
    بطولة قطر الدولیة الحادیة والثالثون لجمال الخیل العربیة األصیلة "تایتل" 
 

التداخیل أنساب شروط  المسجلة في أي كتاب  للخیل  بدولة من دول الشرق األوسط أو شمال    : مفتوحة 
إغالق  معترف بھ من قبل المنظمة العالمیة للجواد العربي (واھو) عند تاریخ  و  أفریقیا األعضاء بإیكاھو

 . التداخیل
 

الخیل قد تأھلت في مسابقة تابعة إلیكاھو بإحدى الطرق    جمیع   باستثناء الخیل عمر سنة، یجب أن تكون 
 التالیة:  
 . الحصول على المراكز من األول إلى الخامس في بطولة من فئة التایتل أو الفئة (أ)  •
في بطولة من فئة التایتل  الحصول على المراكز من األول إلى الخامس في فئة الخیل عمر سنة   •

 .  أو الفئة (أ)
من الفئة (ج) أو    دولیة   الحصول على المراكز من األول إلى الثالث في بطولة محلیة أو بطولة  •

 . بطولة أوروبیة 
أو كأس منتجین أو  الحصول على المركز األول في بطولة للمنشأ المحدد أو محلیة من الفئة (ج)  •

 إقلیمیة من الفئة (د). 
 

كاھو فیجب إما أن تتأھل في بطولة تابعة إلیكاھو  یبالنسبة للخیل التي تأھلت في دول من غیر األعضاء بإ 
 ثل: أو یجوز لھا التأھل في بطوالت أخرى تقبل بھا إیكاھو م

 . البطوالت األمریكیة المحلیةلقب البطل أو البطل االحتیاطي أو "الثالثة األوائل" في  •
 األمریكیة.  سكوتسدیل لقب البطل أو البطل االحتیاطي أو "الثالثة األوائل" في مسابقة  •
 لقب البطل أو البطل االحتیاطي في مسابقات أمریكیة "إقلیمیة".  •
 المراكز من األول إلى الثالث في بطولة محلیة رسمیة. لقب البطل أو البطل االحتیاطي أو  •
 المراكز من األول إلى الثالث في بطولة الس فیغاس األمریكیة.  •

 
یجب أن تتأھل جمیع الخیل عمر سنة في أي فئات لألمھر والمھرات التي یقل عمرھا عن سنة بالطرق  

 التالیة: 
 الخمسة األوائل في فئة (أو قسم) في أي بطولة.  •
،  أشھر  6عن  یقل  عمرھا    عرضھا إذا كان كون قد تم فطام الخیل عمر سنة، كما ال یجوز  بیجب أن   •

 وال یتم النظر سوى في فئات الرسن المفتوح. 
 

 قواعد إقامة البطوالت 

 
 



ً   11من  : یقوم بتحكیم الفئات لجنة  نظام التحكیم تتكون كل واحدة منھا من  یتناوبون في مجموعات    حكما
  100حكام في جمیع الفئات، وفي الفئات یتم تقسیم عدد النقاط على عدد الحكام إلعطاء درجة من    9

النقاط    إلى   ولكن دون حسابھا في الدرجة، ویستند التحكیم في الفئات   ، نقاطللجواد، ویتم تسجیل أعلى وأقل  
التالیة:   (أ  20الخمس  التالیة:  المعاییر  الجسم واالنسیاب  نقطة عن  والعنق، (ج)  الرأس  النوع، (ب)   (

 العلوي، (د) السیقان، (ھـ) الحركة. 
 

، عن كل معیار من المعاییر المذكورة أعاله، ویُسمح بأنصاف  20یتراوح مقیاس النقاط من صفر إلى  
على للجواد  النقاط، وفي حال التعادل في العدد اإلجمالي للنقاط في إحدى الفئات، یتم إعطاء المركز األ 

الحاصل على أكبر عدد من النقاط عن النوع، وفي حال استمرار التعادل، یتم إعطاء المركز األعلى للجواد  
الحاصل على أكبر عدد من النقاط عن الحركة، وفي حال عدم إمكانیة التوصل لقرار باستخدام أي من  

 یفضلھ. ھذین األسلوبین، یتم االقتراع الختیار حكم لتحدید الجواد الذي 
 

بإحدى الفئات، یتم إعطاء المركز   مؤھلة : في حال التعادل في المراكز المؤھلةقواعد التعادل والمراكز ال
األعلى للجواد الحاصل على أكبر عدد من النقاط عن النوع، وفي حال استمرار التعادل، یتم إعطاء المركز  

