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 شــــــــروط ونمـــــاذج اإلشـــــــتراك
إقامة بطولة اإلنتاج المحلي الخامسة لجمال الخـيل العـربيـة األصيلة 

والتي يقيمها وينظمها مركز المسرة الدولي  م2016بالمملكة لعام 
للفروسية وتحت إشراف كامل من مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية 

ع النواحي الفنية والتنظيمية والتحكيمية ووضع األصيلة بديراب علي جمي
الضوابط والشروط لمسابقات الخيل العربية األصيلة بالمملكة طبقاً 

لألنظمة الدولية المعنية لهذه البطوالت وذلك وفقاً لألمر السامي الكريم رقم 
 7إلى  5 هـ والتي ستقام خالل الفـترة مــن 9/5/1428م وتاريخ /4291
م  بمحـــافظة 2016 اكتوبر 8إلى  6 المـوافقهـ  1437 محرم  

الطائف   
) المرجع األساسي للقوانين المعمول بها بالبطولة هو الكتاب األزرق لعام 

 م لمنظمة األيكاهو ( 2016
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والتةي يقيمهةا وينظمهةا مركةز  م2016ببطولةة اإلنتةاج الميلةي السامسةة لجمةال السةـيل العـربيةـة األلةيلة بالمملكةة لعةام قوانين وشروط اإلشتراك 

علةي جميةع النةوايي الفنيةة والتنظيميةة  المسرة الدولي للفروسية وتيت إشراف كامل من مركز الملك عبةد العزيةز للسيةل العربيةة األلةيلة بةديراب
أل لمنظمةة الدوليةة المعنيةة لهةذال البطةووت وذلةك و قةاأل   لممةر والتيكيمية ووضع الضوابط والشروط لمسابقات السيل العربية األلةيلة بالمملكةة طبقةا

 2016اكتةوبر  8إلةى  6هـ المةـوا    1437ميرم  7إلى  5هـ والتي ستقام سالل الفـترة مــن  9/5/1428م وتاريخ /4291السامي الكريم رقم 
 م  بميـــا ظة الطائف

 معلومات عامه

  م 2016لعام بالمملكة لجمال الخيل العربية الخامسة بطولة اإلنتاج المحليإسم البطولة : 

 مركز المسرة الدولي للفروسية -محافظة الطــائف  :  البطولة موقع

 تليفون :  

  العزيز للخيل العربية األصيلة بديراب ( لإلتصال :ـ ) مركز الملك عبد

 103و  136 تحويلة  0115240380 -0115240385تليفون                  : 

  0115240442 فاكس                   : 

 http://www.almassarah.com إلكتروني         :  الموقع

  http://www.almassarah.com  :   الموقع اإللكترونيبالبطولة يمكنكم زيارة  تسجيل واإلشتراك لل

 تحت  إشترام مركتز الملتك و )اويكةاهو(منظمةة المةمتمر األوربةي لمنظمةات الخيةل العربيةة لنظام وقوانين  هخاضع ه البطولةهذ

اإلشترام الفنتي ووضتع البتواب   علت مملكتة العربيتة الستعو ية بالعبد العزيز للخيل العربية األصيلة حيث أنته هتو الج ته الرستمية المست ولة 

  هـ( 9/5/1428بتاريخ م ب  4291) وفقاً لألمر السامي الكريم رقم   الالزمة للتنظيم والتحكيم حسب األنظمة الدولية

 

 حاالت عامه

) الكتتاب األزر   كةاهو()اويمنظمةة المةمتمر األوربةي لمنظمةات الخيةل العربيةة لنظام وقوانين هذه البطولة خاضعة  -1

 م ( , يلتزم المشتركون بقرارت الحكام في هذه البطولة وفقاً لما هو موضح في نماذج اإلشتراك 2016لعام 

للخيل المنتجة بالمملكة العربية السعو ية فق  والمسجلة بمركز الملك عبد العزيز للخيتل العربيتة األصتيلة بتديراب  وذلتك  هذه البطولة -2

 العربي )الواهو( واليحق ألي خيل  منتج ومسجل خارج المملكة المشاركة ب ذا العرض . للجوا نظمة العالمية حسب قوانين الم

 تكتون محصتنه تة خاليتة متن األمتراض المعديتة كمتا يجتب أن بيكل الخيل المشاركة يجب أن تكون سليمة من أي أمراض وبائية ومتن  -3

 ي خيل يمكن حجرها عند الطبيب البيطري في لجنة الرقابة واإلنبباط .ضد مرض األنفلونزا ويلزم تقديم ش ا ة التحصين وأ
 . اليوجد تعويض عن تكاليف نقل الخيل -4

 . منظمي البطولة غير مس ولين عن أي تلف أو حوا ث للمشتركين أو السياس -5

 .  مشاركينأ وات ومعدات األسطبل يجب تأمين ا بواسطة ال -6

 . بطولةالتي تليق بالالفاضلة وح واألخال  عل  كل العارضين ومرافقي م التحلي بالر -7

 . الطائف  –بمركز المسرة الدولي للفروسية للبطولة  مكتب اللجنة المنظمةمن العارضين سوم توزع أرقام  -8

  ش ا ة اإلشتراك والنتائج سوم يصدرها مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية األصيلة بعد إعتما  النتائج .  -9

لف اتشروط الدخول وا  

.منظمة المؤتمر األوربي لمنظمات السيل العربية اويكاهو(لنظام  هساضعوبالمملكة والمسجلة للسيل المنتجة  البطولة ميلية هذال -1  

حاالت التأهيل للمشاركة : التوجد -2  

لكل رأس من الخيل المشاركة بالبطولة لاير 0051:  بالبطولةرسوم اإلشتراك  -3  

  األهلي التجاري البنكاسم البنك :    

