الحئة مسابقة أكس رئيس ادلوةل للصيد ابلصقور للمومس 2022-2021
ً
أول -فئات المشاركي وتحدد ً
بناء عىل رغبة المشارك:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

ر ً
ق ق ق ق قُ ،دربت ُ
مباشة من المالك
ورعيت
ِ

فئة الهواة :الص ق ق ق ق ق ارين الذين يملكون عدد ( ) 2ص ق ق ق ق ق ور حد أ
المشارك وعىل نف تهم الخاصة.
ُ
ُ
فئة دول مجلس التعاون الخليج :الصق ق ارين الذين يملكون عدد غح محدد من الصق ق ور ،د ِربت ورعيت
ر ً
مباشة من المالك المشارك وعىل نف تهم الخاصة.
ر ً
المالك :الص ارين الذين يملكون عدد ( )8ص ور أو أ ل ( 4فرخ أو  4جرناس)ُ ،دربت ُ
فئة ُ
مباشة
ورعيت
ِ
من المالك المشارك وعىل نف تهم الخاصة.
فئة مفتوح :الص ارين الذين يملكون عدد ص ور مفتوح لفئات الفرخ والجرناس.
فئة الشق ق وخ :فرق اصق ققحاس الاق ققمو الشق ق وخ الصق ق ارين والذين يملكون عدد صق ق ور مفتوح لفئات الفرخ
والجرناس.
فئت الحر والشق ققا ي (جنتام الم)ار ) :فئة خاصق ققة المشق ققاركي الصق ق ارين (من جم الجناق ققيات) ،الذين
يملكون عدد غح محدد من الص ور جنتام الم)ار من فئت الحر والشا ي (فرخ  -جرناس).
فئة اإلنتام المحىل  :فئة خاصة المشاركي الص ور األنتام المحىل

ً
ثانيا -األحكام العامة للتاجيل والمشاركة:
.1
.2

.3

.4

يلحم جم المشاركي (مالك ،ص ار ،مدرس) ف الابا ات المنظمة من بل نادي أبوظت للص ارين
جم األحكام ر
والشوط الواردة ف ذه الالئحة.
يفتح اس التاجيل عند اإلعالن عن البطولة وبدء التاجيل للمشاركة ف ها؛ خالل المدة المحددة من
بل اللجنة المنظمة للتاجيل ف البطولة؛ أثناء أيام العمل الرسمية من األحد جىل الخميس ،من الااعة
ً
ً
مااء.
صباحا وحت 2:00
8:00
يلحم المشارك مواعيد التاجيل للمشاركة وذلك حاب الجدول الذي يبي تاري ققخ انطالق الماا ة
حاب الفئات ،وعليه أن ياتكمل اجراءات اصدار البطا ة وحل ة الص ر االلكحونية بل اسبو حد
من موعد انطالق كل ماا ة.
ا
ً
ر
ش ق ق قوط الواردة ف
يعتح صق ق ق ق ارا كل من ي وم بنفاق ق ق ققه أو بتخويل من غحه  -ما ال يتعارض م األحكام وال ق
ذه الالئحة  -بإطالق الص ر ف الماا ة.
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االلكحو  www.efcad.aeأو ف م ر ادارة ن ققادي أبوظت

