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WhAt Is YAsALAM  
GetDRIVERFIt
A way for you to try many different sports for free!  
Try something new by following our four step plan

GetDRIVERFIt cIrcuIt scheduLe stAMPsGetDRIVERFIt
FItness cALendAr

CARDIO

MENTAL

ARMS

CORE

NECK

LEgS

Pilates, Dance, Stand Up 
Paddleboarding

Cycling, Kayaking

Cycling, Tennis, Padel Tennis, 
Basketball, Volleyball, Spin 

Running, Cycling, Padel Tennis, 
Volleyball, Swimming, Spin

Rock Climbing, Archery, Crossfit, 
Kayaking, Sailing

Yoga, Pilates, Martial Arts,  
Go-Karting, Ping-Pong

?
1

2

3

4
reGIster
You must register for each class at: 
yasalam.duplays.com/getdriverfit
Priority is given to registered participants.

PLAY
Once you have chosen your activity and signed 
up online, grab your PASSPORT,  a bottle of water 
and go!

cOrnIche WOrk-Outs: 
September 15th - October 31st 
Al Sahil Beach, Corniche Gate 4

YAs WOrk-Outs:
September 24th - October 23rd 
Yas Marina Circuit

stAMP
Collect a stamp at each of the classes you try.

WIn
The more you participate, the higher your chances 
of winning a great prize!

Corniche:
Women Only

Corniche:
Mixed gender

Yas Marina 
Circuit: Women 
Only

Yas Marina 
Circuit: Mixed 
gender

 sundAY MOndAY tuesdAY WednesdAY thursdAY FrIdAY sAturdAY

AL FOrsAn Week 15 seP
11am  Archery, 
Laser Tag
1pm   Archery,
Laser Tag, Paintball
2pm  Archery,
Laser Tag, Paintball

16 seP
11am  Archery, 
Laser Tag
1pm   Archery,
Laser Tag, Paintball
2pm  Archery,
Laser Tag, Paintball

17 seP
11am  Archery, 
Laser Tag
1pm   Archery,
Laser Tag, Paintball
2pm  Archery,
Laser Tag, Paintball

18 seP
11am  Archery, 
Laser Tag
1pm   Archery,
Laser Tag, Paintball
2pm  Archery,
Laser Tag, Paintball

19 seP
11am  Archery, 
Laser Tag
1pm   Archery,
Laser Tag, Paintball
2pm  Archery,
Laser Tag, Paintball

20 seP 21 seP

trY A cLAss Week 22 seP
6am, 7am,  7pm
Beach Fit
6am, 5:45 pm, 7pm
Spin
7pm Jiu Jitsu

23 seP
6am, 7am,  7pm
Beach Fit
6am, 5:45 pm, 7pm
Spin
7pm Jiu Jitsu

24 seP
6am, 7am,  7pm
Beach Fit
6am, 5:45 pm, 7pm
Spin
7pm Jiu Jitsu
8pm Salsa

25 seP
6am, 7am,  7pm
Beach Fit
6am, 5:45 pm, 7pm
Spin
6pm Zumba(Ladies)
7pm Jiu Jitsu

26 seP
6am, 7am, 7pm
Beach Fit
6am, 5:45 pm, 7pm
Spin
10 am Xtend Barre
7pm Jiu Jitsu

