بزًاهج السباق
الشوط األول  :الخيل العربية األصيلة – ( اإلنتاج )

المسافة  1600متر

زمن الشوط  04:45 :عصرا
الجائزة 100.000 :لاير (المركز األول 45.000 :لاير  ،المركز الثاني 22.000 :لاير  ،المركز الثالث 17.000 :لاير  ،المركز الرابع 9.000 :لاير  ،المركز الخامس  7.000لاير )
ثالث سنوات فقط ( أفراس – حصن ) .

الوزن  :الحصان المشارك  56كيلو والفرس المشاركة .54
----------------------------------------------------------------------------

الشوط الثاني  :الخيل العربية األصيلة – ( اإلنتاج – المستورد )

المسافة  1800متر

زمن الشوط  05:15 :ظهرا
الجائزة 100.000 :لاير (المركز األول 45.000 :لاير  ،المركز الثاني 22.000 :لاير  ،المركز الثالث 17.000 :لاير  ،المركز الرابع 9.000 :لاير  ،المركز الخامس  7.000لاير )

ثالث سنوات وما فوق ( أفراس – حصن

).

الوزن  :الحصان المشارك  58كجم ،والفرس المشاركة  56كجم.
الخيل عمر ثالث سنوات الحصان  56كجم والفرس  54كجم

.

----------------------------------------------------------------------------

الشوط الثالث  :الخيل العربية االصيلة – ( اإلنتاج )

المسافة  1800متر

زمن الشوط 06:15 :
الجائزة 100.000 :لاير (المركز األول 45.000 :لاير  ،المركز الثاني 22.000 :لاير  ،المركز الثالث 17.000 :لاير  ،المركز الرابع 9.000 :لاير  ،المركز الخامس  7.000لاير )
أربعة سنوات وما فوق ( أفراس – حصن ) .
الوزن  :الحصان المشارك  56كجم والفرس المشاركة 54كجم .
----------------------------------------------------------------------------

الشوط الرابع  :الخيل العربية األصيلة – ( المستورد فقط )

المسافة  1800متر

زمن الشوط 06:45 :
الجائزة 100.000 :لاير (المركز األول 45.000 :لاير  ،المركز الثاني 22.000 :لاير  ،المركز الثالث 17.000 :لاير  ،المركز الرابع 9.000 :لاير  ،المركز الخامس  7.000لاير )

ثالث سنوات وما فوق ( أفراس – حصن ) .
الوزن  :الحصان المشارك  58كجم والفرس المشاركة 56كجم .
الخيل عمر ثالث سنوات الحصان  56والفرس  54للفرس .
----------------------------------------------------------------------------

الشوط الخامس  :الخيل السعودية األصل والمنشأ ( خيل الجزيرة )

المسافة  1600متر

زمن الشوط 07:15 :
الجائزة 100.000 :لاير (المركز األول 45.000 :لاير  ،المركز الثاني 22.000 :لاير  ،المركز الثالث 17.000 :لاير  ،المركز الرابع 9.000 :لاير  ،المركز الخامس  7.000لاير )

ثالث سنوات وما فوق ( أفراس – حصن ) .
الوزن  :الحصان المشارك  58كجم والفرس المشاركة 56كجم .
الخيل عمر ثالث سنوات الحصان  56والفرس  54للفرس .

بزًاهج السباق
سوف يتم إغالق التسجيل يوم 05/01/2012م الساعة  12:00ظهرا
للتسجيل أو لالستفسار:

السيد  /عبد المنعم احمد الشايقي
السيد  /يوسف البهيجان
بريد اليكتروني akahf.racing@gmail.com :
016541952 :
أو الفاكس

جوال 053 436 6136 :
جوال 050 429 1669 :

استوارة التسجيل
ميدان السباق ............................................................... :

البلد .......................................... :

اسم السباق ......................................................... :

التاريخ ...................................... :

المسافه ............................................................. :

رقم السباق ...................................:

بلد الميالد ......................................................... :

اسم الحصان ................................ :

الوزن......................................................... :

العمر ...................:

األم .. ........................................................:
المربى ...........................................................:

اللون ....... :

الجنس ...…………… :

األب .......................................... :
أب األم .......................................... :

رقم التسجيل ..........................................................:

بلد التسجيل .................................................................... :

اسم المدرب كامالا ......................................................:

اسم المالك كامالا ............................................................. :
مع إرفاق صورة بطاقة االحوال للمالك

مع إرفاق صورة بطاقة االحوال للمدرب

العنوان ......................................................... :
رقم الهاتف .............................................................:

العنوان ........................................................................ :
رقم الهاتف ..................................................................... :
اسم الخيال كامالا .............................................................. :
مع إرفاق صورة بطاقة االحوال للخيال

ألوان الشعار :
هالحظت  /يجب أى يتطابق التٌسيق واأللواى هي األهام والخلف  ،كذلك يجب أى يتطابق الكن األيوي هع األيسز
القبعة :

األمام :

الخلف :

آخر خمسة مشاركات للجواد المشارك :
مقدار الجائزة

المركز

عدد المشاركين

المبلغ للفائز

المسافة

التاريخ

البلد و ميدان السباق

عدد السباقات الكلية التي شارك فيها الجواد ___________________:إن كان لم يشارك ________________:
Herewith I certify, that I accept the racing regulations of the country I will race in the actual version and that the above
mentioned horse has a liability insurance and is vaccinated according to the rules of the country. A copy of the complete
passport of the horse or registration certificate and a copy of the vaccination has to be enclosed to the nomination at the first
start in the country. A copy of the vaccination passport has to be enclosed after each repetition vaccination. Only complete
filled in forms will be accepted.

