شروط التسجيل
•

التسجيل مفتوح لجنسيات دول مجلس التعاون الخليجي فقط.

•

التسجيل باالسم الثالثي.

•

المقيمي في دولة االمارات العربية
ي
لغي
التسجيل إلزامي برقم الهوية الوطنية االماراتية ا يو جوا يز السف ير ي
المتحدة .

•

االليام بتسجيل الصقو ير بكافة المعلومات التي تشمل :صورة الصقر ،رقم حلقة الصقر ،إسم الصق ير
ونوع الصقر ،وفقيا لإلرشادات الموجودة في موقع المسابقة االلكيوثي.

•

رسوم إصدا ير بطاقة الصقار  100درهم.

•

رسوم إصدا ير حلقة الصق ير االلكيونية  50درهم.

•

في حال فقدان أ يو إتالف بطاقة الصقا ير أ يو حلقة الصق ير االلكيونية  ،يجب إخطا ير اللجنة المنظمة فوريا
إلجراء عملية إصدا ير جديدة.

•

تشطب مشاركة الصق ير في حال تم التالعب ،فتح ا يو نزع حلقة الصق ير االلكيونية من قبل المشارك.

•

لن يتم إستبدال ا يو إصدا ير بطاقة صقا ير أ يو حلقة الصق ير االلكيونية في حال تم فقدانهيا أ يو نقل ملكيتهيا
قبل فية يوم واح يد بح يد أقىص من موع يد إنطالق االشواط بحسب جدول المسابقة المعلن عنه.

•

رسوم نقل ملكية الصق ير اىل مالك جديد قدرها  500درهم.

•

عي الموقع االلكيوثي  www.efcad.aeوفي مق ير ادارة نادي
إجراءات التسجيل في المسابقة متوفرة ي
أبوظتي للصقارين في منطقة الفالح  -أبوظتي.

•

في حال التسجيل عن طريق الموقع االلكيوثي  ،يجب حضو ير المالك أ يو الصقا ير المخول عنه لمق ير
لغي المقيميي في دولة
النادي شخصيا ،مصطحبيا بطاقة الهوية الوطنية االماراتية  ،ا يو جوا يز سف ير ي
االمارات العربية المتحدة  ،الستكمال اجراءات التسجيل ودفع الرسوم واستالم بطاقات المشاركة يو
تركيب الحلقات االلكيونية.

•

الغي مسجلة والتي لم يركب لهيا الحلقة االلكيونية في المسابقات الرسمية.
يمنع مشاركة الصقو ير ي

•

وث المسبق إلزامي عىل جميع المشاركيي في مسابقات رياضة الصي يد بالصقور ،ولن
التحضي االلكي ي
ي
عي الموقع الرسمي للمسابقة
التحضي االلكيوثي ي
ي
تقبل مشاركة اي صق ير في حال لم يتم
.www.efcad.ae
ُيلزم المالك ا يو الصقا ير المخول عنه بتوقيع عىل ايصال معلومات التسجيل وتقع المسؤولية عىل المالك

•

في حال اعطاء اي بيانات خاطئة ،ويجب عىل المالك االحتفاظ بإيصال معلومات التسجيل في حال تم
طلب المراجعة.
•

في حال عدم وضوح بيانات حلقة المنشي للصقر ،ا يو نوعه ،وعدم توف ير اثبات رسمي لالستنا يد لهذه
المعلومات ،يحول الصق ير للجنة التسجيل للمراجعة وتحدي يد الية قبول ا يو عدم قبول تسجيله.

•

صباحا وحتي 2:00
ي
يفتح باب التسجيل في ايام العمل الرسمية (االح يد اىل الخميس) من الساعة 8:00
ً
خالفا لذلك.
ي
مساء ،ولن يقبل تسجيل اي صق ير

تعريف فئة دول مجلس التعاون الخليجي:
•

غي محد يد من الصقو ير  ،والتي تم تدريبهيا
هي الفئة الخاصة بالمشاركيي الصقارين الذين يملكون عد يد ي
ً
ورعايتهيا مباشية من المالك المشارك ومن ضمن رصفه الشخىص ،للمشاركة في مسابقات رياضة الصي يد
بالصقور.

