
 

 

  

  )B(بطولة دولية فئة  – )عبيه (المهرجان السعودي للجواد العربي 

Saudi Arabian Horse Festival - 2020  

ECAHO '' B  INTERNATIONAL '' SHOW - 19 – 21 MARCH  2020 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــPage 1 / 5ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Horse Owner Details:                                          :                                 بيانات المالك 

  : Name.........................................................................................................: ..................أسم المالك 

   : Mobail.................................: ......................رقم الجوال  -      : Stud: .............................اسم المربط  

  : Fax..............................................: ..............فاكس  - : Email: .................................االلكتروني  البريد 

  : Name of Bank...............................................................................: ...............................اسم البنك  

  Beneficiary Name: ...................اسم المستفيد      Bank Account Number: .....................رقم الحساب 

   NumberIBAN............................................................................: ...................................رقم األيبان 

  Entry dates:                                                                       :                   موعد التسجيل 

    الساعة الثانية ظهراً م  ٢٠٢٠ فبراير ٢٤االثنين م حتى يوم  ٢٠٢٠ فبراير ١٧ األثنينمن يوم  بداية التسجيل*

      * From17– 24 FEB 2020  

   Entry fees: 2000 SAR *               لایر لكل رأس من الخيل ٢٠٠٠:  رسوم االشتراك بالبطولة  *

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  BANK DETAILS:                                                                            : ساب  معلومات الح

  Bank Name: Banque Al Awal                                             البنك األول                    : اسم البنك 

  Bank Account Number:     009 106 749 010  :رقم الحساب 

  SA 06 5000 0000 0107 4910 6009 :IBAN Number: رقم األيبان 

   شركة العبيه المحدودة: اسم المستفيد  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :DOCUMENTS REQUESTED                                                         :المطلوبة البيانات 

  COPY of ID of the person who can sign and of the horse ownerصورة من هوية المالك و الشخص المفوض بالتوقيع                     

                                                                                        COPY of HORSE IDENTIFICATIONصورة من االوراق الثبوتية للخيل

  COPY FROM PASPORT AND COPY of HORSE VACCINATIONRECORDصورة من جواز سفر الخيل وسجل التطعيمات    

  COPY OF FEES PAYMENT EVIDENCE                                                        صورة من اشعار السداد لرسوم المشاركة         



  Any uncompleted form will be rejectedسيتم رفض أي نموذج مشاركة غير مستوفي البيانات كاملة                                              
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــPage 2/5ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Show Classes List:                                                                : فئات الخيل المشاركة 

930.06.201 – 9201-01-between 01CLASS 1       Fillies (1 year old) born  
831.12.201 – 8Fillies (2 years old) born between 01.01.201  CLASS 2     
731.12.201 – 7CLASS 3       Fillies (3 years old) born between 01.01.201 
631.12.201 – 46 years) born between 01.01.201 –CLASS 4      Mares (4  
331.12.201 – 19 years) born between 01.01.201 –Mares (7     CLASS 5   

1Mares (10 years & over) born before 01.01.201     CLASS 6  
930.06.201 – 9201-01-Colts (1 year old) born between  01    CLASS 7   
831.12.201 – 8Colts (2 years old) born between 01.01.201      CLASS 8 
731.12.201 – 7Colts (3 years old) born between 01.01.201     CLASS 9  

631.12.201 – 46 years) born between 01.01.201 –Stallions (4     CLASS 10  
331.12.201 – 19 years) born between 01.01201 –Stallions (7     CLASS 11  

110 years & over) born before 01.01.201Stallions (     CLASS 12  

وحازت على ميدالية ذهبية أو فضية اليحق لها ) أ ( شو أو في عروض فئة  الخيل التي شاركت في بطوالت تايتل: محظورات اإلشتراك

شو أو  الذي حاز على ميدالية ذهبية أو فضية في تايتل اإلشتراك في هذه البطولة لنهاية العام و العامين التاليين وكذلك الحصان الخصي
 ٣إلى  ٢اليحق له المشاركة بنفس الشروط أعاله إال في حالة إنتقال الخيل من فئة الخيل أعمار سنة إلى فئة الخيل أعمار ) أ(عرض فئة 

يورو باإلضافة إلى  ٦٠٠ت بالبطولة عليها غرامة سنوات أو انتقال الخيل من فئات الخيل اليافعة إلى البالغة ، وأي خيل خالفت ذلك وشارك
  .في نفس العام اليحق لها المشاركة ية في بطوالت فئة ب الدولية ميدالية ذهب ٢ وكذلك الخيل التي حازت على عدد  عدم التأهيل

Entry restrictions:   

owed to take part in a B show for the Title Show or A Show Champion Gold and Silver medal winners are not all• 
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.  

