
012-2018/KSA 
 

   
  

 
 

 م2018
 بطولة الشرقية لجمال الخيل العربية الأصيلة 

ASHARQIA ARABIAN HORSE CLASSIC 
ECAHO “C-National” Show 

2018 
22nd -23rd February 2018 

 ENTRY FORMS - Guidelines االرشادات –االشرتاك  مناذج

 

 1/2صفحة 
 

 لززززز   ا  زززززل يخبعزززززن ع ززززز يخ زيل خعكمزززززً 
ز
عزيزززززلك الخزززززن يخكمزززززً ب ن زززززململ ععبزززززل

يخ ربمزززززي ي بزززززمعي لززززز ل يئ لزززززت يخد زززززي يخبلززززز تخي عززززز     مززززز   لزززززدمً يخكمزززززً 
ه لززلب يخ لتخززي ب 

 
ويلل   5نأمللت ديللهذا اللمو و قبللتار   للت دلل   لللل  يخبشززلة ي ي  فبر

م إىل م كلللل و بعلللل ز لللهو ل  ل  عيةلللت و لبدةلللة و صلللةعة  لللهي و  زللل  2017
:  طب ق ي

 
ون  kaahc.show@gmail.comو بر ه وال كبر

 
ه فت ش يخلم / مهي  و  طت ة: 

 ةون 

يك  ه أعالب خنبلذج يالشبر
ون  ي  يالخكبر " يبكنن يختتيبً عىل يخبر

ه للب يخ لتخي فقط 
ب وخبزي  ا  يخب عتالت  والستفللةي مل يخبت عقي ي 

 ("00966555097270لل ف ةقل )عىل يختتيبً 

 

 

يل   5إىل  لنلل   20ا  متزه و تسجةت:     م2018 فبر

وك     طت ة :   ةيزززززلل خكً ةأس ا  يخكمً 1500 ستم والشبر

 

 :  ملعتم ت و حس   و بقكي

 يخ الم -فرع يخب ب يي  –يسل يخبنن: يخبنن يخل تدك يخف نسه 
 33699901214ةقل يخ للئ : 
      SA 5655000000033699901214ةقل يإلل ل  : 
 ع  يخ زيل ا ب  بت نل  :يسل يخبلتفم 

 
 

 و بة ن ت و بطعودة: 
 (  3ب  2ب  1  ب ي نبتذج )  -
بتةة ا  لويي يخبلخن و لويي / يالقلاي خعشكص يخببك  خه  -

 . يختتقيع
 بتةة ا  ي وةيق يخثبت مي خعكمً.  -

يل   5يدب أ  يكت  الدً ق ً  لةيززززخ  انظبي يخب  ل )خ ى  فبر
 (. يختيلت

 بتةة ا  سدً يختل مبلت.  -
أيلم     أقىص ا  يخ لتخي ب ل جر يإلشلةة  7يبك  يختل مل ق ً 

 ععي ل للسل يخكمً وةقل جتيز يخلف . 
 

وك.  -  صت ة م  إشل   و سهود   ستم والشبر
يك يذ خل  ق م   يخنبلذج كلاعي* سيتل ةفض نبتذج يالشبر
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Dear Owner, kindly be informed that King Abdulaziz Arabian 

Horse Center (KAAHC) is the Official body to validate the 
participation in this event. Kindly return this form BEFORE 
and NO LATER than the 5th February to KAAHC via: 
 
EMAIL: kaahc.show@gmail.com 

 
Show Manager: Mr. Ronny Vosch 
 (kindly use ONLY this email for any communication 

Including ENTRY FORMS, enquiries and registration 
issues RELATED to this Show, for more information 
don’t hesitate to contact Mr. Ronny Vosch mobile 
#+966 50 6572 222). 
 
Entry dates: from 20th JAN – 5 FEB 2018 

Entry fees: 1500 SAR per HORSE 
 
BANK DETAILS:  
Bank Name: Banque Saudi Fransi 
Bank Account Number: 33699901214 
IBAN Number: SA5655000000033699901214   
Beneficiary Name: Mr. Abdulaziz Mohammed Bukanan 
 

 
 
DOCUMENTS REQUESTED: 

- FORM 1-2-3  
- COPY of ID of the person who can sign and of 

the horse owner 
- COPY of HORSE IDENTIFICATION (must be 

registered by the 5th  of February in the KAAHC 
Registry). 

