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Horse Owner Details:

بيانات المالك :

أسم المالك* Name :...................................................................................................................................................................................................................... :
اسم المربط :

..................................................................

ﻣﻨطﻘة قدوم الخيل ) ﻣهم (* :

Stud :

 -رقم الجوال* Mobail : ............................................................................ :

......................................................................................................................................................................................................

اسم البﻨك*  Name of Bank :................................ :رقم الحساب Bank Account Number....................................................... :
اسم المستفيد* Beneficiary Name:............................................................................................................................................................................. :
رقم اﻷيبان* IBAN Number:............................................................................................................................................................................................ :
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Entry dates :

ﻣوعد التسجيل :
 -بداية التسجيل من  ٢٠ﺣتﻰ  ٣٠ابريل  ٢٠٢٢م

- From: 20 - 30 April 2022

 -رسوم اﻻشتراك بالبطولة  ٣٠٠٠ :﷼ لكل رأس ﻣن الخيل

- Entry fees: 3000 SAR
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ORGANIZER'S BANK DETAILS :

ﻣعلوﻣات الحساب البﻨكي للمﻨظم :

Bank Name: NCB

اسم البﻨك  :اﻷهلي

رقم اﻷيبانSA8910000026000000448602 :
اسم المستفيد  :شركة مفيد المﺣدودة

 IBAN NUMBER : SA8910000026000000448602BENEFICIARY NAME: MUFEED COMPANY LTD.
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DOCUMENTS REQUESTED:

البيانات المطلوبة :
صورة من هوية المالك و الشخص المفوض بالتوقيع
صورة من اﻻوراق الثبوتية للخيل
صورة من جواز سفر الخيل وسجل التطعيمات

COPY of ID of the person who can sign and of the horse owner
COPY of HORSE IDENTIFICATION

COPY FROM PASPORT AND COPY of HORSE VACCINATION RECORD

صورة ﻣن اشعار السداد لرسوم المشاركة
سيتم رفض أي نموذج مشاركة غير مستوفي البيانات كاملة

COPY OF FEES PAYMENT EVIDENCE
ANY UNCOMPLETED FORM WILL BE REJECTED
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Show Classes List :
CLASS 1
CLASS 2
CLASS 3
CLASS 4
CLASS 5
CLASS 6
CLASS 7
CLASS 8
CLASS 9
CLASS 10
CLASS 11
CLASS 12
CLASS 13
CLASS 14
CLASS 15
CLASS 16

: فئات الخيل المشاركة

Fillies (1 year old) born between 01.01.2021 – 30.06.2021
Fillies (2 years old) born between01.01.2020 – 31.12.2020
Fillies (3 years old) born between 01.01.2019 – 31.12.2019
Mares (4 – 6 years) born between 01.01.2016 – 31.12.2018
Mares (7 – 9 years) born between 01.01.2013 – 31.12.2015
Mares (10 years & over) born before 01.01.2013
Colts (1 year old) born between 01.01.2021 – 30.06.2021
Colts (2 years old) born between 01.01.2020 – 31.12.2020
Colts (3 years old) born between 01.01.2019 – 31.12.2019
Stallions (4 – 6 years) born between01.01.2016 – 31.12.2018
Stallions (7 – 9 years) born between 01.01.2013 – 31.12.2015
Stallions (10 years & over) born before 01.01.2013)
KSA Desert Bred – Fillies 3 years & under – born after 31.12.2018
KSA Desert Bred – Colts 3 years & under – born after 31.12.2018
KSA Desert Bred – Mares 4 years & older – born before 01.01.2019
KSA Desert Bred – Stallions 4 years & older – born before 01.01.2019

:مﺣظورات اﻹشتراك
 ( ﻻ يسمح لها المشاركة فيA )  أو بطولة فئة أTitle Show الخيل الحائزة على ﻣيدالية ذهبية أو فضية في بطولة فئة قمة العروض
٣-٢  إﻻ في حال انتﻘال الخيل ﻣن فئة الخيل أعمار سﻨة إلى فئة الخيل أعمار،بطولة فئة ج ﻣحلية لﻨهاية العام الحالي والعاﻣين التاليين
.  سﻨوات إلى الفئات اﻷعلى٣-٢  أو في حال انتﻘال الخيل ﻣن فئة الخيل أعمار،سﻨوات
الخيل الحاصلة على ﻣيدالية ذهبية في بطولتين دوليتين فئة )ب ( او بطولتين دوليتين فئة ) ج ( او بطولة واحدة دولية فئة ب و بطولة دولية
واحدة فئة ج في نفس العام ﻻيحق لها المشاركة في البطولة الدولية فئة ج حتى نهاية العام
 ( ﻻ يحق له المشاركة فيA )  أو بطولة فئة أTitle Show الخيل الخصي الحائز على ﻣيدالية ذهبية أو فضية في بطولة فئة قمة العروض
.البطوﻻت فئة ج ﻣحلية لﻨهاية العام الحالي والعام الذي يليه
. يورو باﻹضافة إلى عدم تأهيل واﻻستبعاد٦٠٠ أي خيل تخالف الشروط المذكورة وشاركت بالبطولة عليها غراﻣة وقدرها







ENTRY RESTRICTIONS:
• Title Show or A Show Champion Gold and Silver medal winners are not allowed to take part in a C International show for
the rest of that calendar year and the two calendar years following, unless the horse has passed from a yearling to junior, from
junior to a senior category.
• Gold medal winners in two B international or two C International or one B International and one C International Shows in
the same year are not allowed to take part in a C International Show for the rest of that calendar year.
• Geldings that have won Champion Gold or Silver medals at a Title Show or an A show cannot be shown at C shows for the
rest of that calendar year and one calendar year following.
• Anybody entering an overqualified horse will be liable to a fine of €600 and the horse will be disqualified.
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IMPORTANT INFORMATION :

