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ياضي الر أبوظبي  مجلس  عن  2021نبذة  أبوظبي  أدنوك  ماراثون  سباق  ليوم  اإلعالمية  االستعدادات 

الرقمية:  اإلعالم  ووسائل  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  للنشر  اإلعالمية  الخطة 

تأسس مجلس أبوظبي الرياضي عام 2006، بموجب القرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة. يأتي تأسيس المجلس انسجامًا 
مع رؤية القيادة الرشيدة لتطوير قطاع الرياضة واألنشطة الشبابية من خالل تطوير األندية والمؤسسات 
الرياضية في اإلمارة، عبر توفير بيئة رياضية متكاملة، والعمل على تحفيز الرياضيين الموهوبين ودعمهم 

لتحقيق تطلعاتهم.
 

يدعم مجلس أبوظبي الرياضي تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات الرياضية العالمية في أبوظبي، 
ومن ضمنها: بطولة أبوظبي HSBC للجولف، طواف اإلمارات، بطولة أبوظبي الدولية لتنس المحترفات، 
بطولة  الجوجيتسو،  لمحترفي  العالم  العالمية، كأس  الرياضية  القيادات  قمة  للترايثلون،  العالم  بطولة 
جراند سالم للجودو، سباق جائزة االتحاد للطيران الكبرى للفورموال1، ماراثون أدنوك أبوظبي، بطولة 
العالم للسيارات، بطولة العالم للسباحة، بطولة مبادلة العالمية للتنس، وغيرها من الفعاليات المهمة 

التي ترسخ سمعة ومكانة أبوظبي كوجهة عالمية للرياضة.
 

الفرص  من  الكثير  توفر  والمجتمعية،  العالمية  الرياضية  الفعاليات  بأن  الرياضي  أبوظبي  مجلس  يؤمن 
اإليجابية، أبرزها تشجيع كافة شرائح وفئات المجتمع لممارسة األنشطة الرياضية، وجعل الرياضة ممارسة 
في  فعال  بشكل  الرياضية  األحداث  وتساهم  العامة،  الصحة  على  إيجابي  تأثير  من  يمثله  وما  يومية، 
تحسين الصحة البدنية، وتعزيز التماسك المجتمعي، إضافة إلى توفير فرص مثالية الكتشاف المواهب 
الرياضية الواعدة لسكان اإلمارة من المواطنين والمقيمين، فضاًل عن تسليط الضوء على إمارة أبوظبي 

كوجهة رياضية عالمية متميزة. 

المركز اإلعالمي ليوم السباق: يقع المركز اإلعالمي في فندق راديسون بلو كورنيش أبوظبي، ليوفر 
ضمن قاعة اجتماعات “البطين A” من الطابق األرضي للفندق، أجواء هادئة لتغطية السباق. 

ساعات العمل: بدءًا من 5 صباحًا حتى 2 ظهًرا.
المؤتمر الصحفي لفئة النخبة: ينعقد في تمام الساعة 10:30 صباحًا في فندق راديسون بلو كورنيش 

أبوظبي.

يوفر المركز اإلعالمي المخصص ليوم السباق موقعًا مجهزًا بالكامل، يقدم كافة الخدمات لإلعالميين 
الذين يغطون أحداث ومجريات سباق ماراثون أدنوك أبوظبي 2021.

يفتح المركز اإلعالمي أبوابه لإلعالميين. للحصول على االعتماد الصحفي، يرجى التسجيل عبر 
press@adnocabudhabimarathon.com :البريد اإللكتروني

خالل أسبوع السباق ويوم السباق تحديدًا، سوف يتم نشر آخر المستجدات اإلعالمية واألخبار والمقاالت 
اإللكتروني:  الموقع  على  والتصريحات  الصحفي  بالمؤتمر  الخاصة  التغطيات  إلى  باإلضافة  الصحفية، 

www.adnocabudhabimarathon.com

منصات وسائل التواصل االجتماعي ووسوم الحدث  
RUNINABUDHABI# :الوسم

ADNOCADmarathon :فيسبوك
ADNOCADMarathon@ :تويتر

ADNOCADMarathon@ :انستغرام

التواصل  يرجى  والتفاصيل،  المعلومات  من  لمزيد 
أبوظبي  مجلس  في  الجبوري  وهاب  أحمد  مع 