 .5التا ق ق ق ق ققجي ققل ف الما ق ق ق ق ق ققا ققة عح المو
للص ارين منط ة الفالح  -أبوظت.
 .6يجوز لجم الجنايات من جم الفئات المشاركة ف الماا ة؛ عد استيفاء التاجيل ر
وشوطه.
ً
 .7يجب جخطار اللجنة المنظمة فورا؛ ف حال ف دان أو تلف طا ة الص ار ،أو حل ة الص ر االلكحونية،
إلصدار دل فا د أو دل تالف.
 .8يجب عىل جم المشاركي ف ماا ات رياضة الصيد الص ور اجراء تحضح الكحو  ،ولن ت بل
مشاركة اي ص ر ف حال عدم اجراء التحضح االلكحو عح المو الرسم للماا ة
. www.efcad.ae
 .9يشطب الص ر ،وتفرض وغرامة در ا  5000در م عىل مالك الص ر ،ف حال التالعب ف حل ة الص ر
(فتح او نز حل ة الص ر االلكحونية).
 .10تعلق مشاركة مالك الص ر لحي دف الغرامة المنصوص عل ها ف البند الاابق ر م.
ُ .11يل)م المالك أو الص ار المخول عنه؛ التو عىل وصل معلومات التاجيل ،وت الماؤولية عىل مالك
الص ر عن البيانات المدرجة ف الوصل.
 .12ف جم األحوال؛ يجب عىل المالك االحتفاظ بوصل معلومات التاجيل.
 .13ف حال عدم وض ققوح بيانات حل ة المن ر ر ق للص ق ر ،أو نوعه ،وعدم توفر اثبات رس ققم لهذه المعلومات،
يحال الص ر جىل لجنة التاجيل للنظر والبت فيه من حيث بول تاجيله ومشاركته من عدمه.
 .14يمن مشاركة الص ور غح الماجلة؛ والت لم يوض لها حل ة الكحونية ف الماا ات الرسمية.
 .15للجنة المنظمة الحق ف تأجيل الابا ات أو تأخح ا ف حال حدوث أي أمر من شأنه التأثح عىل نظامها.
 .16ياتبعد الص ر الذي يتكرر تاجيله ف كشف األسماء أ ر
كح عن مرة أسماء مختلفة.
 .17استثناء فئت الحر والشا ي (جنتام الم)ار ) وفئة االنتام المحىل؛ ال يحق للص ار المشاركة ر
أكح من فئة
غح فئته ف الماا ات الرسمية.
 .18يحق للجنة استبعاد أي ص ر ال يثبت لديها فئته.
 .19فحص المنشطات جل)ام عىل جم الفائزين ،وتحجب جم نتائج المتاابق للموسم؛ ف حال ثبوت أي
حالة ايجابية لتعاط منشطات.
 .20يحق للجنة الماا ات ف اللجنة المنظمة ان تطلب الص ور المشاركة ف أي و ت الجراء فحص
ً
المنشطات ،ويحق للجنة اتخاذ أي رار تراه مناسبا ف حال ثبوت حالة المنشطات.
 .21ف حال ثبوت تعاط ص ر مشارك للمنشطات ف الماا ات تتخذ اإلجراءات اآلتية:
ُ
أ .تشطب نتيجة الص ر وترحل جائ)ته جىل الص ر الذي يليه ف جدول ترتيب النتائج النهائية.
ُ
س .تفرض غرامة درا ا  25000در م عىل مالك الص ر عن كل ص ر متعاط للمنشطات.
ُ
ت .تجمد ية جوائ) المالك  -جن وجدت – ومشاركاته ف جم الماا ات ف كل الموسم الحاىل
ولمدة موسمي الح ي؛ مالم تدف الغرامة المنصوص عل ها ف الف رة الاا ة.
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ث .يشطب مالك الص ر ً
نهائيا؛ ف حال لم يدف الغرامة المنصوص عل ها ف الف رة (س) خالل
ثالثة مواسم من تاري ققخ ثبوت المخالفة واستح اق الغرامة.
 .22يجب عىل جم المشاركي االلحام أداء ال ام الصيغة الت تحدد ا اللجنة المنظمة ،عىل أال ي ل عمر
المشارك الذي يؤدي ال ام عن  18سنة.
ر ً
 .23يلحم الص ارين الحاصلي عىل المراك) ر
العش األوىل ف كل شوط أداء ال ام عد انتهاء الشوط مباشة.
العش األوىل ف حال امن عن أداء ال ام ر
 .24يشطب المتاابق الحاصل عىل جحدى المراك) ر
مباشة عد
انتهاء الشوط ويمنح ترتيبه ف الجدول للمتاابق الذي يليه ف الحتيب؛ ما لم ياتثت المتاابق من أداء
ً
ر ً
مباشة رار من اللجنة المنظمة وف ا للمحرات الت توافق عل ها اللجنة المنظمة حاب ت دير ا
ال ام
المطلق.
 .25ويجب عىل المشارك االلحام جم ال رارات ،وال يحق له االعحاض عىل أي من رارات لجنة الماا ات
أو اللجنة المنظمة الصادرة بشأن:
أ .تحديد تو يت انطالق الماا ات.
س .آلية اجراء معي
ت .االعالن عن ال رعة
ث .تو يت التحضح المابق ف خيمة الص ارين او عح المو االلكحو الرسم.
 .26ال يجوز دخول خيمة الص ور؛ جال للص ر المشارك ف ط.
 .27يامح ف ط للص ار المالك بإطالق الص ر (الهد) ضمن الماا ات ،وال يجوز ألي شخص آخر بإطالق
ً
الص ر نيا ة عن مالكه؛ وياتثت من ذلك الفئات اآلتية:
أ .أصحاس الامو الش وخ
س .أصحاس الهمم
ت .المواطني (الماافرين غرض العالم ف الخارم كتاس رسم من جهة االبتعاث الطت).
ث .المواطني الملتح ي الخدمة الوطنية.
ً
م .من يصدر ح ه استثناء من اللجنة المنظمة وف ا لت دير ا المطلق.
 .28يجب عىل الص ار (الذي سيطلق الص ر ف الماا ة) االلحام ال)ي الوطت الرسم لدولة االمارات العربية
المتحدة خالل مشاركته ف جم الماا ات ،وف حال االستثناء (وفق الف رة الاا ة) بتخويل غحه
ً
أيضا ال)ي الوطت لدولة االمارات العربية المتحدة.
اإلطالق يلحم المخول
 .29ياتبعد المشارك ف حال لم يصل اىل مو الماا ة للتحضح ف الو ت المحدد والمعلن عنه.
 .30يجب عىل المشارك االلحام اآل :
أ .تو يت خط سح االنطال ة وذلك حاب ر م انطال ته ف ال رعة.
س .تحضح جم ص وره حاب الدور ور م االنطال ة المحدد لكل ص ر.
ت .االلحام دوره وعدم التأخر عنه ،وذلك ض ق ق ق ققمان لعدم تأخح س ق ق ق ققح الما ق ق ق ققا ة ،ويحق للجنة ف حال
تأخره أو عدم الحامه دوره أن تاتبعد الص ر من تلك الماا ة.
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 .31تفرض غرامة در ا  200در م للص ر الواحد؛ ف حال ام مالك الص ر بتحضحه عح المو اإللكحو
ولم يشارك ه ف الشوط المحدد له ،ما لم يخطر اللجنة المنظمة بتعذر مشاركته بل داية الشوط
ر
مباشة؛ و بول اللجنة لهذا العذر.
 .32خالف المااءلة الجنائية؛ يعا ب للمالك الحرمان من المشاركة ف الماا ات لجم الص ور المملوكة
له؛ مت ثبت تجاوزه عىل أحد أعضاء النادي ،أو أحد أعضاء أي لجنة من لجان الماا ة ،أو أحد المشاركي
ً
ً
جاديا.
لفظيا أو
ً
 .33ف شوط الايدات ال ياجل الص ر الذي شارك سا ا ف نفس الماا ة اسم مشارك آخر
ش ق قوط واألحكام ف أي و ت ما تراه اللجنة مناسق ق ق ًقبا
 .34يحق للجنة الماق ق ققا ات جضق ق ققافة أو تعديل أي من ال ر ق
دون جخالل ح وق المتاا ي.
ً
 .35يلحم الص ار المشارك بت ديم أي استفاارات جىل اللجنة المعنية بتنظيم الماا ة وف ا لآللية المحددة
من بلها.
 .36تعتح رارات لجنة التحكيم نهائية ،ويحق للمتاا ي ت ديم الشكاوى أو االعحاضات عىل رارتها أو عىل
أي ججراءات أو رارات تمس مصلحتهم الشخصية أو مصلحة ص ور م؛ وفق اآل :
أ .ت دم الشكوى عح رسالة خطية مو عة من المالك موجهة للجنة المعنية (لجنة الشكاوى) بتلق
الشكاوى ،للنظر والبت ف ها خالل مدة (خماة أيام العمل) للنظر والبت ف ها.
س .ت دم االعحاضات عىل رارات لجنة الشكاوى جىل لجنة االعحاضات؛ للنظر والبت ف ها خالل مدة
أ صا ا خماة ر
عش يوم عمل من تاري ققخ ت ديم االعحاض؛ وتكون راراتها بشأنها نهائية.

