
 

  

  

  

بتنظيم مزرعة 2021لجمال الجواد العربي  عشر الثانيةالدولية بطولة منطقة مكة المكرمة 
  )  ب ( الصواري فئة 

   2021نوفمبر  20 – 18 هـ الموافق 1443 ثانربيع  15 – 13خالل الفترة من 

THE 12TH MAKKAH ARABIAN HORSE SHOW -2021  

(ECAHO’B’ INT’L) – ( 18 – 20 NOV. 2021 ) 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــPage 1 / 4ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  )به الخاص البنك واسم االيبان رقم يحدد مالم بالبطولة فائز مالك أي جوائز عن مسئول غير المركز :مالحظة هامة  (

   Horse Owner Details:                                               :                           بيانات المالك   

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

  : Email: .................................البريد االلكتروني    -  : Mobail ...................: ......................رقم الجوال  

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

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

  IBAN Number............................................................................: ...................................رقم األيبان 

  Entry dates:                                                                 :                    موعد التسجيل  

   *  :2021Oct.  26To  14From    م 1202 راكتو ب 26إلى  14 الموافق هـ 3144ربيع االول  20إلى  8يوم  من *

   Entry fees: 2500 SAR *                        لایر لكل رأس من الخيل 2500:  سوم االشتراك بالبطولة  ر        

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  BANK DETAILS:                                                                                             : حساب  معلومات ال 

  13347952040205: رقم الحساب  -                                          االهلي السعوديالبنك  -

   شركة مجموعة الصواري للتنمية والتسويق:اسم المستفيد  -     SA 6410000013347952040205 :   رقم االيبان  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :DOCUMENTS REQUESTED                                                      :  البيانات المطلوبة 

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

  COPY of HORSE IDENTIFICATION                                                                               صورة من االوراق الثبوتية للخيل

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

  COPY OF FEES PAYMENT EVIDENCE                                                     صورة من اشعار السداد لرسوم المشاركة           

  Any uncompleted form will be rejected   سيتم رفض أي نموذج مشاركة غير مستوفي البيانات كاملة                                           



  

  

  
  )  ب ( بتنظيم مزرعة الصواري فئة 2021لجمال الجواد العربي  الثانية عشربطولة منطقة مكة المكرمة الدولية 

   2021نوفمبر  20 – 18هـ الموافق  1443ربيع ثان  15 – 13خالل الفترة من 

THE 12TH MAKKAH ARABIAN HORSE SHOW -2021  

(ECAHO’B’ INT’L) – ( 18 – 20 NOV. 2021 ) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــPage 2/4ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Show Classes List:                                                                  :                 فئات الخيل المشاركة 

20.2012.31 –2020.01.Fillies (1 year old) born between 01     CLASS 1     
931.12.201 – 9Fillies (2 years old) born between 01.01.201      CLASS 2    
831.12.201 – 8Fillies (3 years old) born between 01.01.201     CLASS 3     
731.12.201 – 5n 01.01.2016 years) born betwee –Mares (4      CLASS 4     
431.12.201 – 29 years) born between 01.01.201 –Mares (7      CLASS 5     

2Mares (10 years & over) born before 01.01.201        CLASS 6  
20.2012.31 – 2020.01.Colts (1 year old) born between 01      CLASS 7   

931.12.201 – 9Colts (2 years old) born between 01.01.201        CLASS 8 
831.12.201 – 8Colts (3 years old) born between 01.01.201        CLASS 9  

731.12.201 – 56 years) born between 01.01.201 –Stallions (4       CLASS 10  
431.12.201 – 2en 01.012019 years) born betwe –Stallions (7        1CLASS 1 

2Stallions (10 years & over) born before 01.01.201       2CLASS 1 
  :محظورات اإلشتراك

  الخيل الحائزة على ميدالية ذهبية أو فضية في بطولة فئةTitle Show   أو بطولة فئةA  ال يحق لها المشاركة في هذه البطولة لنهاية العام
سنوات ، أو في حال انتقال الخيل من فئة  3- 2الحالي والعامين التاليين ، إال في حال انتقال الخيل من فئة الخيل أعمار سنة إلى فئة الخيل أعمار 

 . الخيل اليافعة إلى البالغة
  فئة الخيل الحائزة على ميدالية ذهبية في بطولتينB في نفس العام ال يحق لها المشاركة في هذه البطولة لنهاية العام الحالي . 