الرياضي:
awahab@adsc.abudhabi.ae 

بترول أبوظبي الوطنية  تعّد شركة 
بالكامل من  المملوكة  “أدنوك”، 

قبل إمارة أبوظبي، واحدة من أكبر 
والبتروكيماويات  الطاقة  مجموعات 

الرائدة على مستوى  المتنوعة 
العالم. وتعمل الشركة على تعزيز 
الموارد واالحتياطيات  القيمة من 

في  الكبيرة  الهيدروكربونية 
إمارة أبوظبي من خالل عمليات 
المسؤولة  واإلنتاج  االستكشاف 

والتنويع  النمو  لدعم  والمستدامة 
االقتصادي في دولة اإلمارات. 

زيارة الموقع  المزيد يرجى  لمعرفة 
اإللكتروني

www.adnoc.ae

نبذة عن “أدنوك”:
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لإلعالميين:  الزمني  الجدول 

24  نوفمبر

24  نوفمبر

صباحاً  05:45 الرسمي:  االنطالق 

201820192020

فندق  في  الصحفي  االعتماد  على  الحصول  مساًء:   8  - صباحًا   10
راديسون بلو كورنيش أبوظبي.

مقر  في  الصحفي  االعتماد  على  الحصول  ظهرًا:   12  - صباحًا   10
مجلس أبوظبي الرياضي.

11صباحًا: انطالق المؤتمر الصحفي لرياضيي النخبة في مقر مجلس 
أبوظبي الرياضي.

إتاحة المجال اللتقاط الصور مع رياضيي النخبة في قرية  04 مساًء: 
سباق الماراثون.

أبوظبي أدنوك  ماراثون  سباق  يخ  تار سجل 

بلغ عدد المشاركين: 

10,342
بلغ عدد المشاركين: 

16,839
بلغ العدد المتوقع للمشاركين: 

الجنسيات المشاركة

الجنسيات المشاركة129

128

الفائزون
ماريوس كيبسيريم 

الفائزون)فئة الرجال(
روبن كيبيغو

)فئة الرجال(
أبابل يشانه  

)فئة السيدات(

فيفيان كيبالغات  
)فئة السيدات(

حسين المازم
)فئة أصحاب الهمم(

عايض األحبابي
)فئة أصحاب الهمم(

الزمني  الجدول 
ق للسبا

07:48 توقع وصول أول متسابق من فئة الرجال  
08:05 توقع وصول أول متسابق من فئة السيدات

08:45 حفل تكريم الرياضيين الفائزين، أمام المقر الرئيسي لشركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك(  
10:30 المؤتمر الصحفي للفائزين

يبلغ الصعود التراكمي للمسار بأكمله من نقطتي بداية ونهاية السباق أقل من 50 مترًا، وتعتبر غالبية المسار سطحية 
وخالية من االرتفاعات، إذ ُيقام السباق على طول طريق الكورنيش.

يبدأ المشاركون في السباقات من أمام المقر الرئيسي لشركة “أدنوك” باتجاه الكورنيش في مسار يلتف حول قصر 
الحصن، أحد أعرق وأجمل المباني التاريخية الحجرية في العاصمة أبوظبي، كما يمر المشاركون خالل السباق بالقرية 
التراثية، وسارية العلم، في منطقة كاسر األمواج، ومن ثم االلتفاف حول “المارينا مول” باتجاه العودة إلى المقر 
الرئيسي لشركة “أدنوك”، مرورًا بصرح زايد المؤسس، وصواًل إلى شارع الملك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود، قبل 
العودة باتجاه خط نهاية الماراثون على كورنيش أبوظبي.  تتوفر على مسافة مسار السباق وبشكل منتظم محطات 

لشحن طاقة المتسابقين. 

تم قياس طول المسار الدائري واعتماده على المستويين الوطني والدولي، وتمتد على طوله الفتتات لتمييز كل 
كيلومتر من السباق على جانبي الطريق، وتم إضافة الفتتات خاصة للتنبيه عند التفاف المسار أو تغير شكله. 