ً
ثالثا -رشوط التاجيل:
.1
.2
.3
.4
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يجب التاجيل االسم الثال ر لمالك الص ر أو الص ار المخول عنه.
ف حال التخويل؛ يجب أن يكون لدى الص ار المخول رسالة مو عه من مالك الص ر ،تفيد تخويله
التاجيل ف الماا ة والمشاركة ف ها.
يجب التاجيل بر م الهوية الوطنية اإلماراتية ،أو جواز الافر لغح الم يمي ف دولة االمارات العربية
المتحدة.
ً
يجب تاجيل الص ور جم المعلومات التالية؛ وف ا لإلرشادات الموجودة ف المو االلكحو
للماا ة:
أ .صورة الص ر
س .ر م حل ة الص ر
ت .اسم الص ر
ث .نو الص ر.
م .أي بيانات أخرى تطلبها اللجنة المنظمة أو لجنة التاجيل.

ً
 .5حضور المالك أو الص ار المخول عنه لم ر النادي شخصيا ،ف حال التاجيل عن طريق المو
االلكحو  ،الستيفاء اآل :
أ .ت ديم طا ة الهوية الوطنية اإلماراتية.
س .ت ديم جواز الافر لغح الم يمي ف دولة االمارات العربية المتحدة.
ت .استكمال اجراءات التاجيل.
ث .دف الرسوم.
م .استالم طا ات المشاركة.
ح .استالم الحل ات االلكحونية.