25051558000500: حساب رقم ال     

                                                               SA 9410000025051558000500       : رقم اإليبان  

نوام بن تركي محمد السديرياسم المستفيد /     

اليحق ل ا  أو فبية و أو في عروض ف ة ) أ ( وحازت عل  ميدالية ذهبيةمحظورات اإلشتراك : الخيل التي شارك  في بطوالت تايتل ش -4

وأي خيل خالف  ذلك وشارك  في حالة إنتقال الخيل من الف ات اليافعة إل  البالغة إال لن اية العام و العامين التاليين  هذه البطولةاإلشتراك في 

.باإلضافة إل  عدم التأهيل يورو  600علي ا غرامة  بالبطولة  

مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية األصيلة هو الج ه المس ولة عن تأكيد تسجيل الخيل التي ستشارك بالبطولة . -5  

http://www.almassarah.com/
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http://www.almassarah.com : 6- يجب تعب ة نماذج المشاركة بالبطولة عن طريق الموقع االلكتروني

       almassarahstud@gmail.com   : أو عبر البريد االلكتروني 
م    6201أغسطس  30إلى  16 هـ الموا  1437 ذو القعدة  27إلى  13سالل الفترة من  بداية التسجيل    

 

 الف ات

 
رأس من السيل سيتم  3رأس أو أكثر , وبالنسبة للفئة التي بها أقل من  16مالم تكن السيل المشاركة  ي تلك الفئة ويمكن تقسيم أي  ئة  

 إضا تها للفئة التي تليها  ي العمر من نفس الجنس .

 نظام النتائج و التحكيم :
: طر  التحكيم للف ات -1  

يتم التحكيم عل  الف ات  ون الرجوع لكتالوج العرض عل  المقاييس التالية :ـ     

النقاط مسموح نصف نقطة ) 20 -1يعطي كل حكم نقاط تتراوح مابين .  النوع , الرأس والعنق , الجسم والظ ر , القوائم , الحركة  

ط المقدمه من الحكام تجمع وتقسم عل  عد  الحكام .( والنقا اب   

قواعد حاالت التعا ل بالمراكز التأهيلية : -2  

 ي ياوت التعادل للمراكز التأهيلية  ي الفئة  إن المركز األعلى يعطى للسيل التي يازت على أعلى نقاط  ي النوع وإذا ظل 
قائم يقرر يكم وايد عن ت على أعلى نقاط  ي اليركة وإذا ظل التعادل التعادل قائم  إن المركز األعلى يعطى للسيل التي ياز

 طري  اوقتراع أيد السيل ليكون الفائز .
طر  وقواعد تحكيم البطوالت :ـ -3  
عل  النحو التالي :ـيتم تحكيم البطولة      

)أ( السيل توضع  ي  ئتها ملفو ة يسب العمر وكذلك  ي اللف الثاني بنفس الترتيب     
( السيل  ي اللف األول ييكم كل وايد منها مفرداأل  ي يالة الوقوف والسبب)ب  

 )ج( اليكام ويي  التشاور عن السيل  يما بينهم 
)د( اليائز على الميدالية الذهبية يتم استيارال من السيل  ي اللف األول بتلويت كل يكم كتابة و ي يالة التعادل  إن السيل 

ئته يتم استيارال كبطل  ائز بالميدالية الذهبية وإذا ظل التعادل يطب  قوانين التعادل  ي المراكز اليائزال على أعلى نقاط  ي  
 التأهيلية .

اليائز على الميدالية الفضية يتم استيارال بنفس الطريقة من السيل المتبقية والمتأهلة للبطولة . -2  
الذي استيرت به السيل للميدالية الفضية اليائز على الميدالية البرونزية يتم استيارال بنفس النظام  -3  

 استيار وتلويت اليكام يجب أن يعلن  ي البطولة ويتم نشرال  ي مكتب العرض بعد انتهاء اليكام مباشرة .
هذا إذا كان الثالثة التي تسبقها وأي من  يتم إستيار سيل رابعة ستكون يائزة على الميدالية البرونزية  ي يالة عدم تأهيل -4

يار غير ظاهر من أوراق الترشيح يطلب من اليكام تعيين أيد السيل وهذال ويتم إعالنها وإذا تم استبعاد اثنان أو أكثر اوست
 ويتم التعويض بأسريات .

إذا كانت السيل التي وضعت  ي األولى  ي  ئتها وتستطيع المشاركة  ي البطولة  إن السيل الثانية تتقدم مع السيل  -5
 وإذا تم استبعاد السيل الموضوعة أووأل ألي سبب سارج اليلبة بواسطة اليكام سوف تعتبر مشاركه  ي الموضوعة أووأل 

 م 2016-6-30الى  2016-01-1مهرات مواليد بين       ئة المواليد مهرات

 م 2016-6-30الى  2016-01-1واليد بين أمهار  م      ئة المواليد أمهار

 م 2015-12-31الى  2015-01-01مهرات أعمار سنة بين  الفئة األولى  

 م 2014-12-31الى  2014-01-01مهرات أعمار سنتين بين  الفئة الثانية 

 م 2013-12-31الى  2013-01-01سنوات بين  3مهرات أعمار  الفئة الثالثة 

 م 2015-12-31الى 2015-01-01أعمار سنة بين أمهار  الفئة الرابعة 

 م 2014-12-31الى  2014-01-01أمهار أعمار سنتين بين  الفئة السامسة 

 م 2013-12-31الى  2013-01-01سنوات بين  3أمهار أعمار  الفئة السادسة

 م 2012-12-31الى  2010-01-01سنوات  6 - 4أ راس اعمار  الفئة السابعة 

 م 2009-12-31يتى  2007-01-01سنوات بين  9 - 7أ راس اعمار  الفئة الثامنة

 م  2007-01-01سنوات وما وق مواليد قبل  10أ راس اعمار  الفئة التاسعة

 م 2012-12-31الى  2010-01-01سنوات  6 - 4 يول اعمار  الفئة العاشرة 

 م 2009-12-31يتى  2007-01-01سنوات بين  9 - 7 يول اعمار  الفئة اليادية عشر

 م  2007-01-01سنوات وما وق مواليد قبل  10 يول اعمار  الفئة الثانية عشر

mailto:almassarahstud@gmail.com
mailto:almassarahstud@gmail.com
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البطولة والتي  ي المركز الثاني لن يتم التيكيم عليها مع التي  ي المركز األول . البديل لغياب المركز األول أو الثاني 
 بالمركز الثالث أو المراتب األدنى غير مسموح به