ننوه أن المقياس المستخدم في السباق يسجل الحد األدنى للمسافة الفعلية المقطوعة. من المستحيل أن تتطابق 
بشكل دقيق القياسات المستخدمة في السباقات مع المسافات المقطوعة للعدائين، لذلك من الطبيعي أن تجد 

ساعتك الرياضية قد سجلت مسافة تفوق 42.195 كيلومتر بمئات األمتار.

التواجد في قاعة اجتماعات “البطين” في الطابق األرضي من فندق 
راديسون بلو كورنيش أبوظبي.

5 صباحًا - 2 ظهرًا: يفتح المركز اإلعالمي أبوابه لإلعالميين.  
في  النخبة  لرياضيي  الصحفي  المؤتمر  انطالق  صباحًا:   10:30
قاعة اجتماعات “البطين”، الطابق األرضي، في فندق راديسون بلو 

أبوظبي كورنيش

25  نوفمبر

26  نوفمبر

متسابقًامتسابقًا
الكامـــل  االلتـــزام  )مـــع 
بتطبيـــق كافـــة إجـــراءات 

الســـالمة للوقايـــة مـــن كوفيـــد 19-( 
12,000 
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صباحاً  05:45 الرسمي:  االنطالق 

السباق: في  الرئيسية  المعالم 
الرئيسي المقر  )أدنوك(  

المقر الرئيسي ألدنوك مكون من ناطحة سحاب بتصميم مميز تقع على كورنيش أبوظبي في منطقة كاسر األمواج، يحتضن المبنى 
مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة الموفرة للطاقة وتم إنشاؤه باتباع تقنيات الهندسة المستدامة، مثل الواجهة المزدوجة، 

والزجاج الكهروضوئي، واالعتماد على مصابيح موفرة للطاقة LED لإلضاءة الخارجية. يتكون مجمع المباني الشامل الذي صممه 
HOK من أكثر من 65 طابقًا مع برج مكاتب ونادي الكورنيش ومركز إدارة األزمات ومتحف التراث ومرافق الدعم األخرى.

االمارات قصر 
معلم بارز في أبوظبي يتميز بفخامة تصميمه على المستوى العالمي، ويعكس طابع الثقافة العربية، ويجسد القيم األصيلة المتمثلة 
بكرم الضيافة، يندرج ضمن فئة فنادق 5 نجوم وحائز على جوائز عديدة ويعتبر الوجهة األفضل لتجربة النكهات المحلية األصيلة، يحتل 
موقعًا مميزًا في قلب أبوظبي بتصميم فريد من نوعه، يمتلك شاطئًا خاصًا يمتد على طول 1.3 كيلومتر، مجهزًا بأحواض مخصصة 
للسباحة تطل على مناظر طبيعية جذابة، باإلضافة لوجود مرسى تابع للفندق يطل على الخليج، ُيعد الفندق تحفة أيقونية ومكانًا مثاليًا 
لقضاء وقت ممتع حافل بالذكريات التي ال يمكن نسيانها، كما يعتبر وجهة مالئمة إلقامة المناسبات وعقد االجتماعات داخل أكبر 

مراكز المؤتمرات الفندقية في المدينة.

يبرز ضوء النهار المظهر الخارجي باللون الذهبي للفندق ليشكل لوحة بديعة مع تآلف المساحات الخضراء المحيطة به ونوافير المياه 
الفضية لتعانق أفق السماء الزرقاء الصافية. أما في الليل، يتحول المشهد نتيجة تغيير في نمط إضاءة الفندق، ليعكس جمال تصميم 
القبة المركزية التي تتألأل ألوانها لتشكل قوس قزح يبهر األنظار. يمتد المبنى الرئيسي على مسافة كيلومتر واحد، وتحيط به الحدائق 
وتشغل مساحة 100 هكتار. يضم الفندق 114 قبة، باإلضافة لقبة مركزية يبلغ ارتفاعها 72.6 مترًا فوق سطح األرض، مصنوعة ببراعة 
ودقة متناهية من الذهب ومرصعة باللؤلؤ والكريستال. كما يضم القصر 1002 ثرية أكبرها تزن 2.5 طن، باإلضافة لميزة فريدة تتجسد 

بوجود شاشتين مركزيتين على الحائط مصنوعتين يدويًا، تعكسان جمال القصر.

