كتالونيا2022سباق جائزة إسبانيا الكبرى 

 كم  307.104 مسافة السباق مايو 22 – 20 التاريخ

 66 عدد اللفات كم  4.655 الحلبة طول

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بفضل جهود العديد من األفرقاء المؤلفة من الحكومة الكاتالونية، ونادي كاتالونيا للسيارات  1989تم بناء حلبة كتالونيا في العام 

عاما  من الغياب عن  17بعد  35إسبانيا الـ  تم تنظيم سباق جائزة 1991)آر،آي،سي،سي( والمجلس البلدي لمونتميلو. في سبتمبر 
 كونها تستخدم للتجارب الشتوية كلكاتالونيا. اليوم، باتت هذه الحلبة منشأة معروفة من قبل الفرق والسائقين 

  عام.
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  2022 وانبطولة العالم للفورموال . 3

 2021النتائج بعد جائزة إسبانيا الكبرى 

 

 

 

شبكة 

 االنطالق

التوقيت  / 

 سحاباالن
 المركز السائق الفريق

 1 لويس هاميلتون مرسيدس 1:33:07.680 1

 2 ماكس فيرشتابن ريد بُل ريسينج ثانية15.841+ 2

 3 فالتيري بوتاس مرسيدس  ثانية26.610+ 3

 4 شارل لوكلير فيراري  ثانية54.616+ 4

 5 سيرجيو بيريز ريد بُل ريسينج  ثانية63.671+ 8

 6 دانيال ريكاردو رينمكال  ثانية73.768+ 7

 7 كارلوس ساينز فيراري  ثانية74.670+ 6

 8 الندو نوريس مكالرين لفة 1+ 9

 9 إستيبان أوكون ألبين لفة 1+ 5

 10 بيير غاسلي ألفا تاوري لفة 1+ 12

 11 النس سترول أستون مارتن لفة 1+ 11

 12 كيمي رايكونن ألفا روميو لفة 1+ 17

 13 سيباستيان فيتيل تنأستون مار لفة 1+ 13

 14 جورج راسل ويليامز لفة 1+ 15

 15 أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو لفة 1+ 14

 16 نيكوالس التيفي ويليامز لفة 1+ 19

 17 فرناندو ألونسو ألبين لفة 1+ 10

 18 ميك شوماخر هاس لفة 2+ 18

 19 نيكيتا مازبين هاس لفة 2+ 20

 دون تصنيف تسونودا يوكي ألفا تاوري انسحاب 16

     

 األول مركز االنطالق لويس هاميلتون 1:16.741

 أسرع لفة ماكس فيرشتابن 1:18.149
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  2022 وانبطولة العالم للفورموال . 3

 خصائص الحلبات

 

 

 2022جائزة موناكو الكبرى 

 كم   260.286 مسافة السباق مايو  29-27 الموعد

                                      عدد اللفات كم  3.337 المضمارطول 

78 

 

  

المشاهير  تعتبر موناكو إحدى أكثر الحلبات عراقة في تاريخ الفورموال وان، نظراً لموقعها المتميز في قلب اإلمارة التي تعتبر موطناً للعديد من

ظر إلى السرعة العالية وطبيعته الضيقة جداً والتي تجعل من التجاوزات حول العالم. يقدم مضمار حلبة موناكو تحديات فريدة من نوعها بالن

 اق نفسه.مهمة غاية في الصعوبة. بالتالي فإن تصفيات موناكو تكتسب أهمية بالغة بين الفرق لكونها تلعب دوراً كبيراً جداً في تحديد نتيجة السب
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 2021النتائج بعد جائزة موناكو الكبرى 

 

 
 

 المركز السائق الفريق التوقيت  / االنسحاب شبكة االنطالق

 1 ماكس فيرشتابن ريد بُل ريسينج 1:38:56.820 2

 2 كارلوس ساينز اريفير  ثانية8.968+ 4

 3 الندو نوريس مكالرين  ثانية19.427+ 5

 4 سيرجيو بيريز ريد بُل ريسينج  ثانية20.490+ 9

 5 سيباستيان فيتيل أستون مارتن  ثانية52.591+ 8

 6 بيير غاسلي ألفا تاوري  ثانية53.896+ 6

 7 لويس هاميلتون مرسيدس  ثانية68.231+ 7

 8 النس سترول أستون مارتن لفة 1+ 13

 9 إستيبان أوكون ألبين لفة 1+ 11

 10 أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو لفة 1+ 10

 11 كيمي رايكونن ألفا روميو لفة 1+ 14

 12 دانيال ريكاردو مكالرين لفة 1+ 12

 13 فرناندو ألونسو ألبين لفة 1+ 17

 14 جورج راسل ويليامز لفة 1+ 15

 15 س التيفينيكوال ويليامز لفة 1+ 18

 16 يوكي تسونودا ألفا تاوري لفة 1+ 16

 17 نيكيتا مازبين هاس لفة 3+ 19

 18 ميك شوماخر هاس لفة 3+ 20

 دون تصنيف فالتيري بوتاس مرسيدس انسحاب 3

 دون تصنيف شارل لوكلير فيراري انسحاب 1

     

 األول مركز االنطالق شارل لوكلير 1:10.346

 أسرع لفة ميلتونلويس ها 1:12.909
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  2022 وانبطولة العالم للفورموال . 3

 خصائص الحلبات

 

 

 2022جائزة أذربيجان الكبرى 

 كم  306.049 مسافة السباق يونيو  12-10 الموعد

 51 عدد اللفات كم  6.003 المضمارطول 

 

  

تسير بعكس اتجاه عقارب الساعة، من قبل هيرمان تيلكه مصمم حلبات  تم تصميم الحلبة هذه بطولها البالغ ستة كيلومترات والتي

ساحة  الفورموال وان الشهير. تدخل الحلبة ضمن المدينة القديمة التاريخية لتعرض جمال المعالم األثرية، كما أن لديها قسماً يمّر قريباً من

 "أزادليك" ومن ثم حول المبنى الحكومي باتجاه البرج الرئيسي.
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  2022 وانبطولة العالم للفورموال . 3

 2021ن الكبرى النتائج بعد جائزة أذربيجا

 

 

 المركز السائق الفريق التوقيت  / االنسحاب شبكة االنطالق

 1 سيرجيو بيريز ريد بُل ريسينج 2:13:36.410 6

 2 سيباستيان فيتيل أستون مارتن  ثانية1.385+ 11

 3 بيير غاسلي ألفا تاوري  ثانية2.762+ 4

 4 شارل لوكلير فيراري  ثانية3.828+ 1

 5 الندو نوريس مكالرين  ثانية4.754+ 9

 6 فرناندو ألونسو ألبين  ثانية6.382+ 8

 7 يوكي تسونودا ألفا تاوري  ثانية6.624+ 7

 8 كارلوس ساينز فيراري  ثانية7.709+ 5

 9 دانيال ريكاردو مكالرين  ثانية8.874+ 13

 10 كيمي رايكونن ألفا روميو  ثانية9.576+ 14

 11 أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو  ثانية10.254+ 20

 12 فالتيري بوتاس مرسيدس  ثانية11.264+ 10

 13 ميك شوماخر هاس  ثانية14.241+ 17

 14 نيكيتا مازبين هاس  ثانية14.315+ 18

 15 لويس هاميلتون مرسيدس  ثانية17.668+ 2

 16 نيكوالس التيفي ويليامز ثاني42.379+ 16

 17 جورج راسل ويليامز انسحاب 15

 18 ماكس فيرشتابن ريد بُل ريسينج انسحاب 3

 دون تصنيف النس سترول أستون مارتن انسحاب 19

 دون تصنيف إستيبان أوكون ألبين انسحاب 12

     

 األول مركز االنطالق شارل لوكلير 1:41.218

 أسرع لفة ماكس فيرشتابن 1:44.481
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  2022 وانبطولة العالم للفورموال . 3

 خصائص الحلبات

 

 

 

 2022 جائزة كندا الكبرى

 كم  305.27 مسافة السباق يونيو  19-17 الموعد

 70 عدد اللفات كم  4.361 المضمارطول 

 

  

المرة األخيرة التي شاركت فيها سيارات  2006. وكان 1982إعادة تسمية الحلبة تكريماً للبطل الكندي جيل فيلنوف بعد وفاته في تمت 

ثواٍن. وتواصل جائزة كندا الكبرى  7تشامب كار والفورموال وان على نفس المضمار الذي شهد تحّسن أداء سيارات الفئة الملكة بما يقارب 

 من الروزنامة كإحدى أكثر الجوالت شعبية في العالم سواء بين الجمهور أو السائقين والفرق.حضورها القوي ض
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  2022 وانبطولة العالم للفورموال . 3

 خصائص الحلبات

 

 

 

 : سيلفرستون2022 سباق جائزة بريطانيا الكبرى

 كم 306.198 اقمسافة السب يوليو  03 – 01 التاريخ

 52 عدد اللفات كم  5.891 طول الحلبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، وهي تقدم سباقات تقليدية فيها الكثير من العادات، مع حلبة سريعة الفورموال وانما زالت حلبة سيلفرستون من الحلبات التي تأثر عشاق 

حتى  الفورموال وان في تحديد االستراتيجيات خالل يوم السباق. وستستقبل سيلفرستون وتقدم التحديات، بينما تلعب حالة الطقس دوراً بارزاً 

البريطانية، وسلسلة  3، وهي تقدم لعشاق السيارات العديد من األحداث الرياضية على مر العام، بما في ذلك سباقات فورموال2027عام 

، ومؤخراً 1991تم إدخال العديد من التعديالت على الحلبة، بداية في العام  سباقات لومان، والموتو جي،بي، من بين العديد من األحداث...

 .2010في العام 
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  2022 وانبطولة العالم للفورموال . 3

 2021النتائج بعد جائزة بريطانيا الكبرى في سيلفرستون 

 

 

 المركز السائق الفريق التوقيت / االنسحاب شبكة االنطالق

 1 لويس هاميلتون  مرسيدس 1:58:23.284 2

 2 شارل لوكلير فيراري  ثانية3.871+ 4

 3 فالتيري بوتاس مرسيدس  ثانية11.125+ 3

 4 الندو نوريس مكالرين  ثانية28.573+ 5

 5 دانيال ريكاردو مكالرين  ثانية42.624+ 6

 6 كارلوس ساينز فيراري  ثانية43.454+ 10

 7 فرناندو ألونسو ألبين  ثانية72.093+ 7

 8 النس سترول أستون مارتن  ثانية74.289+ 14

 9 ان أوكونإستيب ألبين  ثانية76.162+ 9

 10 يوكي تسونودا ألفا تاوري  ثانية82.065+ 16

 11 بيير غاسلي ألفا تاوري  ثانية85.327+ 11

 12 جورج راسل ويليامز لفة 1+ 12

 13 أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو لفة 1+ 15

 14 نيكوالس التيفي ويليامز لفة 1+ 17

 15 كيمي رايكونن ألفا روميو لفة 1+ 13

 16 سيرجيو بيريز ريد بُل ريسينج لفة 1+ 20

 17 نيكيتا مازبين هاس لفة 1+ 19

 18 ميك شوماخر هاس لفة 1+ 18

 دون تصنيف سيباستيان فيتيل أستون مارتن انسحاب 8

 دون تصنيف ماكس فيرشتابن ريد بُل ريسينج انسحاب 1

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صير(االول )سباق ق مركز االنطالق لويس هاميلتون 1:26.134

 أسرع لفة سيرجيو بيريز 1:28.617
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  2022 وانبطولة العالم للفورموال . 3

 خصائص الحلبات

 

 

 

 : 2022 سباق جائزة النمسا الكبرى

 كم  306.452 مسافة السباق يوليو 10 – 08 التاريخ

 71 عدد اللفات كم  4.318 طول الحلبة

 

 

 
إيكلستون إلحياء سباق جائزة النمسا الكبرى بعد مرور عشرة سنوات على خروجه من روزنامة  لقد توصلت ريد بول إلتفاق مع بيرني

، عندما كانت 2003. سيتم إقامة السباق في حلبة ريد بول في سبيلبرغ، والتي استضافت سباق جائزة النمسا الكبرى عام الفورموال وان

 رينغ.-1تعرف الحلبة سابقاً باسم إيه 
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  2022 وانللفورموال  بطولة العالم. 3

 2021النتائج بعد جائزة النمسا الكبرى 

 

 

 

 

 

 المركز السائق الفريق التوقيت  / االنسحاب شبكة االنطالق

 1 ماكس فيرشتابن ريد بُل ريسينج 1:23:54.543 1

 2 فالتيري بوتاس مرسيدس  ثانية17.973+ 5

 3 الندو نوريس مكالرين  ثانية20.019+ 2

 4 لويس هاميلتون مرسيدس  يةثان46.452+ 4

 5 كارلوس ساينز فيراري  ثانية57.144+ 10

 6 سيرجيو بيريز ريد بُل ريسينج  ثانية57.915+ 3

 7 دانيال ريكاردو مكالرين  ثانية60.395+ 13

 8 شارل لوكلير فيراري  ثانية61.195+ 12

 9 بيير غاسلي ألفا تاوري  ثانية61.844+ 6

 10 ناندو ألونسوفر ألبين لفة 1+ 14

 11 جورج راسل ويليامز لفة 1+ 8

 12 يوكي تسونودا ألفا تاوري لفة 1+ 7

 13 النس سترول أستون مارتن لفة 1+ 9

 14 أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو لفة 1+ 15

 15 كيمي رايكونن ألفا روميو لفة 1+ 16

 16 نيكوالس التيفي ويليامز لفة 1+ 18

 17 سيباستيان فيتيل ارتنأستون م انسحاب 11

 18 ميك شوماخر هاس لفة 2+ 19

 19 نيكيتا مازبين هاس لفة 2+ 20

 دون تصنيف إستيبان أوكون ألبين انسحاب 17

  

 

 

 

 

 

 

 

 األول  مركز االنطالق ماكس فيرشتابن 1:03.720

 أسرع لفة ماكس فيرشتابن 1:06.200
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  2022 وانبطولة العالم للفورموال . 3

 خصائص الحلبات

 

 

 2022 جائزة فرنسا الكبرى

 كم  309.69 مسافة السباق يوليو  24-22 الموعد

 53 عدد اللفات كم  5.842 المضمارطول 

 

  

تعود بدايات الحلبة الحديثة الحالية إلى سبعينات القرن الماضي، عندما أقيم أول سباق جائزة كبرى فرنسي للفورموال واحد. وبعد سباق 

ة بول ريكار الحديثة عالية التقنية مع بدايات القرن الحالي. وكانت في البداية مخصصة ، شهدت الحلبة تحديثات ليعاد افتتاحها كحلب1990

 للتجارب فقط قبل أن تحظى بدرجة تصنيف تسمح لها باستضافة سباقات الفئة الملكة، حيث كانت السبّاقة الستعمال مناطق الخروج اآلمن بدالً 

 ً  لضمان تقديم أفضل وأمتع المنافسات. من تلك الحصوية. وتم تعديل الحلبة عدة مرات الحقا
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  2022 وانبطولة العالم للفورموال . 3

 2021النتائج بعد جائزة فرنسا الكبرى 

 

 

 