الحركة،   النقاط عن  أكبر عدد من  الحاصل على  للجواد  یتم  األعلى  ونقاط  وأقل  وفي حال حذف أعلى 
االحتكام في كسر التعادل للنقاط المتبقیة عن النوع والحركة فقط، وفي حال عدم إمكانیة التوصل لقرار  

 باستخدام أي من ھذین األسلوبین، یتم االقتراع الختیار حكم لتحدید الجواد الذي یفضلھ. 
 

 تحكیم البطوالت: 
 جمیع الحكام. یقوم بتحكیم البطوالت لجنة من  •
إلى  المؤدیة    إلى البطوالت الخیل الحاصلة على المراكز األول والثاني والثالث في كل فئة  تتأھل   •

 الفائزین بالمیدالیات الذھبیة والفضیة والبرونزیة.  اختیار 
البطولة،   • برنامج  المدرجة في  التعادل والبطوالت  لقواعد  البطوالت طبقاً  اتباع  یتم تحكیم  ویتم 

 لجمیع الفائزین بالبطوالت. مفتوح، ویتم إجراء اختبارات المنشطات األسلوب ال
 

في حال التعادل في البطوالت، یتم إعطاء المركز األعلى للجواد الحاصل    قواعد التعادل في البطوالت:
، وفي حال حذف أعلى وأقل ونقاط یتم االحتكام في كسر  مؤھلةعلى أكبر مجموع من النقاط في الفئات ال

التعادل  التعادل   قواعد  تطبیق  یتم  التعادل،  استمرار  فقط، وفي حال  والحركة  النوع  المتبقیة عن  للنقاط 
 المؤھلة. والمراكز 

 
 قواعد البطوالت:  
 األسلوب المفتوح 

یتم اختیار الفائزین بالمیدالیات الذھبیة والفضیة والبرونزیة من بین جمیع الخیل التي تأھلت في فئاتھا لكل  
 لبطوالت الخیل الحاصلة على المراكز األول والثاني والثالث في كل فئة. بطولة، ویتأھل ل

 
 یتم تحكیم البطوالت على النحو التالي:  .1



وفقاً   • الرقمي  ترتیبھا  بحسب  الساحة وتصطف  إلى  للبطولة  المتأھلة  الخیل  تدخل جمیع 
 ألرقامھا في الكتیب. 

 یتم التحكیم بالنسبة لكل جواد على حدة، وھو في وضعیة الوقوف والخبب.  •
یقوم كل حكم بترشیح اختیاره بالنسبة للمیدالیات الذھبیة والفضیة والبرونزیة معاً في نفس   •

 الوقت من بین جمیع الخیل التي تأھلت للبطولة. 
 

 یتم إعطاء النقاط للخیل المرشحة على النحو التالي:
 نقاط.  4الجواد الذي یرشحھ حكم للمیدالیة الذھبیة على یحصل  •
 یحصل الجواد الذي یرشحھ حكم للمیدالیة الفضیة على نقطتین.  •
 یحصل الجواد الذي یرشحھ حكم للمیدالیة البرونزیة على نقطة.  •

 
ذھبیة،  تُمنح المیدالیة الذھبیة للجواد الحاصل على أكبر عدد من األصوات التي ترشحھ كبطل للمیدالیة ال

وفي حال تساوي عدد األصوات بالنسبة لبطل المیدالیة الذھبیة، تُمنح المیدالیة الذھبیة للجواد الحاصل على  
 أعلى عدد من نقاط البطولة. 

 
تُمنح المیدالیة الفضیة للجواد الحاصل على أعلى عدد من نقاط البطولة، وتُمنح    ومن بین الخیل المتبقیة:
 اد الحاصل على ثاني أكبر عدد من نقاط البطولة. المیدالیة البرونزیة للجو

 
 وفي حال التعادل، یتم اتباع قواعد التعادل في البطوالت. 

 
 ال یقوم الحكام بالتشاور بشأن الخیل. 