 :التاريخ

 :االسم

:التوقيع

االًظوت واللوائح
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
ٚ
.
.15
.16
فٟ
.17
.81
.81

عٛف ٠تُ اغالق اٌتغدٕ٠ 05 َٛ٠ ً١ا٠ش  2012اٌغاػٗ اي 12ظٙشا .
٠تُ لثٛي أٚساق اٌتغد ً١ػثش اٌفاوظ ( ٚ )016541952اال. )akahf.racing@gmail.com( ً١ّ٠
اال ٚصاْ ِشاس إٌٙ١ا فّٛٔ ٝرج تشٔاِح اٌغثاق .
ع١تُ تض٠ٚذ اٌخٛ١ي اٌّشاسوٗ تاالػالف.
ع١تُ اعتمثاي اٌخ ً١اٌمادِٗ ِٓ اٌش٠اض فٔ ٝفظ  َٛ٠اٌغثاق.
اٌخ ً١اٌّشاسوٗ ِٓ خاسج ِذٕ٠ح اٌش٠اض ع١تُ اعتمثاٌٙا لثً  ِٓ َٛ٠اٌغثاق.
ال ٠تُ لثٛي أ ٞخٛاد ِشاسن ارا ٌُ ٠شفك صٛسٖ ِٓ خٛاص عفشٖ ( )WAHOأ ٚشٙادج تغدٚٚ ً١ث١مح اٌتطؼّ١اخ
اٌّؼتّذج ِٓ ِشوض اٌٍّه ػثذاٌؼض٠ض ٌٍخ ً١اٌؼشت١ح االصٍ١ح .
ع١تُ تطث١ك االٔظّٗ اٌذ ٗ١ٌٚفّ١ا ٠خص عٛء اعتخذاَ اٌؼمال١ش(اٌؼمال١ش إٌّّٛػح).
ع١ىٕ٘ ْٛاٌه ٌدٕٗ طث١ح ٠شأعٙا طث١ة سعٌّ ٝالششاف ػٍ ٝػٍّ١اخ عسة اٌذَ ٚاٌثٛي ٌٍد١اد اٌّشاسوح وّا ع١تُ
ِطاتمح أٚصافٙا.
ٌٓ ٠تُ لثٛي اّٛٔ ٜرج تغد ً١غ١ش ِٛلغ ٠ٚؼتثش تغد ٍٗ١الغ١ا .
ػٍ ٝاٌخ ً١اٌّشاسوٗ ِغادسج ِضسػح اٌخاٌذ ٗ٠تؼذ اٌغثاق ِثاششج.
عٛف ٠تُ اعتضافح اٌغ١اط اٌّشافمٌٍ ٓ١خ ً١فمظ .
عٛف تتُ دػٛج اٌسصاْ ِٚاٌه االعطثً ٚاٌّذسب ٚػذد 2عا٠ظ ٌىً خٛاد ِشاسن تاالضافح اٌ ٝػذد ثالث ضٛ١ف
فمظ ِشافمِ ٓ١غ وً ِاٌه ِشاسن ف ٟاٌغثاق .
ف ٟزاٌح ػذَ خضٛع اٌدٛاد اٌفائض ٌتسٍ ً١اٌذَ أ ٚاٌثٛي ٚثثٛخ تؼاط ٗ١ألِ ٞادج ِّٕٛػح  ،عٛف ٠تُ عسة اٌدائضج
ػذَ اٌغّاذ ٌٍدٛاد تاٌّشاسوح ٌّذج ػاَ واًِ ف ٟا ِٓ ٞعثالاخ ِضّاس االِ١ش عٍطاْ تٓ ػثذ اٌؼض٠ض ٌٍخ ً١اٌؼشت١ح
عٛف ٠تُ ازتغاب عٕح ٌٍخ ً١اٌّشاسوح اتتذاءا ِٓ ٕ٠ 1ا٠ش ِٓ وً ػاَ .
ػٍ ٟوً اٌّالن االٌتضاَ تتٛض١ر شؼاساخ اإلعطثالخ ف ٟاعتّاسج اٌتغد ً١ػٍ ٝأْ ٠تطاتك تٕغ١ك اٌشؼاس ٚاألٌٛاْ
اٌصذس ٚاٌظٙش ٚوزٌه ٠دة أْ ٠تطاتك اٌىُ األِ ّٓ٠غ اٌىُ األ٠غش .
إرا تشاتٗ شؼاس ٓ٠أ ٚأوثش فإْ األ٠ٌٛٚح ٌٍّاٌه اٌّشاسن اٌؼاَ اٌّاضٚ ٟعٛف ٠تُ تغ١١ش اٌشؼاس ٌٍّالن اٌدذد .
ف ٟزاٌح عسة خٛاد ِغدً ف ٟازذ األشٛاط لثً  َٛ٠اٌغثاق ٌغثة ِؼ ٓ١عشػح تثٍ١غ ِىتة اٌتغدٚ ً١رٌه ٌتد١ٙض
اٌد١اد االزت١اط١ح ٌٚى ٟال تسغة ػٍ ٝاٌّذسب ٚاٌّاٌه ِخاٌفح .
٠دة أْ ٠ى ْٛاٌخ١اٌح اٌّشاسو ٓ١زاٍِ ٓ١شٙادج سوٛب ِٓ ازذ اٌّ١اد ٓ٠اٌّؼتّذج.
وتوٌياتٌا للجويع بالتوفيق،،،

