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Horse Owner Details:

بيانات المالك :

( مالحظة هامه  :المركز غير مسئول عن جوائز أي مالك فائز بالبطولة مالم يحدد رقم االيبان واسم البنك الخاص به )
أسم المالك *Name :......................................................................................................................... :
اسم المربط Stud : ............................. :

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

منطقة قدوم الخيل *  ....................................... :البريد االلكتروني * Email :............................................ :
اسم البنك * - Name of Bank :....................... :رقم الحساب* Bank Account Number..................... :
اسم المستفيد *Beneficiary Name : .................................................................................................. :
رقم األيبان* IBAN Number............................................................................................................. :
(مالحظه هامة :ـ المستفيد االول هو مالك الخيل وقت العرض وفي حال ان المستفيد شخص آخر يجب ارفاق وكالة رسمية
بما يفيد بذلك ولن يتم اعتماد أي نموذج مالم يكن مكتمل البيانات وارفاق مايثبت رقم الحساب للشخص المستفيد )...........

Entry dates :

موعد التسجيل :
* من يوم  42إلى  03صفر 4222هـ الموافق  43إلى  42سبتمبر  4344م

* From: 20 to 26 Sep. - 2022

رسوم االشتراك بالبطولة  2000 :لاير لكل رأس من الخيل( شاملة الضريبة ) * Entry fees: 2300 SAR
BANK DETAILS :
معلومات الحساب :
اسم البنك  :بنك الرياض  - Bank Name: -ALINMMA BANK-اسم المستفيد  :مؤسسة خالد عبدالرحمن الجريسي التجارية

رقم األيبان IBAN Number : SA5120000002140924469940 :

رقم الحساب - 2410221192210 :
البيانات المطلوبة ( مهمة ):

DOCUMENTS REQUESTED:

صورة من هوية المالك و الشخص المفوض بالتوقيع
صورة من االوراق 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

 م2222 بطولة اإلنتاج المحلي الحادية عشر لجمال الخـيل العـربيـة األصيلة
 م2022  اكتوبر22  إلى22 هـ الموافق4111  ربيع ثاني5  إلى2 خالل الفترة من

The Arabian Horse Show for Local Breeders 2022
ECAHO '' C National Shows " ( 27– 29 Oct. 2022)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــPage 2/4ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Show Classes List :

: فئات الخيل المشاركة

Foals Fillies Foals Fillies born between: 01.01.2022 - 30.6.2022
Foals Colts Foals Colts born between: 01.01.2022 - 30.6.2022
CLASS 1
Fillies (1 year old) born between 01.01.2021– 31.12.2021
CLASS 2
Fillies (2 years old) born between 01.01.2020 – 31.12.2020
CLASS 3
Fillies (3 years old) born between 01.01.2019 – 31.12.2019
CLASS 4
Mares (4 – 6 years) born between 01.01.2016 – 31.12.2018
CLASS 5
Mares (7 – 9 years) born between 01.01.2013 – 31.12.2015
CLASS 6
Mares (10 years & over) born before 01.01.2013
CLASS 7
Colts (1 year old) born between 01.01.2021 – 31.12.2021
CLASS 8
Colts (2 years old) born between 01.01.2020 – 31.12.2020
CLASS 9
Colts (3 years old) born between 01.01.2019 – 31.12.2019
CLASS 10
Stallions (4 – 6 years) born between 01.01.2016 – 31.12.2018
CLASS 11
Stallions (7 – 9 years) born between 01.012013 – 31.12.2015
CLASS 12
Stallions (10 years & over) born before 01.01.2013
:محظورات اإلشتراك
جميع الخيل المنتجة خارج المملكة ليس لها حق المشاركة بهذه البطوله بجميع فئاتها
 ) ال يسمح لها المشاركة فيA (  أو بطولة فئة أTitle Show الخيل الحائزة على ميدالية ذهبية أو فضية في بطولة فئة قمة العروض
0-2  إال 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 األعلى (الفحول0-2  أو في حال انتقال الخيل من فئة الخيل أعمار،سنوات
 ) ال يحق له المشاركة فيA (  أو بطولة فئة أTitle Show الخيل الخصي الحائز على ميدالية ذهبية أو فضية في بطولة فئة قمة العروض
.البطوالت فئة ج محلية لنهاية العام الحالي والعام الذي يليه
. هيئة التسجيل في حال هناك أي قيود إضافية للمشاركات/ على منظمي العروض الرجوع إلى الممثل المحلي لإليكاهو
. يورو باإلضافة إلى عدم تأهيل واالستبعاد900 أي خيل تخالف الشروط المذكورة وشاركت بالبطولة عليها غرامة وقدرها