 المركز السائق الفريق التوقيت / االنسحاب شبكة االنطالق

 1 ماكس فيرشتابن ريد بُل ريسينج 1:27:25.770 1

 2 لويس هاميلتون مرسيدس  ثانية2.904+ 2

 3 سيرجيو بيريز ريد بُل ريسينج  ثانية8.811+ 4

 4 فالتيري بوتاس مرسيدس  ثانية14.618+ 3

 5 الندو نوريس مكالرين  ثانية64.032+ 8

 6 دانيال ريكاردو مكالرين  ثانية75.857+ 10

 7 بيير غاسلي ألفا تاوري  ثانية76.596+ 6

 8 فرناندو ألونسو ألبين  ثانية77.695+ 9

 9 سيباستيان فيتيل أستون مارتن  ثانية79.666+ 12

 10 النس سترول أستون مارتن  ثانية91.946+ 19

 11 كارلوس ساينز فيراري  ثانية99.337+ 5

 12 جورج راسل ويليامز لفة 1+ 14

PL +1 13 يوكي تسونودا ا تاوريألف لفة 

 14 إستيبان أوكون ألبين لفة 1+ 11

 15 أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو لفة 1+ 13

 16 شارل لوكلير فيراري لفة 1+ 7

 17 كيمي رايكونن ألفا روميو لفة 1+ 17

 18 نيكوالس التيفي ويليامز لفة 1+ 16

 19 ميك شوماخر هاس لفة 1+ 15

 20 تا مازبيننيكي هاس لفة 1+ 18

  

 

 

 

 

 

 

  

 مركز االنطالق األول ماكس فيرشتابن 1:29.990

 أسرع لفة ماكس فيرشتابن 1:36.404
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  2022 وانبطولة العالم للفورموال . 3

 خصائص الحلبات

 

 

 

 : بودابست2022 المجر الكبرىسباق جائزة 

 كم 306.630 مسافة السباق يوليو 31 – 29 التاريخ

 70 عدد اللفات كم  4.381 طول الحلبة

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منذ أول جائزة كبرى تقام خلف "الستار الحديدي"، تم بناء حلبة هنغارورنيغ في وقت قياسي وما تزال حتى اليوم معلما  يجذب الجميع في 
إليجابيات. تملك شعبية كبيرة المجر. يقام السباق في فصل الصيف، وقد تم بناء الحلبة في واد  يقدم للمشاهدين نقاط للرؤية فيها الكثير من ا

 .بين المشاهدين األجانب من كل من ألمانيا، النمسا وبولندا
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  2022 وانبطولة العالم للفورموال . 3

 2021النتائج بعد جائزة المجر الكبرى 

 
 

 المركز السائق الفريق االنسحاب / التوقيت شبكة االنطالق

 1 إستيبان أوكون ألبين 2:04:43.199 8

 غير متأهل سيباستيان فيتيل أستون مارتن ثانية 1.859+ 10

 2 لويس هاميلتون مرسيدس ثانية 2.736+ 1

 3 كارلوس ساينز فيراري ثانية 15.018+ 15

 4 فرناندو ألونسو ألبين ثانية 15.651+ 9

 5 بيير غاسلي ألفا تاوري ثانية 63.614+ 5

 6 دايوكي تسونو ألفا تاوري ثانية 75.803+ 16

 7 نيكوالس التيفي ويليامز ثانية 77.910+ 18

 8 جورج راسل ويليامز ثانية 79.094+ 17

 9 ماكس فيرشتابن ريسينجريد بُل  ثانية 80.244+ 3

 10 كيمي رايكونن ألفا روميو لفة 1+ 13

 11 دانيال ريكاردو مكالرين لفة 1+ 11

 12 ميك شوماخر هاس لفة 1+ 20

 13 أنطونيو جيوفينازي ميوألفا رو لفة 1+ 14

19 
 انسحاب

 نيكيتا مازبين هاس
دون 

 تصنيف

6 
 انسحاب

 الندو نوريس مكالرين
دون 

 تصنيف

2 
 انسحاب

 فالتيري بوتاس مرسيدس
دون 

 تصنيف

4 
 انسحاب

 سيرجيو بيريز ريسينجريد بُل 
دون 

 تصنيف

7 
 انسحاب

 شارل لوكلير فيراري
دون 

 تصنيف

12 
 انسحاب

 نس سترولال أستون مارتن
دون 

 تصنيف

  

 

 

 

  

 مركز االنطالق األول لويس هاميلتون 1:15.419

 أسرع لفة بيير غاسلي 1:18.394
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  2022 وانبطولة العالم للفورموال . 3

 خصائص الحلبات

 

 : سبا ـ فرانكورشان2022 سباق جائزة بلجيكا الكبرى

 كم  308.052 مسافة السباق أغسطس 28 – 26 التاريخ

 44 عدد اللفات كم  7.004 طول الحلبة

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عتبر حلبة سبا  ـ فرانكورشان البلجيكية اسطورية من بين الحلبات والسباقات المثيرة بفضل تاريخها العريق والفريد من نوعه. تعتبر ت

المهارات القيادية عند السائقين إحدى أكثر الحلبات تطلبا  في العالم، وذلك بسبب سرعتها، وتعرجاتها وعلوها في غابة آردين. تظهر 

، كما استضافت حلبة سبا ـ 1920عند محاولة اجتياز منعطفي "أو روج" و"بلونشيمونت". تم تصميمها في األصل في العام 

 ساعة للتحمل.   24فرانكورشان العديد من السباقات، بما فيها سباق 
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  2022 وانبطولة العالم للفورموال . 3

 2021جائزة بلجيكا الكبرى النتائج بعد 

 
 

 

 المركز السائق الفريق االنسحاب / التوقيت شبكة االنطالق

 1 ماكس فيرشتابن ريسينجريد بُل  00:03:27.071 1

 2 جورج راسل ويليامز ثانية 1.995+ 2

 3 لويس هاميلتون مرسيدس ثانية 2.601+ 3

 4 دانيال ريكاردو مكالرين ثانية 4.496+ 4

 5 سيباستيان فيتيل أستون مارتن نية ثا7.479+ 5

 6 بيير غاسلي ألفا تاوري ثانية 10.177+ 6

 7 إستيبان أوكون ألبين ثانية 11.579+ 8

 8 شارل لوكلير فيراري ثانية 12.608+ 9

 9 نيكوالس التيفي  ويليامز ثانية 15.484+ 10

 10 كارلوس ساينز فيراري ثانية 16.166+ 11

 11 فرناندو ألونسو ألبين ثانية 20.590+ 12

 12 فالتيري بوتاس مرسيدس ثانية 22.414+ 13

 13 أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو ثانية 24.163+ 14

 14 الندو نوريس مكالرين ثانية 27.109+ 15

 15 يوكي تسونودا ألفا تاوري ثانية 28.329+ 16

17 +29.507s 16 ميك شوماخر هاس ثانية 

 17 نيكيتا مازبين هاس ثانية 31.993+ 18

 18 كيمي رايكونن ألفا روميو ثانية 36.054+ 20

 19 سيرجيو بيريز ريسينجريد بُل  ثانية 38.205+ 7

 20 النس سترول أستون مارتن ثانية 44.108+ 19

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 مركز االنطالق األول ماكس فيرشتابن 1:59.765

 أسرع لفة غير مسجلة غير مسجلة
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  2022 وانولة العالم للفورموال بط. 3

 خصائص الحلبات

 

 

 : زاندفورت2022جائزة هولندا الكبرى 

                             مسافة السباق        سبتمبر  04-02      الموعد

 كم  306.587

   عدد اللفات        كم  4.259     المضمارطول 

                          72 

 

  

كجزء من جهود ما بعد الحرب في كامل أوروبا. وكانت تتألف في البداية من مضمار دائم  1984تم افتتاح زاندفورت للمرة األولى في 

البطولة إلى الحلبة ، تم اإلعالن عن عودة 2019. وفي 1985وطرقات اعتيادية. وأقيمت سباقات الفورموال وان عليها بشكل متقطع حتى 

 عاماً. 35بعد انقطاع دام أكثر من 

توصف الحلبة بأنها سريعة جداً، وجنونية، وعلى الطراز القديم. تم تحديث المضمار بما في ذلك إمالة بعض المنعطفات من أجل تحسين 

 فرص التجاوز.
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  2022 وانالعالم للفورموال  بطولة. 3

 2021النتائج بعد جائزة هولندا الكبرى 

 
 

 المركز السائق الفريق االنسحاب / التوقيت شبكة االنطالق

 1 ماكس فيرشتابن ريسينجريد بُل  1:30:05.395 1

 2 لويس هاميلتون مرسيدس ثانية 20.932+ 2

 3 فالتيري بوتاس مرسيدس ثانية 56.460+ 3

 4 بيير غاسلي ألفا تاوري لفة 1+ 4

 5 شارل لوكلير فيراري لفة 1+ 5

 6 فرناندو ألونسو ألبين لفة 1+ 9

 7 كارلوس ساينز فيراري لفة 1+ 6

 8 سيرجيو بيريز ريسينجريد بُل  لفة 1+ خط الحظائر

 9 إستيبان أوكون ألبين لفة 1+ 8

 10 الندو نوريس مكالرين لفة 1+ 13

 11 انيال ريكاردود مكالرين لفة 1+ 10

 12 النس سترول أستون مارتن لفة 2+ 12

 13 سيباستيان فيتيل أستون مارتن لفة 2+ 15

 14 أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو لفة 2+ 7

 15 روبرت كوبتسا ألفا روميو لفة 2+ 16

 16 نيكوالس التيفي ويليامز لفة 2+ خط الحظائر

 17 جورج راسل ويليامز انسحاب 11

 18 ميك شوماخر هاس لفة 3+ 17

 دون تصنيف يوكي تسونودا ألفا تاوري انسحاب 14

 دون تصنيف نيكيتا مازبين هاس انسحاب 18

  

 

 

 

 

 

 األول مركز االنطالق ماكس فيرشتابن 1:08.885

 أسرع لفة لويس هاميلتون 1:11.097
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  2022 وانبطولة العالم للفورموال . 3

 خصائص الحلبات

 

 

 

 : مونزا2022 سباق جائزة ايطاليا الكبرى

 كم  306.720 مسافة السباق سبتمبر  11 – 9 التاريخ

 53 عدد اللفات كم  5.793 طول الحلبة

 

 
 

. وتقدم أجواء استثنائية مع حب كبير الفورموال واناعتادت حلبة مونزا اإليطالية على استضافة سباقات الجوائز الكبرى منذ انطالق 
"التيفوزي"، وهي تقدم أكثر المنعطفات شهرة، على غرار منعطفات "دي ليسمو" و"بارابوليكا"، التي تقدم سرعات عالية من قبل 

 للسائقين وللمشاهدين على حد سواء.
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  2022 وانبطولة العالم للفورموال . 3

 2021النتائج بعد جائزة إيطاليا الكبرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المركز السائق قالفري االنسحاب / التوقيت شبكة االنطالق

 1 دانيال ريكاردو مكالرين 1:21:54.365 2

 2 الندو نوريس مكالرين ثانية 1.747+ 3

 3 فالتيري بوتاس مرسيدس ثانية 4.921+ 19

 4 شارل لوكلير فيراري ثانية 7.309+ 5

 5 سيرجيو بيريز ريسينجريد بُل  ثانية 8.723+ 8

 6 كارلوس ساينز فيراري ثانية 10.535+ 6

 7 النس سترول أستون مارتن ثانية 15.804+ 9

 8 فرناندو ألونسو ألبين ثانية 17.201+ 10

 9 جورج راسل ويليامز ثانية 19.742+ 14

 10 إستيبان أوكون ألبين ثانية 20.868+ 12

 11 نيكوالس التيفي ويليامز ثانية 23.743+ 13

 12 سيباستيان فيتيل أستون مارتن ثانية 24.621+ 11

 13 أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو ثانية 27.216+ 7

 14 روبرت كوبتسا ألفا روميو ثانية 29.769+ 17

 15 ميك شوماخر هاس ثانية 51.088+ 18

 دون تصنيف نيكيتا مازبين هاس انسحاب 16

 دون تصنيف لويس هاميلتون مرسيدس انسحاب 4

 فدون تصني ماكس فيرشتابن ريسينجريد بُل  انسحاب 1

PL دون تصنيف بيير غاسلي ألفا تاوري انسحاب 

 دون تصنيف يوكي تسونودا ألفا تاوري انسحاب 15

  

 

 

 

 

 

 األول )سباق قصير( مركز االنطالق فالتيري بوتاس 1:19.555

 أسرع لفة دانيال ريكاردو 1:24.812
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  2022 وانبطولة العالم للفورموال . 3

 خصائص الحلبات

 

 

 2022 سنغافورة الكبرىجائزة 

  02-سبتمبر  30 الموعد

 أكتوبر

 كم  308.706 مسافة السباق

 61 عدد اللفات كم  5.063 المضمارطول 

 

 

  

ث كانت أول سباق ليلي على اإلطالق في تاريخ البطولة. ، حيوانتستضيف حلبة شوارع مارينا باي جائزة سنغافورة الكبرى للفورموال 

قين ونظراً لمكانة المدينة الشهيرة فقد اجتذبت الكثير من المتابعين حول العالم وشهدت منافسات حماسية على مّر المواسم. يتوجب على السائ

 مان أفضل مستويات الرؤية.خوض تحديات القيادة الليلية على الحلبة السريعة التي تُنار بنظام إضاءة حديث لض
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  2022 وانبطولة العالم للفورموال . 3

 خصائص الحلبات

 

 

 : سوزوكا2022جائزة اليابان الكبرى 

 كم  307.471 مسافة السباق أكتوبر  09-07 الموعد

 53 عدد اللفات كم  5.807 المضمارطول 

 

  

  

، وتعتبر من الحلبات المفضلة للسائقين نظراً لمنعطفاتها الصعبة. 1962تم تصميم الحلبة في البداية كي تكون حلبة اختبارات لدى هوندا في 

 فر فرصاً للتجاوز.حيث تشهد منافسات حماسية للغاية كل عام خاصة بعد المقطع المستقيم الذي يو 8وتتميز بشكلها المماثل لرقم 
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  2022 وانبطولة العالم للفورموال . 3

 خصائص الحلبات

 

 

 أوستن : 2022جائزة الواليات المتحدة األمريكية الكبرى 

 كم  308.405 مسافة السباق أكتوبر  23-21 الموعد

 56 عدد اللفات كم  5.513 المضمارطول 

 

 

  

، عادت جائزة الواليات المتحدة األمريكية إلى روزنامة الفورموال وان في أوستن، تكساس، كأول جائزة كبرى على أراٍض أمريكية 2012في 

 منعطفاً تقدم إثارة عالية ومنافسات حماسية. 20في إنديانابوليس. ويتجه المضمار بعكس عقارب الساعة مع  2007منذ 
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  2022 وانال بطولة العالم للفورمو. 3

 2021النتائج بعد جائزة الواليات المتحدة الكبرى 

 

 

