دوري االمارات للصيد بالصقور 2020/2021
مرحلة الجوالت للفرق المشاركة في دوري االمارات للصيد بالصقور -فئة الشيوخ
•

يقوم دوري اإلمارات للصيد بالصقور  -فئة فرق الشيوخ على مجموعة واحدة مؤلفة من  6فرق مشاركة

•

يواجه كل فريق جميع الفرق المشاركة في الدوري من خالل إقامة مباريات على مدى  5جوالت

•

يتم ترتيب المباريات حسب القرعة بحيث تشمل كل جولة على  3مباريات

•

يسمح لكل فريق بالمشاركة بعدد  4صقور رئيسية و  8صقور أحتياط (فرخ) يتم توزيعها حسب التالي :
 1جير شاهين فرخ رئيسي  2 +جير شاهين فرخ أحتياط
 1جير تبع فرخ رئيسي

 2 +جير تبع فرخ أحتياط

 1قرموشة فرخ رئيسي

 2 +قرموشة فرخ أحتياط

 1بيور جير فرخ رئيسي

 2 +بيور جير فرخ أحتياط

•

عند المنافسة بين الفريقين ،يتم اطالق الصقور االربعة لكل فريق (صقر فريق « »Xمقابل صققر فريقق « »Yمقن ففقا الفئقة)
لألشواط الثالثة في الجولة الواحدة .

•

يكون الهدد حسب الترتيب التالي في كل مباراة :
( فريق ) Y

•

( فريق ) X

•

جير شاهين

VS

•

جير تبع

VS

جير تبع

•

جير قرموشة

VS

جير قرموشة

•

جير بيور

VS

جير شاهين

جير بيور

•

يحسب هدف « »1للفريق عن كل صقر فائز بأسرع وقت في الشوط

•

في فهاية المباراة يتم احتساب عدد االهداف لتحديد الفريق الفائز في المباراة – جميع االشواط

•

يحسب مجموع ثالث « »3فقاط للفريق الفائز في المباراة

•

يحسب مجموع « »1فقطة لكل فريق في حال التعادل بالنتيجة خالل الجولة

•

فقي حققال تعققادل فققريقين او ا كثققر فقي مجمققوع النقققاط فقي الجولققة النهائيققة ،يققتم العققودة القى مجمققوع االهققداف لكققل فريققق ،فقي حققال
التعققادل بالنقققاط واالهققداف يققتم تحديققد الفريققق الفققائز عققن طريققق المنافسققة بققين الفققريقين عبققر اختيققار صقققر واحققد مققن الصقققور
الرئيسية او االحتياط للمواجهة في شوط واحد ومن اي فئة لتحديد الفائز النهائي .

•

في حال «فقدان  /موت» اي او كل الصقور من الفريق من ففا الفئة ،يتم تكملة المنافسة بالصقور الثالث المتبقية للفريق،
وال يسمح باستقبال اي صقور اضافية غير المسجلة للفريق (الصقور الرئيسية  /االحتياطية) واليوجد فترة افتقاالت .

•

تبلغ مسافة المسابقة  400متر حسب المسار المحدد من اللجنة المشتركة لدوري اإلمارات للصيد بالصقور .

•

سققيتم احتسققاب الققزمن عققن طريققق جهققا "الققرادار" الق ي يقققوم برصققد الققزمن الق ي يقطعققه الصقققر فقي السققباق ومتصققلة بالبرفققام
التقنققي وشاشققات لعققرن الققزمن الق ي يقطعققه الصقققر فقي مسققافة السققباق بشققكل مباشققر للجمهققور وللصقققور المنافسققة مققن كققل
فريق.

•

فقي حققال ثبققوت الققدفع للصقققر مققن قبققل الصقققار عققن االفطققالق  ،يعاقققب الصقققر بالبطاقققة الحمققرا والتققي تققؤدي القى ش قطب فتيجققة
الصقر في المباراة الحالية .

دوري االمارات للصيد بالصقور 2020/2021
جوالت دوري االمارات للصيد بالصقور  – 2020/2021فئة الشيوخ

بعد اجراء القرعة للفرق المشاركة في الدوري سوف تتقسم مباريات الدوري الى  5جوالت يقام في كل جولة  3مباريات
دبي

الجولة االولى 2021-02 -9

دبي

أبوظبي

الجولة الثانية 2021-02-10
 1فريق ) VS (Cفريق )(B
 2فريق ) VS (Fفريق )(E
 3فريق ) VS (Dفريق )(A

 1فريق ) VS (Eفريق )(D
 2فريق ) VS (Aفريق )(C
 3فريق ) VS (Bفريق )(F

أبوظبي

الجولة الثالثة 2021-02- 17

الجولة الرابعة 2021-02-18

 1فريق ) VS (Fفريق )(C
 2فريق ) VS (Bفريق )(D
 3فريق ) VS (Eفريق )(A

 1فريق ) VS (Aفريق )(B
 2فريق ) VS (Dفريق )(F
 3فريق ) VS (Cفريق )(E

أبوظبي

الجولة الخامسة 2021-02-19
 1فريق ) VS (Fفريق )(A
 2فريق ) VS (Eفريق )(B
 3فريق ) VS (Cفريق )(D

1
2
3

الفرق المشاركة
4
فريق صقور الظفرة
فريق بينونة
5
6
فريق F3-s

فريق F3
فريق M7
فريق النيف

هدد الصقور في المباراة والية احتساب نقاط المباراة

•

يتم احتساب هدف واحدة للصقر الفائز في الشوط

جير شاهين فريق ) vs (1جير شاهين فريق ()2

•

يتم احتساب صفر هدف للصقر الخاسر في الشوط

جير تبع

فريق ) vs (1جير تبع

فريق ()2

•

الفريق الفائز في المباراة هو الفريق ال ي يجمع اعلى عدد من االهداف في المباراة

جير

فريق ) vs (1جير

فريق ()2

•

الفريق الفائز في المباراة يحصل على  3فقاط في سلم الترتيب

•

في حال تعادل الفريقين في المباراة يحصل كل فريق على فقطة واحدة فقط في سلم الترتيب

جير قرموشة فريق ) vs (1جير قرموشة فريق ()2