را ًعا -رسوم التاجيل:
ً
 .1رسوم المشاركة ف الموسم كامًل حاب المبالغ اآلتية:
أ .رسوم جصدار طا ة ص ار  100در م.
س .رسوم جصدار وتركيب حل ة الص ر االلكحونية لكل ص ر  50در م.
ً
ت .رسوم تفعيل حل ة الص ر (مجانا).
 .2رسوم تغ ح اسم الص ر  200در م.
 .3رسوم ن ل ملكية الص ر الواحد  500در م.
 .4م مراعاة التاجيل بل موعد دء ال رعة مدة ال ت ل عن ثالث ساعات كحد أد ؛ تكون رسوم
التاجيل عد انتهاء مواعيد التاجيل الم ررة أو خالف األو ات المحددة للتاجيل ه كاآل :
أ .رسوم تاجيل مشارك (جصدار طا ة ص ار جديدة)  500در م
س .رسوم تاجيل الص ر الواحد  500در م
ً
 .5م مراعاة الرسوم اآلنف ذكر ا؛ تكون رسوم ت ديم خدمة تاجيل خارجية  5000در م وف ا
ر
للشوط اآلتية:
أ .دف رسوم التاجيل الوسائل أو الطرق المحددة من بل جدارة النادي.
ً
ً
مناسبا ومه ئا لاالمة الص ور وعملية التاجيل حاب ت دير
س .أن يكون الم ر المختار للتاجيل
النادي.
ف ال وم الواحد.
حد أ
ت .أال يتجاوز عدد الص ور المراد تاجيلها  50ص ر ٍ
ث .أال تتجاوز عملية التاجيل مواعيد العمل الرسمية الم ررة من بل النادي للتاجيل (من الااعة
ً
ً
مااء).
صباحا وحت الااعة الرا عة
التاسعة
مُ .يحتاب األس وأبناؤه ما دون سن  18سنة كشخص واحد ،وال تفرض عىل األبناء وص ور م
رسوم ت ديم خدمة تاجيل خارجية ،أما األبناء فوق سن  18سنة فتعتح خدمة جديدة وتفرض
عىل كل منهم رسوم در ا  5000در م بنفس ر
الشوط الاا ة.
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ً
خاماا -رشوط المشاركة لفئة الهواة:
من جم

 .1يامح للص ار المشاركة مجمو عدد ( )2ص ور كحد أ
اآل :
أ .عدد ( )1فرخ  +عدد ( )1جرناس.
س .عدد ( )2فرخ.
ت .عدد ( )2جرناس.
لجم فئات الص ور أو النو  ،حاب اآل :
 .2يامح للص ار المشاركة عدد ( )2ص ور كحد أ
أ .عدد ( )2ص ور من نفس النو ؛ عىل سبيل المثال ال حص( :جح تب  +جح تب ) أو (جح
شا ي  +جح شا ي) أو (جح ب ور  +جح ب ور) أو (جح رموشة  +جح رموشة).
س .عدد ( )2ص ور من نوعي مختلفي؛ عىل سبيل المثال ال حص( :جح تب  +جح شا ي) أو
(جح تب  +جح رموشة) أو (جح ب ور  +جح تب ) أو (جح رموشة  +جح شا ي).
 .3يجوز للمشارك ف ذه الفئة أن يكون من أي فئة عمرية ر
بشط أن ي وم المشارك بإطالق (الهد)
الص ر بنفاه.
 .4يجب أن يتضمن ال ام ف ذه الفئة ،ما يفيد اآل :
أ .ملكية الص ر.
س .التدريب.
ت .ر
االشاف.
ث .الرعاية والصف.
م .أن يكون ال ام حاب الصيغة المحددة من اللجنة المنظمة للماا ة لهذه الفئة.
ً
 .5جذا كان عمر الص ار المشارك تحت  18سنة ،يلحم وىل أمره التو نيا ة عنه وأداء ال ام.
 .6يامح للمالك أو المخول عنه أثناء فحة شيان مشاركته ف الماا ة؛ رشاء ص ور من الفئات
األخرى ،ون ل ملك تها السمه حاب اجراءات ن ل الملكية المعتمدة ف النادي ،وله أ ،يضيفها
ضمن الص ور الت سيشارك بها ر
بشط أال يتجاوز العدد الماموح ه للمشاركة ف ذه الفئة.
 .7يرف الص ار الذي ي وم بتجم عدد  50ن طة فما فو ها (خالل موسم واحد أو موسمي) جىل
فئة المالك بشكل تل ا ر للموسم الذي يليه.
ً
 .8ألغراض الح ية المنصوص عل ها ف الف رة الاا ة؛ تحتاب الن اط وف ا لآل :
أ .الص ر الحاصل عىل المرك) األول  30ن طة
س .الص ر الحاصل عىل المرك) الثا  20ن طة
ت .الص ر الحاصل عىل المرك) الثالث  10ن اط
ً
 .9ال يحق للص ار المرف جىل فئة المالك أن يعود للتاجيل ف فئة الهواة مرة أخرى.
 .10أشواط ذه الفئة نهائية ،وال يوجد ف ها تأ ل لمراحل أخرى.
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الفئات العمرية حاب