يجب أن تشترك  ي البطولة إذا لم تلدر شهادة من الطبيب البيطري   ئاتها ) األول والثاني (كل السيل التي تأهلت  ي  -6
 ي المنا سة  إن ذلك يبعدها من التأهيل  ي هذا العرض ولمدة عام من تاريسه والسيل التي  لم تشارك ي لجنة الرقابة , إذا 

ركة  ي البطولة تليها تيل ميلها لكنها وتعلن للمشا  

 تقديم السيل
 يجب أن يكون لديه رسلة العرض اللادرة من األيكاهو سارية المفعول . أي عارض يعرض سيل  ي هذال البطولة -1
 ليماية السيل وإساءة استعمال العقاقير  إن قوانين األيكاهو يتم تنفيذها كما هي . -2
دوا مالبس مرتبة ونظيفة تلي  بالبطولة ويي  للمنظمين منع أي سنة كما يجب ان يرت 16العارضين يجب أو تقل اعمارهم عن  -3

عارض يرتدي مالبس غير وئقة , ويمكنهم لبس مالبس إعتادوا عليها  ي بلدانهم على أن وتكون عليها دعاية ألي شيء , 
 رشمة مناسبة مع لجام .المشاركة بالبطولة ب وتعرض السيل

 ميدان العرض بالقرب من  ي يلقة العرض أو يلقة تجميع السيل للعرض أو  ي أي مكانيمنع اللياح إلثارة السيل سالل العرض و -4
وذلك بالهش بالبالستيك أو الزجاج أو الضرب على أدوات بعلا ويسمح باإلثارة الطبيعية كالهتاف أو اللفير أو التلفي  أو أي 

 عالمة للفرية واإلبتهاج .
أل ألي تأسير . 20العارضين تسسين السيل قبل يجب إيترام المواعيد  ي تقديم السيل وعلى  -5  دقيقة من دسولها ليلقة العرض تفاديا
أل :ـ قوانين البيع  -6 أل من المالك القديم  إذا تم بيع سيل بين درجات التأهيل  ي البطولة  على المالك الجديد تقديم عقد البيع موثقا وموقعا

 . والجديد
 

 النوايي البيطرية والطبية
 ي :الفيص البيطر -1 

 م 05/10/2016 سوف يتم  ي  ي الوثائ  الثبوتية السيل واألولاف اتالفيص البيطري ومعاينة جواز
 التيلين ضد مرض األنفلونزا :-2

يجب أن تكون كل السيل قد تم تطعيمها قبل البطولة ويجب أن تكون التطعيمات مدونة  ي الجواز بتاريسها وسيفيص 
 منظمة .لالييتها البيطري التابع للجنة ال

 تيلين السيل ضد مرض األنفلونزا الزامي  ي كل بطووت األيكاهو 
األمهار تبدأ  –يوم كيد أقلى  92أسابيع من الجرعة األولى كيد أدنى و 3كل السيل تأسذ جرعة أولية تتبعها جرعة بعد  -أ

الجرعات ) انظر الكتاب تيت مسئولية المالك اذا شاركت بدون هذال شهور وهي  6التيلين بجرعات ابتدائية  ي عمر 
 ..( 2015األزرق 

شهور بعد الجرعة الثانية ويسمح بالتيلين وبمدة قليرة بين  7الجرعة الثالثة المنشطة األولى يجب أن تعطى سالل  -ب
 .الجرعات 

 من اسر جرعة أو يسب توليات الجهات المستلة . يوم  365تكرر جرعة التطعيم بعد  –ج 
 . من يوم ولولها  قبل ميعاد العروض المنظمة من قبل األيكاهو بسبعة أياميجب أو يعطى أي تطعيم  –د 

) باليقن العضلي أو التنقيط داسل األنف ( وويسمح بتغير هذال الطرق  الشركة الملنعة تعليمات  يسبيعطى التطعيم  -هـ 

أل .  نهائيا

بيانات التطعيم وتاريسه ورقم التطعيم يجب أن يعطى التطعيم بواسطة طبيب بيطري مستص ومعتمد على ان يوضح   -و 

 وطريقة إعطائه على جواز السيل مع الستم والتوقيع للطبيب المستص .