- COPY of HORSE VACCINATION RECORD 

(the last vaccination can be done at the latest 7 days 
before the Show; kindly indicate name of the horse on 
the copy and passport number) 
 

- COPY OF FEES PAYMENT EVIDENCE 
* Any uncompleted form will be rejected 
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 ENTRY FORMS – Guidelines االرشادات -مناذج االشرتاك 

 2/2صفحة 
 
 

 لتل   ب ي يخنبتذج و تقم ه(:  1نبتار ) 
 

ه (:  2نبلللللتار ) 
 
ور يخت زززززلق يخكمزززززً يخبشزززززلة ي ي نآازززززً انزززززن قززززز يتة وف زززززل مش

 . Cيخب عمي ف ي ع وض يإليمللت 
 

 إىل  8يخبتيلي  فتح ا  يخللعي (:  3نبتار ) 
ز
 اللًت  8ب لحل

ه وقززز  يبزززالق يخبتيلزززي يدزززب يخت لزززي  ازززع 
ه حززلل وبزززتل يخكمزززً يخبشزززلة ي ي 

ي 
سزززلعي عزززىل ي قزززً ب بزززب  ذخزززن خززز  لزززتل فزززتح بتيلزززي  24ق زززً يختبزززتل لزززز يخبززنظل

 يخب  ل  ب يض  نظمبمي. 
 
 
 يدب يحضلة ي وةيق يخثبت مي خعكمً يخبشلة ي عن  يختبتل.  -
 يخبنظبي  س لئ  نظمبمي. لتل    ي  يال   يالسل الت ا  ق ً يخعدني  -
ه يالسل ً يدب أ  لتل ع  طري  يخعدني يخبنظبي.  -

 أك  غيب  ي 
 

سيتل يخت ق  از  ي وةيق يخبق ازي ويخ لخزي يخ لازي خعكمزً از  ق زً خدنزي  •
يل   20يخ قللي ويالنض لر وذخن ا   لةيززززخ  .  9يخللعي  م2018 فبر

ز
 ب لحل

 ل يختق . يدب  تف  ي وةيق يخثبت مي خعكمً يخبتجتدة طتي •

نزززززل   ل نزززززه يبنزززززع إعلزززززلت يخكمزززززً أك ا شزززززللت وسزززززيتل  لبيززززز  ي ت زززززلةيت  •
يخكشززززف عزززز  يخب شززززللت عززززىل يخكمززززً وي زززز  خعدنززززي يخ قللززززي ويالنضزززز لر 

ه أك وق . 
 ف ص أك  مً ي 

ززور وي حمزززلم يخكلبزززي للخ لتخزززي للال زززلفي إىل يخكتزززلئ  • ز يالطزززالع عزززىل يخاش
 عي يخكمً لقلتة ... م خ  ض يخكمً ب يخ القي ب ا لا2017ي زةق خ لم 

عن  وجتد أك حلخي بملريي يدب إلالغ يخلبمب يخبمل ك يخبكتص خع لتخي و 
و خدني يخ قللي ويالنض لر ب ويبك  خعدني يخ قللي ويالنض لر يست  لد يخكمزً 

 يخبريضي أو يخبصللي ا  يخ لتخي. 
 

ه يخكمً  رصيززززح علةض خعكمً سلةك يخبف تل.  •
 يدب أ  لتتف  خ لةض 

ه يخكزززززل  لبنظبزززززي ) خب عتازززززلت 
ون  أ زززززبو ن جزززززت يإلطزززززالع عزززززىل يخبتقزززززع يالخكزززززبر

ي  يإليمزززللت ( ب
 
 جقلللة و     لللة ووالنتللل  م سلللت حيق مللل   ب للل  و   لللل   لللل   

 و  طت ة. 
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FORM 1: to be duly filled and signed 
FORM 2:Please make sure you read and comprehend  
The conditions to enter your horse to this 

ECAHO “C-National” Show.  
FORM 3:GATE TIME: 8 AM- 8PM ONLY 

In case of arriving at time of gate closure, 
This MUST be communicated 24hrs in ADVANCE 

Otherwise NO VEHICLE will be allowed. 
Horses must have IDENTIFICATION DOCUMENT at the arrival. 
ALL BOXES are PRE-ASSIGNED by the Show Manager 
For organizing reasons. 
Any changes in the horses’ accommodation should done by 
show committee.  
 

• DOCUMENTS and the GENERAL STATUS 
Of the HORSE WILL BE Checked by the DISCIPLINARY 

COMMITTEE (DC) starting from: 
20TH FEBRUARY at 9:00 AM  

• DOCUMENTS MUST ACCOMPANY THE HORSE AT 
ALL TIMES 

• WE REMIND THAT NO TREATMENT IS ALLOWED TO 
ANY HORSE and the DC CAN TEST ANY HORSE AT 
ANY TIME. 

• SEE SHOW SCHEDULE and BB 2017 FOR 
PRESENTATION OF THE HORSE, 
CLIPPING,CRUELTY,EQUIPMENT... 

Any veterinary matter should be communicated to the  
Show Vet and DC. Any sick horse will be disqualified  
at the discretion of the DC. 

• ALL HANDLERS MUST HAVE A VALID HANDLER 
PERMIT 

(please visit ECAHO web site for more info), the DC will check 
All the permits in the event. 
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 ENTRY FORM #1 – assure اقرار -1منوذج رقم 

 
 إسم المربط/المزرعة: 

 
 اسم المالك: 

 
 رقم الهاتف / الجوال: 

 
 البريد االلكتروني: 

 
 المسئول عن الخيل المشاركة في البطولة في حال غياب المالك.