ً
سادسا -رشوط المشاركة لفئة دول مجلس التعاون الخليج:
.1
.2
.3
.4

.5
.6

يامح للص ار المشاركة عدد مفتوح من الص ور لفئات الفرخ والجرناس.
يامح ف ط للمالك ،أو الص ار المخول ،أو المدرس (لفئة دول مجلس التعاون الخليج ف ط)؛
بإطالق (الهد) الص ر ضمن الماا ات.
يجب عىل المالك ،أو الص ار المخول ،أو المدرس؛ االلحام ال)ي الوطت الرسم لدولته خالل
مشاركته ف جم الماا ات.
يجب أن يتضمن ال ام ف ذه الفئة ،ما يفيد اآل :
ح .ملكية الص ر.
خ .التدريب.
ر
االشاف.
د.
ذ .الرعاية والصف.
ر .أن يكون ال ام حاب الصيغة المحددة من اللجنة المنظمة للماا ة لهذه الفئة.
ال يحق للمشارك ف ذه الفئة أن يشارك ف أي فئة أخرى غح الماا ات المخصصة لفئة دول
مجلس التعاون الخليج ف ط.
أشواط ذه الفئة نهائية ،وال يوجد ف ها تأ ل لمراحل أخرى.

سا ًعا -رشوط المشاركة لفئة ال ُمالك:
من جم األنوا (جح تب  -جح شا ي
 .1يامح للص ار المشاركة عدد ( )8ص ور كحد أ
 جح ب ور  -رموشة) والفئات العمرية (فرخ وجرناس)؛ وفق اآل :؛ عىل أن يكون اثنان منهم من نفس النو .
أ .عدد ( )4ص ور من فئة الفرخ حد أ
؛ عىل أن يكون اثنان منهم من نفس
س .عدد ( )4ص ور من فئة جرناس حد أ
النو .
 .2يجب أن يتضمن ال ام ف ذه الفئة ،ما يفيد اآل :
أ .ملكية الص ر.
س .التدريب.
ت .ر
االشاف.
ث .الرعاية والصف.
م .أن يكون ال ام حاب الصيغة المحددة من اللجنة المنظمة للماا ة لهذه الفئة.
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.3

.4
.5

.6

يامح للمالك أو المخول عنه أثناء فحة شيان مشاركته ف الماا ة؛ رشاء ص ور من الفئات
األخرى ،ون ل ملك تها السمه حاب اجراءات ن ل الملكية المعتمدة ف النادي ،وله أن يضيفها
ضمن الص ور الت سيشارك بها ر
بشط اآل :
 أال يتجاوز العدد الماموح ه للمشاركة ف ذه الفئة.ً
 أال يكون د شارك سا ا (ف الموسم الحاىل) ضمن ذه الفئة. أي رشوط أخرى تضعها اللجنة المعنية بتنظيم الماا ة.يرف الص ار الذي ي وم بتجم عدد  100ن طة فما فو ها (خالل موسم واحد أو موسمي) جىل
فئة المفتوح بشكل تل ا ر للموسم الذي يليه.
ً
ألغراض الح ية المنصوص عل ها ف الف رة الاا ة؛ تحتاب الن اط وف ا لآل :
 الص ر الحاصل عىل المرك) األول  30ن طة الص ر الحاصل عىل المرك) الثا  20ن طة الص ر الحاصل عىل المرك) الثالث  10ن اطال يحق المشارك المرف اىل فئة مفتوح أن يعود للتاجيل ف فئة المالك مرة أخرى؛ جال عد
مشاركته ف الفئة المرف جل ها مرة واحدة عىل األ ل.