من اللعب إدسال بيانات التطعيم على جواز جديد لكثرة البيانات السابقة وبالتالي  إن الطبيب البيطري المستص  –ز 

 مع توقيعه وستمه ( 00/00/0000يخ يستطيع كتابة ) تطعيمات اليلان السابقة لييية يتى تار

 شهر بين الجرعات كاألتي :ـ 12عقوبة عدم اإلنتظام بمواعيد التطعيم بناء على نظام  ترة  -ح
 لاير ( 750يورو )  130تأسير لمدة أسبوع غرامة  -          

 لاير ( 1150يورو )  200أيام لمدة اسبوعين غرامة  8تأسير من  -   
لاير ( ويستبعد اليلان من المنا سة ويغادر ساية العرض  1700يورو )  280د عن اسبوعين غرامة تأسير لمدة تزي -  

 على الفور .
على جواز السيل المسالفة باليروف الهجائية الكبرى وباللون  سيتم تدوين المسالفات بواسطة لجنة الرقابة واإلنضباط -  

 .األيمر

  استسدام العقاقير - 3

 القوانين السالة باستسدام العقاقير من اإلتياد الدولي للفروسية .كل ماورد  ي  –أ 
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يمنع اعطاء السيل أي مواد وتدسل ضمن نطاق التغذية المعتاد عليها أو المواد المهيجة سواء عن قلد أو بدون قلد  -ب
الدولي للفروسية تيت القوانين  والتي قد تؤثر على مزاج السيل أو سالمته  مثل هذال المواد تم إدراجها  ي قائمة من اوتياد

 البيطرية .
 
 .لمبطال اليائزين على الميدالية الذهبية والفضية والبرونزية إلزامي الفيص   -أ -ج

 يجوز للجنة اإلنضباط او اليكام إجراء الفيص على المنشطات على السيل المشاركة  ي  ئات األيكاهو.  -ب     
الدار أوامرها بإجراء الفيص الكيميائي على أي من السيل المشاركه وويجوز للمالك  يجوز للجنة اإلنضباط أو اليكام –د 

 الممانعة .
يجب أسذ العينات يسب نظام اوتياد الدولي للفروسية  قط األطباء البيطريين من اوتياد الدولي للفروسية مسول لهم  -هـ 

 بجمع العينات بكفاءة والمعينين لهذا الغرض .
 . العرض تأمين يا ظات وأنابيب لجمع عينات السيل المراد  يلها وتيفظ  ي مكان آمنعلى منظم  -و
 قيمة األنابيب ومكا آت الطبيب البيطري الذي يجمع العينات يد عها المنظم أو جهة التسجيل الميلية . –ز 
أل عليه إسطار  -ح لجنة الرقابة واإلنضباط والتي أي مشارك يعتقد بأن جمع العينات بواسطة الطبيب البيطري يسبب له يرجا

 سوف تعتبر سيله مستبعدال عن التأهيل وويي  لها إستالم أي جائزةبدورها 
السيل المبعدال عن الفيص من مالكها أو الشسص الذي وقع على نموذج الدسول تيرم من الجائزة وويمكنها دسول  -ط

 دم هذال اليالة للجنة الرقابة الدائمة .المنا سة  ي العرض وتعامل على أنها موجبة لفيص المنشطات وتق
 المستبر المعتمد يرسل النتائج للمنظم أو لجهة التسجيل الرسمية والذي سوف يرسلها على الفور لسكرتير األيكاهو . –ي 
 كل األدوية الميظورة مدرجة لدى لجنة اإلنضباط الدائمة . –ك 
الدسول مسئول مسئولية كاملة عن هذال الموقع على نموذج إذا وجدت السيل موجبة لفيص المنشطات يكون الشسص  –ل 

أل   السيل إو إذا أوكل األمر لشسص آسر رسميا
إذا تم إستالم النتائج ووجدت السيل موجبة لفيص المنشطات للمواد الميظورة المدرجة  ي بيان األتياد الدولي للفروسية  -م

بكل التفاليل والذي بدورال سوف يطلب لور من نماذج الدسول  ي   إن السكرتير التنفيذي سوف يسطر لجنة الرقابة الدائمة
 العرض .

إذا وجدت السيل المشاركة موجبة للفيص يسب قوانين األتياد الدولي للمواد الميظورة  إن المالك يُبلغ بذلك وعليه  –ن 
يات للجنة الرقابة والتي بدورها سوف يوم من إبالغه وتر ع تلك المرئ 30إبداء مرئياته إلستعمال تلك المواد الميظورة سالل 

أل . 42تلدر قرارها سالل   يوما
السيل التي وجدت موجبة للمنشطات الممنوعة تستبعد من التأهيل وإذا وجد الفيص الثاني موجب يمكن طلب لورة  –ت 

 منه .
 سالة بالفيص والغرامةكل الرسوم الالشسص الموقع على نموذج الدسول للسيل التي وجدت موجبة للمنشطات عليه د ع  -

مع  قدان التأهيل وإرجاع أي درع أو أي مكا أة مالية تم إستالمها وييرم من المشاركة بأي عروض يورو للرأس  2000
 .لمدة سنة 

للرأس مع  قدان التأهيل يورو  1000والغرامة إلستعمال المواد المهيجة  القرارات تنشر للجمهور  ي أجهزة اإلعالم -
 .ع أو أي مكا أة مالية تم إستالمها وإرجاع أي در

 

  6201الكتاب األزرق  منظمة المؤتمر األوربي لمنظمات السيل العربية )اويكاهو(نظام 

 لوائح تنظيم العروض لجمال السيل العربية 

لعروض رضين والسياس بالقوانين واللوائح السالة بإدارة ااواليكام والعالبطولةيلتزم بدون تيفظ كل من منظمي  – 1
أل للنظم البيطرية  واألشساص المرا قين كالمدربين ووكالء المشتركين  –وكذلك النوايي البيطرية وتعاطي العقاقير طبقا

ومساعديهم عليهم إتباع توجيهات لجنة اإلنضباط  ولجنة اإلنضباط الدائمة وهيئة اإلستئناف اإلنضباطية الدائمة , ولن تكون 
اط الدائمة أو هيئة اإلستئناف اإلنضباطية الدائمة مسئولة عن أي نتيجة لقرار قد يتسذونه , لجنة اإلنضباط أو لجنة اإلنضب