 المركز السائق الفريق االنسحاب / التوقيت شبكة االنطالق

 1 ماكس فيرشتابن ريسينجريد بُل  1:34:36.552 1

 2 لويس هاميلتون  مرسيدس ثانية 1.333+ 2

 3 سيرجيو بيريز ريسينجريد بُل  ثانية 42.223+ 3

 4 شارل لوكلير فيراري ثانية 52.246+ 4

 5 دانيال ريكاردو مكالرين ثانية 76.854+ 6

 6 فالتيري بوتاس مرسيدس ثانية 80.128+ 9

 7 كارلوس ساينز فيراري ثانية 83.545+ 5

 8 الندو نوريس مكالرين ثانية 84.395+ 7

 9 يوكي تسونودا ألفا تاوري لفة 1+ 10

 10 تيان فيتيلسيباس أستون مارتن لفة 1+ 18

 11 أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو لفة 1+ 12

 12 النس سترول أستون مارتن لفة 1+ 13

 13 كيمي رايكونن ألفا روميو لفة 1+ 15

 14 جورج راسل ويليامز لفة 1+ 20

 15 نيكوالس التيفي ويليامز لفة 1+ 14

 16 ميك شوماخر هاس لفة 2+ 16

 17 يننيكيتا مازب هاس لفة 2+ 17

 دون تصنيف فرناندو ألونسو ألبين انسحاب 19

 دون تصنيف إستيبان أوكون ألبين انسحاب 11

 دون تصنيف بيير غاسلي ألفا تاوري انسحاب 8

  

 

 

 

  

 األول مركز االنطالق ماكس فيرشتابن 1:32.910

 أسرع لفة لويس هاميلتون 1:38.485
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  2022 وانبطولة العالم للفورموال . 3

 خصائص الحلبات

 

 

 : مكسيكو سيتي2022جائزة المكسيك الكبرى 

 كم  305.354 مسافة السباق أكتوبر  30-28 الموعد

 71 عدد اللفات كم  4.304 المضمارطول 

 

 

  

، حيث تقع حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز في قلب مكسيكو سيتي، كما أنها لم تستضف أي 2015لى الفورموال وان في عادت إ

. تم تحديث المنشآت بشكل كبير إضافة إلى إعادة سفلتة المضمار مع إدخال عدة تغييرات 1992سباق جائزة كبرى للفورموال واحد منذ 

 الحلبة نجاحات كبيرة حيث قدمت سباقات حماسية للغاية، وفازت بجائزة "فيا" ألفضل تنظيم. كذلك على بعض المنعطفات. وشهدت
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  2022 وانبطولة العالم للفورموال . 3

 2021النتائج بعد جائزة المكسيك الكبرى 

 

 المركز السائق الفريق اباالنسح / التوقيت شبكة االنطالق

 1 ماكس فيرشتابن ريسينجريد بُل  1:38:39.086 3

2 +16.555s 2 لويس هاميلتون  مرسيدس 

4 +17.752s  3 سيرجيو بيريز ريسينجريد بُل 

 4 بيير غاسلي ألفا تاوري ثانية 63.845+ 5

 5 شارل لوكلير  فيراري ثانية 81.037+ 8

 6 زكارلوس ساين فيراري لفة 1+ 6

 7 سيباستيان فيتيل أستون مارتن لفة 1+ 9

 8 كيمي رايكونن ألفا روميو لفة 1+ 10

 9 فرناندو ألونسو ألبين لفة 1+ 12

 10 الندو نوريس مكالرين لفة 1+ 18

 11 أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو لفة 1+ 11

 12 دانيال ريكاردو مكالرين لفة 1+ 7

 13 ونإستيبان أوك ألبين لفة 1+ 19

 14 النس سترول أستون مارتن لفة 2+ 20

 15 فالتيري بوتاس مرسيدس لفة 2+ 1

 16 جورج راسل ويليامز لفة 2+ 16

 17 نيكوالس التيفي ويليامز لفة 2+ 13

 18 نيكيتا مازبين هاس لفة 3+ 15

 دون تصنيف ميك شوماخر هاس انسحاب 14

 يفدون تصن يوكي تسونودا ألفا تاوري انسحاب 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 األول مركز االنطالق فالتيري بوتاس 1:15.875

 أسرع لفة فالتيري بوتاس 1:17.774
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  2022 وانبطولة العالم للفورموال . 3

 خصائص الحلبات

 

 

 ساوباولو: 2022 جائزة البرازيل الكبرى

 كم  305.879 مسافة السباق نوفمبر  13-11 الموعد

 71 عدد اللفات كم  4.309 المضمارطول 

 

 

  

 من موقعها في قلب ساوباولو البرازيلية، تعتبر الحلبة موطناً لجائزة البرازيل الكبرى. ولطالما استضافت حلبة إنترالغوس معارك حماسية

في اللفة األخيرة. تعتبر من أكثر الحلبات تطلباً، وما زال يمتلك آالن بروست الرقم  2008للغاية من بينها فوز لويس هاميلتون بلقب موسم 

القياسي مع ستة انتصارات. وبالرغم من عدم وجود بطل برازيلي بعد وفاة إيرتون سينا، لكن الجمهور البرازيلي مشهور بشغفه الكبير 

 وحبه لهذه الرياضة.
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  2022 وانبطولة العالم للفورموال . 3

 2021النتائج بعد جائزة البرازيل الكبرى 

 

 

 المركز السائق الفريق االنسحاب / التوقيت شبكة االنطالق

 1 لويس هاميلتون  مرسيدس 1:32:22.851 10

 2 ماكس فيرشتابن ريسينجريد بُل  ثانية 10.496+ 2

 3 فالتيري بوتاس مرسيدس انية ث13.576+ 1

 4 سيرجيو بيريز ريسينجريد بُل  ثانية 39.940+ 4

 5 شارل لوكلير  فيراري ثانية 49.517+ 6

 6 كارلوس ساينز فيراري ثانية 51.820+ 3

 7 بيير غاسلي ألفا تاوري لفة 1+ 7

 8 إستيبان أوكون ألبين لفة 1+ 8

 9 فرناندو ألونسو ألبين لفة 1+ 12

 10 الندو نوريس مكالرين لفة 1+ 5

 11 سيباستيان فيتيل أستون مارتن لفة 1+ 9

 12 كيمي رايكونن ألفا روميو لفة 1+ 20

 13 جورج راسل ويليامز لفة 1+ 17

 14 أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو لفة 1+ 13

 15 يوكي تسونودا ألفا تاوري لفة 1+ 15

 16 نيكوالس التيفي ويليامز لفة 1+ 16

 17 نيكيتا مازبين هاس لفة 2+ 19

 18 ميك شوماخر هاس لفة 2+ 18

 دون تصنيف دانيال ريكاردو مكالرين انسحاب 11

 دون تصنيف النس سترول أستون مارتن انسحاب 14

  

 

 

 

 

 

  

 األول )سباق قصير( مركز االنطالق ماكس فيرشتابن 1:08.372

 أسرع لفة سيرجيو بيريز 1:11.010
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  2022 وانبطولة العالم للفورموال . 3

 خصائص الحلبات

 

 

 

 : مرسى ياس2022 سباق جائزة أبو ظبي الكبرى

 كم 305.355 مسافة السباق نوفمبر  20 – 18 التاريخ

 55 عدد اللفات كم  5.554 طول الحلبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الذي يبدأ في النهار وينتهي في الليل، مع انطالقة في تمام الساعة  الفورموال وانفي  يعتبر سباق جائزة أبو ظبي الكبرى السباق الوحيد

بالتوقيت المحلي. تتم إضاءة األنوار منذ بداية السباق من أجل أن تؤمن استمرارية مع السباق هبوط الظالم. كان هذا السباق األخير  17:00

 على روزنامة البطولة خالل المواسم الماضية.
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  2022 وانبطولة العالم للفورموال . 3

 2021النتائج بعد جائزة أبوظبي الكبرى 

 

 

 المركز السائق الفريق االنسحاب / التوقيت شبكة االنطالق

 1 ماكس فيرشتابن ريسينجريد بُل  1:30:17.345 1

 2 لويس هاميلتون  مرسيدس ثانية 2.256+ 2

 3 كارلوس ساينز فيراري ثانية 5.173+ 5

 4 يوكي تسونودا ألفا تاوري ثانية 5.692+ 8

 5 بيير غاسلي ألفا تاوري ثانية 6.531+ 12

 6 فالتيري بوتاس مرسيدس ثانية 7.463+ 6

 7 الندو نوريس مكالرين ثانية 59.200+ 3

 8 فرناندو ألونسو ألبين ثانية 61.708+ 11

 9 إستيبان أوكون ألبين ثانية 64.026+ 9

 10 شارل لوكلير فيراري  ثانية66.057+ 7

 11 سيباستيان فيتيل أستون مارتن ثانية 67.527+ 15

 12 دانيال ريكاردو مكالرين لفة 1+ 10

 13 النس سترول أستون مارتن لفة 1+ 13

 14 ميك شوماخر هاس لفة 1+ 19

 15 سيرجيو بيريز ريسينجريد بُل  انسحاب 4

 صنيفدون ت نيكوالس التيفي ويليامز انسحاب 16

 دون تصنيف أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو انسحاب 14

 دون تصنيف جورج راسل ويليامز انسحاب 17

 دون تصنيف كيمي رايكونن ألفا روميو انسحاب 18

 دون تصنيف نيكيتا مازبين هاس انسحاب ال مركز

   

 

 

 

 

 األول مركز االنطالق ماكس فيرشتابن 1:22.109

 أسرع لفة بنماكس فيرشتا 1:26.103
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 : معلومات الفرق2020بطولة العالم للفورموال واحد . 4

  

 

 1مرسيدس إيه أم جي بتروناس إف

 
 

 000 844 1280(0) 44+اهلاتف  أوبريايشن سنرت  املقر: 
 001 844 1280( 0) 44+         الفاكس   يف ابركلي

 www.mercedesAMGF1.com املوقع اإللكرتوين نكلرتاا يب دي 7  13ن ن 
   توتو وولف مدير الفريق والمدير التنفيذي

 مايك إيلوت  المدير التقني

 
 التواصل اإلعالمي

 
   برادلي لورد مدير التواصل

 blord@mercedesamgf1.comMob: + 44 (0)7785 682 893 Email:  

 
    يتشارد ويلسونر مدير التنسيق اإلعالمي

  com1richwlson@mercedesamgf.البريد اإللكتروني   +44 )0(7919 451 618الهاتف: 

    
  روزا هيريرو فينيغاس المسؤول اإلعالمي

البريد   191 353 7469 44+: الهاتف 

  rherrerovenegas@mercedesamgf1.comاإللكتروني

 
 13دبليو         : الهيكل   1970 المشاركة األولى

 مرسيدس     وحدة الطاقة:  8  لقب الصانعين

    249 عدد المشاركات في السباقات

 115 عدد مرات الفوز

 85 لفة أسرع

 6298.50 مجموع النقاط 127 نطالق من المركز األولاال
 

 

 

      جورج راسل       لويس هاميلتون

44  63 

   
 15/02/1998  تاريخ الميالد  07/01/1985 تاريخ الميالد

 2019 المشاركة األولى  2007 المشاركة األولى

 60 عدد المشاركات في السباقات  288 عدد المشاركات في السباقات

 00 عدد مرات الفوز 103 عدد مرات الفوز

 00 االنطالق من المركز األول 103 االنطالق من المركز األول

 01  منصة التتويج 182 منصة التتويج

 0 فورموال وانألقاب ال 7 ال وانفورموألقاب ال

 19   مجموع النقاط 4165.5   مجموع النقاط

mailto:blord@mercedesamgf1.com
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  ريسينجأوراكل ريد بُل 

 

 
 279700 1908(0) 44+  الهاتف برادبيرن درايف  المقر:

 279810 1908(0) 44+  الفاكس تيبروك 

 www.redbullracing.com اإللكتروني الموقع ميلتون كينيس 

     . انكلترابي جي 8. 7إم كي  
 واش بيير  المدير التقني كريستسان هورنر  مدير الفريق

 
 التواصل اإلعالمي

 سميث-جاك هيكستول مسؤول

 البريد اإللكتروني:  +44 )0(7892 760669   الموبايل:  التواصل

jacques.hsmith@redbullracing.com 

 
 مدير االتصاالت

 Victoria.lloyd@redbullracing.com البريد اإللكتروني:    4196 41 7712(0) 44+ الموبايل: فيكتوريا لويد

 البريد اإللكتروني:      018 951 7562(0) 44+ الموبايل:  دانا هيكفانغ  صحافيالمسؤول ال

dana.hickfang@redbullracing.com 

 
 18آر.بي هيكلال 1997 المشاركة األولى

 ريدبول باورترين  المحرك 4 ألقاب الصانعين

   326 عدد المشاركات

 75 مرات الفوز

 76 أسرع لفة

 5629 مجموع النقاط 73 االنطالق من المركز األولئ

 

 

  11سيرجيو بيريز   33ماكس فيرشتابن  

   
 

 
 26/01/1990 تاريخ الميالد 30/09/1997 الميالد تاريخ

 2011 المشاركة األولى 2014 ولىاأل المشاركة

 214 عدد المشاركات 141  المشاركات عدد

 2 الفوز مرات 20 الفوز مرات

 0 من المركز األول االنطالق 13 االنطالق من المركز األول

 15 التتويج منصات 60  التتويج منصات

 0 فورموال وانألقاب ال 1 فورموال وانألقاب ال

  896 نقاطال مجموع 1557.5 النقاط مجموع

 

 

 

 

 

mailto:jacques.hsmith@redbullracing.com
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  سكوديريا فيراري

 

 
 111 949 536 39+ التلفون فيراري. إسز بيز إيه المقر

 049 949 536 39+  الفاكس 57-55فيا أسكاري  

 www.ferrari.com الموقع اإللكتروني مارانيللو 41053 

 إيطاليا 

 ماتيا بينوتو مدير الفريق
 رييإنريكو غالت –إنريكو كارديلي  المدير التقني

 
 التواصل اإلعالمي

 635 0556 344 39+: موبايل  سيلفيا هوفر
 comSilvia.Hoffer@ferrari. البريد اإللكتروني:

 

 F1-75 الهيكل 1950     وان المشاركة األولى في الفورموال
 فيراري وحدة الطاقة 16       ألقاب الصانعين

   1032       شاركاتعدد الم

 239  مرات الفوز

 253  أسرع لفة
 9610   مجموع النقاط 223  االنطالق من المركز األول

 
 شارل لوكلير                                            كارلوس ساينز

55  16 

   
 

 16/10/1997  تاريخ الميالد 01/09/1994 تاريخ الميالد

 2018 1المشاركة األولى في الفورموال 12015فورموالالمشاركة األولى في ال

 81 عدد المشاركات 141 عدد المشاركات

 2 مرات الفوز 00 مرات الفوز

 9 االنطالق من المركز األول 00 االنطالق من المركز األول

 13 منصات التتويج 6 منصات التتويج
  0 فورموال وانألقاب ال 0 فورموال وانألقاب ال

 560 مجموع النقاط 536.5 مجموع النقاط
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 فريق مكالرين

 

 

 

 

 

 
 900 261 1483( 0) 44+ الهاتف مكالرين المقر

 902 261 1483( 0) 44+  الفاكس المركز التقني 

 www.mclaren.com اإللكتروني الموقع تشيرتسي رود 

 ووكينغ، سورري 

 GU21 4YHإنكلترا . 