ً
ثامنا -رشوط المشاركة لفئة المفتوح:
.1
.2
.3

.4
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يجوز ف ذه الفئة المشاركة بشكل فردي أو ضمن فريق (مدرس وص ار ومالك).
يامح للص ار المشاركة عدد مفتوح من الص ور لفئات الفرخ والجرناس.
يجب أن يتضمن ال ام ف ذه الفئة ،ما يفيد اآل :
ز .ملكية الص ر.
س .التدريب.
ش .ر
االشاف.
ص .الرعاية والصف.
ض .أن يكون ال ام حاب الصيغة المحددة من اللجنة المنظمة للماا ة لهذه الفئة.
يامح للمالك أو المخول عنه أثناء فحة شيان مشاركته ف الماا ة؛ رشاء ص ور من الفئات
األخرى ،ون ل ملك تها السمه حاب اجراءات ن ل الملكية المعتمدة ف النادي ،وله أن يضيفها
ضمن الص ور الت سيشارك بها حاب ر
الشوط الت تحدد ا اللجنة المنظمة للماا ة.

ً
تاسعا -رشوط المشاركة لفئت الحر والشا ي (جنتام الم)ار ):
.1
.2

.3
.4

الفئات العمرية (فرخ وجرناس)

يامح للص ار المشاركة عدد غح محدود من الص ور ف جم
لنوع الحر والشا ي (جنتام الم)ار ).
ال يحق للمشارك الص ار المشاركة ر
أكح من فئة غح فئته ف الماا ات الرسمية ،حيث يلحم
الص ارين من دول مجلس التعاون الخليج األشواط المخصصة لهم ،وكذلك يلحم الص ارين
من جم الجنايات األخرى األشواط المخصصة لهم.
يا ققمح مش ققاركة الص ق ور الحبية (جنتام م)ار ) من فئت الحر ،الش ققا ي ،وال يا ققمح مش ققاركة أي
ص ر ف محل شك من الفئات المذكورة (وحش).
ً
ف حال تبي الح ا مخالفة المتاقابق (مالك أو صق ار أو مدرس) تاقجيل صق ر )وحش) من فئت
الحر أو ش ققا ي (ليس من انتام م)ار )؛ س ققتبتعد جم الص ق ور الما ققجلة تحت اس ققم المتا ققابق
(مالك أو ص ار أو مدرس) ف يوم الاباق.

ر ً
عاشا -رشوط المشاركة لفئة اإلنتام المحىل :
.1
.2
.3
.4

الفئات العمرية (فرخ وجرناس)

يامح للص ار المشاركة عدد غح محدود من الص ور ف جم
ألنوا جح تب  ،جح شا ي  ،ب ور جح و رموشة (جنتام محىل).
يامح المشاركة ف ذا الشوط لجم الجنايات.
يجب عىل المش ق ق ققارك توفح أثبات أن الصق ق ق ق ور المش ق ق ققاركة ف ذا الش ق ق ققوط ه من االنتام المحىل
ً
حصا (سايتس معتمد ) عند تاجيل الص ر وكذلك ف يوم الماا ة .
ً
ف حال تبي الح ا مخ الفة المتا ق ققابق (مالك أو ص ق ق ار أو مدرس) تا ق ققجيل ص ق ق ر ف ذا الش ق ققوط
(ليس من االنتام المحىل)؛ ستبتعد جم الص ور الماجلة تحت اسم المتاابق (مالك أو ص ار
أو مدرس) ف يوم الاباق.

حادي ر
عش -رشوط المشاركة ف ماا ات التلواح:
.1
.2
.3
.4
.5
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أن يكون الدعو عن طريق التلواح ف ط.
عىل الداع أن يلحم ال)ي الوطت الرسم.
عدم دف الص ر من جانب الص ار ف االنطال ة ،وتشطب نتيجة الص ر ف حال مخالفة ذلك.
عدم الو وف بشكىل عك واعطاء ظهر المشارك لألنطال ة والو وف طري ة الئ ة اثناء الهدد
ً
االلحام قالمقدة ال)منيقة المحقددة إلطالق الص ق ق ق ق ق ر (الهقد) عنقد خط البقدايقة وف قا لمقا ت رره اللجنقة
المعنية بتنظيم الما ق ققا ة؛ وللجنة الحق ف اس ق ققتبعاد الص ق ق ر من المش ق ققاركة ف حال تخ المدة
ال)منية المحددة لإلطالق (الهد).