شروط المشاركة لفئة دول مجلس التعاون الخليجي:
•

يسمح للصقا ير المشاركة بعد يد مفتوح من الصقو ير لفئات الفرخ والجرناس.

•

ي  ،بيو ير جي،
جي شاه ي
جي تبع ،ي
تتضمن اشواط فئة دول مجلس التعاون الخليجي الفئات التالية ( ي
قرموشة  ،الح ير انتاج المزارع  ،الشاهيي انتاج المزارع )

•

الوطت الرسمي خالل مشاركته في جميع
ي
يجب عىل الصقا ير المالك ا يو المدرب االليام بالزي
المسابقات

•

من ضمن اطا ير الحلفة ،يليم الصقا ير المالك بضمان أن صقوره المشاركة ،التعو يد ملكيتهيا لفئة
اصحاب السم يو الشيوخ أ يو األمراء وان يال تكون رعاية الصقو ير المشاركة من رصف اصحاب السم يو
الشيوخ أ يو األمراء .وان الصقو ير المشاركة في فئتي الح ير والشاهيي هي من انتاج المزارع .

•

غي فئته في المسابقات الرسمية ،ويليم المشاركة
بأكي من فئة ي
ي
يال يحق للمشارك الصقا ير المشاركة
بفئة دول مجلس التعاون الخليجي فقط.

•

لن يسمح للمشارك بتسجيل صق ير اشيك في فئة اخرى في مسابقة كأس رئيس الدولة للصي يد بالصقو ير
بنفس الموسم .

•

أشواط دول مجلس التعاون الخليجي أشواط نهائية وبدون تأهيل .

•

يليم الصقا ير المشارك بأداء الحلفة في المسابقة في مق ير نادي أبوظتي للصقارين ،يوذلك حسب جدول
المسابقات المعلن عنه (أ يو حسب قرا ير اللجنة المنظمة ).

•

يليم الصقا ير المشارك بقراءة جميع شوط وقوانيي مسابقات رياضة الصي يد بالصقو ير ،ويتحمل
مسؤلية عدم االليام ا يو االخالل باي من القوانيي والنظم الموضوعة.

•

عي تقديم
يليم الصقا ير المشارك بتقديم اي استفسا ير ا يو اعياض باالط ير الرسمية القانونية ،وذلك ي
رسالة خطية رسمية موقعة من المالك ا يو الصقا ير موجهة للجنة المسابقات ،ويتم اتخا يذ االجراء والريد
من قبل اللجنة للصقا ير خالل فية  24ساعة ا يو اقل من تاري خ تقديم الرسالة.

شروط المشاركة لمسابقات التلواح:

•

مي حسب المسا ير المحد يد من لجنة المسابقات.
تبلغ مسافة المسابقة  400ي

•

سيتم إحتساب الزمن عن طريق جهاز "الرادار" الذي يقوم برص يد الزمن الذي يقطعه الصق ير ي
ف
السباق ومتصله بالينامج التقتي وشاشات لعرض الزمن الذي يقطعه الصق ير في مسافة السباق بشكل
مباش للجمهور.
ي

•

الدع يو عن طريق التلواح فقط  ،وعىل الداعي ان يليم بالزي الوطتي الرسمي.

•

يمنع دفع الصق ير من جانب الصقا ير في االنطالقة ،وتشطب نتيجة الصق ير في حال مخالفة ذلك.

•

هذه االشواط مخصصة للمشاركيي من مواطتي دول مجلس التعاون الخليجي لفئة الجيات يوأشواط
خاصة لفئتي الح ير والشاهيي إنتاج المزارع .

•

سيخصص أشواط للجرانيس واخرى للفروخ.

•

يستبع يد الصق ير من المشاركة في حال تخطي توقيت دقيقة واحدة عن يد خط البداية (بحسب قرا ير
لجنة تنظيم المسابقات).
الشروط العامة:

•

سوفييتميإستبعاديجميعيالصقوريالمشاركةيبإسمينفسيالصقاريفيجميعيالمس ابقاتيفييح اليثب وتيأيي
تالعبيفيحلقةيالصقر،يوسيحرميمنيجميعيالمشاركاتيالمستقبلية.

•

س وفيي تميت أخييأويتأجي ليالس باقيوف قيم ايت راهياللجن ةيالمنظم ةيللمس ابقاتيفيح اليح دوثيأيي
إضطراباتيمناخيةيتوثريعىلينظاميالمسابقات.