: معلومات هامة

 البوابة سوف تفتح ﻻستقبال الخيل من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء قبل البطولة بثﻼثة أيام وفي حال وصول- ١
 ساعة ولجنة دخول وخروج الخيل لموقع البطولة٢٤ الخيل في وقت غير المواعيد المحددة يجب التنسيق مع المنظم قبل
1- The portal will be opened to receive horses from eight AM to eight PM three days in advance and in case that the horse
fail to arrive on the specified time, there shall be coordination with the organizer 24 hours in advance and the horse entry
and exit committee for the tournament site.

 م الساعة٢٠٢٢  مايو٢٦  الفحص البيطري ومعاينة جوازات الخيل واﻷوصاف في الوثائق الثبوتية سوف يتم:  الفحص البيطري-٢
ً العاشرة صباحا
2- Veterinary checkup: veterinary checkup, checking horses passports and traits mentioned in the official documents will
be held on 26 MAY 2022 at 10:00 AM.

 وعند وجود أي٢٠٢٢  يجب اﻻطﻼع على الشروط الخاصة بالمشاركة بالبطولة وكذلك اﻻطﻼع على قوانين وأنظمة اﻻيكاهو لعام-٣
مﻼحظات بيطرية يجب ابﻼغ الطبيب البيطري الخاص بالبطولة وسيتم إستبعاد أي خيل به أي حالة مرضية من قبل لجنة الرقابة
واﻻنضباط
3-You must review the conditions for participation in the championship, as well as the rules and regulations of ECAHO
for the year 2022. If there are any veterinary observations, the veterinarian of the championship must be informed, and
any horse with any disease condition will be excluded by the DC Committee

 يجب ان يكون لدى كل عارض خيل بالبطولة تصريح ساري المفعول وسيتم التحقق من ذلك من قبل لجنة الرقابة واﻻنضباط-٤

4- 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

 مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية اﻷصيلة هو الجهة المسئولة عن تأكيد تسجيل الخيل بالبطولة ومطلوب تعبئة النماذج كاملة-٥
 م٢٠٢٢  ابريل٢٩  وذلك قبل يومkaahc.show@gmail.com : وبخط واضح وارسالها على البريد اﻻلكتروني

5- 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 29 APRIL 2022. to KAAHC viaEMAIL:
kaahc.show@gmail.com

* Horse Entry/Exit Committee
- Meshaal Al Harbi 0500516002

لجنة دخول وخروج الخيل لموقع البطولة
٠٥٠٠٥١٦٠٠٢  ﻣشعل الحربي ج/  السيد-
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Entered Horses:

بيانات الخيل المشاركة :
اسم الخيل

رقم التسجيل

تاريخ الميﻼد

الجﻨس

اﻻب

اﻻم

الفئة

Horse Name

Reg. No.

D. Birth

Sex

Sire

Dam

Class

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقر أنا الموقع أدناه بأن جميع البيانات المسجلة بالﻨماذج صحيحة وأتحمل كافة المسؤوليات ذات الصلة بالخيل المشاركه والتزم بﻘرارات اللجﻨة المسئولة
دون أي إعتراض على اﻷنظمة والﻘوانين والتشريعات المعمول بها لدى ﻣﻨظمة اﻹيكاهو  ،وفي حال وجود أي اعتراض يتم اتباع الطرق الﻨظاﻣية
لﻼعتراضات كما هو ﻣوضح بالكتاب اﻻزرق  ٢٠٢٢وأقر بأنﻨي قرأت وفهمت جميع الﻘواعد المتعلﻘة بهذه البطولة ﻣن أنظمة وقوانين وﻣحظورات اﻻشﻨراك
حسب ﻣاهو ﻣوضح بشروط وأنظمة ﻣﻨظمة اﻻيكاهو  ،الكتاب اﻻزرق لعام  ٢٠٢٢وفي حال وجود أي تعارض ﻣصالح ﻣع أي حكم سيتم اﻻفصاح عﻨه
ﻣباشرة للمختصين .
I, the undersigned, certify that all the data recorded in the Application form are correct and I afford all the responsibilities related to
the participating horses and that I accept the decisions of the responsible committee without any objection to the regulations and laws
of ECAHO ,I also acknowledge that I have read and understood all the rules related to the Show, including the rules, laws and Entry
restrictions, as described in the Blue Book 2022 ,In the event of any conflict of interest with any Judge, it will be disclosed directly to
the specialists.

ﻣﻼحظه هاﻣة  :لن يعتمد أي نموذج ﻣشاركة ﻻي خيل ﻣالم يكن ﻣرفق سداد رسوم المشاركة وﻣحدد ﻣﻨطﻘة قدوم الخيل
وتعبئة جميع الحﻘول المطلوبه وﻻبد أن يكون الخيل ﻣسجل بسجﻼت أنساب الخيل العربية قبل نهاية فترة التسجيل بالبطولة
لﻼستعﻼم عن نموذج المشاركة يمكﻨكم اﻻستفسار عن طريق الواتس اب على جوال رقم ) (٠٥٠٨٢٥٢٠٤٣

اﻷسم Name of Signature................................................................................................................
التوقيعSignature.................................................

التاريخ Date.................................................