27 seP
6am, 5:45 pm, 7pm
Spin

28 seP
6am, 7am,  7pm
Beach Fit
6am, 5:45 pm, 7pm
Spin

rAcket Week 29 seP
7pm Badminton
8pm Table Tennis 

30 seP
7pm  Badminton
8pm  Table Tennis

1 Oct
8pm Table Tennis

2 Oct
7pm  Badminton
8pm TableTennis

3 Oct 
8pm TableTennis

4 Oct
5pm Tennis
6pm  Padel Tennis

5 Oct
6pm  Padel Tennis
7pm Badminton

OceAn Week 6 Oct
5pm Kayak 
           Sailing 
           Windsurfing
6pm SUP*

7 Oct
5pm Kayak 
           Sailing 
           Windsurfing

8 Oct 
5pm Kayak 
           Sailing 
           Windsurfing

9 Oct
5pm Kayak 
           Sailing 
           Windsurfing
6pm SUP*

10 Oct
5pm Kayak 
           Sailing 
           Windsurfing

11 Oct
9:30am SUP*
10am Kayak 
             Sailing 
             Windsurfing

12 Oct
9:30am SUP*
10am  Kayak 
             Sailing 
             Windsurfing

duPLAYs Week 13 Oct
7:00pm Beach 
Volleyball

14 Oct 
7:00pm Frisbee 
Beach Volleyball

15 Oct
7:00pm  Beach  
Volleyball

16 Oct
7:00pm Basketball

17 Oct
7:00pm  Basketball 

Frisbee

18 Oct 19 Oct
7:00pm Frisbee

YAs Week 20 Oct
8pm Golf 

21Oct
8pm Golf 

22 Oct
8pm Golf 

23 Oct
8pm Golf  
(Ladies Only)

24 Oct 25 Oct 26 Oct

BeAch Week 27 Oct
7am Running
3pm Cycling

28 Oct
7am Running
3pm Cycling 

29 Oct
7am Running
3pm Cycling 

30 Oct
7am Running 
3pm Cycling

31 Oct
7am Running 
3pm Cycling 

1 nOV 2 nOV
10am Running Registration for  classes  MUST be done in advance,  online at  

yasalam.duplays.com/getdriverfit 
Don't miss out, register now!
* Priority for participation will be given to those who register online.

TIME SuN MON TuES WED ThuRS FRI SAT

7  - 8am  Adult 
Yoga

  Yoga   

8 - 9am        

9 - 10am       Adult 
Yoga

6 - 7pm   TrainYAS Yasalam 
Fitness go 
Yas

7 - 8pm Zumba Pilates TrainYAS Yasalam 
Fitness go 
Yas

Zumba

8 - 9pm Yasalam 
Fitness go 
Yas

Disclaimer: By participating in any activities as part of the 'Get Driver Fit' 
campaign, you accept any and all inherent risk and absolve all organizing 
entities from liability.

Name: ________________________________     Signature: ____________________________

Thanks to our partners:

* Stand-up paddleboard

ArcherY PAIntBALL LAser tAG

JIu JItsu BAdMIntOn

tennIs PAdeL tennIs

tABLe tennIs

GOLF

BeAch VOLLeYBALLWInd surFInG BAsketBALL FrIsBee

kAYAk sAILInG

runnInG cYcLInG

BeAch FIt

All times may vary check yasalam.duplays.com/getdriverfit to confirm all circuit times 

surPIse ActIVItY!GO kArtInG 

BeLLY 
dAncInG
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Brought to you by