أل أليكام وقوانين سويسرا  كما ويسمح لمنظمي عروض الجمال إدسال  –وسوف يتم تفسير هذال القوانين عند اللزوم و قا
بية لمسابقات جمال السيل العربية , والشسص الذي قوانين مسالفة لقواعد إدارة مسابقات الجمال اللادرة من الهيئة األور

 . لهئمساوقع على نموذج الدسول يكون مسئووأل عن سيله  ي يالة أي 
أل به جميع التطعيمات والسيل التي قدمت من بلدان  البطولةيجب أن يلطيب السيل المشتركة  ي  -2 بجواز سفر موضيا

وتلدر جوازات سفر يجب أن يكون لها وثيقة تسجيل رسمية تيتوي على الولف والتطعيمات و ي يال وجود جواز سفر 
متضمنة الولف السيل المشارك لدى هيئة التسجيل ألي سبب , يقوم المسجيل بتو ير رسالة مر قة بلورة من جواز السفر 

 وسجل التطعيمات 
 منظمي العرض :ـ

 تيتفظ اللجنة المنظمة بي  الر ض إلشتراك أي سيل مع وجوب إبداء أسباب الر ض كتابة . -3
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مطبوع يوضح به إسم كل السيل المشاركة وإسم األب وإسم األم وتاريخ الميالد  كتاب البطولةإلدار  البطولةعلى منظمي  -4
والمالك , وإذا لم يذكر إسم السيل  ي الكتالوج  إن اشتراكه  ي العرض يرجع لقرار لجنة الرقابة  واللون وإسم المربي

 واونضباط .
 ييتوي على :ـ كتاب البطولة

 أسماء الرسميين -      
 قوانين إدارة العرض  -
 نظام التيكيم المعمول به وقوانين تيكيم السيل المتعادلة  ي الدرجات  -
أل يجب توضييا  ي كتاب العرض وقيمة الجائزة لكل  ئة .للعروض ا -      لتي تكون الجوائز المالية مسمويا
رأس ودمج الفئات ألعمار مستلفة لنفس الجنس  10وتقسم أي  ئة إو إذا كان عدد السيل المشاركة  يها أكثر من  -5

 مسموح به إذا كان عدد السيل  ي تلك الفئة أقل من ثالثة رؤوس .
يي  لمنظمي العرض اإلعالن بأي تفاليل عن العارضين أو المتنا سين أو سيولهم المشاركة سالل التيكيم ويمكن و –أ  -6

 إعطاء معلومات بعد رلد اليكام للدرجات .
ويجوز لمنظمي العرض اإلدوء بمعلومات عن المتنا سين  ي أجهزة اإلعالم كما ويجب طرح الكتالوج للتوزيع قبل  –ب     

 ن يوم وايد من تاريخ بداية مسابقة الجمال .أكثر م
 التيكيم .لجنة الرقابة أو ويجوز ألي عضو من منظمي العرض اوشتراك  ي  -7
 على منظمي العرض توزيع اليكام لتيكيم الفئات بطريقة المناوبة أو التعاقب بينهم . -8
ض لكل من لجنة التيكيم ولجنة الرقابة ومدير على منظمي العرض تيمل نفقات السفر والسكن واإلعاشة أثناء العر -9

الميدان والرسميين األسرين من األيكاهو , وإذا قام أيدهم بإلغاء دعوته بعد إنهاء إجراءات سفرال وإقامته عليه د ع كل 
 التكاليف التي تم د عها 

عليهم عدم قبولها غير أن الهدايا ويسمح بالهدايا المالية من منظمي العرض لليكام ولجنة الرقابة ومدير الميدان و -10
 العينية مسموح بها .

 اليكام :ـ

عليهم قبول والذين تمت دعوتهم للتيكيم بالعرض المقام تيت إشراف اإليكاهو  اليكام المدرجين  ي كتاب األيكاهو  -11

أل لقوانين األيكاهو  . آسذين بعين اإلعتبار لية السيل أو و التيكيم بنزاهة وييادية و قا

 ويجوز لليكام الذين ييكمون  ي العرض  اإلطالع على كتالوج العرض قبل أو سالل العرض . -12

بشأنها تضارب ملالح  علي أو ظاهري وويسمح ألي  ككيم على السيل التي قد يكون هناويجوز لليكام القيام بالتي –أ  -13

 سك سيل مشاركة .يكم تم إستيارال للتيكيم  ي العرض أن يعرض أو يركب أو يقود أو يم

على جميع المشتركين توضيح اقرارهم على نموذج الدسول وويجوز لهم عرض سيل أمام اليكام  ي يالة تضارب  –ب       

 ملالح وأي مشترك ويقر سوف يسسر كل رسوم اإلشتراك ويمنع من عرض السيل .

الح مع أيد اليكام المشاركين إذا لم يكن هنالك ويقبل منظمي العرض نماذج اإلشتراك إذا كان هنالك تضارب مل -جـ     

 يكم ايتياطي .

 يعرف تضارب الملالح الفعلي أو الظاهري على أنه التيكيم على الجواد الذي يكون :ـ -14
 تم تربية السيل أو عرضه من قبل عضو من عائلة اليكم  –أ     
 قام اليكم بشرائه أو بيعه بلفته مالك أو وكيل   -ب    
أل لليكم أو أليد أ راد أسرته أو أيد شركائه التجاريين  ي مشروع ساص بالسيل  -ج     أل أو جزئيا  إذا آلت ملكيته كليا
 إذا قام اليكم باستئجارال  ي أي وقت من األوقات  -ـ د    
أل  يها .إذا  قام اليكم بتربيته أو آلت ملكيته أليد المنظمات  ي تربية السيل والتي يكون اليكم موظف – هـ       ا
 إذا قام اليكم بتدريبه أو  يله أو معالجته بلورة منتظمة أو بلفة ايترا ية . - و    
أل  ي مفاوضات بيعه أو شرائه و ي يالة الشك يتم الرجوع لقرار لجنة الرقابة واونضباط . – ز      إذا كان اليكم طر ا
 طة مدير الميدان قبيل توزيع الجوائز . ي يلبة العرض يكون التفاهم بين العارضين واليكام بواس -15
 يي  لطاقم اليكام وقف منح أي جائزة إذا رأوا أن الجواد الفائز ويستي  نيل الجائزة . -16
أو إذا كانوا أكثر من يكم  إن لجنة اليكام ممكن أن تطلب من مدير الميدان أن يقدم بطاقة لفراء أو يمراء  , اليكم – 17