  الخيل الخصي الحائز على ميدالية ذهبية أو فضية في بطولة فئةTitle Show  أو بطولة فئةA  ال يحق له المشاركة في هذه الفئة من البطوالت
 . يورو باإلضافة إلى عدم تأهيل600ذلك وشاركت بالبطولة عليها غرامة وقدرها  لنهاية العام الحالي والعام الذي يليه ، وأي خيل خالفت

  يورو باإلضافة إلى عدم تأهيل واالستبعاد 600أي خيل تخالف الشروط المذكورة وشاركت بالبطولة عليها غرامة وقدرها. 

  اك أي قيود إضافية للمشاركاتهيئة التسجيل في حال هن/ على منظمي العروض الرجوع إلى الممثل المحلي لإليكاهو.  

Entry restrictions:   

• Title Show or A Show Champion Gold and Silver medal winners are not allowed to take part in a B 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 Shows in the same year are not allowed to take part in a B 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 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.  

• Show organizers should consult with their National Association / Registry in case there are any additional 
restrictions 

 .يجب االلتزام بجميع االجراءات االحترازية المعلنة على موقع وزارة الصحة   : مالحظات هامه 
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THE 12TH MAKKAH ARABIAN HORSE SHOW -2021  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــPage 3/4ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  important information:                                                                         :  معلومات هامة 

وفي حال وصول قبل البطولة بثالثة أيام البوابة سوف تفتح الستقبال الخيل من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء   - 1
  ساعة  ولجنة دخول وخروج الخيل لموقع البطولة  24في وقت غير المواعيد المحددة يجب التنسيق مع المنظم قبل الخيل 

1- ATE 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 العاشرة صباحاً  1220 نوفمبر 71تم  الفحص البيطري ومعاينة جوازات الخيل سوف ي :الفحص البيطري  -2

2- COMMITTEE (DC) starting from: 17THNov.  at 10:00 AM 

وعند وجود أي مالحظات  2021يجب االطالع على الشروط الخاصة بالمشاركة بالبطولة وكذلك االطالع على قوانين وأنظمة االيكاهو لعام  - 3
  وسيتم إستبعاد أي خيل به أي حالة مرضية من قبل لجنة الرقابة واالنضباطبيطرية يجب ابالغ الطبيب البيطري الخاص بالبطولة 

3- SEE SHOW SCHEDULE and BB 2021 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  -4

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  -5
   م 1202اكتوبر  26وذلك قبل يوم  kaahc.show@gmail.com: يد االلكتروني وبخط واضح وارسالها على البر

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 Oct. to KAAHC 
kaahc.show@gmail.comEMAIL: via 

  * Horse Entry/Exit Committeeلجنة دخول وخروج الخيل لموقع البطولة                                                 

  ) 0535090178 – 0566193417( صالح الظاهري  ج 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــPage 4/4ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :Entered Horses                                                                               :الخيل المشاركة  بيانات

  اسم الخيل

Horse Name  

  رقم التسجيل

Reg. No. 

  الجنس

SEX 

  تاريخ الميالد

D. Birth 

  االب

Sire 

  االم

Dam 

  الفئة

Class 

              

              

              

              

              

              

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

لعام  األزرقالكتاب ). االيكاهو ( وأنظمة منظمة المؤتمر األوربي لمنظمات الخيل العربية شروط   ىطلعت علوكذلك االبطولة   هبهذ
  .    دم وجود أي تعارض مصالح مع الحكامد عالبطولة أؤك  ذهوبالنسبة لمشاركتي في ه  2021

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 2021). I 
also declare that I don’t have any conflict of interest of myself and/or my employees with any judge 

قبل نهاية بسجالت أنساب الخيل العربية بالمملكة  ن مسجلالي خيل مالم يكنموذج مشاركة لن يعتمد أي : مالحظه هامة 
  ) م 1202اكتوبر  26 ( فترة التسجيل بالبطولة 

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

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