   أندرياس سيدل الفريق مدير

   جايمس كي التقني يرالمد

 

 التواصل اإلعالمي

 714614 7468(0) 44+ الموبايل: Tim Bampton  مدير االتصاالت للمجموعة

 tim.bampton@mclaren.com البريد اإللكتروني:   

 

 
    7388961954 (0) 44+ بول الموبايل: هاري                                          رئيس قسم االتصاالت

  charlotte.sefton@mclaren.com البريد اإللكتروني:    

 
 7500065321(0)44+ كاروليت سيفتون الموبايل:  المسؤول اإلعالمي

 Charlotte.sefton@mclaren.com البريد اإللكتروني:   

 36أم.سي.أل الهيكل 1966 المشاركة األولى

  رينو  المحرك 8 ألقاب الصانعين

   906 عدد المشاركات

 183 ت الفوزمرا

 160 أسرع لفة

 5830.5 مجموع النقاط 156 االنطالق من المركز األول
  دانيال ريكاردو                                         الندو نوريس 

04  03 

   
 
 

 01/07/1989 تاريخ الميالد 13/11/1999 تاريخ الميالد

 2011 المشاركة األولى 2019  المشاركة األولى

  210 عدد المشاركات 60 المشاركاتعدد 

 8 مرات الفوز 0 مرات الفوز

 3 االنطالق من المركز األول 1 االنطالق من المركز األول

 32 منصات التتويج 5  منصات التتويج

 0 فورموال وانألقاب ال 0 فورموال وانألقاب ال

 1274 مجموع النقاط 306 مجموع النقاط
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 فريق بي دبليو تي ألبين

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 000 678 1608(0) 44+  لهاتفا وايتوايز،  المقر

 609 678 1608(0) 44+  الفاكس المركز التقني 

 www.renaultsport.com الموقع اإللكتروني إنكلترا إنستون 

   تمار زافناورأو مدير الفريق

  بات فراي المدير التقني

   

 التواصل اإلعالمي

 زيلوتأوريلي دون مسؤول التنسيق اإلعالمي

 Mob +44 (0)7825 938476; aurelie.donzelot@uk.renaultsportf1.com 

  

  lucy.genon@uk.renaultsportracing.comLucy Genon Mob +33 6 11 71 61 78;   

  

 كالريس هوفمان 

 clarisse.hoffmann@uk.renaultsportracing.comMob +44 7747 468273;  

 

 جايمس لويد صحافيالمسؤول ال

 james.lloyd@uk.renaultsportracing.comMob +44 7827 879601;  

  

 ل كاليتونمايك 

 Mob +44 7768 385559; michael.clayton@uk.renaultsportracing.com 

 

 522اي الهيكل 1986 المشاركة األولى

 رينو   المحرك 2  ألقاب المصنعين

   403  عدد المشاركات

 21  عدد االنتصارات

 15 أسرع لفة

 1777  عدد النقاط 20  األول مركز االنطالق

 

       إستيبان أوكون                                                        فيرناندو ألونسو

14             31 

                                    
 

 

 17/09/1996 تاريخ الميالد 29/07/1981 تاريخ الميالد

 2016 أول مشاركة 2001 أول مشاركة

 89  عدد المشاركات 336 عدد المشاركات

 01 عدد االنتصارات 32  تصاراتعدد االن

 0 األول مركز االنطالق 22  األول مركز االنطالق

 02 منصات التتويج 98  منصات التتويج

 0 عدد األلقاب 2 عدد األلقاب

 272 مجموع النقاط 1980  مجموع النقاط

 

mailto:lucy.genon@uk.renaultsportracing.com
mailto:clarisse.hoffmann@uk.renaultsportracing.com
mailto:james.lloyd@uk.renaultsportracing.com
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 سكوديريا ألفا تاوري 

 

 

 

 

 

 
 111 696 546(0) 39+ الهاتف 229بواريا، فيا  المقر

 998 620 546(0) 39+  الفاكس 48018فاينزا آر إيه  

  www.tororosso.com اإللكتروني الموقع إيطاليا 

  

    فرانز توست الفريق مدير

 جودي إيغينتون  الفني المدير

 

 694 7113 335 39فابيانا فاينتي موبايل: + اإلعالمي التواصل

 fabiana.valenti@tororosso.comالبريد اإللكتروني:  

 
  جينيفر سيبر المسؤول اإلعالمي

 Jennifer.seeber@tororosso.com البريد اإللكتروني: 6095017 348 39+ الموبايل:  

 
 03إيه.تي الهيكل 2006 المشاركة األولى

 ريدبول باورترين  المحرك 0 الصانعين ألقاب

   40 المشاركات عدد

 2 الفوز مرات

 2 لفة أسرع

 249 النقاط مجموع 1 االنطالق من المركز األول

 
  بيير غاسلي                                         يوكي تسونودا

22  10 

   
 

 07/02/1996 تاريخ الميالد 11/05/2000 تاريخ الميالد

 2017 المشاركة األولى 2021 المشاركة األولى

 86 عدد المشاركات 22 عدد المشاركات

 1 مرات الفوز 0 مرات الفوز

 0 االنطالق من المركز األول 0 طالق من المركز األولاالن

 3 منصات التتويج 0 منصات التتويج

 0 فورموال وانألقاب ال 0 فورموال وانألقاب ال
 309 النقاط مجموع 32 مجموع النقاط
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 فريق أستون مارتن كوغنيزانت

 

 

 800 850 1327(0) 44+  الهاتف دادفورد رود،  المقر

 993 857 1327(0) 44+  كسالفا سيلفرستون 

 NN12 8TJ الموقع اإللكتروني www.astonmartinf1.com 

 إنكلترا 

 

   أندرو غرين المدير التقني مايك كراك   مدير الفريق والمدير التنفيذي

      

 التواصل اإلعالمي
 ويل هينغز رئيس قسم التواصل اإلعالمي

 will.hings@racingpoint.comMob: +44 (0)7734 202020 Email:  

 

 جوان ريفيل كبير القسم اإلعالمي

 Mob: +44 (0)7408 901384 

 Email: Joanne.revill@astonmartinf1.com 

 

 22اي ام ار الهيكل 2018 أول مشاركة

 مرسيدس  المحرك 0  ألقاب المصنعين

   28 عدد المشاركات

  1  عدد االنتصارات

 0 أسرع  لفة
 77 مجموع النقاط 1 األول مركز االنطالق

 

  النس سترول                                      سيباستيان فيتيل

5  18 

   
 

 Date of Birth  29/10/1998 03/07/1987  تاريخ الميالد

 Formula 1 Debut  2017 2007 أول مشاركة

 GP Starts  100 280  عدد المشاركات

 GP Wins  0 53 عدد االنتصارات

 Pole Positions  1 57  األول مركز االنطالق

 Podiums  3 122  منصات التتويج

 F1 Titles  0 4  األلقاب

 Total F1 Points 176 3061  مجموع النقاط

  

http://www.astonmartinf1.com/
mailto:will.hings@racingpoint.com
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 ريسينجويليامز 

 

 

 

 
 700 777 1235(0) 44+ الهاتف انتاجو ،غروف المقر

 960 777 1235(0) 44+  الفاكس أوكسفوردشير 

 www.williamsf1.com الموقع اإللكتروني دي كيو  0 12أو إكس  

 انكلترا 

 
  زافييه ديميزون-فرانسوا المدير التقني يوست كابيتو مدير الفريق

 
 التواصل اإلعالمي

   
 275762 7977(0) 44: +موبايل سوفي أووغ 

 sophie.ogg@williamsf1.com: البريد اإللكتروني 

 

 
 44إف.دبليو الهيكل 1987  أول مشاركة

 مرسيدس  المحرك 9 ألقاب الصانعين

    759 عدد المشاركات

 114 مرات الفوز

 133 أسرع لفة

 3578 مجموع النقاط 129 االنطالق من المركز األول

 
       نيكوالس التيفي       أليكسندر ألبون

23                               6 

    
 

 29/06/1995 تاريخ الميالد 23/03/1996 تاريخ الميالد

 2020 فورموال وانالمشاركة األولى في ال  2019 فورموال وانالمشاركة األولى في ال

 39 عدد المشاركات 38 عدد المشاركات

 0  مرات الفوز 0 مرات الفوز

 0 االنطالق من المركز األول 0 األولاالنطالق من المركز 

 0  منصات التتويج 2 منصات التتويج

 0 فورموال وانألقاب ال 0 فورموال وانألقاب ال

 7  مجموع النقاط 197 مجموع النقاط
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 أورلين ريسينجألفا روميو 

 

 

 

 
 9000 973 44 41+ الهاتف 9وايلد باتشيستراس  المقر

  9001 973 44 44+  الفاكس 8340هينويل  

 www.sauber-group.com اإللكتروني الموقع سويسرا 

 

   فريدريك فاسور مدير الفريق
   يان مونشو المدير التقني

   

  
 التواصل اإلعالمي

 
 mgroup.co-William.Ponissi@sauberويل بونيسي:   مدير قسم

  85 57 591 79 41+الموبايل:  صاالتاالت
 

 

 
 42سي الهيكل 1993 األولى المشاركة

 فيراري  المحرك 0 الصانعين ألقاب

   170 المشاركات عدد

 1  الفوز مرات

 5 لفة أسرع

 128 مجموع النقاط 1 من المركز األول االنطالق

 

 
   فالتيري بوتاس    وانيو زهوج

24  77 

   
 28/08/1989 تاريخ الميالد 30/05/1999 تاريخ الميالد

 2013 المشاركة األولى 2022 المشاركة األولى

 178 عدد المشاركات 0 عدد المشاركات

 10 مرات الفوز 0 مرات الفوز

 20 االنطالق من المركز األول 0 االنطالق من المركز األول

 67 منصات التتويج  0 منصات التتويج

 0 موال وانفورألقاب ال 0 فورموال وانألقاب ال

 1738  مجموع النقاط 0 مجموع النقاط
  

mailto:William.Ponissi@sauber-group.co
mailto:William.Ponissi@sauber-group.co
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 فريق هاس

 

 
 

 
 262455 1295(0) 44 + الهاتف كانابوليس المقر

 كارولينا الشمالية                                                                                                                    

  تحدة األميركيةالواليات الم 

 www.haasf1team.com اإللكتروني الموقع  
  غونتر شتاينر الفريق مدير

  سايمون ريستا التقني المدير

   
 التواصل اإلعالمي

 

 
 ستيورات موريسون صحافيالمسؤول ال

  team.com1smorrison@haasfالبريد اإللكتروني:  +44 1295 237112الموبايل:  

        

 
 22 -في.أف  الهيكل 2016 المشاركة األولى

 فيراري   المحرك 0 ألقاب الصانعين

   122 عدد المشاركات

 0 مرات الفوز

 2 أسرع لفة

 200 المجموع الكامل 0 االنطالق من المركز األول
 

 
  كيفن ماغنوسسن  ميك شوماخر

47  9 

   

 
 05/10/1992 تاريخ الميالد 22/03/1999 تاريخ الميالد

 2014 المشاركة األولى 2021 المشاركة األولى

 119 عدد المشاركات 22 عدد المشاركات

 0 مرات الفوز 0 مرات الفوز

 0 االنطالق من المركز األول 0 االنطالق من المركز األول

 1 منصات التتويج 0 منصات التتويج

 0 وال وانفورمألقاب ال 0 فورموال وانألقاب ال

 158 مجموع النقاط 0  مجموع النقاط
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 2021 الفورموال وان. بيانات إحصائية لبطولة العالم في 5

 2021األول/الفائز/اللفة األسرع في  مركز االنطالق
 

 أسرع لفة الفائز األول مركز االنطالق  الجولة

 فالتيري بوتاس لويس هاميلتون ماكس فيرشتابن البحرين

 لويس هاميلتون ماكس فيرشتابن لويس هاميلتون انياإميليا روم

 فالتيري بوتاس لويس هاميلتون فالتيري بوتاس البرتغال

 ماكس فيرشتابن لويس هاميلتون لويس هاميلتون إسبانيا

 لويس هاميلتون ماكس فيرشتابن شارل لوكلير موناكو

 ماكس فيرشتابن سيرجيو بيريز شارل لوكلير أذربيجان

 ماكس فيرشتابن ماكس فيرشتابن كس فيرشتابنما فرنسا

 لويس هاميلتون ماكس فيرشتابن ماكس فيرشتابن ستيريا

 ماكس فيرشتابن ماكس فيرشتابن ماكس فيرشتابن النمسا

 سيرجيو بيريز لويس هاميلتون ماكس فيرشتابن بريطانيا

 بيير غاسلي إستيبان أوكون لويس هاميلتون المجر

 0 ماكس فيرشتابن بنماكس فيرشتا بلجيكا

 لويس هاميلتون ماكس فيرشتابن ماكس فيرشتابن هولندا

 دانيال ريكاردو دانيال ريكاردو ماكس فيرشتابن إيطاليا

 الندو نوريس لويس هاميلتون الندو نوريس رسيات

 فالتيري بوتاس فالتيري بوتاس فالتيري بوتاس تركيا

 لويس هاميلتون شتابنماكس فير ماكس فيرشتابن الواليات المتحدة

 فالتيري بوتاس ماكس فيرشتابن فالتيري بوتاس المكسيك

 سيرجيو بيريز لويس هاميلتون فالتيري بوتاس البرازيل

 ماكس فيرشتابن لويس هاميلتون لويس هاميلتون قطر

 لويس هاميلتون لويس هاميلتون لويس هاميلتون السعودية

 ماكس فيرشتابن ماكس فيرشتابن ماكس فيرشتابن أبوظبي
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 2021 الفورموال وان. بيانات إحصائية لبطولة العالم في 5

 

 2021 – ترتيب الفرق

 
 

 الفريق النقاط

 مرسيدس 613.5

 ريد بُل هوندا 585.5

 فيراري 323.5

 مكالرين 275

 ألبين 155

 ألفا تاوري 142

 أستون مارتن 77

 ويليامز 23

 ألفا روميو 13

 هاس 0
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 2021 الفورموال وان. بيانات إحصائية لبطولة العالم في 5

 

  2021ترتيب السائقين لموسم 

 
 

 السائق النقاط

 ماكس فيرشتابن 395.5

 لويس هاميلتون 387.5

 فالتيري بوتاس 226

 سيرجيو بيريز 190

 كارلوس ساينز 164.5

 الندو نوريس 160

 شارل لوكلير 159

 دودانيال ريكار 115

 بيير غاسلي 110

 فرناندو ألونسو 81

 إستيبان أوكون 74

 سيباستيان فيتيل 43

 النس سترول 34

 يوكي تسونودا 32

 جورج راسل 16

 كيمي رايكونن 10

 نيكوالس التيفي 7

 أنطونيو جيوفينازي 3

 ميك شوماخر 0

 روبرت كوبتسا 0

 نيكيتا مازبين 0
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 2022 الفورموال وانلة العالم في . بيانات إحصائية لبطو5

 الفائزون السابقون –إحصائيات تاريخية لجائزة البحرين الكبرى 
 

 2021 - 2004الفائزون السابقون: 
 

 

 

 لفة أسرع االنطالق خط عند االول املركز الفائز السنة

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

2016 
2017 
2018 
2019 

2020 

2021 

 شوماخر مايكل
 الونسو فرانندو
 الونسو فرانندو
 ماسا فيلييب
 ماسا فيلييب

 جنسون ابتون
 فرانندو ألونسو
 مل يُنظم السباق

 سيباستيان فيتيل
 سيباستيان فيتيل
 لويس هاملتون
 لويس هاميلتون

 نيكو روزبرغ
 سيباستيان فيتيل
 سيباستيان فيتيل
 لويس هاميلتون

 لويس هاميلتون
 هاميلتونلويس 

 