 .للسيل  ي يال لويظ أي إساءة 
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 إدارة  ئات السيل :ـ  
العارضين  ي العرض  ئة ) أ ( وعروض القمة يجب أن يكون لديهم إذن عرض ساري المفعول يتى يي  لهم  -18

 اإلشتراك .
على العارضين إرتداء مالبس مرتبة ونظيفة وويجوز لهم إرتداء مالبس تمثل أي شكل من أشكال الدعاية بييث يدل  -19

 التي يعرضها . على هوية السيل
 يي  ألي يكم إسطار مدير الميدان إلستبعاد أي سيل مسالفة . -20
 يي  ألي يكم أن يطلبوا من العارض القيام بفتح أ واال السيل أو ر ع قوائمها . -21
ان على اليكام إجراء التيكيم على السيل وهي  ي وضع الوقوف والمشي والسبب , و العارض الذي ويطيع مدير الميد -22

 يمكن إعطاؤال كرت ألفر أو كرت أيمر ويطلب اليكام عرضه عليهم .
 تكون السيل متواجدة  ي يلبة التسسين قبل عشرة دقائ  من بداية عرضها  ي  ئتها . -أ -23
 السيل التي تدسل متأسرة لساية العرض وتمنع عن المشي يتم إستبعادها .    -ب      
الث سنوات  ما  وق  ي العرض وهي مزودال باللجام والشكيمة والتي يجب أن يجب ظهور الفيول والمهور عمر ث -24

 تكون أمنه ومريية للجواد , وينبغي أن يكون اللجام بمفردال دون الشكيمة  أمنا ومرييا للجواد بنفس القدر .
أل  ي ساية  –أ   -25  100وتزيد عن ط سوف يسضع لغرامة بواسطة لجنة اإلنضبا التسسين ي يالة إنفالت الجواد طليقا

 .يورو تيدد بواسطة لجنة الرقابة واإلنضباط 
تيدد بواسطة لجنة الرقابة  يورو 100ويسضع لغرامة وتزيد عن أي جواد يفلت  ي ساية العرض يتم عرضه  –ب       

 . وإذا تكرر إنفالته يستبعد من المسابقةواإلنضباط 
 إيتياطي . -26 

 سالمة السيل :
كام بتقييم يالة ومراكز السيل المعروضة التي تعاني من العرج وقد يقرر اليكام استبعاد أي ملاب يجوز قيام الي -27

 بالعرج بدرجه يتسبب معها إجراء التقييم  ي تعريضه لملم .
 ـ إيتياطي 28

 إجراء تنكر للسيل المشاركة  ي العرض :
ل أو يوا رها كما يمنع إستسدام طالء اليوا ر لكن ويجوز إجراء أي تغير على اللون األساسي لجلود أو شعر السي -29

 الزيت عديم اللون والفازلين والزيت والطباشير األبيض على القوائم البيضاء مسموح به .
ييظر استسدام الطرق اللناعية لتوسيع يدقات العيون أو التأثير على األداء الطبيعي للجواد أو سلوكه أو تلر اته  -30

أل أو عن عن طري  ضخ األوكسج ين  ي أوعيتها الدموية أو عن طري  استسدام األوزان أو اليداوي ذات الوزن الزائد لناعيا
طرق المعالجة الكهربائية أو الكيميائية  ي أي وقت قبل أو سالل العرض و ي يالة اكتشاف أية يروق أو جروح أو عالمات 

ساليب ممنوعة عليها سوف يعتبر ذلك من قبل لجنة أسرى على أجساد السيل المعروضة  ي مواضع تدل على إستسدام أ
أل وستبعاد مثل هذال السيل من المسابقة بعد تدعيم ذلك باوستشارة البيطرية من قبل لجنة الرقابة  أل كا يا اونضباط أساسا

 واونضباط .

أل مع مرا_  31 أل أو جزئيا عاة إبقاء رموش أ /  يما يتعل  بالسيل المعروضة بالرسن  إنه يجوز يل  أجسامها كليا
عيونها غير مقلولة وعدم يل  الشعر داسل أذنيها وعدم العبث بشعرها الملموس الموجود يول األنف والمسطم 
أل  ي تلك المنطقة غير مسموح  والعيون , إزالة الشعر يول العيون باليل  أو أي وسيلة أسرى وتلوين الجلد لناعيا

 . كله غير ميبذ. إزالة الشعر ف تيرم من المشاركة به والسيل التي ويلتزم أليابها بما ذكر سو
ب _ من غير المسموح به وجود األدوات المقلود بها تغيير المظهر الطبيعي للجواد  ي اإلسطبالت بما  ي ذلك  انيلة      

ارسات على وياقة العن  ولباس الذيل والشكال أو األوزان وسوف يتم إيقاف العارضين الذين يستسدمون أيا من تلك المم
 ارض العرض من قبل لجنة اونضباط طوال  ترة العرض .

