بطولة كأس المربيين السعوديين  -تنظيم منظمة الجواد العربي ) أهو (
تحت اشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية اﻷصيلة
خﻼل الفترة من  ٥الى  ٧جمادي اﻻولى ١٤٤٤هـ الموافق  ٢٩نوفمبر الى  ١ديسمبر  ٢٠٢٢م
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Horse Owner Details:

بيانات المالك :

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

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

منطقة قدوم الخيل *  ....................................... :البريد اﻻلكتروني * Email :............................................ :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Entry dates :

موعد التسجيل :

* ﻣﻦ يوم  23ربيع أول إلى  ٧ربيع ثاني ١٤٤٤هـ الموافق  ١٩أكتوبر إلى  ١نوفمبر  ٢٠٢٢م
* FROM : 18 OCT. TO 1 NOV. 2022

رسوم اﻻشتراك بالبطولة  ٣٠٠٠ :﷼ لكل رأس من الخيل
معلومات الحساب :

*Entry Fees : 3000 SAR
BANK DETAILS :

اسم البنك  :اﻻهلي السعودي  - Bank Name: -SNB BANK-اسم المستفيد  :شركة عذبه للفنون

رقم الحساب - ٢٤٩٠٠٠٠٠٢٠٤٥٠٩ :
البيانات المطلوبة ) مهمة (:

DOCUMENTS REQUESTED:

صورة ﻣﻦ اﻻوراق الثبوتية للخيل
صورة ﻣﻦ جواز سفر الخيل وسجل التطعيمات

رقم اﻷيبانIBAN Number :SA6210000024900000204509:

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

(  تنظيم منظمة الجواد العربي ) أهو- بطولة كأس المربيين السعوديين
تحت اشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية اﻷصيلة
 م٢٠٢٢  ديسمبر١  نوفمبر الى٢٩ هـ الموافق١٤٤٤  جمادي اﻻولى٧  الى٥ خﻼل الفترة من
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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

: فئات الخيل المشاركة

Fillies (1 year old) born between 01.01.2021– 31.12.2021
Fillies (2 years old) born between 01.01.2020 – 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 years & over) born before 01.01.2016
Colts (1 year old) born between 01.01.2021 – 31.12.2021
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 between 01.01.2016 – 31.12.2018
Stallions (7 years & over) born before 01.01.2016

:شروط التسجيل
ـ:  جميع الخيل المسجلة بسجﻼت أنساب الخيل العربية لها حق المشاركة بشرط توفر الشروط التاليةان يكون المربي هو نفس المالك للخيل من تاريخ وﻻدته حتى تاريخ تسجيله بالبطولة باستثناء اذا تم نقل ملكيته الى احد افراد العائلة من
. الدرجة اﻻولى
 ( اوA )  أو بطولة فئة أTitle Show الخيل الحائزة على ميدالية ذهبية أو فضية في بطوﻻت ) أهو ( وكذلك في قمة العروض
مايعادلهما من بطوﻻت دبي الدولية او بطولة ﻻس فيغاس ) خﻼل العاميين الماضيين ( ﻻ يسمح لها المشاركة في البطولة
. أي خيل تخالف الشروط المذكورة وشاركت بالبطولة من حق لجنة التسجيل بالمركز استبعادها من البطولة
. ﻻيسمح ﻻي مشارك بتسجيل اكثر من رأسين في كل فئة عمرية من فئات البطولة






Entry restrictions:
- All horses registered in the Stud Books of Arabian horses have the right to participate under the following condition:
• The breeder must be the same owner of the horse from the date of birth until the date of registration in the championship
except if his ownership is transferred to a member of the family of the first class.
• Horses that have won a gold or silver medal in the AHO Championships as well as at the Title Show or Class A
Championship or equivalent as Dubai International Championships or Las Vegas Championship (within the past two years)
are not allowed to participate in the how.
• Any horse that violates the mentioned conditions and participated in the show has the right of the registration committee
exclude them from the show.
• No participant is allowed to register more than two horses in each age group of the show

(  تنظيم منظمة الجواد العربي ) أهو- بطولة كأس المربيين السعوديين
تحت اشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية اﻷصيلة
 م٢٠٢٢  ديسمبر١  نوفمبر الى٢٩ هـ الموافق١٤٤٤  جمادي اﻻولى٧  الى٥ خﻼل الفترة من
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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 الخيل في- ١
 ساعة ولجنة دخول وخروج الخيل لموقع البطولة٢٤ 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 الساعة العاشرة صباحا٢٠٢٢  نوفمبر٢٨  الفحص البيطري ومعاينة جوازات الخيل واﻷوصاف في الوثائق الثبوتية سوف يتم:  الفحص البيطري-٢
2- Veterinary checkup: veterinary checkup, checking horses passports and traits mentioned in the official documents will be
held on 28 NOV. 2022 at 10:00 AM.

 وعند وجود أي مﻼحظات بيطرية٢٠٢٢  يجب اﻻطﻼع على الشروط الخاصة بالمشاركة بالبطولة وكذلك اﻻطﻼع على قوانين وأنظمة منظمة ) أهو ( لعام-٣
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 (AHO) for the
year 2021. 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 وبخط واضح وإرسالها-٥
 م٢٠٢٢  نوفمبر١  وذلك قبل يومkaahc.show@gmail.com : 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 1ST Nov. to KAAHC viaEMAIL:
kaahc.show@gmail.com

* Horse Entry/Exit Committee

لجنة دخول وخروج الخيل لموقع البطولة

بطولة كأس المربيين السعوديين  -تنظيم منظمة الجواد العربي ) أهو (
تحت اشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية اﻷصيلة
خﻼل الفترة من  ٥الى  ٧جمادي اﻻولى ١٤٤٤هـ الموافق  ٢٩نوفمبر الى  ١ديسمبر  ٢٠٢٢م
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Entered Horses:

بيانات الخيل المشاركة :
اسم الخيل

رقم التسجيل

تاريخ الميﻼد

اﻻب

اﻻم

الفئة

Horse Name

Reg. No.

D. Birth

Sire

Dam

Class

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-

أقر أنا الموقع أدناه بأن جميع البيانات المسجلة بالنماذج صحيحة وأتحمل كافة المسؤوليات ذات الصلة بالخيل المشاركه ونقبل دون أي إعتراض
على اﻷنظمة والقوانين والتشريعات المعمول بها لدى منظمة )أهو(  ،وأقر بأنني قرأت وفهمت جميع القواعد المتعلقة بهذه البطولة وبالنسبة
لمشاركتي في هذه البطولة أؤكد اﻻفصاح عن أي تعارض مصالح مع اي من الحكام بالبطولة .

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 the Arabian Horse Organization (AHO
I also acknowledge that I have read and understood all the rules related to the Show, including the rules, laws and
Entry restrictions.
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 مكتمل جميع البيانات ومسجل بسجﻼت أنساب الخيل العربية قبل نهاية فترة التسجيل
بالبطولة )  ٢٠٢٢/١١/٠١م (  -لﻼستعﻼم عن نموذج المشاركة يمكنكم اﻻستفسار عن طريق الواتس على جوال رقم ) (٠٥٠٨٢٥٢٠٤٣
اﻷسم Name of Signature...............................................

التوقيع Signature....................التاريخDate........................