 شوماخر مايكل
 الونسو فرانندو
 شوماخر مايكل
 ماسا فيلييب

  اتسكوب  روبرت
 تروللي ايرنو

 فيتيل سيباستيان
 مل يُنظم السباق

 سيباستيان فيتيل
 نيكو روزبرغ
 نيكو روزبرغ

 لويس هاميلتون
 لويس هاميلتون
 فالتريي بواتس

 سيباستيان فيتيل
 شارل لوكلري

 لويس هاميلتون
 ابنماكس فريشت

 

 شوماخر مايكل
 الروزا دو بدرو
 روزبرغ نيكو
 ماسا فيلييب

 كوفاالينن  هايكي
 ايرنو تروللي

 فرانندو ألونسو
 مل يُنظم السباق

 سيباستيان فيتيل
 سيباستيان فيتيل

 نيكو روزبرغ
 كيمي رايكونن

 نيكو روزبرغ
 لويس هاميلتون
 فالتريي بواتس

 شارل لوكلري

 ماكس فريشتابن
 فالتريي بواتس
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 2022 الفورموال وان. بيانات إحصائية لبطولة العالم في 5

 2021نتائج جائزة البحرين الكبرى 

 

 المركز السائق الفريق االنسحاب/التوقيت االنطالق

 1 لويس هاميلتون مرسيدس 1:32:03.897 2

 2 ماكس فيرشتابن ريسينجريد بُل  ثانية0.745+ 1

 3 اسفالتيري بوت مرسيدس ثانية 37.383+ 3

 4 الندو نوريس مكالرين ثانية 46.466+ 7

خط 

 الحظائر
 5 سيرجيو بيريز ريسينجريد بُل  ثانية 52.047+

 6 شارل لوكلير فيراري ثانية 59.090+ 4

 7 دانيال ريكاردو مكالرين 1:06.004+ 6

 8 كارلوس ساينز فيراري 1:07.100+ 8

 9 يوكي تسونودا ألفا تاوري 1:25.692+ 13

  10 النس سترول أستون مارتن 1:26.713+ 10

 11 كيمي رايكونن ألفا روميو 1:28.864+ 14

 12 أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو لفة 1+ 12

 13 إستيبان أوكون ألبين لفة 1+ 16

 14 جورج راسل ويليامز لفة 1+ 15

 15 سيباستيان فيتيل أستون مارتن لفة 1+ 20

 16 شوماخر ميك هاس لفة 1+           18

 17 بيير غاسلي ألفا تاوري علبة تروس 5

 18 نيكوالس التيفي ويليامز شاحن توربيني 17

 انسحاب فرناندو ألونسو ألبين مكابح 9

 انسحاب نيكيتا مازبين هاس حادثة االنطالق

 

 

 األول مركز االنطالق ماكس فيرشتابن 1:28.997

 أسرع لفة فالتيري بوتاس 1:32.090
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 إحصائيات -أرقام  –حقائق  –. الملف التاريخي 6

 (مع النقاط التي تم حذفها/)*من دون 2021وحتى  1982أبطال العالم من 

 الموسم السائق الجنسية الفريق النقاط الفوز مرات مركز االنطالق األول

 2021 ماكس فيرشتابن هولندي ريد بُل ريسينج 395.5 10 10 

 2020 لويس هاميلتون ألماني مرسيدس إيه إم جي بتروناس                                   307 10 9

 2019 لويس هاميلتون ألماني مرسيدس إيه إم جي بتروناس 413  11 5

 2018 لويس هاميلتون ألماني مرسيدس إيه إم جي بتروناس 408 11 11

 2017 لويس هاميلتون ألماني مرسيدس إيه إم جي بتروناس 363 9 11

 2016 نيكو روزبرغ ألماني مرسيدس إيه إم جي بتروناس 385 9 8

 2015 لويس هاميلتون بريطاني مرسيدس إيه إم جي بتروناس 381 10 11
 

 2014 لويس هاميلتون بريطاني مرسيدس إيه إم جي بتروناس 384 11 7
 

 2013 سيباستيان فيتيل ألماني رينو 397 13 9

 2012 استيان فيتيلسيب ألماني رينو 281 5 6

 2011 سيباستيان فيتيل ألماني رينو 392 11 15

 2010 سيباستيان فيتيل ألماني رينو 256 5 10

 2009 جنسون باتون بريطاني براون مرسيدس 95 6 6

 2008 لويس هاميلتون بريطاني مكالرين مرسيدس 98 5 7

 2007 كيمي رايكونن فنلندي فيراري 110 6 3

 2006 فرناندو ألونسو إسباني رينو 134 7 6

 2005 فرناندو ألونسو إسباني رينو 133 7 6

 2004 مايكل شوماخر ألماني فيراري 148 13 8

 2003 مايكل شوماخر ألماني فيراري 93 6 5

 2002 مايكل شوماخر ألماني فيراري 144 11 9

 2001 مايكل شوماخر ألماني فيراري 123 9 11

 2000 مايكل شوماخر ألماني فيراري 108 9 9

 1999 مايك هونكهايم فنلندي مكالرين مرسيدس 76 5 11

 1998 ميكا هاكينن فنلندي مكالرين مرسيدس 100 8 9

 1997 جاك فيلنوف كندي ويليامز رينو 81 7 10

 1996 دايمون هيل بريطاني ويليامز رينو 97 8 9

 1995 مايكل شوماخر ألماني رينو بينيتون 102 9 4

 1994 مايكل شوماخر ألماني بينيتون فورد 92 8 6

 1993 آالن بروست فرنسي ويليامز رينو 99 7 13

 1992 نايجل مانسل بريطاني ويليامز رينو 108 9 14

 1991 آرتون سينا برازيلي مكالرين هوندا 96 7 8

 1990 آرتون سينا برازيلي مكالرين هوندا 78 6 10

 1989 آالن بروست نسيفر مكالرين هوندا * 76/81 4 2

 1988 أرتون سينا برازيلي مكالرين هوندا * 90/94 8 13

 1987 نيلسون بيكيه برازيلي ويليامز هوندا * 73/76 3 4

 1986 آالن بروست فرنسي بورشمالكالرين تاغ  * 72/74 4 1

 1985 آالن بروست فرنسي بورشمالكالرين تاغ  * 73/76 5 2

 1984 نيكي الودا نمسا ورشبمالكالرين تاغ  72 5 0

 1983 نيلسون بيكيه برازيلي برابهام بي إمدبليو 59 3 1

 1982 كيكي روزبرغ فنلندي ويليامز فورد 44 1 1
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 إحصائيات -أرقام  –حقائق  –. الملف التاريخي 6

 (مع النقاط التي تم حذفها/)*من دون 1981وحتى  1950أبطال العالم من 

 

 الموسم السائق الجنسية الفريق النقاط عدد مرات الفوز مركز االنطالق األول

 1981 نيلسون بيكيه برازيلي برابهام 50 3 4

 1980 أالن جونز أسترالي ويليامز 67 5 3

 1979 جودي شيكتور جنوب أفريقيا فيراري 51 3 1

لوتس  64 6 8

 فورد
 1978 ماريو أندريتي أميركي

 1977 نيكي الودا نمساوي فيراري 72 3 2

مكالرين  69 6 8

 فورد
 1976 جيمس هانت بريطاني

 1975 نيكي الودا نمساوي فيراري 64.5 5 9

مكالرين  55 3 2

 فورد
إمرسون  برازيلي

 فيتيبالدي
1974 

تايريل  71 5 3

 فورد
جاكي  بريطاني

 سيتورات
1973 

لوتس  61 5 3

 فورد
إمرسون  برازيلي

 فيتيبالدي
1972 

تايريل  62 6 6

 فورد
جاكي  انيبريط

 ستيوارت
1971 

لوتس  45 5 3

 فورد
 1970 جوتشن ريندت نمساوي

ماترا  63 6 2

 فورد
جاكي  بريطاني

 ستيورات
1969 

لوتس  48 3 2

 فورد
 1968 غراهام هيل بريطاني

برابهام  51 2 0

 ريبكو
 1967 ديني هلمي نيو زيلندي

برابهام  * 42/45 4 3

 ريبكو
 1966 جاك براهام أسترالي

لوتس  54 6 6

كاليماك

 س

 1965 جيم كالرك بريطاني

 1964 جون سورتيز بريطاني فيراري 40 2 2

لوتس  * 54/73 7 7

كاليماك

 س

 1963 جيم كالرك بريطاني

 1962 غراهام هيل بريطاني بي آر إم * 42/52 4 1

 1961 فيل هيل أمريكي فيراري * 34/38 2 5

كوبر  43 5 3

كاليماك

 س

 1960 جاك برابهام أسترالي

كوبر  * 31/34 2 1

كاليماك

 س

 1959 جاك برابهام أسترالي

 1958 مايك هاوثورن بريطاني فيراري * 42/49 1 4

خوان مانويل  أرجنتيني مازيراتي * 40/46 4 4

 فانجيو
1957 

النسيا /  * 30/33 3 5

 فيراري
خوان مانويل  أرجنتيني

 فانجيو
1956 

نويل خوان ما أرجنتيني مرسيدس * 40/41 4 3

 فانجيو
1955 

مرسيدس  * 42/57 6 5

/ 

 مازيراتي

خوان مانويل  أرجنتيني

 فانجيو
1954 

ألبيرتو  إيطالي فيراري * 34.5/46.5 5 6

 أسكاري
1953 

ألبيرتو  إيطالي فيراري * 36/52.5 6 5

 أسكاري
1952 

ألفا  * 31/37 3 4

 روميو
خوان مانويل  أرجنتيني

 فانجيو
1951 

ألفا  30 3 2

 روميو
 1950 غيسيب فارينا إيطالي
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 إحصائيات -أرقام  –حقائق  –. الملف التاريخي 6

 (مع النقاط التي تم حذفها/)*من دون 1953وحتى  1950أبطال العالم من 

 

 األول مركز االنطالق االنتصارات النقاط الفريق الجنسية السائق العام

 6 5 * 34.5/46.5 فيراري إيطاليا ألبيرتو أسكاري 1953

 5 6 * 36/52.5 فيراري إيطاليا ألبيرتو أسكاري 1952

 4 3 * 31/37 ألفا روميو األرجنتين خوان مانويل فانجيو 1951

 2 3 30 ألفا روميو إيطاليا جيسبير فارينا 1950
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 إحصائيات -أرقام  –حقائق  –. الملف التاريخي 6

  2021وحتى  1982لم المصنعون من أبطال العا

 النقاط

613.5 

 الصانع
 مرسيدس إيه إم جي بتروناس

 السائق
 هاميلتون، بوتاس

 الموسم

2021 

 2020 هاميلتون، بوتاس مرسيدس إيه إم جي بتروناس 504

 2019 هاميلتون، بوتاس مرسيدس إيه إم جي بتروناس 739

 2018 اسهاميلتون، بوت مرسيدس إيه إم جي بتروناس 655

 2017 هاميلتون، بوتاس مرسيدس إيه إم جي بتروناس 668

 2016 هاميلتون، روزبرغ مرسيدس إيه إم جي بتروناس 765

 2015 هاميلتون، روزبرغ مرسيدس إيه إم جي بتروناس 703

 2014 هاميلتون، روزبرغ مرسيدس إيه إم جي بتروناس 701

 2013 فيتيل، ويبر ، رينوريسينجريد بُل  596

 2012 فيتيل، ويبر ، رينو ريسينجريد بُل  460

 2011 فيتيل، ويبر ، رينو ريسينجريد بُل  650

 2010 فيتيل، ويبر ، رينو ريسينجريد بُل  498

 2009 باتون، باريكيلو براون مرسيدس 172

 2008 رايكونن، ماسا فيراري 172

 2007 رايكونن، ماسا فيراري 204

 2006 ألونسو، فيسيكيال مايلد سيفن رينو 206

 2005 ألونسو، فيسيكيال مايلد سيفن رينو 191

 2004 شوماخر، باريكيلو فيراري 262

 2003 شوماخر، باريكيلو فيراري 158

 2002 شوماخر، باريكيلو فيراري 221

 2001 شوماخر، باريكيلو فيراري 179

 2000 شوماخر، باريكيلو فيراري 170

 1999 يرفاينشوماخر، إ فيراري 128

 1998 هاكينن، كولتارد مكالرين مرسيدس 156

 1997 فيلنوف، فرينتزن ويليامز رينو 123

 1996 هيل، فيلنوف ويليامز رينو 175

 1995 شوماخر، هيربرت بينيتون رينو 137

 1994 سينا، هيل، كولتارد، مانسيل ويليامز رينو 118

 1993 بروست، هيل ويليامز رينو 168

 1992 مانسيل، باتريس ليامز رينووي 164

 1991 سينا، بيرغر مكالرين هوندا 139

 1990 سينا، بيرغر مكالرين هوندا 121

 1989 بروست، سينا مكالرين هوندا 141

 1988 سينا، بروست مكالرين هوندا توربو 199

 1987 بيكيه، مانسيل، باتريس مكالرين هوندا توربو 137

 1986 مانسيل، بيكيه ومكالرين هوندا تورب 141

 1985 بروست، الودا، واتسون توربو بورشمكالرين تاغ  90

 1984 الودا، بروست توربو بورشمكالرين تاغ  143.5

 1983 تامباي، آرنو فيراري توربو 89

 1982 فيلنوف، بيروني، تامباي فيراري توربو 74
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 إحصائيات -أرقام  –حقائق  –. الملف التاريخي 6

  1981وحتى  1958عالم المصنعون من أبطال ال

 

 الموسم السائق الصانع النقاط

 1981 جونز، روتيمان ويليامز فورد 95

 1980 جونز، روتيمان ويليامز فورد 120

 1979 شيكتير، فيلنوف فيراري 113

 1978 أندريني، بيترسون، جارييه لوتس فورد 86

 1977 الودا، روتيمان، فيلنوف فيراري 95

 1976 الودا، روتيمان، فيلنوف راريفي 83

 1975 الودا، روتيمان، فيلنوف فيراري 72.5

 1974 فيتيباالدي، هولمي مكالرين فورد 73

 1973 فيتيباالدي، بيترسون لوتس فورد 92

 1972 فيتيباالدي، والكر، وايزل لوتس فورد 61

 1971 ستيورات، سيفيرت تايريل فورد 73

 1970 ايزل، فيتيبالدي، مايلزريندت، و لوتس فورد 59

 1969 مايلز، بيلتواز، سبرفوز غافين ماترا فورد 66

 1968 هيل، كالرك، أوليفر لوتس فورد 62

 1967 هولمي، باربهام  برابهام ريبكو 63

 1966 هولمي، باربهام  برابهام ريبكو * 42/49

 1965 كالرك، سبينس لوتس كاليماكس * 54/59

 1964 ورتيز، باندينيس فيراري * 45/49

 1963 كالرك، تايلر لوتس كاليماكس * 54/74

 1962 هيل، غنثر دي آر إم * 42/56

 هيل، فون تريبس، غنثر فيراري * 40/52

W. Mairesse 
1961 

 برابهام، مكالرين، تايلر كوبر كاليماكس * 48/58

O. Gendebien. T. Brooks 
1960 

 ترينتيغنانت، مكالرينبرابهام،  كوبر كاليماكس * 40/53

M. Gregory. S. Moss 
1959 

 1958 موس، بروكس، لويس إيفان فان وول * 48/57
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 إحصائيات -أرقام  –حقائق  –. الملف التاريخي 6

 سجل السائقين

 

 2022أكثر السائقين تميزاً حتى جائزة البحرين الكبرى 
 

 