 ـ إيتياطي 32
 معاملة السيل بقسوة :

أل اإلسراف  ي ضرب السيل بالسياط أو إيداث اإلثارة الزائدة عن طري  الضجيج أو التسويف أو إستسدام  33 أل باتا _ يمنع منعا
 لة كانت  ي منطقة العرض أو  ي اإلسطبالت  ي أي وقت .أدوات أليداث لدمات كهربائية أو إنزال األلم بأي وسي

 . باليظرـ الياوت المذكورة بعاليه يعاقب عليها  34
 تيذيرات :ـ

تيذيرات شفوية : أعضاء لجنة اإلنضباط أو مدير الميدان أو الرسمين  ي العرض يمكنهم تقديم تيذير شفوي وويتم  -35
 تدوينها  ي تقرير لجنة اإلنضباط .
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 ي يلقة التسسين واليلقة الرئيسية وتقدم للعارضين ومدير الميدان الكرت األلفر واأليمر تلدرها لجنة اإلنضباط  -36
وهي عبارة عن إنذار وتيذير ألسطاء تم ارتكابها ويدون تاريخ المسالفة على رسلة العارض و ي تقرير لجنة الرقابة 

 اهو على األنترنت .واإلنضباط ويعلن  ي العرض كما يوضح  ي موقع األيك
 الكرت األلفر يعطى للعارض إذا كانت هنالك مسالفة بعد تيذير ويمكن إعطاؤال بدون ذلك التيذير . . -37
الكرت األيمر يعطى للعارض إذا كان العارض أعطيت له كرتين لفراء  ي نفس العرض وييرم العارض من عرض  -38

ويعرض الجواد بعارض آسر  ي نهاية درجته كما يمكن للجنة الرقابة  أي سيل  ي بقية العرض الذي استلم  يه كرت أيمر
 واونضباط إعطاء كرت أيمر بدون تيذير مسب  . 

أل من  الرسمين  – 39 أي عارض ويطيع األوامر والتعليمات من لجنة الرقابة واونضباط أو اليكام أو مدير الميدان أو أيا
 ألفر أو أيمر .اآلسرين يمكن معاقبته  وراأل بإعطائه كرت 

 النوايي البيطرية :ـ
إذا ظهرت أي أعراض مرضية على الجواد المشارك  إن الطبيب البيطري  ي لجنة الرقابة واونضباط يي  له إستبعاد  -40

 . وويسمح له المشاركة بالعرض  الجواد ويوضع الجواد  ي اليجر البيطري
شهر وتكون أقل إذا رأت السلطات الميلية ضرورة ذلك وتوضح  12التطعيمات المطلوبة للعرض يجب أن وتتعدى   -41

 المدة  ي نموذج اإلشتراك . 
أل لتعليمات اإلتياد الدولي للفروسية والشسص المسئول  -42 كل العالجات البيطرية الضرورية  ي العرض يجب أن تكون طبقا

اص بالعالج وتقديمه لطبيب لجنة الرقابة واونضباط عن السيل عليه أن يطلب من الطبيب البيطري المعالج تعبئة النموذج الس
وأي عالج أعطي للسيل قبل العرض مباشرة يجب أن يدون على نموذج العالج بواسطة الطبيب المعالج ويقدم إلى  بالعرض

 . لجنة الرقابة عند الولول للعرض 
لمواد المهيجة للجلد والعين سواءأل عن قلد يمنع إعطاء السيل أي مواد وتدسل ضمن نطاق التغذية بما  ي ذلك ا –أ  – 43

 او غير قلد والتي قد تؤثر على مزاج السيل أو سالمته .
 يجوز للجنة الرقابة واونضباط إلدار أوامرها بإجراء  يص كيميائي على أي من السيل المشاركة  ي البطولة . -ب 
 ي من السيل المعروضة .اإلنضباط بإجراء  يولات ألالرقابة ويجوز لليكام أمر لجنة   -ج 

 الشكاوي :ـ
واليكام ومدير الميدان والعارضين والمالك التقدم بشكاوي بدعوى مسالفة قواعد األيكاهو وتقدم  لبطولةيي  لمنظمي ا  -44

أل سالل ساعة وايدة من يدوث المسالفة المزعومة ويتوجب إيداع مبلغ   الرقابة  يورو أو مايعادلها لدى لجنة 200سطيا
اإلنضباط أن الشكوى عابثه و ي هذال اليالة تلادر رسوم الشكوى الرقابة  باط ويجوز عدم رد المبلغ إذا اعتبرت لجنةاإلنض

 للالح األيكاهو .
يجب أن تقدم كتابة وموقعة من شسلين كما يجب أن  بطولةأي شكوى ليكم أو أليد الرسمين ويشمل ذلك منظمي ال -45

يورو أو مايعادلها من  300ويودع مبلغ  بطولةأيام من ال 3لسكرتيرة األيكاهو سالل تكون الشكوى مدعومة بدليل وترسل 
أل للتعليمات المنلوص عليها  ي الفقرة   اإلنضباط .الرقابة من قوانين لجنة  19العملة الميلية وسيتم النظر  يها و قا
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م والتةةي يقيمهةةا 2016ببطولةةة اإلنتةةاج الميلةةي السامسةةة لجمةةال السةةـيل العـربيةةـة األلةةيلة بالمملكةةة لعةةام نمةةوذج اإلشةةتراك 
روسية وتيت إشراف كامل من مركز الملك عبد العزيز للسيل العربية األليلة بديراب علةي وينظمها مركز المسرة الدولي للف

أل  جميةةع النةةوايي الفنيةةة والتنظيميةةة والتيكيميةةة ووضةةع الضةةوابط والشةةروط لمسةةابقات السيةةل العربيةةة األلةةيلة بالمملكةةة طبقةةا
أل لممر السامي الكةري هةـ والتةي سةتقام  9/5/1428م وتةاريخ /4291م رقةم لمنظمة الدولية المعنية لهذال البطووت وذلك و قا

 م  بميـــا ظة الطائف 2016اكتوبر  8إلى  6هـ المـوا    1437ميرم  7إلى  5سالل الفـترة مــن 
سجل بكتاب تسيتم يذف السيل ولن  قبل إنتهاء  ترة التسجيل و ي يالة عدم تسديد اإلشتراكلاير  1500وم اإلشتراك ـ) رس 

 (  م 2016أغسطس  30إلى  16هـ الموا   1437ذو القعدة   27إلى  13بداية التسجيل سالل الفترة من بأن علما  البطولة

 فرس )       (  حصان )       ( :   اسم الجواد : ................................        الجنس
 ..................................................رقم الفئه   :  ............................   اسم الفئه : ..........

