
 الفئات:
    المھرات عمر سنة  .1

 30/09/2022و 01/10/2021المولودة بین 
 

  المھرات عمر سنتین  .2
   30/09/2021و 01/10/2020المولودة بین 

 
  سنوات  3المھرات عمر  .3

 30/09/2020و 01/10/2019المولودة بین 
 

 األمھر عمر سنة  .4
 30/09/2022و 01/10/2021بین    ندو والمول

 
 األمھر عمر سنتین .5

 30/09/2021و 01/10/2020ن بین  و المولود 
 

 سنوات  3األمھر عمر  .6
 30/09/2020و 01/10/2019ن بین  و المولود 

 
 سنوات 6إلى  4األفرس عمر  .7

 30/09/2019و 01/01/2017المولودة بین 
 

 سنوات 10إلى  7األفرس عمر  .8
 31/12/2016و 01/01/2013المولودة بین 

 
 سنة فما فوق  11األفرس عمر  .9

   2012/ 31/12المولودة قبل 
 

 سنوات 6إلى  4األفحل عمر  .10
 30/09/2019و 01/01/2017ن بین  و المولود 

 
 سنوات 10إلى  7األفحل عمر  .11

 31/12/2016و 01/01/2013ن بین  و المولود 
 

 سنة فما فوق  11األفحل عمر  .12
 31/12/2012قبل  نو المولود 

  



 : البطوالت والمیدالیات
  العربیة الخیل    لبطولة كتارا الدولیة لجمال   الفائزة بالمیدالیة الذھبیة   البطولة أ: المھرة عمر سنة  •

كتارا الدولیة لجمال  لبطولة    الفائزة بالمیدالیة الفضیة  المھرة عمر سنة+    2023  األصیلة (تایتل)
  كتارا الدولیة لبطولة    الفائزة بالمیدالیة البرونزیة  المھرة عمر سنة +    الخیل العربیة األصیلة (تایتل)

 لجمال الخیل العربیة األصیلة (تایتل) 
 . 1ألول والثاني والثالث في الفئة على المراكز ا  ت تتأھل المھرات الحاصال

 
  العربیة الخیل    لبطولة كتارا الدولیة لجمال  الفائز بالمیدالیة الذھبیةالبطولة ب: المھر عمر سنة   •

كتارا الدولیة لجمال  لبطولة    فضیة الفائز بالمیدالیة ال  عمر سنة  المھر+    2023  األصیلة (تایتل)
كتارا الدولیة  لبطولة    الفائز بالمیدالیة البرونزیة  عمر سنة  المھر+    الخیل العربیة األصیلة (تایتل)

 لجمال الخیل العربیة األصیلة (تایتل) 
 . 4یتأھل األمھر الحاصلون على المراكز األول والثاني والثالث في الفئة 

 
األصیلة    العربیة الخیل    لبطولة كتارا الدولیة لجمال  الفائزة بالمیدالیة الذھبیة المھرة  البطولة ج:   •

الفضیةالمھرة  +    2023  (تایتل)  بالمیدالیة  العربیة  لبطولة    الفائزة  الخیل  لجمال  الدولیة  كتارا 
لجمال الخیل العربیة  كتارا الدولیة  لبطولة    الفائزة بالمیدالیة البرونزیةالمھرة  +    األصیلة (تایتل)
 . األصیلة (تایتل)

 . 3و  2تین ألول والثاني والثالث في الفئ على المراكز ا  ت تتأھل المھرات الحاصال
 

األصیلة (تایتل)    العربیة الخیل    لبطولة كتارا الدولیة لجمال  الفائز بالمیدالیة الذھبیة المھر  البطولة د:   •
  كتارا الدولیة لجمال الخیل العربیة األصیلة (تایتل)   لبطولة  الفائز بالمیدالیة الفضیة   المھر +    2023

 كتارا الدولیة لجمال الخیل العربیة األصیلة (تایتل) لبطولة  الفائز بالمیدالیة البرونزیة المھر+ 
 . 6و  5تین ز األول والثاني والثالث في الفئ یتأھل األمھر الحاصلون على المراك

 
كتارا الدولیة لجمال الخیل العربیة األصیلة  لبطولة    لذھبیة الفائزة بالمیدالیة االبطولة ھـ: الفرس   •

الفضیة   فرس ال+    2023  (تایتل)  بالمیدالیة  العربیة  لبطولة    الفائزة  الخیل  لجمال  الدولیة  كتارا 
كتارا الدولیة لجمال الخیل العربیة  لبطولة    الفائزة بالمیدالیة البرونزیة   فرسال+    األصیلة (تایتل)

 . (تایتل)األصیلة 
 . 9و  8و  7ات  ألول والثاني والثالث في الفئعلى المراكز ا ت الحاصالفرس تأھل األت

 
الفحل   • و:  الذھبیة البطولة  بالمیدالیة  األصیلة  لبطولة    الفائز  العربیة  الخیل  لجمال  الدولیة  كتارا 

العربیة األصیلة  كتارا الدولیة لجمال الخیل  لبطولة    فحل الفائز بالمیدالیة الفضیة ال+    2023  (تایتل)
كتارا الدولیة لجمال الخیل العربیة األصیلة  لبطولة    الفائز بالمیدالیة البرونزیة   لفحل ا+    (تایتل) 
 (تایتل) 

 . 12و  11و  10ات ز األول والثاني والثالث في الفئالحاصلون على المراك األفحل تأھلی
 