 النقاط  االنتصارات  األلقاب

 4165.5 هاميلتون 1  310 هاميلتون 1  7 اخرشوم 1

 3061 فيتيل 2  91 شوماخر 2  7 هاميلتون 2

 1980 ألونسو 3  53 فيتيل 3  5 فانجيو 3

 1873 رايكونن 4  51 بروست 4  4 فيتيل 4

 1594.5 روزبرغ 5  41 سينا 5  4 بروست =

 1462 شوماخر 6  32 ألونسو 6  3 برابهام 6

 1214 باتون 7  31 مانسل 7  3 ستيوارت =

 1167 ماسا 8  27 ستيوارت 8  3 الودا =

 786.5 ويبر 9  25 كالرك 9  3 بيكيه =

 768.5 بروست 10  25 الودا =  3 سينا =

         

           

           

           

 أسرع لفة  األول مركز االنطالق  المشاركات

 77 شوماخر 1  103 هاميلتون 1  349 رايكونن 1

 59 هاميلتون 2  68 شوماخر 2  233 باريكيلو 2

 46 رايكونن 3  65 سينا 3  336 ألونسو 3

 41 بروست 4  57 فيتيل 4  306 شوماخر 4

 38 فيتيل 5  33 كالرك 5  288 هاميلتون 5

 30 مانسل 6  33 بروست =  285 باتون 6

 28 كالرك 7  32 مانسل 7  280 فيتيل 7

 25 هاكينن  8  29 فانجيو  8  272 ماسا 8

 24 الودا 9  29 هاكينن =  256 باتريسي 9

 23 فانجيو 10  24 الودا 10  225 ترولي 10
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 إحصائيات -أرقام  –حقائق  –. الملف التاريخي 6

 سجل الفرق

 

 2022أكثر الفرق تميزاً حتى جائزة البحرين الكبرى 
 

          

 

 أسرع لفة  االنتصارات  األلقاب

 253 فيراري 1  239 فيراري 1  16 فيراري 1

 160 مكالرين 2  183 مكالرين 2  9 ويليامز 2

 133 ويليامز 3  104 ويليامز 3  8 مكالرين 3

 85  مرسيدس 4  115 مرسيدس 4  7 (1952) لوتس 4

 76 لوتس 5  79 (1952) لوتس 5  7 مرسيدس 5

 41 بُلريد  6  75 ريد بُل 6  5 ريد بُل 6

 41 برابهام 7  35 برابهام 7  2 برابهام 7

 36 بينيتون 8  35 ألبين /رينو =  2 كوبر =

 34 ألبين /رينو 9  27 بينيتون 9  2 ألبين /رينو =

 20 تايريل 10  23 تايريل 10    

  

 

         

 النقاط  األول مركز االنطالق  المشاركات

 9610 فيراري 1  223 فيراري 1  1032 فيراري 1

 6298.50 مرسيدس 2  156 مكالرين 2  906 مكالرين 2

 5830.50 مكالرين 3  129 ويليامز 3  759 ويليامز 3

 5629 ريد بُل 4  127 مرسيدس 4  552 (1952) لوتس 4

 3578 ويليامز 5  107 لوتس 5  464 ساوبر 5

 2517.5 لوتس 6  73 ريد بُل 6  430 تايريل 6

 1777 رينو/ ألبين 7  39 برابهام 7  403 رينو/ ألبين 7

 987 فورس إنديا 8  27 رينو/ ألبين 8  394 برابهام 8

 864 برابهام 9  15 بينيتون 9  340 ميناردي 9

 851.5 بينيتون 10  14 تايريل 10   326 ليجييه 10
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 القوانين واألنظمة - 2022 . بطولة العالم في الفورموال وان7

 2022 في جديدة قوانين

 

 تصاميم جديدة للسيارات

قبل أن يتم تأجيلها بسبب تداعيات جائحة كورونا، على  2021في الفورموال وان، والتي كان من المقرر أن تطبق في  2022ركزت قوانين 

 مبدأ أساسي واحد: السماح بالمنافسة المتقاربة بين السيارات مع إمكانية توفير فرص أكبر للتجاوز.

ارة الهائلة" لمستويات االرتكازية سابقاً أثناء اقتراب السيارات من بعضها البعض كان يحدُّ بشكل كبير من قدرتها على إكمال "الخس

 التجاوزات نظراً ألن السيارة في الخلف تواجهُ "الهواء المتسخ" القادم من السيارة أمامها.

 

بالمئة من االرتكازية عند االقتراب مسافة تعادل  35ابقة كانت تخسر ما يقارب أظهرت التحليالت المعّمقة أن سيارات الفورموال وان الس

متراً من أنف السيارة المتقدمة حتى أنف السيارة في الخلف(، بينما يتسبب االقتراب  20طول ثالث سيارات من السيارة المتقدمة )ما يعادل 

، والتي تم 2022في المئة. أما سيارات  47ةً في االرتكازية تصل إلى أمتار( يعني خسار 10بما يعادل طوَل سيارة واحدة )ما يقارب 

ابية تطوير قوانينها التقنية من قبل فريق العمل لدى البطولة بالتعاون مع االتحاد الدولي للسيارات "فيا"، تركز بشكل كبير على ظاهرة انسي

 بالمئة عند عشرة أمتار. 18متراً و 20بالمئة فقط عند  4لى تُعرف بـ "التأثيرات األرضية"، والتي تقلص تلك األرقام السابقة إ

 

وتضم السيارات الجديدة كذلك ُجنيّحات فوق العجالت إضافة إلى أغطية للعجالت ستعود إلى الواجهة مجدداً بعد أن شوهدت للمرة األخيرة 

ارجة من اإلطارين األماميين لتوجهها بعيداً عن . وتساعد هذه الُجنيّحات على التخلص من االضطرابات الهوائية الخ2009في سيارات 

 الجانح الخلفي. أما أغطية اإلطارات فتعمل على إرسال تيارات الهواء عبر اإلطارات نفسها من أجل زيادة مستويات االرتكازية.

 

 أجنحة أمامية وخلفية مختلفة

لسيارات، التي تم تغيير تصميمها من أجل التأقلم مع القوانين تبدو األجنحة األمامية والخلفية مختلفة كلياً وكذلك الحال مع أرضيات ا

 االنسيابية والسماح بالمزيد من التجاوزات.

ن ويولّد الجانح األمامي الجديد مستويات ارتكازية ثابتة عند االقتراب من السيارات في األمام، كما يضمن كذلك التحكم الجيد في اإلطاري

 ض فرص فقدان السيطرة على السيارة.األماميين من قبل السائق وانخفا

يولدان تياراً هوائياً يعمل على التخلص من التأثيرات الهوائية غير المرغوبة لإلطارين  2022كما أن شكل وتموضع الجانح الخلفي لسيارة 

هُ بفضل تصميم الناشر كذلك، الخلفيين ليدمجها ضمن التيار الهوائي الخارج من الناشر، بشكٍل افتراضي مماثل "للفطر". هذا الشكُل يتج

 مرتفعاً في الهواء، ما يسمح للسيارة بشق طريقها ضمن هواء نقي بشكل أكبر.

 يشار إلى أن جهاز الحد من الجر "دي ار اس" سيبقى على الجانح الخلفي للسيارة.

 

 زيادة حجم اإلطارات
بهدف تعزيز المنافسات المتقاربة. وتم  2022عتمادها في موسم إنشاً مع نوعيات جديدة سيتم ا 18إنشاً إلى  13تغير حجم اإلطارات من 

تصميم نوعيات إطارات بيريللي الجديدة بهدف الحِد من ارتفاع حرارتها بشكل مفرط أثناء االنزالق، وهذه نقطة أساسية من المفترض أن 

 تساعد في تقديم سباقات أكثر احتداماً وتنافسية.

 

 استعمال وقود أكثر استدامة
بالمئة. بينما ما زالت الفورموال وان تعمل بشكل متواصل  5.57القوانين السابقة استعمال وقود يحتوي على مكونات حيوية بنسبة  شهدت

بالمئة. وهذا ما سيتحقق  10ارتفاع نسبة المكونات الحيوية إلى  2022على تقديم وقود مستدام بالكامل في المستقبل القريب، وسيشهد موسم 

 إلى نسبته ضمن المزيج. 10"، حيث يرمز حرف "إي" إلى إيثانول، بينما يرمز الرقم 10الستعمال وقود "إي عبر االنتقال

ويتوجب أن يكون اإليثانول المستعمل في الجيل الثاني من الوقود الحيوي، مستداماً، ما يعني انبعاثات كربونية صفرية "معدومة" أثناء 

 البطولة مع قوانين وقود السيارات التجارية. تصنيعه، ما يساعد كذلك في تعزيز توافق

 

 امتصاص أكبر للطاقة

بالمئة  48قادرة اآلن على امتصاص نسبة إضافية من الطاقة قدرها  2022ضمن مواصلة تحسين مستويات السالمة، باتت هياكل سيارات 

عها بصالبة أكبر ضمن اختبارات "االنحشار" التي بالمئة ضمن اختبارات التصادم األمامية والخلفية على التوالي، إضافة إلى تمت 15و

 تتطلب مستويات صالبة معينة للهياكل.

وتم تصميم السيارات الحالية بطريقة تضمن انفصال وحدة الطاقة عن الهيكل بطريقة أكثر أماناً خالل الحوادث، من دون تعريض خزان 

 الوقود للخطر.
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ألنف يساعد في توزيع طاقة االرتطام، إلى جوانب أكثر قوة للهيكل تضمن متانة أكبر خالل عالوة على ذلك، هناك قسم أكثر طوالً لمنطقة ا

 الحوادث التي تحصل بشكل َعْرضي.

 

 بقاء وحدات الطاقة على حالها
لتركيز بينما خضعت هياكل السيارات إلى تغييرات ثورية في تصاميمها، إال أن وحدات الطاقة بقيت على حالها. هذا يسمح للمصنّعين با

 .2026على تطوير المحركات الهجينة الجديدة التي ستستعمل الوقود المستدام بدءاً من 

ليتراً. هناك بعض المكونات القياسية ضمن نظام الوقود،  1.6ستواصل استعمال وحدات الطاقة الهجينة بسعة  2022لذا فإن سيارات 

 مراقبة عمل تلك الوحدات بشكل أفضل. إضافة إلى بعض المستشعرات اإلضافية التي تمّكن "فيا" من

 

 خفض إضافي لسقف النفقات
واصلت الفورموال وان خفض سقف النفقات، أي كمية األموال التي يُسمح لفرق الفورموال وان إنفاقها. وذلك بهدف ضمار منافسات أكثر 

 عدالً للجميع ومحاولة تفادي هيمنة الفرق الضخمة على مقدرات البطولة.

 

 مواعيد عطلة نهاية األسبوع تغييرات في
هناك بعض التغييرات في مواعيد عطلة نهاية األسبوع. حيث تم تأخير حصتي التجارب الحرة يوم الجمعة، مع ساعٍة لكل منهما، ما يسمح 

 للفرق بإتمام الواجبات اإلعالمية صباحاً )بدالً من يوم الخميس كما كان الحال في المواسم السابقة(.

 

 افعون سيحصلون على فرٍص أكبر للمشاركة في التجارب الحرةالسائقون الي
 لدى السائقين اليافعين اآلن فرٌص أكبر لقيادة سيارات الفورموال وان، إذ بات لزاماً على الفرق منحهم حصتين اثنتين من التجارب الحرة

 على األقل. حيث سيحظى المتابعون بفرصة رؤية نجوم مستقبليين في إحدى الحصص.

 

 يرات في منصب مدير السباقتغي
هناك بعض التغييرات في كيفية إدارة السباق، حيث بات مركز مدير السباق بيِد نيلز ويتيش وإدواردو فريتاس بشكل متناوب بينهما، بينما 

 سيعمل هيربي بالش كاستشاري للمدير.

 

 تقديم نظام افتراضي جديد إلدارة السباق
د للفورموال وان، مماثل لنظام "فار" الذي تعتمده كرة القدم. وذلك بدالً من االعتماد على شخٍص واحد قدمت "فيا" نظام إدارة افتراضي جدي

 التخاذ القرارات، بات هناك فريٌق داعم بوسعه تقديم االستشارات ضمن جميع النواحي اإلدارية خالل السباق.
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 . السباقات المساندة8

 2بطولة الفورموال 
 

، بات الهدف تقديم بطولة السباقات أحادية المقعد األكثر تنافسية على 2017في  2" إلى بطولة الفورموال 2تغيير اسمها من "جي بي مع 

 ظهر هذا الكوكب.

 موسم لهذه البطولة التي تمثل مثاالً ناجحاً على التعاون بين االتحاد الدولي للسيارات "فيا" والهيكل اإلداري سادس 2022وسيكون 

، حيث أثبتت البطولة أنها المزّود األساسي للفورموال واحد بالمواهب الشابة أمثال شارل لوكلير، جورج راسل، الندو نوريس، 2للفورموال 

 أليكسندر ألبون ونيكوالس التيفي خالل المواسم القليلة السابقة.

التنافسية، ما يضمن للمتابعين مستوى  2ارات الفورموال بحماسة كبيرة للغاية مع تواجد أمهر السائقين على متن سي 2020ويعد موسم 
، ما الفورموال وانإنشا  قبل عام من استعمالها في  18مذهال  من التشويق ال يفّوت. ستشهد البطولة كذلك اعتماد إطارات بيريللي بقياس 

 يات والسيارات كذلك. األرضية التدريبية المثالية، ليس فقط للسائقين بل كذلك للتقن 2يثبت أن الفورموال 

 

للسائقين فرصة مثالية إلظهار مهاراتهم أمام فريق الفئة األولى،  2، تؤمن الفورموال الفورموال وانوبتواجدها ضمن عطلة نهاية أسبوع 
 بالتنافس على أفضل وأهم الحلبات حول العالم.