جدول ماا ة كأس رئيس الدولة للصيد الص ور

تاري خ المسابقة

فئة المالك
فئة الشيوخ

20/01/2022
فئة العامة ( الهواة )
فئة الشيوخ
22/01/2022

أشواط فئة الشيوخ وفئة العامة الهواة
الفئة
/
شوط الرمز
جي تبع فرخ
ر
جي تبع  /جرناس
ر
جي تبع  /فرخ
ر
جي تبع  /جرناس
ر
شوط الرمز
شاهي  /فرخ
جي
ر
ر
شاهي  /جرناس
جي
ر
ر

األشواط
الشوط األول
الشوط األول
شوط نهان
شوط نهان
الشوط األول
الشوط األول

الشوط الثان
الشوط الثان

الشوط الثان
الشوط الثان

فئة العامة ( الهواة )
فئة الشيوخ
23/01/2022
فئة العامة ( الهواة )
فئة الشيوخ
24/01/2022
فئة العامة ( الهواة )
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جي قرموشة  /فرخ
ر
جي قرموشة  /جرناس
ر
جي قرموشة  /فرخ
ر
جي قرموشة  /جرناس
ر
جي بيور  /فرخ
ر
جي بيور  /جرناس
ر
جي بيور  /فرخ
ر
/
جي بيور جرناس
ر

شوط الرمز

شوط الرمز

الشوط األول
الشوط األول
شوط نهان
شوط نهان
الشوط األول
الشوط األول
شوط نهان
شوط نهان

الشوط الثان
الشوط الثان

الشوط الثان
الشوط الثان

تاري خ المسابقة
25/01/2022

26/01/2022

27/01/2022

28/01/2022
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أشواط فئة العامة مفتوح وفئة العامة مالك
الفئة
فئة المالك
شوط الرمز
جي تبع  /فرخ
ر
فئة العامة ( مفتوح )
جي تبع  /جرناس
ر
شوط الرمز
جي تبع  /فرخ
ر
فئة العامة ( المالك )
جي تبع  /جرناس
ر
شوط الرمز
شاهي  /فرخ
جي
ر
ر
فئة العامة ( مفتوح )
/
شاهي جرناس
جي
ر
ر
شوط الرمز
شاهي  /فرخ
جي
ر
ر
فئة العامة ( مالك )
شاهي  /جرناس
جي
ر
ر
شوط الرمز
جي قرموشة  /فرخ
ر
فئة العامة ( مفتوح )
جي قرموشة  /جرناس
ر
شوط الرمز
جي قرموشة  /فرخ
ر
فئة العامة ( مالك )
جي قرموشة  /جرناس
ر
شوط الرمز
جي بيور  /فرخ
ر
فئة العامة ( مفتوح )
/
جي بيور جرناس
ر
شوط الرمز
جي بيور  /فرخ
ر
فئة العامة ( مالك )
جي بيور  /جرناس
ر

األشواط
الشوط األول
الشوط األول
الشوط األول
الشوط األول
الشوط األول
الشوط األول
الشوط األول
الشوط األول
الشوط األول
الشوط األول
الشوط األول
الشوط األول
الشوط األول
الشوط األول
الشوط األول
الشوط األول

الشوط الثان
الشوط الثان
الشوط الثان
الشوط الثان
الشوط الثان
الشوط الثان
الشوط الثان
الشوط الثان
الشوط الثان
الشوط الثان
الشوط الثان
الشوط الثان
الشوط الثان
الشوط الثان
الشوط الثان
الشوط الثان

أشواط التلواح الذهب و شوط االنتاج المحلي وشوط السيدات 2022/1/29
الفئة
شوط التلواح الذهبي ( جرناس)  -الشيوخ
شوط التلواح الذهبي ( جرناس)  -المفتوح
شوط التلواح الذهبي ( جرناس)  -المالك
شوط السيدات

فئة المالك
فئة الشيوخ  +فئة العامة مفتوح +
فئة العامة مالك
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النهائي
النهائي

جير تبع-جير شاهين -جير بيور -

النهائي

قرموشة(فرخ/جرناس)

شوط كأس رئيس الدولة 2022/1/30
فئة المالك
الفئة
كأس رئيس الدولة ( فرخ )  -الشيوخ
فئة الشيوخ  +فئة العامة
كأس رئيس الدولة ( فرخ )  -المفتوح
مفتوح  +فئة العامة مالك
كأس رئيس الدولة ( فرخ )  -المالك
فئة العامة ( الهواة )

األشواط
النهائي

األشواط
النهائي
النهائي
النهائي

جير شاهين  /فرخ

شوط نهائي

جير شاهين  /جرناس

شوط نهائي
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جوائز مسابقة كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور 2021/2022

 8أشواط للعامة  -هواة
فئات العامة  -هواة

 12شوط الرمز

فئات الشيوخ/العامة مفتوح-مالك
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32شوط العامة
فئات -العامة مفتوح /مالك