 ................................................للون..............ا     تاريخ الميالد :         /       /      
 .........................المربي : ....................................................................................

 : معلومات عن مالك السيل

 .................................................................................................. :المالك
 ...................................اسم المزرعة او المربط :............................................. 

 ..العنوان : .................  تلفون .................  فاكس ............... جوال ...............................
الموقةع أدنةاال ألتةزم بةأنني ومةدربي ومسةاعديه نتيمةل كا ةة المسةؤوليات ذات  المالةك أو مةن ينةوب عنةي أنةا:   إقرار

         ى اعتةةراض األنظمةةة والقةةوانين والتشةةريعات المعمةةول بهةةا لةةدى منظمةةةاللةةلة بالسيةةل المشةةارك ونقبةةل دون أدنةة
 أؤكد عدم وجود أي تعارض ملالح مع اليكام.ال البطولة ) األيكاهو (، و تبعا  لذلك وبالنسبة لمشاركتي  ي هذ

 /      اسم المالك او الوكيل :...................... التوقيع : ................ التاريخ :      /

لجنة التسجيل غير مسئولة عن أي نقص  ي بيانات نموذج اإلشتراك المرسلة من المالك وعارضين  -1 :ـهامةات ماليظ
الموجود بالموقع النموذج  بياناتتعبئة وبد من السيل مسئولية المالك وليس للجنة المنظمة أي مسئولية ييال ذلك و

 almassarahstud@gmail.comأو البريد اولكتروني:  http://www.almassarah.comاإللكتروني للبطولة :  
ويي  لها  أو ضية السيل التي شاركت  ي بطووت تايتل شو أو  ي عروض  ئة ) أ ( ويازت على ميدالية ذهبية -2

 600إو إذا إنتقلت من  ئتها إلى  ئة أعلى وأي سيل سالفت ذلك وشاركت بالعرض عليها غرامة  البطولةك  ي هذا اإلشترا
 يورو وإذا  ازت تعتبر غير  ائزة .

وهم  )اويكاهو(منظمة الممتمر األوربي لمنظمات الخيل العربية اليكام معتمدين من :  ظة هامة جداأل مالي     

إتباع  بتقديرات اليكام وعلى أي مالك سيل لديه أي شكوى عليه دورالمسئولين عن تقدير درجات السيل وليس للمركز أي 
  ض ومن قوانين اإلشتراك بالعر 45و  44 ي النقاط  الطرق الموضيه

 م لمنظمة األيكاهو( 2016) المرجع األساسي للقوانين المعمول بها بالبطولة هو الكتاب األزرق لعام 
 1نموذج رقم

                                                                           
 
 

 ( لاير  تم سدادها بموجب .................................... 1500رسوم اإلشتراك ) 

25051558000500رقم الحساب :      

                                                               SA 9410000025051558000500     : رقم اإليبان         

 اسم المستفيد / نوام بن تركي محمد السديري  

 إلستعمال لجنة التسجيل   ي البطولة  : السيل     مسجلة )        (     غير مسجلة   )            (

http://www.almassarah.com/
mailto:almassarahstud@gmail.com
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 المحترم                                لجنة التسجيل واإلشتراكات                                 السادة 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

م والتةي 2016اإلنتاج المحلي الخامسة لجمال الخةـيل العـربيةـة األصةيلة بالمملكةة لعةام بطولة ارة إلى إقامة ـــإش
عزيةز للخيةل العربيةة يقيمها وينظمها مركز المسرة الدولي للفروسية وتحت إشراف كامل من مركز الملك عبةد ال

األصيلة بديراب علي جميع النواحي الفنية والتنظيميةة والتحكيميةة ووضةع الضةوابط والشةروط لمسةابقات الخيةل 
العربيةةة األصةةيلة بالمملكةةة طبقةةاً لألنظمةةة الدوليةةة المعنيةةة لهةةذه البطةةوالت وذلةةك وفقةةاً لألمةةر السةةامي الكةةريم رقةةم 

 8إلةةى  6 هةةـ المةةـوافق 1437محةةرم  7إلةةى  5م خةةالل الفةةـترة مـةةـن هةةـ والتةةي سةةتقا 9/5/1428م وتةةاريخ /4291

 م  بمحـــافظة الطائف 2016اكتوبر 

 نفيد سعادتكم بأننا نرغب بالمشاركة بعدد من الخيل ............... في البطولة وهي على النحو التالي :ـ

 اسم الفئة الجنس تاريخ الميالد رقم التسجيل األسم

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

مالحظة :ـ العدد المعتمد للخيل المقبولة للمشاركة يحدد في بيان يصدر من اللجنة المنظمة ولن يقبل دخول أي 
 خيل لموقع المشاركة مالم تكن معتمدة , وعلى هذا تم اإلطالع . 

جوال :....................... فاكس ................ ......................أســــــــم المـــــالك ................  

 المزرعة / المربط ...............................................................................................

      .........................................توقيع المالك أو من ينوب عنه :ـ......................................

 2نموذج رقم 