 

التي تضاهى في النقل والتسويق  الفورموال وانتضمن خبرات  وتستفيد البطولة من خبرة "فيا"، التي تشرف على جميع المنافسات، بينما
 إلى مستويات عالمية. 2ضمان وصول الفورموال 

 

 

 2022لموسم  2خصائص سيارة الفورموال 

 

 األبعاد

 

  :مم  5224الطول الكلي 

  :مم  1900العرض الكلي 

  :ملم 1097االرتفاع الكلي  

  :ملم  3135قاعدة العجالت 

  :(كلغ )مع السائق 755الوزن الكلي 

 
 المحرك

 ليتر مزود بشاحن توربيني، مصنع من قبل ميكاكروم  3.4ـ  6في 

 620  دورة في الدقيقة  8750حصاناً عند 

  كم 8000إعادة تجميع بعد 

  آالف دورة في الدقيقة 6000ن/م عند  600عزم الدوران 
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 . السباقات المساندة8

 2بطولة الفورموال 

 

 األداء

 0 - 100  ،ثانية 2،90كم / ساعة     

 0-200  ،ثانية 6،60كلم / ساعة 

  :كلم / ساعة )وفقاً لحلبة مونزا + دي.آر.أس(  335السرعة القصوى 

  جي 3.5-الكبح التباطؤي األقصى 

 جي 3.9 -لتسارع األفقي األقصى + / ا 

 
 معايير السالمة

 

  2018معايير "فيا" القياسية الكاملة لموسم 

 لطوقاعتماد تصميم ا 

 

 
 الهيكل والمقصورة

 االلومنيوم )داالرا( /من الكربون ةمصنوع مقصورة 

  هياكل الكربون )داالرا( -الجناح األمامي والخلفي 

  (هياكل كيفلر )داالرا -الكربون  -هيكل السيارة 

 
 دي.آر.أس

  الفورموال وانالوظيفة نفسها تماماً التي يعمل بها النظام في 

 تفعيل هيدروليكي 

 
 لتروسعلبة ا

 6 نسب سرعة متتالية 

  الكهربائية والهيدروليكية عن طريق المقود  بالعتالتيتم التحكم 

 نفاصل من الكاربولالقابض ا   

 ال قرص تفاضلي هيدروليكي 

  ال يوجد نظام انطالقة داخل السيارة 

 
 خزان الوقود

   "مطابق لمعايير "فيا 

  لتراً  125سعة 

 
 الميزات الكهربائية

 42-12ة "ماغنيتي ماريللي بي.دي.يو وحدة إدارة طاق" 

 متلقي إشارة 

 نظام تجميع بيانات 

  وانمماثل للفورموال  افتراضية ومارشلينجنظام سيارة 
 

 

 

 . السباقات المساندة8
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 2بطولة الفورموال 
 

  نظام التعليق

  تعليق خاصة متناسبةقضبان  معأجهزة صلبة مزدوجة، أجهزة مزدوجة 

 قابلة للتعديل ةأجهزة تعليق أمامية وخلفي 

 ارتفاعات قابلة للتعديل 
 المكابح

  •6 إسطوانات موحدة من طراز برمبو 

  كربونيةأقراص فرامل ودواسات 

 
 العجالت واإلطارات

  2020إنشا  تم تقديمها للمرة األولى في  18إطارات بقطر 

  الفورموال وانمتطابقة مع معايير    

  O.Z ريسينج 

 عجالت مغنيزيوم 
 x 12 18 ات األماميةلإلطار 

 x 13.7 18 للخلفية 

  من بيريللي 2إطارات ملساء خاصة ببطولة الفورموال 

 نظام مراقبة لضغط اإلطارات 
 

 نظام التوجيه

 ال يوجد نظام مساعدة في القيادة أو التوجيه 

 فتراضية مقود مع لوحة تحكم، وفسحة لإلظهار لمتابعة تغييرات نسب السرعة وعتالت القابض ونظام سيارة األمان اال

 والمارشلينغ

 
 الكاميرا المثبتة

 تتثبت كاميرات على السيارة ألخذ لقطات خالل السباق 
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 . السباقات المساندة8

 2بطولة الفورموال 
 

 

 2022روزنامة موسم 

 

 البحرين الصخير مارس  18-20

 السعودية جدة مارس  25-27

 إميليا رومانيا إيموال أبريل  22-24

 إسبانيا برشلونة  مايو  20-22

 موناكو مونتي كارلو مايو  27-29

 أذربيجان باكو يونيو  10-12

 بريطانيا سيلفرستون يوليو  1-3

 النمسا سبيلبرغ يوليو  8-10

 المجر بودابست يوليو  29-31

 بلجيكا فرانكورشان-سبا أغسطس  26-28

 هولندا زاندفورت سبتمبر  2-4

 إيطاليا زامون سبتمبر  9-11

 أبوظبي ياس مارينا نوفمبر  18-20

 

 إلى الصيغة القديمة بوجود سباق قصير واحد يوم السبت، يتلوه سباق أساسي يوم األحد. 2، تعود الفورموال 2022في 

 

 صيغة عطلة نهاية األسبوع

 

 قة.دقي 30دقيقة، وحصة تصفيات واحدة من  45يوم الجمعة، تقام حصة تجارب حرة واحدة لمدة 

 دقيقة، أيهما أوالً. 45كيلومتراً أو  120يقام سباق قصير واحد يوم السبت بطول 

 

 كيلومتراً، أيهما أوالً. 60كيلومتراً أو  170بطول  الفورموال وانالسباق األساسي يقام يوم األحد صباحاً قبل سباق 

طارات األربعة. ما لم يستعمل السائق إطارات األمطار خالل ويتضمن السباق األساسي وقفة صيانة إلزامية يتوجب خاللها تبديل كام اإل

 السباق األساسي، يتوجب عليه على األقل استعمال مجموعة واحدة على األقل من إطارات الطقس الجاف خالل السباق األساسي.

 

 وسيتم إصدار جدول المواعيد قبيل كل جولة لتحديد األزمنة لكل حصة.

 يدها قبل الحدث.مسافة سباق موناكو سيتم تحد

 

 شبكة االنطالق

 نتيجة تصفيات يوم الجمعة تحدد ترتيب انطالق سباق األحد األساسي.

 أما ترتيب انطالق سباق السبت القصير يتحدد عبر عكس ترتيب تصفيات المراكز العشرة األولى لتصفيات الجمعة.
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 . السباقات المساندة8

 2بطولة الفورموال 
 

 منح النقاط

 أسرع لصاحب نقطتين منح ويتم األول، للسباق االنطالق خط عند الفرق ترتيب وتحدد لفة، أسرع كأفضل تحتسب التأهيلية بالتجار

 . توقيت

 

 أسرع صاحب حصول مع ،(1 ،2 ،4 ،6 ،8 ،10 ،12 ،15 ،18 ،25) النقاط على األوائل في السباق األساسي العشرة السائقون يحصل

 (.في حال كان ضمن العشرة األوائل) واحدةنقطة  على السباق خالل لفة

 يحصل لفة أسرع صاحب والسائق( 1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،8 ،10) النقاط على األوائل الثمانية السائقونأما في السباق القصير، فيحصل 

 . نقطة واحدة على

 

 اإلطارات بتغيير قام أو االنطالق، خط على عهموق من السباق يبدأ لم أو السباق، نهاية في األوائل العشرة ضمن متأهل غير سائق كل إن

 النقط على للحصول مؤهالً  يكون لن فإنه اإلطارات، من مختلف نوع واستعمال لتبديل يحتج ولم الطقس تغيير حالة في الثاني السباق خالل

 .لفة ألسرع المصاحبة

 

 

 اإلطارات

س الجاف لكل سائق خالل عطلة نهاية األسبوع. وستكون هناك تنص القوانين الرياضية على تخصيص خمس مجموعات من إطارات الطق

 ثالث نوعيات أساسية واثنتان اختياريتان. كل سائق يحصل كذلك على ثالث مجموعات من إطارات الطقس الماطر.

 

 

 أس.آر.دي

 والتصفيات حرةال التجارب خالل الحلبة على محددة مناطق ضمن" أس.آر.دي" الجر من الحد نظام استعمال للسائقين يمكن .

 ضمن يكونون وعندما المحددة المناطق ضمن" أس.آر.دي" باستعمال إال حينها للسائقين يسمح ال لكن كذلك، السباقين خالل

 .أمامهم السيارة من أقل أو ثانية مدى

 أس.آر.دي" يصبح السباق، خالل " ً  أو السيء الطقس ظروف بسبب ذلك غير السباق مدير قرر حال في إال لفتين بعد متاحا

 ".أس.آر.دي" مناطق ضمن الصفراء األعالم

 الروزنامة في حلبة كل ضمن الفورموال وان بطولة تستعملها التي نفسها هي" أس.آر.دي" مناطق. 

 بعد المكابح السائق يستعمل وحالما المحددة، المناطق نهاية في" أس.آر.دي" تعطيل يتم: تطبيقها يتم نفسها السالمة قوانين 

 .التفعيل
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 . السباقات المساندة8

 2بطولة الفورموال 
 

 الئحة المشاركين:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 # السائق الفريق

 1 دينيس هاغر ريسينجبريما 

 2 جيهان داروفاال ريسينجبريما 

 3 جاك دوهان ريسينجفيرتوزي 

 4 مارينو ساتو ريسينجفيرتوزي 

 5 ليام الوسون كارلين

 6 لوغان سارجانت كارلين

 7 ماركوس أرمسترونغ هايتيك

 8 يوري فيبز هايتيك

 9 فريدريك فيستي آرت 

 10  ثيو بورشير آرت

 11  فيليب دروغوفيتش ام.بي موتورسبورت

 12  كليمنت نوفاالك ام.بي موتورسبورت

 14 أولي كالدويل ريسينجكامبوس 

 15 رالف بوشونغ ريسينجكامبوس 

 16 روي نيساني دامس

 17 أيومو إيواسا دامس

 20 رد فيرشورريتشا تريدنت

 21 كاالن ويليامز تريدنت

 22 إينزو فيتيبالدي ريسينجشاروز 

 23 سيم بولوكباسي ريسينجشاروز 

 24 جايك هيوز فان أميرسفورت

 25 أماوري كورديل فان أميرسفورت
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 . السباقات المساندة8

 3موال بطولة الفور

 
المرتبة الثالثة ضمن هرم سباقات المقعد األحادي، إذ تّم تصميمها كي تشكل دربا  واضحا  أمام السائقين القادمين  3تحتل بطولة الفورموال 

ظام ال يفيد . هذا النالفورموال وانوأخيرا   2ومن ثم الفورموال  3اإلقليمية، الفورموال  3، الفورموال 4" ومن ثم الفورموال كارتينجمن "ال

 المنافسين فقط بل يقدم للمتابعين والجمهور وصوال  سهال  لمنافسات حماسية مثيرة.
 

لتصبح بطولة كذلك مثل الفورموال  3الطويل والغني، حيث انضمت الفورموال  3بداية حقبة مثيرة جديدة في تاريخ الفورموال  2019كان 
ن بطوالت المقعد األحادي تحت إشراف "فيا" يشكل جزءا  هاما  للغاية من عملية التعلم . تواجد هذه المراتب الثالثة مالفورموال وانو 2

الفورموال التي باتت أسهل أمام المشاركين وكذلك المتابعين الذين يراقبون النجوم الصاعدين خالل رحلتهم المذهلة بحثا  عن موقع في 
 .وان

 

الفورموال التجاوزات، إضافة إلى استفادة البطولة من معايير السالمة المتبعة في سيارات جديدة باتت تشجع على المنافسة المتقاربة و
. هذه التركيبة المتميزة من السائقين اليافعين وذوي المواهب الكبيرة إضافة إلى البيئة التنافسية المثالية، تعني أن البطولة ستقدم وان

 سباقات رائعة.
 

، وجميعها سباقات داعمة 2019بزيادة قدرها جولة واحدة مقارنة مع  –ن تسع جوالت م 3للفورموال  2021تتألف روزنامة موسم 

 . ستقام ثماني جوالت منها في أوروبا وواحدة خارجها. 2للفورموال واحد والفورموال 

 

نها كبطولة على وتحس 3ولدى البطولة شراكة مع عدد من العالمات التجارية الضخمة مثل داالرا وبيريللي، لضمان تقدم الفورموال 

 الصعيد التقني، والبقاء ضمن ميزانية معقولة في الوقت نفسه.

 

 خصائص السيارات

 

 التصميم

 .تصميم انسيابي يسهل التجاوزات. مع مجاالت واسعة إلعدادات أنظمة التعليق 

 تكلفة معقولة 

  للسالمة 2019 3متوافقة مع معايير بطولة الفورموال 

 مقاعد مثبتة 

 اختبارات تصادم 

 ألواح مضادة للخدوش 

 "نظام حماية قمرة القيادة "الطوق 

 كابالت تقوية لإلطارات 

 التقنيات

 الجمع ما بين األداء والتكلفة المعقولة 

 استعمال مكثف لمواّد مرّكبة 

 علبة تروس تسلسلية 

  كهربائي –نظام نقل سرعات هيدروليكي 

 معدات تقنية موّضبة بشكل مناسب 

 اناتنظام عالي السرعة لنقل البي 

 دي آر اس

 نظام مماثل للفورموال واحد فيما يتعلق بسيارة األمان االفتراضية والمارشلز 

  الهيكل 
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 . السباقات المساندة8

 3بطولة الفورموال 
 

 

 هيكل مصمم من قبل داالرا

  للسالمة 3هيكل كربوني متوافق مع معايير الفورموال 

 ونالجانح األمامي والخلفي مصنوع من مزيج ألياف الكرب 

 

 المحرك

  دورة في  8000حصاناً على معدل  380ليترات، محرك احتراق طبيعي ينتج طاقة قدرها  3.4أسطوانات بسعة  6ميكاكروم من

 الدقيقة

 نظام دواسة سلكي 

 

 علبة التروس

 علبة تروس طولية من ست سرعات من تصميم هيوالند 

 الكهربائي –دروليكي عتلة لنقل السرعة من المقود عبر نظام ماغنيتي ماريللي الهي 

 

 اإلطارات

 إطارات بيريللي 

  لتناسب جميع أنواع الحلبات 3ثالث نوعيات إطارات مطورة للفورموال 

 

 األداء

  كيلومتراً في الساعة 300سرعة قصوى تصل إلى 

  جي 2.6تسارع خطي بقوة جاذبية تصل إلى 

  جي 1.9-تباطؤ تسارع أقصى عند الكبح بقوة جاذبية تصل إلى 

  ثانية 3.1كيلومتر في الساعة خالل  100من الصفر إلى تسارع 

  ثانية 7.8كيلومتر في الساعة خالل  200تسارع من الصفر إلى 

 

 

 

 2022لموسم  3روزنامة الفورموال 
 

 البحرين الصخير مارس 18-20

 إميليا رومانيا إيموال أبريل 22-24

 إسبانيا برشلونة  مايو 20-22

 طانيابري سيلفرستون يوليو 1-3

 النمسا سبيلبرغ يوليو 8-10

 المجر بودابست يوليو 29-31

 بلجيكا فرانكورشان-سبا أغسطس 26-28

 هولندا زاندفورت سبتمبر 2-4

 إيطاليا مونزا سبتمبر 9-11
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 . السباقات المساندة8

 3بطولة الفورموال 
 

دقيقة ونصف ساعة مخصصة للتصفيات، ومن  45تجارب حرة من تتألف عطلة نهاية أسبوع السباق من حصة : نظام النقاط وسير السباق

 دقيقة ولفة. 45دقيقة ولفة والسباق األساسي يوم األحد يتألف من  40ثم يقام سباقان بعدها: السباق القصير يوم السبت يتألف من 

 جميع اللفات خالل التصفيات تخضع للتوقيت وذلك الحتساب موقع انطالق كل سائق خالل السباق.

 

 تتحدد مع انتهاء التصفيات، بحيث يتم ترتيب السائقين بحسب أزمنة لفاتهم الرسمية.: شبكة انطالق السباق األساسي

ويصطف السائقون على الشبكة بحسب ترتيب لفاتهم من األسرع إلى األبطأ خالل حصة التصفيات. وفي حال سجل سائقان زمنين 

 جل زمنه أوالً.متطابقين يتم إيالء األفضلية للسائق الذي س

 األوائل. 12تتحدد بحسب نتيجة السباق األول بحيث يتم عكس ترتيب تصفيات السائقين الـ  :شبكة انطالق السباق الثاني

يتم منح لقب بطولة السائقين للسائق الذي يسجل المجموع األكبر من النقاط، مع األخذ بعين االعتبار جميع النتائج المحققة خالل : البطولة

 ت الرسمية للبطولة.الجوال

 يتم منح لقب بطولة الفرق الذي يسجل المجموع األكبر من النقاط خالل الموسم، خالل الجوالت الرسمية للبطولة.