المؤسس زايد  صرح 
ُأنشئ صرح زايد المؤسس في أبريل 2018 ليكون تكريمًا وطنيًا دائمًا للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، واحتفاء باإلرث الُملهم والقيم 
النبيلة لألب القائد مؤسس دولة اإلمارات العربية المتحدة. يحتّل الصرح منطقة عامة خضراء ذات مناظر طبيعية مميزة، تتخّللها حديقة 

تزخر بالنباتات المحلية، يتوسط صرح زايد المؤسس “الثريا”، وهي عمل فني ُمبتكر. 

حيث يتميز هذا العمل الثالثي األبعاد بطابع ديناميكي ُيظهر مالمح الشيخ زايد من عدة زوايا حول الصرح. وخالل الليل، تتألأل األشكال 
الهندسية بشكل يحاكي نجوم السماء لتجسد لوحة فنية نابضة بالحياة.

الكورنيش شاطئ   
ُيعّد شاطئ الكورنيش وجهًة رائعة لكّل من يرغب في قضاء أوقات في الهواء الطلق قرب المياه الفيروزية الصافية، والرمال البيضاء 
النقية، حيث يمكنك أن تتنزه على طول الممشى البحري المميز والممّرات الواسعة التي تتراصف على جانبيها المقاعد المطلة على 
الخليج العربي األخاذ والحدائق المنسقة والمطاعم والمقاهي المجاورة. ينقسم الشاطئ العام إلى ثالثة أقسام: الساحل المخّصص 
لألفراد والمجموعات، والبوابة رقم 2 للعائالت وفيها منطقة هادئة، والبوابة رقم 3 للعائالت واألطفال. يوفر الشاطئ منطقة اللعب 
للكرة  تشمل خمسة مالعب  التي  المجانية  الرياضية  المرافق  إلى  باإلضافة  والمشاة  الهوائية  الدراجات  باألطفال وممّرات  الخاصة 
الكورنيش،  استئجار قارب سريع قبالة  للزوار  ُيمكن  رياضية متعددة االستخدامات. كما  القدم وثالثة مالعب  لكرة  الطائرة، وملعَبين 

وتأّمل أفق أبوظبي، أو االستمتاع بالغطس الستكشاف الحياة المائية المحلية.

ماراثون 
تتابع ماراثون 
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التراث حديقة 
تقع حديقة التراث على كورنيش أبوظبي في االتجاه المؤدي إلى ميناء زايد، تتميز بمعالمها وأشجارها ومرافقها لتكون واحدة من 
أجمل الحدائق في أبوظبي. نجد في حديقة التراث من جانب الشارع العاشر أو الجانب األيمن للحديقة، موقفًا للسيارات يمثل مدخاًل 
للزوار، يقابله الواحة التي تنقسم إلى جزأين متقابلين يفصلهما جسر خشبي صغير، وامتدادًا ألحد الممرات الخارجة من الواحة نجد 
للحفاظ على سالمة األطفال والمتضمنة عددًا من األلعاب اآلمنة، كما  الرمال  أرضيتها من  المكونة  إحدى ساحات لعب األطفال 

ُتخصص الحديقة مناطق للشواء للراغبين بقضاء يوم كامل في أحضانها. 

الحصن قصر 
ُيعتبر قصر الحصن أحد المعالم التاريخية األكثر شهرة في إمارة أبوظبي، وله دور رئيسي في الحفاظ على التراث والثقافة والتقاليد 
اإلماراتية واالحتفاء بها. يعود تاريخ القصر إلى القرن الثامن عشر، وهو أحد أقدم المباني في المنطقة، يحتضن القصر معرضًا يصور 

قصة أبوظبي، وسكانها من خالل الروايات الرائعة والصور التاريخية.

تم بناء القصر باستخدام األحجار المرجانية، وجدرانه مزينة بالجير والرمل المحلي واألصداف البحرية، كما تم بناء األرضيات واألسقف من 
غابات المانغروف. من أكثر السمات المميزة في هيكل القصر نظام التهوية التقليدي المعروف باسم “بارجيل”، أقدم أنظمة تكييف 

الهواء وأكثرها ابتكارًا، والذي اشتهر بتوجيه نسيم البحر نحو الغرف الداخلية من خالل مجاري الهواء الضيقة.