 االسم: 
 رقم الجوال: 

 ال   نعم        مفوض بالتوقيع عن المالك :    
 

الموقاااع أدناااا   .........................................................................أناااا 
 أقر بأن جميع ما ورد في النماذج المرفقة صحيحة.

لصلة بالخيل المشاركه ونقبل أتحمل كافة المسؤوليات ذات او
ألنظمااااة والقاااوانين والتشااااريعات علااا  اعتاااراض دون أي إ

المعمول بها لدى منظمة اإليكاهو ، وأقر بأنني قرأت وفهمت 
علاا  شااروط  تمتعلقااة بهااذ  البطولااة  اطلعااجميااع القواعااد ال

الصااادر ماان منظمااة  م2017البطولااة والكتاااب األزرا لعااام 
اإليكاهو( ، وبالنسابة لمشااركتي فاي هاذ  البطولاة أؤكاد عادم 

 وجود أي تعارض مصالح مع الحكام.   
 

FARM / STUD NAME: 
 
OWNER NAME: 
 
PHONE:   
 
EMAIL: 

 

Alternative contact responsible of the horse/s at the 
Show Ground in case the owner is not available 
NAME:     
MOBILE:  

Authorized to SIGN for the owner: YES   NO 
I,_______________________________hereby 
undersign assure that the information given in all the 
documents are correct. 
I, the undersigned hold entire responsibility for the 
horse/s entered and I accept without objection the 
rules and regulations of ECAHO. 
Furthermore, I declare that I have read and understood 
all the rules concerning this Show (see Show Schedule 
and Blue Book 2017). 
I also declare that I don’t have any conflict of interest 

of myself and/or my employees with any judge 

 
 

 اإلسم:
 

 التاريخ: 
 

 التوقيع: 
 
 

 يجب ارفاا صورة الهوية / االقامة الخاصة بالشخص المفوض

 
 
 
 

Name:  
 
Date:  
 
Signature:  
 
 
ID Copy of the people that can sign documents must be attached 
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 ENTRY FORM #2 - Horse information معلومات اخليل املشاركة -2منوذج رقم 

 
 اسم المربط / المزرعة: 

 
 اسم المالك : 

 عدد الخيل المشاركة: 
 رقم عملية السداد:                      

 م2018تاريخ السداد:     /     / 
 اسم البنك: 
 رقم االيبان:

 

 *يجب ارفاق صورة من األوراق الثبوتية والتطعيمات.
، نرجو طباعة نسخة اضافية من النموذج  6* إذا كانت الخيل المسجلة أكثر من 

 وتعبئته. 
 * في حال لم يتم ادراج رقم عملية السداد لن يتم النظر في نموذج االشتراك.

 

Farm Name: 
 

Owner Name:  
Total Number of Horses: 
Transfer Reference No. for the entry fees: 
Transfer Date:       /       / 2018 (DD:MM:YY) 

Bank Name: 
IBAN Number: 

*Copy of the document/s and vaccinations must be attached. 
*If the participants horses are more than 6, kindly print 1 more copy of this 
form and fill it.  
*The forms will not be considered if the payment number is not listed.  
 

 الفئة
Class 

رقم التسجيل 
 األجنبي

FOREIGN Reg 

 رقم التسجيل
 السعودية

KSA Reg. # 

 الجنس
Sex 

تاريخ 
 الميالد
D.O.B 

 األم
Dam 

 األب
Sire 

 اسم الجواد
Horse Name 

        

        

        

        

        

        

 
 

 

 :Signatureالتوقيع/  : Dateالتاريخ/  : Nameاإلسم / 
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 ENTRY FORM #3 - Permits التصاريح -3منوذج رقم 

 :اسم المربط / المزرعة
................................................................................. 

Farm / Stud Name: 

 اسم المالك: 
................................................................................. Owner Name: 

 آمل من اللجنة المنظمة للبطولة تزويدي بما يلي: 
 أي طلب آخر يجب أن تتم الموافقة عليه رسمياً قبل العرض من قبل مدير 

 العرض(

I kindly request to KAAHC Organization to provide me with the 
following (any further request must be formally approved prior the 
Show by the Show Manager): 

 Quantity Item -الكمية البيان

 Horse Vehicle Pass  تصريح دخول عربة خيل

 Owner Vehicle Pass  تصريح دخول مركبة المالك

 Groom Pass  تصريح سائس خيل

  Horse Bucket  سطل للخيل 

عل  عدد الخيل سيتم احتساب عدد اسطبالت الخيل بناءً  مالحظة:
 المقبولة المشاركة واثبات الدفع.

Note: Horseboxes will be calculated as per the number of 

horses entered, accepted and with payment evidence.  

 اإلسم : 
 
 

 التاريخ: 
 
 

 التوقيع :

Name:  
 
 
Date:  
 
 
Signature:  

 

 