Entry restrictions:
• Title Show or A Show Champion Gold and Silver winners are not allowed to take part in a C National 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.
• 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.
• Show organizers should consult with their National Association / Registry in case there are any additional
restrictions.
• 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 :

 - 1البوابة سوف تفتح الستقبال الخيل من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء قبل البطولة بثالثة أيام وفي حال وصول الخيل في
وقت غير المواعيد المحددة يجب التنسيق مع المنظم قبل  42ساعة ولجنة دخول وخروج الخيل لموقع البطولة
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.

 -4الفحص البيطري  :الفحص البيطري ومعاينة جوازات الخيل واألوصاف في الوثائق الثبوتية سوف يتم  42اكتوبر  4044م الساعة العاشرة
صباحا
2- Veterinary checkup: veterinary checkup, checking horses passports and traits mentioned in the official documents will
be held on 26st Oct. 2022 at 10:00 AM.

 -3يجب االطالع على الشروط الخاصة بالمشاركة بالبطولة وكذلك االطالع على قوانين وأنظمة االيكاهو لعام  4044وعند وجود أي مالحظات
بيطرية يجب ابالغ الطبيب البيطري الخاص بالبطولة وسيتم إستبعاد أي خيل به أي حالة مرضية من قبل لجنة الرقابة واالنضباط
3-You must review the conditions for participation in the championship, as well as the rules and regulations of ECAHO
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

 -2يجب ان يكون لدى كل عارض خيل بالبطولة تصريح ساري المفعول وسيتم التحقق من ذلك من قبل لجنة الرقابة واالنضباط

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

 -5مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية األصيلة هو الجهة المسئولة عن تأكيد تسجيل الخيل بالبطولة ومطلوب تعبئة النماذج كاملة
وبخط واضح وارسالها على البريد االلكتروني  kaahc.show@gmail.com :وذلك قبل يوم  42سبتمبر  4044م

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 26 th Sep. to KAAHC viaEMAIL:
kaahc.show@gmail.com

لجنة دخول وخروج الخيل لموقع البطولة
السيد /مهدي بن جميل اليوسف

جوال 0512225052 :

* Horse Entry/Exit Committee
 -السيد رياض بن صادق االحمد

جوال 0512402500 :
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بيانات الخيل المشاركة :

Entered Horses:

اسم الخيل

رقم التسجيل

تاريخ الميالد

االب

االم

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 األنظمة والقوانين والتشريعات المعمول بها لدى منظمة اإليكاهو  ،وأقر بأنني قرأت وفهمت جميع القواعد المتعلقة
بهذه البطولة وكذلك اطلعت على شروط وأنظمة منظمة المؤتمر األوربي لمنظمات الخيل العربية ( االيكاهو ) .الكتاب االزرق لعام
 2022وبالنسبة لمشاركتي في هذه البطولة أؤكد عدم وجود أي تعارض مصالح مع الحكام.

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 2022). I also
declare that I don’t have any conflict of interest of myself and/or my employees with any judge

مالحظه هامة  :لن يعتمد أي نموذج مشاركة الي خيل مالم يكن مكتمل جميع البيانات ومسجل بسجالت أنساب الخيل
العربية بالمملكة قبل نهاية فترة التسجيل بالبطولة (  2022/02/29م )
لالستعالم عن نموذج المشاركة يمكنكم االستفسار عن طريق الواتس على جوال رقم ( )0505252010
األسم  Name of Signature...................التوقيع Signature....................التاريخDate........................