أبوظبي العالمي  التجاري  المركز 
يجّسد المركز التجاري العالمي أبوظبي وجهة استثنائية معاصرة لمنطقة تاريخية في قلب العاصمة المعروفة باسم “السوق المركزي 
ناطحات سحاب تشمل شققًا فاخرة ومساحات  المركز مجمعًا مؤلفًا من ثالث  آنذاك. يضم  الرائد لألعمال والتجارة  المركز  القديم”، 
مكتبية راقية ومطاعم وفنادق عالمية، بما في ذلك برج محمد بن راشد، المبنى السكني األطول في أبوظبي، إذ يبلغ ارتفاعه 382 

مترًا أي ما يعادل )1،253 قدمًا(.

التراث ية  قر  
تمنح القرية التي أعيد بناؤها نظرة ثاقبة على تاريخ دولة اإلمارات العربية المتحدة. ويضم المجمع المسور جميع العناصر الرئيسية للحياة 
الخليجية التقليدية: حصن لصد هجمات الغزاة من البحر، والسوق التجاري، والمسجد التي يعكس دور اإلسالم في نمط الحياة اليومية. 

ألِق نظرة على بيت سعف النخيل، المصمم بطريقة مميزة، حيث تتيح لنسمات الهواء بالدخول إلى البيت من خالل قوائم مخصصة 
لهذا العرض ومصنوعة من السعف، فضاًل عن نظام األفالج القديم لري المحاصيل )الحظ وجود أحجار تحول مجاري المياه(، مع العلم 

أن هذا النظام ال يزال يستخدم في مزارع واحة العين وليوا إلى يومنا هذا.

أخيرًا، يتميز المتحف في بناء الحصن القديم ببرج الرياح التقليدي الذي يساهم في تبريد المناطق الداخلية. ويحتض المتحف قطعًا أثرية 
من المجوهرات وأدوات للغوص وصيد اللؤلؤ التي تمثل تراث وتاريخ أبوظبي الغني برحالت الغوص لصيد اللؤلؤ. 

اإلمارات  علم  ية  سار
هي سارية علم تقع وسط مدينة أبوظبي عاصمة اإلمارات العربية المتحدة، حاملًة علم اإلمارات بأبعاد 20 م × 40 م، على ارتفاع 122 

مترًا، تم افتتاحها لالحتفال بالذكرى الثالثين لتأسيس الدولة، حيث كانت األعلى في العالم وقت إنشائها عام 2001. 

مول ينا  مار
يقع مارينا مول في إحدى أبرز المناطق في إمارة أبوظبي، يمتد على مساحة تزيد عن 122000 متر مربع، ليكون وجهة سياحية رائعة 

تضم أكثر من 400 متجرًا ومطعمًا وأماكن ترفيهية ومكاتب مصرفية وهايبر ماركت.

السينما  بزيارة  قم  أو  كليًا  الحديثة  البولينغ  باللعب في صالة  تمتع  أو  العديدة،  الراقية  المقاهي  بأحد  االستمتاع  يومك في  اقِض 
التي  والفعاليات  البرامج  أيضًا مجموعة من  مارينا مول  يقدم  أبوظبي،  المميزة في  المعالم  أحد  باعتباره  المكونة من 9 شاشات. 
تجذب كافة أفراد المجتمع. كما يضم أفضل صالة ترامبولين، ومسارين للمشي على الحبل تم افتتاحهما مؤخرًا، ومرتفعات للتسلق 
18 مترًا، وتتاح جميع الفعاليات الترفيهية  40 مترًا، وعمود حلزوني للتزحلق لعشاق األجواء الحماسية، وتجربة السقوط الحر  بطول 

لرواد مارينا مول.
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10 كم
06:30 صباحاً  وقت البدء 

15 ماراثون أدنوك أبوظبي 2021

للسباق اللوجستي  الدعم 
محطات لتناول المرطبات 

المشاركون في سباق الماراثون
تتوفر على مسافة مسار السباق وبشكل منتظم محطات خاصة لتزويد المتسابقين بالمرطبات، وذلك على النحو التالي: 

مياه العين: من 3 إلى 4 كليو متر. 
مشروب بوكاري: من 3 إلى 4 كليو متر بعد 10 كيلومترات من خط البداية. 