 ويتم منح النقاط خالل جوالت البطولة وفقاً للجدول التالي:

 (1 ,2 ,4 ,6 ,8 ,10 ,12 ,15 ,18 ,25)السائقون العشرة األوائل السباق األساسي: 

 األول يحصل على نقطتين. صاحب أسرع لفة يحصل على نقطة واحدة. مركز االنطالقحب صا

 (1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,8 ,10 ,12 ,15)السائقون العشرة األوائل  السباق القصير:

 صاحب اللفة األسرع في السباق الثاني يحصل على نقطة.

 نيل نقاط اللفة األسرع خالل السباق حتى وإن سجلها.أي سائق ال ينهي ضمن المراكز العشرة األولى فهو ليس مؤهالً ل

تنص القوانين الرياضية على تخصيص أربع مجموعات من إطارات الطقس الجاف لكل سائق خالل عطلة نهاية األسبوع. كل : اإلطارات

 سائق يحصل كذلك على مجموعتين من إطارات الطقس الماطر.

 رخصة قيادة خاصة "أ" أو "ب".جميع السائقين المشاركين يحملون : السائقون

 أس.آر.دي

 والتصفيات الحرة التجارب خالل الحلبة على محددة مناطق ضمن" أس.آر.دي" الجر من الحد نظام استعمال للسائقين يمكن .

 ضمن يكونون وعندما المحددة المناطق ضمن" أس.آر.دي" باستعمال إال حينها للسائقين يسمح ال لكن كذلك، السباقين خالل

 .أمامهم السيارة من أقل أو ثانية ىمد

 أس.آر.دي" يصبح السباق، خالل " ً  أو السيء الطقس ظروف بسبب ذلك غير السباق مدير قرر حال في إال لفتين بعد متاحا

 ".أس.آر.دي" مناطق ضمن الصفراء األعالم

 وزنامةالر في حلبة كل ضمن الفورموال وان بطولة تستعملها التي نفسها هي" أس.آر.دي" مناطق. 

 بعد المكابح السائق يستعمل وحالما المحددة، المناطق نهاية في" أس.آر.دي" تعطيل يتم: تطبيقها يتم نفسها السالمة قوانين 

 .التفعيل
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 3بطولة الفورموال 

 

 مة المشاركينقائ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 # السائق الفريق

 1 جوني إدغار تريدنت

 2 رومان ستانيك تريدنت

 3 زاني مالوني تريدنت

 4 آرثر لوكلير ريسينجبريما 

 5 جاك كروفورد ريسينجبريما 

 6 أوليفر بيرمان ريسينجبريما 

 7 فيكتور مارتينز آرت

 8 غريغوري سوسي آرت

 9 خوان مانويل كوريا آرت

 10 شايو كوليت ام.بي موتورسبورت

 11 أليكسندر سموليار ام.بي موتورسبورت

 12 كوش مايني ام.بي موتورسبورت

 14 الزلو توث ريسينجاروز ش

 15 إيرتون سيمونز ريسينجشاروز 

 16 فرانشيسكو بيتزي ريسينجشاروز 

 17 كايلين فريدريك هايتيك

 18 إسحق هادجار هايتيك

 19 ناظم أزمان هايتيك

 20 دايفيد فيداليس كامبوس

 21 هانتر ييني كامبوس

 22 بيبي مارتي كامبوس

 23 ينإيدو كوه جينزر موتورسبورت

 24 باتريك باسما جينزر موتورسبورت

 25 ويليام أالتالو جينزر موتورسبورت

 26 زاك أوسوليفان كارلين

 27 براد بينافيديس كارلين

 28 إنزو تروللي كارلين

 29 فرانكو كوالبينتو فان أميرسفورت

 30 رافاييل فياغوميز فان أميرسفورت

 31 ريسي أوشيجيما فان أميرسفورت
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 السباقات المساندة

 سبرنت الشرق األوسط ولة تحدي بورشبط
 

أثبت تحدي بورش سبرنت الشرق األوسط وجوده في المنطقة كإحدى أهم سالسل سباقات السيارات التي تساهم في تسريع 

منافسة العالمي عبر سباقاتها الحماسية التي تضم مجموعة من السائقين العالميين المسيرة المهنية لجميع السائقين نحو مسرح ال

 االحترافيين.

 

الشتاء الماضي، ضمن منافسات تضم أهم سائقي المنطقة على  13، حيث وصلت إلى موسمها الـ 2009تم إطالق السلسلة في 

( على حلبة 982كلبسبورت )نموذج  4ن جي تي كايما 718( وبورشه 992كاب )نموذج  3جي تي  911متن سيارات بورشه 

 البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق األوسط.

 

ويرتكز تحدي بورشه سبرنت الشرق األوسط على صيغة سلسلة منافسات بورشه أحادية الصانع الشهيرة التي لقيت نجاحاً 

تنمية مواهبهم وتحقيق طموحاتهم عبر صقل خبراتهم على أرض كبيراً. حيث تم إنشاء البطولة لمنح السائقين المحليين فرصة 

 الحلبة.

 

وقد امتلكت بالفعل شعبية كبيرة بين السائقين والمتابعين على حد سواء، عبر السباقات الحماسية والمنافسات المشتعلة على 

 المسار.

 

 13الماضية، فإن الموسم  12ل المواسم الـ وبعد إلقاء الضوء على مواهب عدة أبطال محليين بمستويات أدائهم المذهلة طوا

. وستقام 2021يشهد منافسة مشتعلة تماماً. إذ يخوض السائقون مع فرقهم أقوى المعارك في مواجهة بعضهم البعض منذ نوفمبر 

 .لطيران الخليج في الفورموال واحد 2022الجولة الخامسة والختامية خالل عطلة نهاية أسبوع جائزة البحرين الكبرى 

 

 ويتم منح النقاط للسائقين خالل الجوالت وفق نتائجهم في السباقات طوال الموسم، وفق الجدول التالي:

 
st1 25 

 نقطة

th5 17 

 نقطة

th9 12 

 نقطة

th13 8 نقطة th17 4 نقطة 

nd2 23 

 نقطة

th6 15 

 نقطة

th10 11 

 نقطة

th14 7 نقطة th18 3 نقطة 

rd3 21 

 نقطة

th7 14 

 نقطة

th11 10 

 ةنقط

th15 6 نقطة th19 2 نقطة 

 th4 19 

 نقطة

th8 13 

 نقطة
 th12 9 نقطة  th16 5 نقطة  th20 1 نقطة 
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 . السباقات المساندة8

 ولة تحدي بورشه سبرنت الشرق األوسطبط

 

 2022-2021روزنامة موسم 

 

 نوفمبر  6 – 4 الصخير البحرين

 ديسمبر  5 – 3 جدة المملكة العربية السعودية

 يناير  22 – 21 دبي اإلمارات العربية المتحدة

 فبراير  12 – 11 أبوظبي العربية المتحدةاإلمارات 

 مارس  20 – 18 الصخير البحرين

 

 

 "992كاب "نموذج  3جي تي  911بورشه 

 

 المحرك

 محرك مائي التبريد من ست أسطوانات 
  دورة في الدقيقة 8.400واط عند  375الطاقة القصوى 

 دورة في الدقيقة 6.150نيوتن متر عند  470عزم األقصى ال 

  8.750عدد الدورات القصوى في الدقيقة 

 نظام خانق أحادي 
  :أوكتان على األقل( 98) 20، إيسوبر بلس خالي من الرصاصنوعية الوقود 

 

 نظام نقل الحركة

 علبة تروس بورشه تسلسلية من ست سرعات 
 · الزيت النشط عن طريق المبادل الحراري للزيت والماء عبر ع تبريدبالزيت م المضغوط التشحيم الداخلي 

 تفاضل ميكانيكي محدود االنزالق 
 ثالثي الصفائح التسابقيلقابض المعدني ا 
 إلكتروني حركة أسطوانيللناقل  ذراع نقل الحركة مع مشغل  

 

 الهيكل

 هيكل مبنّي من المعدن واأللمنيوم الخفيف الوزن 
  مع معايير االتحاد الدولي للسيارات "فيا" للسالمةتصميم متين، ومتوافق 
  غطاء أمامي مزود بمشابك مدمجة سريعة التحرير؛ مجرى هواء خروج مبرد وسحب هواء مركزي لتهوية قمرة

 القيادة
 "قسم قابل لإلزالة من السقف بما يتوافق مع معايير السالمة من قبل "فيا 
 ملحقات معصدات م 
 عة انسيابية خلفيةمصد أمامي أكثر عرضا  وقط 
  مدمج وفق ا للوائح االتحاد الدولي للسيارات لألمطارهيكل خلفي مزود بضوء 

 

 هيكل خارجي خفيف الوزن

 أبواب بالستيكية مدعمة بأليف الكربون مع زر فتح سريع 
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 . السباقات المساندة8

 ولة تحدي بورشه سبرنت الشرق األوسطبط
 

 

 

 معدلة 911قمرة 

 بالستيك المقوى باأللياف الكربونيةألواح داخلية من ال 
  السائق متماثلة مع وضعية جلوسلوحة لمس رقمية مريحة مع إضاءة خلفية متعددة األلوان 

  عجلة قيادة رياضية متعددة الوظائف مصنوعة من البالستيك المقوى بألياف الكربون مع اقتران سريع التحرير
 ومفاتيح تبديل وأزرار مضاءة

 لتعديل مع مستشعر زاوية التوجيهعمود توجيه قابل ل 

 ألحدث أنظمة السالمة الصادرة عن االتحاد الدولي للسيارات السائق( وفقا  جانب شبكات األمان )المركز و 

 تهوية محّسنة لقمرة القيادة تتميز بتدفق هواء موجه إلى السائق 

  8862/2009وفق ا لمعيار االتحاد الدولي للسيارات تسابق مقعد 

 وضعين لتعديل االرتفاع والميل ،ديل كبيرةإمكانيات تع 

  كل سائقالمقعد مع  يضمن تناسبنظام حشو بأربعة أحجام (س يتم تسليمه بمقاM) 

 التحضير لتهوية المقعد 

 حزام أمان للسباقات من ست نقاط 

 خلية وقود أمان FT3 (110  ا  م مغلق تماما  جافة للتزويد بالوقود والتصريف باستخدام نظا فصل ووصالت (تقريبا  لتر 

 للوائح االتحاد الدولي للسياراتا  صمام أمان "قطع الوقود" وفق 

  على جانبي السيارة لألسطوانات تثبيتنظام هوائي متكامل )ثالث رافعات( مع نقاط 
 

 نظام التعليق

 أذرع تحكم مثبتة مع تثبيت ُعلوي 
 تعزيز الصالبة 
 محامل كروية شديدة التحمل مع حماية من الغبار 
 ر عجالت مع صامولة عجلة بقفل مركزيمحاو 
 ممتصات للصدات بخصائص للصمامات خاصة برياضة السيارات 
 قضبان منع انقالب مزدوجة 
 نظام مراقبة ضغط اإلطارات 

 

 المحور األمامي

 ارتفاع قابل للتعديل ،تعليق أمامي مزدوج 

 مقود كهربائي بوظيفة يدوية لتسهيل مناورة السيارة 
 

 المحور الخلفي

 ارتفاع قابل للتعديل ،النقاطق خلفي متعدد تعلي 

  الموثوقية والمتانة لتعزيزتم تحسين أعمدة إدارة رياضة المحركات 
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 . السباقات المساندة8

 ولة تحدي بورشه سبرنت الشرق األوسطبط
 

 

 

 الكبحنظام 

 ·  الخلفياألمامي و ينبالمحور الكبحتشتمالن على مستشعرات ضغط  للمكابحدائرتان مستقلتان 

  الكبح موازنةتوزيع قوة الفرامل قابل للتعديل بواسطة السائق عبر نظام 

 وسادات فرامل السباق 

 قنوات مكابح محّسنة 

 المكابحدواسة ل مريح وضع  
 

 المحور األمامي

 مالقط مكابح أحادية الكتلة من األلومنيوم بستة مكابس مع نوابض مكابس "مانعة لالرتداد" 

 مم مثبتة على أجراس قرصية من األلومنيوم 32× مم  380مهواة  أقراص فرامل فوالذية 
 

 المحور الخلفي

  مانعة لالرتداد مكابسمالقط مكابح أحادية الكتلة من األلومنيوم بأربعة مكابس مع نوابض"" 

  مم مثبتة على أجراس قرصية من األلومنيوم 32× مم  380أقراص فرامل فوالذية مهواة 
 

 اإلطارات –العجالت 

 لمحوراألماميا

 12 عجلة بقطعة مركزية وحيدة متوافقة مع خصائص بورشه والتصميمJ x 18 

  18-30/65إطارات ميشالن بقياس 

  المحور الخلفي

 13 عجلة بقطعة مركزية وحيدة متوافقة مع خصائص بورشه والتصميمJ x 18 

  18-31/71 إطارات ميشالن بقياس 
 

 الوزن واألبعاد

  :(رطل 2.778) تقريبا  يلوغرام ك 1.260الوزن اإلجمالي 

  :(بوصة 180.51ملم ) 4585الطول اإلجمالي 

  :)(بوصة 75.59مم ) 1920العرض الكلي )المحور األمامي 

  :)(بوصة 74.88ملم ) 1902العرض اإلجمالي )المحور الخلفي 

  :ملم 456-2بوصة(  96.81ملم ) 2.459قاعدة العجالت 
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 . السباقات المساندة8

 حدي بورشه سبرنت الشرق األوسطولة تبط
 

 

 

 الئحة المشاركين
المجموعة  1 المجموعة الفريق الجنسية السائق # ...

2 
 الفئة

غموريس شرين 1  جي تي 3   المحترفين بي دبليو تي جونيو ريسينغ هولندا 

 جي تي 3   المحترفين الهواة فريق جي.بي إليت بلجيكا غيسلين كورديل 2

غسورين سبرين 4  جي تي 3   المحترفين الهواة فريق جي بي إليت ألمانيا 

الواليات  مارك جيه توماس 5

 المتحدة
     AM يُعلن الحقاً 

-جي تي 3 المحترفين الهواة السعودية ريسينغ السعودية فهد القصيبي 7

GCC 
 جي تي 3

 جي تي 3   المحترفين فريق جي بي إليت هولندا دان فان كويجك 8

 جي تي 3   المحترفين الهواة دوو - أندري موكوفوز 9

 جي تي 3   المحترفين الهواة فريق البحرين البحرين الشيخ علي بن محمد آل خليفة 10

رونيفيلدغلوكاس  15  جي تي 3   المحترفين فريق جي بي إليت هولندا 

 جي تي 3   المحترفين فريق جيه.دي.إيه بريطانيا جيمس دورلين 23

 جي تي AM   3 فريق جي.بي إليت هولندا جان دوبير 25

 جي تي 3   المحترفين الهواة فريق جيه.دي.إيه - الكسندر ماليخين 32

جي تي 4 -  سي  الفا ريسينغ إيطاليا ماكيج واليندا 40

 إي
 جي تي 4  

جي تي 4 -  سي  فريق هايزر مونكيز ريسينغ النمسا ليو ويليرت 41

 إي
 جي تي 4  

جي تي 4 -  سي  دريبرودر ريسينغ ألمانيا ماركوس ساتلر 43

 إي
 جي تي 4  

       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



trade marks of Formula One Licensing BV, a Formula 1 company. All rights reserved. 

   
 

 

 

 © 2022 Formula One World Championship Limited, a Formula 1 company. The F1 FORMULA 1 logo, F1 logo, 
FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, BAHRAIN GRAND PRIX and related marks are 

 
105 

 

 

 

 

 

  