 
یتم اختیار جواد رابع لیصبح الفائز بالمیدالیة البرونزیة في حال استبعاد أحد الفائزین بالمیدالیات   .2

الت  وصل إلى ھذا الجواد من خالل أوراق التصویت، یُطلب من الحكام  الثالث، وفي حال عدم 
ترشیح جواد، وال یتم اإلعالن عن ھذا الجواد، وفي حال استبعاد جوادین أو أكثر من الفائزین  

 بالمیدالیات، ال یتم اختیار بدیل آخر. 
 

یتم تقدیم شھادة  یجب أن یشارك في البطولة جمیع الخیل التي تتأھل للبطوالت الخاصة بھا، وما لم   .3
من الطبیب البیطري بلجنة االنضباط فإن عدم المشاركة یؤدي إلى استبعاد الجواد من البطولة،  
وحذف سجل نقاطھ ومركزه بالفئة، واستبعاده من المشاركة في بطوالت جمال الخیل لمدة سنة  

كز التالیة للجواد  اعتباراً من تاریخ البطولة، وفي حال االستبعاد فإن الخیل الحاصلة على المرا
المستبعد یتم تصعیدھا بمقدار مركز في الفئة، وفي حال قیام الحكام أو العارض بإخراج جواد من  

 الساحة ألي سبب فیعتبر بأنھ قد شارك في البطولة. 
 

یجب أن تشارك في مراسم التتویج بالبطولة جمیع الخیل الحاصلة على میدالیات في البطوالت   .4
تقرر لجنة االنضباط غیر ذلك ففي ھذه الحالة یجوز ألي ممثل للجواد استالم  الخاصة بھا، وما لم  

المیدالیة بدون وجود الجواد، ویؤدي غیاب الجواد أو أي ممثل لھ عن مراسم التتویج إلى استبعاد  



المشاركة في   واستبعاده من  البطولة،  بالفئة ومركزه  نقاطھ  البطولة، وحذف رصید  الجواد من 
خیل لمدة سنة اعتباراً من تاریخ البطولة، وفي حال االستبعاد یتم تصعید جمیع  بطوالت جمال ال

 الخیل في المراكز التالیة للجواد المستبعد بمقدار مركز في البطولة. 
 

، ویجوز اختبار  بالمیدالیات الذھبیةلخیل الفائزة  جمیع  ل  إلزامي  إجراء اختبارات األدویة   مراقبة األدویة:
أي جواد وفقاً لما تراه لجنة االنضباط مناسباً، ویتم إجراء جمیع اختبارات األدویة وفقاً لقواعد إیكاھو بشأن  

 مراقبة األدویة. 
  



 الجوائز العینیة والمالیة: 
 الجوائز العینیة: 

 ة. األولى على نیاشین وردیة لكل مركز على حد  ستة تحصل الخیل الحاصلة على المراكز ال •
 األولى على دروع لكل مركز على حدة.  ستة تحصل الخیل الحاصلة على المراكز ال •

 
 الجوائز المالیة: 

)  12) إلى الفئة رقم (1األولى في الفئات من الفئة رقم (  ....تحصل الخیل الحاصلة على المراكز   •
 لایر قطري، عن كل فئة:  ...........  على جوائز مالیة بقیمة إجمالیة قدرھا 

 : األول
 الثاني: 
 الثالث: 
 الرابع:  

 الخامس: 
 السادس:

 
 تحصل الخیل الفائزة بالمیدالیات الذھبیة والفضیة والبرونزیة على ما یلي: 

الذھبیة والفضیة والبرونزیة    ات حصل المھرات واألمھر عمر سنة على نیاشین وردیة عن المیدالیت •
 باإلضافة إلى دروع وجوائز مالیة على النحو التالي: 

 المیدالیة الذھبیة: 
 المیدالیة الفضیة: 

 المیدالیة البرونزیة: 
 

الذھبیة والفضیة    ات سنوات على نیاشین وردیة عن المیدالی  3حصل المھرات واألمھر عمر سنتین وت •
 والبرونزیة باإلضافة إلى دروع وجوائز مالیة على النحو التالي: 

 المیدالیة الذھبیة: 
 المیدالیة الفضیة: 

 المیدالیة البرونزیة: 
 

الذھبیة والفضیة والبرونزیة باإلضافة    ات حصل األفرس واألفحل على نیاشین وردیة عن المیدالیت •
 لتالي: إلى دروع وجوائز مالیة على النحو ا

 المیدالیة الذھبیة: 
 المیدالیة الفضیة: 

 المیدالیة البرونزیة: 
 