 16شوط فئة الشيوخ
فئة الشيوخ

شوط السيدات1

شوط أنتاج محلي 1

فئة العامة  -سيدات

فئة العامة –أنتاج محلي

 4أشواط الحر والشاهين

 4أشواط الحر والشاهين

 8أشواط الجير

فئات العامة

فئة الخليجين

فئة الخليجين

كأس رئيس الدولة

كأس التلواح الذهبي

فئات الشيوخ-العامة مفتوح /مالك

فئات الشيوخ-العامة مفتوح /مالك
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نماذج القسم (الحلفة )

حلفة فئة العامة  /المالك
أقسم بالله العظيم  ،أن جميع هذه الصقور التي أشارك بها في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور
 2022/2021هي ملكي الخاص وبأشرافي وعلى نفقتي وتدريبي المباشر منذ بداية إمتالكي لها،ولم يقم أي شخص أو
جهة خاصة أو عامة بتدريبها  .و ان هذه الصقور التي أشارك بها في فئة العامة /المالك لم أدخل بغيرها في فئة العامة /
المفتوح ،ولم اقم باإلشراف أو التدريب ألي صقر من الصقور المشاركة في األشواط المفتوحة ولم ألجأ الى أي حيلة أو
تحايل في هذا أو شئ آخر يخالف شروط المسابقة  .وهللا على ما أقول وكيل .

حلفة فئة العامة  /المفتوح
أُقسم بالله العظيم  ،أن جميع هذه الصقور التي أشارك بها في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور
 2022/2021ليست بملك أحد من الشيوخ وال على نفقة أحد من الشيوخ،وإنها ملك /وداعة من السيد ......... :يحمل
جنسية  ........:ولم ألجأ الى أي حيلة في هذا أو شئ آخر يخالف شروط المسابقة  .وهللا على ما أقول وكيل .
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نماذج القسم (الحلفة )

حلفة فئة الحر والشاهين

أقسم بالله العظيم  ،أن جميع هذه الصقور التي أشارك بها في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور/
فئة الحر والشاهين  2022/2021هي انتاج مزارع وليست وحوش وانها ملك الصقار  ......... :الجنسية  .......:وليست
ملك أحد من الشيوخ أو األمراء وال على نفقة أحد من الشيوخ أو األمراء ،ولم ألجأ الى أي حيلة في هذا أو شئ آخر يخالف
شروط المسابقة  .وهللا على ما أقول وكيل .

حلفة فئة العامة  /الهواة
أقسم بالله العظيم  ،أن جميع هذه الصقور التي أشارك بها في مسابقة كأس صاحب السمو /رئيس الدولة للصيد بالصقور
للموسم  2022-2021هي ملكي الخاص /ملك إبني .......وبأشرافي وعلى نفقتي وتدريبي المباشر منذ بداية إمتالكي
لها،ولم يقم أي شخص أو جهة خاصة أو عامة بتدريبها  .و ان هذه الصقور التي أشارك بها في فئة العامة /الهواة لم أدخل
بغيرها في فئة العامة  /المالك أو المفتوح،ولم اقم باإلشراف أو التدريب ألي صقر من الصقور المشاركة في األشواط
المفتوحة ولم ألجأ الى أي حيلة أو تحايل في هذا أو شئ آخر يخالف شروط المسابقة  .وهللا على ما أقول وكيل .
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نماذج القسم (الحلفة )

حلفة فئة الخليجيين – للصقور الجيرات
اقسم بالله العظيم وعلى كتابه الكريم ان اقول الحق وال شي غير الحق بأن جميع هذه الصقور التي اشارك بها في مسابقة
كاس رئيس الدوله  2021-2022لم اشارك بها بنفس المسابقة تحت اسم شخص آخر من اي فئة  ،وال تعود ملكيتها الي
اي شيخ او امير او صقار اماراتي وال على نفقة اي شيخ او امير منذ امتالكي لها ،وإنني لم أقم بأي حيلة وال تحايل فيما
يخص المسابقة وهللا علي ما اقول شهيد .

حلفة فئة الخليجيين-لألحرار والشواهين
اقسم بالله العظيم وعلى كتابه الكريم ان اقول الحق وال شي غير الحق بأن جميع هذه الصقور التي اشارك بها في مسابقة
كاس رئيس الدوله  2021-2022لم اشارك بها بنفس المسابقة تحت اسم شخص آخر من اي فئة  ،وال تعود ملكيتها الي
اي شيخ او امير او صقار اماراتي وال على نفقة اي شيخ او امير منذ امتالكي لها وأن الصقور األحرار والشواهين التي اشارك
بها هي من انتاج مزارع وليست وحوش ،وإنني لم أقم بأي حيلة وال تحايل فيما يخص المسابقة وهللا علي ما اقول شهيد
.
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