مشروب جل الطاقة GU: عند نقاط 20 كيلومتر و25 كيلومتر و30 كيلومتر و35 كيلومتر.
المراحيض: تقع في كافة المحطات الخاصة بالمرطبات

الدعم الطبي: سيكون الدعم الطبي متاحًا في نقاط استراتيجية على طول مسار السباق وعند خط البداية والنهاية.

مالحظة: تتوفر حافالت خاصة لنقل الرياضيين المصابين أو الذين يرغبون بمغادرة السباق، وسيتم نقلهم عبر “حافلة مخصصة” إلى 
منطقة النهاية، حيث يمكنهم استعادة حقائبهم.

ضبط التوقيت 
توجد شريحة إلكترونية لقياس التوقيت ضمن الشارة التعريفية.

سيتم مراقبة توقيت كل رياضي عند خط البداية وعند خط النهاية، وبعد كل خمس كيلومترات بين نقطتي البداية والنهاية. 
كما يتم احتساب توقيت كل رياضي: الوقت الرسمي المنجز )من نقطة البداية حتى خط النهاية(، والوقت الصافي )من لحظة عبور 

خط البداية عبر بوابة السباق وحتى تجاوز خط النهاية(، واألوقات الوسطية المنجزة بين نقطتي البداية والنهاية كما ذكرنا أعاله. 

أخرى: مسارات 
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2.5  كم خط النهاية5 كم
09:15 صباحاً 09:30 صباحاًوقت البدء  وقت البدء 
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النهاية خط 
  التقاط صور تذكارية لكافة المشاركين لحظة عبورهم خط النهاية.

  بعد فترة قصيرة من عبور العدائين لخط النهاية، يتولى المتطوعون تكريم الفائزين بتوزيع الميداليات.
  ينال كل مشارك علبة عصير أو مرطبات عند خط النهاية.
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أبوظبي أدنوك  ماراثون  لسباق  النهائية  السباقالميدالية  جوائز 

الرسمي السباق  قميص 

تتزين ميداليات هذا العام، بأبرز المعالم الهندسية والمشهورة في العاصمة أبوظبي، كما تحمل كل ميدالية نقوشًا مميزة بشعارات 
مجلس أبوظبي الرياضي، و”أدنوك”، وشعار”الخمسين” لدولة اإلمارات، احتفااًل بالذكرى الخمسين للدولة وإنجازات شعبها.

تتضمن ميداليات سباقي 2.5 كيلومتر و5 كيلومترات، عبارات احتفالية )I Ran Abu Dhabi( تعكس فخر المشاركة في ماراثون أدنوك 
Marat�”و ”Marathon Finisher “أبوظبي والفوز به، بينما تتضمن ميداليات السباقات األخرى طابعًا تعريفيًا للحدث بعبارات مختلفة 

.”10KM Finisher”و ”hon Relay Finisher

 تبلغ الجوائز اإلجمالية لسباق ماراثون أدنوك أبوظبي في نسخته لهذا العام 303,000 ألف دوالر أمريكي أي ما يعادل )1.11 
مليون درهم إماراتي(، موزعة على جميع الفئات ليحصل المتوج بلقب سباق الماراثون الرئيسي من فئتي النخبة الرجال والسيدات 

على 50 ألف دوالر لكل منهما، أي ما يعادل )183،500 درهم إماراتي(. 

سيتم تقديم مكافأة نقدية قيمتها 30 ألف دوالر لكل من يحطم الرقم القياسي الحالي المسجل في سباق الماراثون الرئيسي، والذي 
يبلغ 2.04.40 للرجال و2.21.11 للسيدات، في حين تم تخصيص جوائز نقدية بقيمة 8500 دوالر أمريكي لفئة الكراسي المتحركة 

و11 ألف دوالر أمريكي لسباقات 10 كيلومترات.

