
 ن لجمال الخیل العربیة األصیلة "تایتل" یبطولة قطر الدولیة الحادیة والثالث التأھیل ل
 

معترف بھ من قبل المنظمة العالمیة للجواد    : مفتوحة للخیل المسجلة في أي كتاب أنساب شروط التداخیل
 . العربي (واھو) عند تاریخ إغالق التداخیل

 
الخیل قد تأھلت في مسابقة تابعة إلیكاھو بإحدى    جمیع  أن تكون باستثناء الخیل عمر سنة، یجب  : التأھیل

 الطرق التالیة:  
 . الحصول على المراكز من األول إلى الخامس في بطولة من فئة التایتل أو الفئة (أ)  •
الحصول على المراكز من األول إلى الخامس في فئة الخیل عمر سنة في بطولة من فئة التایتل   •

 .  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  یبإ بالنسبة للخیل التي تأھلت في دول من غیر األعضاء  
 أو یجوز لھا التأھل في بطوالت أخرى تقبل بھا إیكاھو مثل: 

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

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

 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. 
 

في خالل  لایر قطري (خمسة آالف لایر قطري) على أي مالك یقوم    5.000/-یتم توقیع غرامة قدرھا  
 وبدون تقدیم سبب طبي وجیھ.   بسحب جواده بعد تسجیلھ ) أیام قبل البطولة  10(
 

سنوات، واإلناث عمر سنتین    3الذكور عمر سنة، واإلناث عمر سنة، والذكور عمر سنتین و:  البطوالت
 سنوات فما فوق.  4سنوات فما فوق، واإلناث عمر  4سنوات، والذكور عمر   3و
 

  30أكتوبر وتنتھي بتاریخ    1: یتم تحدید الفئات العمریة بتاریخ المیالد، وبحیث تبدأ السنة بتاریخ  الفئات
  سنوات (المھرات واألمھر حسب موسم اإلنتاج في الشرق األوسط)،   3سبتمبر بالنسبة لفئات عمر سنتین و



سنوات فما فوق (األفرس واألفحل)،    4لفئات عمر  دیسمبر بالنسبة    31ینایر وتنتھي بتاریخ    1وتبدأ بتاریخ  
وتحتفظ اللجنة المنظمة بالحق في وضع حد للعدد اإلجمالي للتداخیل بالنسبة كل مالك وكل فئة، (یتم تحدید  

 التفاصیل في برنامج البطولة). 
 

 یستند تقسیم الفئات إلى العمر. 
 

 یحتفظ نادي السباق والفروسیة بالحق في قبول أو رفض الطلب أو إیقاف نماذج التداخیل في أي حالة. 
 
 