m e d i a  pa r t n e r s



الجواز الرياضي

األختامجدول دورات ياسالم الرياضية

القلب

اللياقة الذهنية

الذراعان

الجذع

العنق

الساقان 

 البيالتس، الرقص،
التجديف واقفًا

ركوب الدراجات، التجديف

 ركوب الدراجات، التنس، التنس
 المصغر، كرة السلة، الكرة الطائرة،

 ركوب الدراجة الثابتة

 الجري، ركوب الدراجات، التنس
 المصغر، الكرة الطائرة، السباحة،

ركوب الدراجة الثابتة

 تسلق الصخور، الرماية بالقوس
 والسهم، الكروس-فيت، التجديف،

اإلبحار الشراعي

 اليوغا، البيالتس، الفنون
القتالية، الكارتينغ، تنس الطاولة

1

2

3

4

تمارين الكورنيش:
من 15 سبتمبر و حتى31 أكتوبر

 شاطئ الساحل،
 الكورنيش، البوابة 4  

تمارين جزيرة ياس:
من 24 سبتمبر و حتى21 أكتوبر

حلبة مرسى ياس

السبت الجمعة الخميس االربعاء الثالثاء االثنين األحد

سبتمبر  21 سبتمبر  20 سبتمبر  19
11:00 ص - الرماية 

بالقوس, ليزر تاغ
1:00 ب.ظ - الرماية 

بالقوس, ليزر تاغ كرةالطالء
2:00 ب.ظ - الرماية 

بالقوس, ليزر تاغ ، كرة 
الطالء

سبتمبر  18
11:00 ص - الرماية 

بالقوس, ليزر تاغ
1:00 ب.ظ - الرماية 

بالقوس, ليزر تاغ،كرةالطالء
2:00 ب.ظ - الرماية 

بالقوس, ليزر تاغ ، كرة 
الطالء

سبتمبر  17
11:00 ص - الرماية 

بالقوس, ليزر تاغ
1:00 ب.ظ - الرماية 

بالقوس, ليزر تاغ، كرة الطالء
2:00 ب.ظ - الرماية 

بالقوس, ليزر تاغ ، كرة 
الطالء

سبتمبر  16
11:00 ص - الرماية 

بالقوس, ليزر تاغ
1:00 ب.ظ-الرمايةبالقوس, 

ليزر تاغ، كرة الطالء
2:00 ب.ظ - الرماية 

بالقوس, ليزر تاغ ، كرة 
الطالء

سبتمبر  15
11:00 ص - الرماية بالقوس,

ليزر تاغ
1:00 ب.ظ - الرماية بالقوس,

ليزر تاغ ، كرة الطالء
2:00 ب.ظ - الرماية بالقوس,

ليزر تاغ ، كرة الطالء

أسبوع نادي 
الفرسان

سبتمبر  28
6:00 ص, 7:00 ص, 

7:00م - لياقة الشاطئ
6:00 ص, 5:45 م, 

7:00م - الدوران

سبتمبر  27
6:00 ص, 5:45 م, 7:00م 

- الدوران

سبتمبر  26
6:00 ص,7:00ص,7:00م 

- لياقة الشاطئ
6:00 ص, 5:45 م, 7:00م 

- الدوران
10:00 ص اكستند بارw ا

 7:00- م - جيو جيتسو

سبتمبر  25
6:00 ص,7:00ص,7:00م 

- لياقة الشاطئ
6:00 ص, 5:45 م, 7:00م 

- الدوران
6:00 م - زومبا )سيدات(

7:00 م - جيو جيتسو 

سبتمبر  24
6:00 ص,7:00ص,7:00م - 

لياقة الشاطئ
6:00 ص, 5:45 م, 7:00م 

- الدوران
7:00 م - جيو جيتسو

8:00 م -  سالسا

سبتمبر  23
6:00 ص,7:00ص,7:00م 

- لياقة الشاطئ
6:00 ص, 5:45 م, 7:00م 

- الدوران
7:00 م - جيو جيتسو

سبتمبر  22
6:00 ص, 7:00 ص, 7:00م - 

لياقة الشاطئ
6:00 ص, 5:45 م, 7:00م 

- الدوران
7:00 م - جيو جيتسو

أسبوع الحصص 
التعليمية

اكتوبر  5
6:00 م- التنس المصغر
الطائرة 7:00 م - الريشة

اكتوبر  4
5:00 م - التنس

6:00 م -  التنس المصغر     

اكتوبر  3
8:00 م - تنس الطاولة

اكتوبر  2
7:00 م - الريشة الطائرة
8:00 م - تنس الطاولة

اكتوبر  1
8:00 م - تنس الطاولة

سبتمبر  30
7:00 م - الريشة الطائرة
8:00 م - تنس الطاولة 

سبتمبر  29
7:00 م الريشة الطائرة 
8:00 م - تنس الطاولة 

أسبوع رياضات 
المضرب

اكتوبر  12
9:30 ص-التجديف واقفًا

10:00 ص -التجديف -
اإلبحار الشراعي -

ركوب األلواح الشراعية

اكتوبر  11
9:30 ص -التجديف واقفًا

10:00 ص – التجديف -
اإلبحار الشراعي -

ركوب األلواح الشراعية

اكتوبر  10
5:00 م – التجديف -

اإلبحار الشراعي -
ركوب األلواح الشراعية

اكتوبر  9
5:00 م – التجديف -

اإلبحار الشراعي -
ركوب األلواح الشراعية

6:00 م -التجديف واقفًا

اكتوبر  8
5:00 م – التجديف -

اإلبحار الشراعي -
ركوب األلواح الشراعية