لجميع  اإلصدار  محدودة  القمصان  من  عدد  نايكي  توفر 
أبوظبي.  أدنوك  لماراثون  الفني  الراعي  بصفتها  المشاركين، 
Nike Breathe، الذي يضمن عدم تعرق  يتميز القميص بنسيج 
الخاص.  النسيج  بفضل  لجسدهم  تهوية  لهم  ويوفر  العدائين 
جافين  والبقاء  للمشاركين  كاملة  راحة  القمصان  تضمن  كما 

  .Nike’s Dri�FIT بفضل تقنية

رجال )دوالر أمريكي( سيدات )دوالر أمريكي(

المركز األول 1,400 1,400

المركز الثاني 1,050 1,050

المركز الثالث 700 700

اإلجمالي 3,150 3,150

جوائز ماراثون 
الكرسي المتحرك

رجال )دوالر أمريكي( سيدات )دوالر أمريكي(

المركز األول 50,000 50,000

المركز الثاني 20,000 20,000

المركز الثالث 10,000 10,000

المركز الرايع 6,000 6,000

المركز الخامس 3,000 3,000

المركز السادس 2,500 2,500

المركز السابع 2,000 2,000

المركز الثامن 1,500 1,500

المركز التاسع 1,000 1,000

المركز العاشر 500 500

اإلجمالي 101,000 101,000

ماراثون فئة 
النخبة



21 ماراثون أدنوك أبوظبي 202021 ماراثون أدنوك أبوظبي 2021

رجال )دوالر أمريكي( سيدات )دوالر أمريكي(

18-30

المركز األول 500 500

المركز الثاني 300 300

المركز الثالث 250 250

31-40

المركز األول 500 500

المركز الثاني 300 300

المركز الثالث 250 250

41-50

المركز األول 500 500

المركز الثاني 300 300

المركز الثالث 250 250

51-60

المركز األول 500 500

المركز الثاني 300 300

المركز الثالث 250 250

61+

المركز األول 500 500

المركز الثاني 300 300

المركز الثالث 250 250

اإلجمالي 5,250 5,250

جوائز الفئات العمرية

رجال )دوالر أمريكي( سيدات )دوالر أمريكي(

المركز األول 1,000 1,000

المركز الثاني 900 900

المركز الثالث 800 800

المركز الرايع 700 700

المركز الخامس 600 600

المركز السادس 500 500

المركز السابع 400 400

المركز الثامن 300 300

المركز التاسع 200 200

المركز العاشر 100 100

اإلجمالي 5,500 5,500

رجال )دوالر أمريكي( سيدات )دوالر أمريكي(

المركز األول 500 500

المركز الثاني 350 350

المركز الثالث 250 250

اإلجمالي 1,100 1,100

10 كم الفئة 
المفتوحة

ماراثون الكرسي 
المتحرك 10كم



                                                                                                                                     01/03/1987 

األرقام المحققة على المستوى الشخصي:
2:06:00  1                                ماراثون سيول 2019
2:07:46  10    ماراثون فالنسيا ترينيداد ألفونسو 2019
2:07:52  3                سيول 2014JoongAng ماراثون 

                                                                                                                     21/08/1996

األرقام المحققة على المستوى الشخصي:
2:03:55  2    2021 ماراثون ميالنو
2:04:12  5   2   ماراثون فالنسيا 2020
2:04:40  1 ماراثون أدنوك أبوظبي2021  – تم تتويجه بطاًل للسباق

                                                                                                              28/05/1989

األرقام المحققة على المستوى الشخصي:
2:06:43       1   ماراثون هامبورغ 2014
2:06:59       1       ماراثون جنيف 2021
2:07:12       2       ماراثون سيول 2013

أبوظبي أدنوك  ماراثون  ياضّيي  ر الرجالنخبة 

                                                   02/01/1992

األرقام المحققة على المستوى الشخصي:
2:02:57   1  2021 أسرع رجل في عام 2021 وخامس 

أسرع وقت قياسي مسجل، ماراثون ميالنو  
2:04:46   1   2019 ماراثون ميالنو

2:07:43   1   إشبيلية 2017

                           08/12/1986

األرقام المحققة على المستوى الشخصي:
2021 ماراثون ميالنو  3  2:04:17

ماراثون إشبيلية 2020  2  2:05:05
ماراثون لشبونة 2019    4  2:06:33

                                                                                                                   04/06/1982

األرقام المحققة على المستوى الشخصي:
2:05:04   3  ماراثون روتردام 2009
2:05:05   7  ماراثون فالنسيا 2020
2:06:51   2      ماراثون برلين 2007