ear are not allowed to take part in a B • Gold medal winners in two B International Shows in the same y
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 B 
dar year following. Anybody entering an overqualified horse shows for the rest of that calendar year and one calen

will be liable to a fine of €600 and the horse will be disqualified. 
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  important information:                                                                         :  معلومات هامة 

في وقت غير البوابة سوف تفتح الستقبال الخيل من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء وفي حال وصول الخيل   - ١
  ساعة  ولجنة دخول وخروج الخيل لموقع البطولة ٢٤مع المنظم قبل المواعيد المحددة يجب التنسيق 

GATE TIME:8 AM- 8PM ONLY In case of arriving at time of gate closure, This MUST be must have communicated 
24hrs in ADVANCE Otherwise NO VEHICLE will be allowed. Horses 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   

م الساعة  ٢٠٢٠ مارس ١٨الفحص البيطري ومعاينة جوازات الخيل واألوصاف في الوثائق الثبوتية سوف يتم   :الفحص البيطري  -٢
 ً   العاشرة صباحا

2- COMMITTEE (DC) starting from: 18THMARCH at 10:00 AM 

وعند وجود أي  ٢٠٢٠يجب االطالع على الشروط الخاصة بالمشاركة بالبطولة وكذلك االطالع على قوانين وأنظمة االيكاهو لعام  - ٣
وسيتم إستبعاد أي خيل به أي حالة مرضية من قبل لجنة الرقابة مالحظات بيطرية يجب ابالغ الطبيب البيطري الخاص بالبطولة 

  واالنضباط

3- SEE SHOW SCHEDULE and BB 2020 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 . 

  يجب ان يكون لدى كل عارض خيل بالبطولة تصريح ساري المفعول وسيتم التحقق من ذلك من قبل لجنة الرقابة واالنضباط  -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 األصيلة هو الجهة المسئولة عن تأكيد تسجيل الخيل بالبطولة ومطلوب تعبئة النماذج كاملة  -٥
   ٢٠٢٠فبراير ٢٤وذلك قبل يوم  kaahc.show@gmail.com: وبخط واضح وارسالها على البريد االلكتروني 

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 24thFebruary to KAAHC via 

kaahc.show@gmail.comEMAIL:  

  * Horse Entry/Exit Committee                              لجنة دخول وخروج الخيل لموقع البطولة                     

  Mr. Mahdi bin Jamil Al-Youssef                534292344 966+  ن جميل اليوسف            مهدي ب         

                 Mr. Riyadh Sadeq Al Ahmed                        +966542137803رياض صادق االحمد           
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  :Entered Horses                                                                            :بيانات الخيل المشاركة 

  اسم الخيل

Horse Name  

  رقم التسجيل

Reg. No. 

  تاريخ الميالد

D. Birth 

  االب

Sire 

  االم

Dam 

  الفئة

Class 

            

            

            

            

            

            

            

            

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أقر أنا الموقع أدناه بأن جميع البيانات المسجلة بالنماذج صحيحة وأتحمل كافة المسؤوليات ذات الصلة بالخيل المشاركه ونقبل دون 
األنظمة والقوانين والتشريعات المعمول بها لدى منظمة اإليكاهو ، وأقر بأنني قرأت وفهمت جميع القواعد المتعلقة  راض علىأي إعت

الكتاب االزرق لعام ). االيكاهو ( وأنظمة منظمة المؤتمر األوربي لمنظمات الخيل العربية شروط   ىطلعت علكذلك اوالبطولة   هبهذ
  .    دم وجود أي تعارض مصالح مع الحكامد عالبطولة أؤك  ذهوبالنسبة لمشاركتي في ه  ٢٠٢٠

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 2020). I also declare that I don’t have any conflict 
of interest of myself and/or my employees with any judge 

  Name of Signature................................................................................................................األسم  

Date............................................التاريخ  Signature           .................................................التوقيع  
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  Application for a visa to the Kingdom:                                 :  طلب تأشيرة دخول للمملكة 

  ....................................................... ...............: .................................الجهة أو المالك 

  : .................................................................................................................بلد القدوم 

  ..............................................................: ...........................................عدد األشخاص 

  : بيانات األشخاص المطلوب له التأشيرة 

 تاريخ الميالد  الجنسية  االسم االنجليزي االسم العربي

    

    

    

    

    

  مطلوب ارفاق صور جوازات األشخاص المحددين أعاله 

- Attached are passport photos of the persons specified above 
أتعهد بمغادرتهم المملكة فور انتهاء المشاركة كما أتعهد باحترام أنظمة وقوانين المملكة طوال فترة  -

 االقامة بالمملكة 
- I pledge to leave the Kingdom immediately after the end of participation and I 

pledge to respect the laws and regulations of the Kingdom throughout the 
period of residence in the Kingdom 

 Name of Signature................................................................................................................األسم  

  Date............................................التاريخ ...................................................................التوقيع  

  