اكتوبر  7
5:00 م – التجديف -

اإلبحار الشراعي -
ركوب األلواح الشراعية

اكتوبر  6
5:00 م – التجديف -

اإلبحار الشراعي -
ركوب األلواح الشراعية

6:00 م -التجديف واقفًا

أسبوع المحيط

اكتوبر  19
7:00 م - رمي 

الفريسبي

اكتوبر  18 اكتوبر  17
7:00 م - كرة السلة - رمي 

الفريسبي

اكتوبر  16
7:00 م - كرة السلة

اكتوبر  15
7:00 م - الكرة الطائرة 

الشاطئية

اكتوبر  14
7:00 م - الكرة 

الطائرة  الشاطئية - رمي 
الفريسبي

اكتوبر  13
7:00 م - الكرة الطائرة 

الشاطئية

أسبوع 
duPLAYs

اكتوبر  26 اكتوبر  25 اكتوبر  24 اكتوبر  23
8:00 م – الجولف)سيدات(

اكتوبر  22
8:00 م – الجولف

اكتوبر  21
8:00 م – الجولف

اكتوبر  20
8:00 م – الجولف

أسبوع جزيرة 
ياس

نوفمبر  2
10:00 ص - الجري

نوفمبر  1 اكتوبر  31
7:00 ص - الجري

3:00 ب.ظ - ركوب 
الدراجات 

اكتوبر  30
7:00 ص - الجري

3:00 ب.ظ - ركوب 
الدراجات  

اكتوبر  29
7:00 ص - الجري

3:00 ب.ظ - ركوب الدراجات 

اكتوبر  28
7:00 ص - الجري

3:00 ب.ظ - ركوب 
الدراجات 

اكتوبر  27
7:00 ص – الجري

3:00 ب.ظ - ركوب الدراجات 

للمشاركة في الصفوف يجب التسجيل مسبقًا عبر اإلنترنت على الموقعأسبوع الشاطئ

yasalam.duplays.com/getdriverfit 
ال تفّوت الفرصة، تسّجل اآلن!

 * ستعطى أولوية المشاركة لمن يتسّجل على اإلنترنت

السبتالجمعةالخميساالربعاءالثالثاءاالثنيناألحدالموعد

اليوغا  7  - 8 ص
للكبار

  اليوغا  

       8 - 9 ص

اليوغا       9 - 10 ص
للكبار

تمارين  6 - 7 م
تدّرب في 

ياس

تمارين ياسالم 
للياقة البدنية- 

الرياضة في ياس

تمارينزومبا7 - 8 م
بيالتس

تمارين
تدّرب في 

ياس

تمارين ياسالم 
للياقة البدنية- 

الرياضة في ياس

زومبا

تمارين ياسالم 8 - 9 م
للياقة البدنية- 

الرياضة في ياس

إخالء مسؤولية: إّن مشاركتك في أّي أنشطة ضمن حملة “تمتع بلياقة سائقي سيارات السباق” تعني 
أنك تقبل ضمنًا بتحّمل مسؤولية أّي مخاطر تنطوي عليها تلك المشاركة، وأنك تعفي جميع الجهات 

المنظمة لألنشطة من مسؤولية أّي حوادث أو أضرار قد تتعرض لها.

التوقيع: ______________________ االسم: ____________________   

ما هي حملة ياسالم
تمتع بلياقة سائقي سيارات السباق

 إّنها فرصتك لتجربة العديد من الرياضات المختلفة مجانًا!
جّرب شيئًا جديدًا من خالل برنامجنا الؤلف من 4 خطوات

مواعيد لياقة ياسالم
15 سبتمبر - 31 أكتوبر

سّجل للمشاركة
عليك التسجيل لكل عرض عبر موقع:

yasalam.duplays.com
*سُتعطى أولوية المشاركة في الصفوف للمشاركين المسجلين.

العب
بعد أن تختار النشاط الذي ترغب في المشاركة فيه وتتّم 

التسجيل عبر اإلنترنت، أحضر جواز سفرك الرياضي ،وزجاجة 
من الماء وانطلق!

اجمع األختام
اجمع األختام من جميع األنشطة التي تشارك فيها.

اكسب
كلما شاركت أكثر، ستزيد من حظوظك للفوز بجائزة رائعة!

الكورنيش: 
لإلناث فقط

الكورنيش: مختلط 
)ذكور+إناث(

حلبة مرسى ياس: 
لإلناث فقط

حلبة مرسى ياس: 
مختلط )ذكور+إناث(

yasalam.duplays.com/getdriverfit قد يحصل تغيير في أوقات دورات ياسالم الرياضية للتأكد يرجى زيارة
نشكر شركاءنا:

ليزر تاغ كرة الطالء  الرماية 
بالقوس

تنس الطاولة  الريشة 
الطائرة

جيو جيتسو لياقة الشاطئ

التنس المصغر التجديف اإلبحار الشراعي  التنس

رمي 
الفريسبي

كرة السلة
 

الكرة الطائرة
الشاطئية

ركوب األلواح 
الشراعية

ركوب الدراجات  الجري  الجولف

تقدم
الكارتينغ

ركوب الدراجة 
الثابتة

الرقص 
الشرقي

مفاجآت التجديف واقفاالسباحة 

تمّتع بلياقة
سائقي سيارات 

السباق
من تقديم 

الشركاء اإلعالميون