#RunInAbuDhabi26 NOVEMBER 2021

TITLE SPONSORORGANIZED BY PRIMARY SPONSORS

99

                                                                                                                  08/02/1991

األرقام المحققة على المستوى الشخصي:
2:05:00  1    ماراثون تورنتو 2019
2:05:37  10  ماراثون فالنسيا 2020
2:06:52  1     ماراثون تورنتو 2017

                                                                                                                  11/09/1997

األرقام المحققة على المستوى الشخصي:
 2:06  43     7                    ماراثون سيينا 2021
2:07  58     5                ماراثون مراكش 2020
2:10  23     1   ماراثون تشانغشا الدولي 2019

)كينيا( و  إكير ونو)كينيا(تيتوس  ر فليمون 

)كينيا( كيبتوم  ين(برناباس  )البحر ديشاسا  شومي   

)كينيا( كيبيغو  وبن  )إثيوبيا(ر بيكيال  أبيدي 

)كينيا( ونو  ر كيبالغات  توماس  )كينيا( وي  كير أبيل 
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                                                                                                   12/12/1995

األرقام المحققة على المستوى الشخصي:
2:26:52      3         ماراثون إزمير 2021
2:29:21      1     ماراثون البندقية 2019
2:33:59       1          ماراثون إزمير 2020

                                                                                                                    23/05/1993

األرقام المحققة على المستوى الشخصي:
2:23:10    3   ماراثون ميالنو جينيرالي 2021
2:24:27     2               ماراثون روتردام 2017
2:25:00     3            ماراثون أمستردام 2016

                                                                                                                                    12/10/1997

األرقام المحققة على المستوى الشخصي:
2:21:10    2                                فرانكفورت 2019
2:22:52   1  ماراثون إنترناسيونالي دي روما 2019
2:24:23    5                              ماراثون لندن 2020

                                                                                                                                                          09/05/1996

األرقام المحققة على المستوى الشخصي:
2:22:45      6   ماراثون فرانكفورت 2018
2:23:03      3         ماراثون أوساكا 2020
2:24:53      7           ماراثون ميالنو 2021

                                                                                                                   11/12/1990

األرقام المحققة على المستوى الشخصي:
2:21:11    1   بطلة سباق ماراثون أدنوك أبوظبي 2019
2:22:25    1                                   ماراثون ميالنو 2019
2:27:08    1                                   ماراثون ميالنو 2018

أبوظبي أدنوك  ماراثون  ياضّيي  ر السيداتنخبة 

)إثيوبيا(  - كبيدي  أليمو  ميجرتو 

ين(   )البحر تشومبا  تشيبتشي  يونيس 

أفيورك)إثيوبيا( أبيبيك 

ير)كينيا( كور جيبتوم  جوديث 

)إثيوبيا( هيلميشيل  ليويتيجن  سينتاييهو 
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العالمية القياسية  األرقام 

الموقع االسم، الجنسية الموقع التاريخ

جري - رجال 
02:01:39

إيليود كيبجوغي،
 كينيا

برلين، 
ألمانيا

16 سبتمبر
2018

جري - سيدات
)سباق مختلط( 02:14:04 بريجيد كوسجي، كينيا

شيكاغو، الواليات 
المتحدة األمريكية

13 أكتوبر
2019

 جري - سيدات
)سيدات فقط( 02:17:01 ماري كيتاني، كينيا

لندن، 
بريطانيا

23 أبريل
2017 

 رياضيو الكراسي
 المتحرك - رجال

01:20:14 هاينز فراي، سويسرا
أويتا، 
اليابان

31 أكتوبر
1999 

 رياضيو الكراسي
 المتحركة - سيدات

01:36:53 مانويال شار، سويسرا
برلين، 
ألمانيا

16 سبتمبر
2018 