•

يستبعديالصقريالمكرريتسجيلهيفيكشفياألسماءياكييمنيمرةيبأسماءيمختلفة.

•

يحقيللجنةيإستبعاديأييصقريمشكوكيفيفئته.

•

يس محيبمش اركةيالص قورياليبي ةي(إنت اجيم زارع)يم نيفئ تيالح ري،يالش اهيي،يوالييس محيبمش اركةيأييص قري
فيمحليشكيمنيالفئاتيالمذكورةي(وحش).

•

فيحال ةيتس جيليص قريوح شيم نيفئ تيالح رياويش اهيي(ل يسيم نيإنت اجيم زارعي)يس وفيتق وم اللجن ةي
بإستبعاديجميعيالصقوريالمسجلةيتحتيإسمينفسيالصقاريفييوميالسباق.

•

قراريلجنةيالتحكيمينهاثيوالييحقيللمتسابقيياالعياضيعىليأيينتيجةينهائية.

•

يل يميالمش اركيبمواعي ديالتس جيليللمش اركةيوذل كيبحس بيالج دوليال ذيييب ييت اري خيانطالق ةيالفئ ات،ي
وعليهيانييستكملياجراءاتياصداريالبطاقةيويحلقةيالصقريااللكيونيةيقبلييوميي بح يد اقىصيمنيموعدي
انطالقةيكليفئة.

•

يح قيللجن ةيالمس ابقاتيفياللجن ةيالمنظم ةيانيتطل بيالص قوريالمش اركةيفياييوق ت الج راءي
فحصيالمنشطات،يويحقيللجنةياتخاذياييقراريتراهيمناسبايفيحاليثبوتيحالةيالمنشطات.ي

•

فحصيالمنشاطاتيإلزاميعىليجميعيالفائزين،يوتحج بيجمي عينت ائجيالمتس ابقيالموس ميفيح الي
ثبوتياييحالةيمنشاطات.

•

يش طبيالص قاريم نيأييمش اركةيفيالمس تقبل،يفي ح اليثب وتياييحال ةيمنش طاتيل دى الص قوري
المشاركةيبإسمه.

•

يج بيع ىليجمي عيالمش اركيياالل ياميب أداءيالحلف ة،يع ىليانياليق ليعم ريالمش اركيال ذي ي ؤديي
الحلفةيعني 18عام.

•

اليح قيللمش اركيب االعياضيع ىلياييق راريم نيلجن ةيالمس ابقاتياوياللجن ةيالمنظم ةيوذل كيعن دي
تحديديتوقيتيانطالقةيالمسابقات،يأليةياجراءياوياالعالنيعنيالقرع ة،يتوقي تيالتحض ييالمس بقي
فيخيم ةيالص قارينياويع ييالموق عيااللك يوثيالرس م،يويج بيع ىليالمش اركياالل يياميبجمي عي
القرارات.

•

يتمياستبعاديالمشاركيفيحاليلمييصلياىليموق عيالمس ابقةيللتحض ييفيالوق ت المح دديوالمعل ني
عنه.

•

يجبيعىليالمشاركيااللياميبتوقيتيخطيسيياالنطالق ةيوذل كيحس بيرق ميانطالقت هيفيالقرع ة،ي
بتحضييجميعيصقورهيحسبيالدوريورق مياالنطالق ةيالمح دديلص ليص قر،يويح قيللجن ةيباس تبعادي
الصقريفيحالةيعدميااللياميوالتأخريعنيدورهي،يوذلكيضمانيلعدميتأخييسييالمسابقة.

•

الييتحم ليالن ادييأييمس ئوليةيتج اهيإص ابةياويم وتيالص قوريداخ ليالن ادييألييس بيم ن
األسباب

•

يح قيللجن ةيالمس ابقاتيبإض افةيأويتع ديليأييم نيالاوطيواألحك اميفيأييوق تي(يقب لي– خ اللي
– بعدي)يمسابقاتيالصيديبالصقوريبمايتراهياللجنةيييتناسبيمعيالمصلحةيالعامة للصقاريني.

جدول أشواط فئة دول مجلس التعاون الخليجي
مسابقة كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور 2020/2021
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