كأس ادميتسو آسيا للمواهب 2022
التقديم عبر األنترنت من  16يونيو حتى  16يوليو

تألق بالقيادة

سجل اآلن

كأس ادميتسو آسيا للمواهب 2022
كأس ادميتسو آسيا للمواهب منافسة مثيرة بدأت منذ عام
 2014إليجاد دارجين موهوبين في آسيا وأوقيانوسيا .بدأت
المنافسة من قبل دورنا وأديرت جزئيًا من قبل مقدمي البرتو
بويج كضوء كاشف ألكثر الدارجين موهبة في المنافسات
.والسباقات

 s20أغسطس 2021
اإلعالن عن الدارجين المدعوين لحضور حفل اإلختيار

كيف تصبح فارسًا في كاس آسيا للموهوبين؟

 s27-26اكتوبر 2021
حفل اإلختيار في حلبة سيبانغ الدولية في ماليزيا

اإلختيار لكأس ادميتسو آسيا للمواهب 2022
 s16يونيو  v16 -يوليو 2021
 : www.asiatalentcup.comالتقديم عن طريق الرابط

يتم اختيار  21دراجًا للمشاركة في كل موسم ،سيشارك بعض الدراجين الذين
يتسابقون حاليًا في الموسم  2021في عام  2022وسيكون هناك أيضًا دراجين
.جدد يشاركون لموسم 2022
سيتم اختيار الدراجين الجدد في حفل االختيار الذي سيعقد في حلبة سيبانج الدولية

هل أنا بحاجة لخبرة في السباق؟

.في ماليزيا يومي  26و 27أكتوبر 2021

نبحث عن الموهوبين الخبرة في السباق ليست ضرورية ولكن تطلب

للمشاركة في حفل االختيار ،يجب على جميع الدراجين تقديم طلب عبر اإلنترنت

خبرة عالية في السباق .أيضًا الدارجين المتسابقين على الحلبة

.وستقوم لجنة االختيار بعد ذلك بدعوة ما يقرب  200دراج

الترابية  ،الدرجات

عن البطولة

.البخارية والدراجات الصغيرة وكذلك أعضاء معاهد السباق

 MotoGPTMيتكون موسم  2021من  12سباق في  6فعاليات إما كفئة مساندة لـ
.في قطر  ،اليابان  ،تايالند  ،ماليزيا واندونيسيا  WorldBKأو

مهنة السباق في المستقبل

.ومعدات سباق كاملة  NSF250R Moto3تزود المنظمة جميع الدارجين بدراجات

تتبع دورنا مهنة السباق ألكثر الدراجين موهبة في كأس ادميتسو آسيا

أيضًا يتم توجيه الدارجين من قبل البرتو بويج وكذلك تدريبهم حول كيفية تجهيز

.للمواهب

.الدراجة من قبل طاقمنا الفني ذي الخبرة

افضل الدارجين من موسم  2014حتى  2020يتسابقون اآلن في

كما تتولى المنظمة رعاية جميع الشؤون اللوجستية  ،اإلعداد والتأمين الطبي وكذلك

كأس ريد بول موتوجي بي روكيز و بطولة العالم الصغرى موتو 3

السكن والتنقل .يغطي الدراجين فقط تذاكر السفر)تقوم المنظمة بالحجوزات(

للوصول للمنصة الفوز .يشارك  6دراجين من المواسم األولى في

.والطعام

بطولة العالم موتو  : 3ايومو سيساكي  ،كيتو توبا  ،يوكي كوني ،
.ريوسي ياماناكا  ،دنيز اونكو واندي إزدهار
يتنافس اثنان من خريجي كأس ادميتسو آسيا للمواهب في بطولة
العالم موتو  :٢سومكيات شانترا و آي أوغورا الذي احرز لقب بطولة

www.asiatalentcup.com - info@asiatalentcup.com

.موتو  ٣في عام 2020

كيف يمكنني التقديم
الدراجون الذين يحملون جنسية من آسيا وأستراليا ونيوزيلندا  -تتوفر
 www.asiatalentcup.comقائمة كاملة بالدول على
ما هو العمر المناسب للتقديم
الدارجون المولودون في  1يناير  2001و  1مارس 2010

