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خ�ة سابقة ف ي� مجال سباق الدراجات؟
هل أحتاج أن يكون لدي ب

نحن نبحث عن المواهب .تجربة السباق ليست ض�ورية ،ولكن مطلوب خ�ة قيادة عالية أ
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المشارك� ف ي� المضمار تال� ب يا� ،وموتوكروس ،والدراجات
ي
.يمكنهم المشاركة وكذلك أعضاء مدارس السباقات

معلومات عن المسابقة
ف
ت
يتألف موسم  2018من  12سباقاً ي�  6أحداث كفئة دعم إىل موتو جي ب ي� ي� ام أو وورلد اس
ب ي� كيه ف ي� ي ز
مال�يا واليابان وقطر وتايالند .وهناك أيضا حدث مستقل واحد ف ي� ي ز
مال�يا .كما توفر
ين
المتسابق� دراجات هوندا من نوع ان اس اف  25أو أر ومعدات السباق
المنظمة لجميع
أ
ف
ن
الكاملة .وعالوة عىل ذلك ،يتم توجيه
المتسابق� ي� جميع الحداث من قبل بأل�تو بوينج
ي
.بالضافة إىل تدريبهم عىل كيفية إعداد الدراجة من قبل طاقمنا ن
الف� المتمرس
إ
ي
كما تهتم المنظمة بجميع الخدمات اللوجستية وإعداد ي ن
التأم� الصحي وكذلك إالقامة والنقل
أ
الط�ان
داخل الموقع إىل جميع الحداث .بينما يقوم المتسابقون فقط بتغطية تكاليف تذاكر ي
(يتم حجزها أيضا من قبل المنظمة) وتكاليف الطعام

خ�ة سابقة ف ي� مجال سباق
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ولكن مطلوب تجربة ركوب عالية أ
الداء .أيضا ،يمكن للدر ي ن
اج�
ين
المشارك� ف ي� سباقات المسار ،أو موتوكروس ،أو الدراجات
الصغ�ة يمكنهم المشاركة وكذلك أعضاء
البخارية أو الدراجات
ي
مدارس السباقات
المستقبل
مهنة السباق
ي
ين
المتسابق� موهبة الذين ينافسون
تبع دورنا مهنة السباق أل ثك�
ف ي �.كأس مواهب أدميستو آسيا
ويتسابق آ
ين
المتسابق� من نسخ المسابقة  2014و2015
الن أعىل
ف
و 2016و 2017ي� كأس ي ز
روك� ريد بول موتو جي ب ي� وبطولة
العالم موتور جونيور القتالية عىل المنصة .ويشارك خمسة
متسابقون من النسخ أ
الوىل بالفعل ف ي� بطولة العالم موتور:
ماساك ،وآدم نوردرون
وكازوك
ساساك ،وكايتو توبا،
أيومو
ي
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وناكارين يأت�اتفوفابات

مث�ة بدأت
يعت� كأس مواهب أدميستو آسيا مسابقة ي
ب
ين
ين
الموهوب� ف ي�
المتسابق�
ف ي� عام  2014للعثور عىل
ت
ال� تديرها ش�كة
آسيا وأوقيانوسيا .وهذه المسابقة ي
أل�تو بويج تلقي الضوء عىل
دورنا ويقودها جزئيا ب
ث
ين
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الموهوب� وهي الطريق الرسمي إىل
المتسابق�
أك�
سباقات الطرق التنافسية

كيف يمكن التقديم؟
من يمكنه التقدم بطلب؟
المتسابقون الذين يحملون جنسيات من آسيا و ت
أس�اليا ونيوزيلندا
قائمة كاملة من البلدان متاحة عىل www.asiatalentcup.com
أي عمر؟
المتسابقون مواليد ت
الف�ة ما ي ن
ديسم� 2006
ب�  1يناير  1998و31
ب

االختيار من أجل كأس مواهب أدميستو آسيا 2019
من  13يوليو إىل  12أغسطس 2018

تتقدم بطلب بع� إال تن�نت عىل www.asiatalentcup.com

سبتم� 2018
من 12
ب
ين
ش
المتسابق� المدعوين إىل حدث االختيار
نن�
من  30إىل  31أكتوبر 2018
يكون حدث االختيار ف ي� ف ي� حلبة سيبانج الدولية ف ي� ي ز
مال�يا

