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 04/02/2023 إلى   01/02/2023للفترة من 

 

ذات السأأةلة  خيول  الأمام  مباشأأ   مفتوحة  بطولة من بطوالت المنشأأا المد،    :   التداخيلشرررو  

العالمية   منظمةال   معت ف به من قب سأأة  ل خي   في أي أو المؤه ة ل تسأأةي   مسأأة ة المصأأ  ة ال

  والتي  وجأ، في لأ  ف م من ف وم  التأ،اييأ   بد ول تأاي   غالة   WAHO  ل خيأ  الع بيأة  

انسأاباا أر  ل خي  المسأة ة في لتاأ أنسأاأ جمعية الا م ل خي  الع بية ذات السأةلة المصأ  ة في 

  جمعية الا م   لكسنغتن  لنتالي   الوال ات المتد،  األم  كية. 2016 ©جميع انداء العالم  

 

بع، أالة  تسأةي  الخي   ال ت   يسأوم التسأةي  في حال االنسأداأ ما لم  ا،م المالا شأاا    بية  

)يمسأأأأة وأيبعوف ألق ر قط يى أ   أي مالا  سأأأأد     45,000ا   تم ف ض ال امة ق،يهو 

و نبغي ايسأأال جميع   وف سأأب   بي مابول.  البطولة  قب    أ ام 7بع، التسأأةي  في النأأوف  يي ه  

الطبيأأة في النأأأأوف   ال سأأأأمي   24الشأأأأاأأا ات  الموقع  الواقعأأة أ    سأأأأأاأأأة من حأأ،و  

 www.kiahf.qa .أو غل  لةنة االننبا  ل بطولة 

 

  سنوات   3أم  سنتين و   اتالما   و ما  أم  سنة األ    سنةالبالغة من العم    اتالما   البطوالت:

 .  االفد    ساألفسنوات و  3واألما  أم  سنتين و  

 

نتاي في ت ألتوب  و  1في   تي،أ السأنة  تم تد، ، الفئات العم  ة حسأ  تاي   المية    حي     الفئات:

في   االنتاج  وفاًا لموسأأأم  مااأل  اتما )ال  سأأأنوات   3الخي  أم  سأأأنتين و  سأأأبتمب  لفئات   30

)األف اس أم ا  لب األ فئأات  ل  سأأأأمب     31 نأا   و تنتاي في    1بأ،أ في  ت الشأأأأ   األوسأأأأ ى و 

لكأ  أأايض ولكأ     تأ،اييأ تدتفظ ال ةنأة المنظمأة بأالدي في تدأ، أ، العأ،  ا جمأالي لو ى.  األفدأ و 

 .ى  البطولةب نامج  في  . )سيتم تد، ، التفاصي  ئةف

 

وتدتفظ ال ةنأة    ييأ   20في حأال غج اء التأ،اييأ  أللم  من  العم   ئأات حسأأأأ   تاسأأأأيم الف كوف  

   في غ ااف نماذج الت،ايي  في أي حالة. و الط   أالمنظمة بالدي في الابول أو ال فض 

 

 قواعد تقديم العروض

 

غل   1حكم من   ف الناا .  عطي ل   اصأأ ان بمن     ناطة.  ُسأأم  20  -مواضأأيع   5  نظام التحكيم:

 هأى الد لة. السيااف و   جى الةسم    ى    عنيناطة ل معا ي  التالية: أى النوم   أى ال أس وال 20

 تم  و   التدكيم  ايئةناا  لالمةموم   ق  تم اسأتبعا  أأ   وأ  يي  و لك      يجة  ق  تم اسأتبعا  أأ   وأ

 المتباية. ،يجاتاحتساأ النتيةة ا جمالية الناائية من ال

 

http://www.kiahf.qa/


الصأأأا ي  من ال ةنة األويبية   Bو    A الدكام  واح، أ   األق  من قائمة  حكم تم ايتياي    :الحكام

من ال،ول الي  األأنأأأاء الذ ن  تم ايتيايهم  اما بالنسأأأبة ل دكام . لبطوالت جمال الخي  الع بية  

التدكيم  فيكوف ايتيأايهم من بين هيئأة    (ECAHO)بأالمؤتم األويبي لمنظمأات الخيأ  الع بيأة  

الصأأأأا ي  من    Bو    Aالي  الم،يجين في قائمة  أما أولئا الدكام .  ةالع بي الو نية ل خي   لمنظمة  

الي   ل دكأام  ،قًأا أ يأه  أاأ،ًا موقعًأا ومصأأأأ   ااأ،مو ال ةنأة األويبيأة لبطوالت جمأال الخيأ  الع بيأة في 

الصا ي  من ال ةنة األويبية لبطوالت جمال الخي  الع بية و  نبغي     Bو    A الم،يجين في قائمة

 حكام. 9أف ال  ا  أ،  الدكام المختاي ن أن 

 

   تم من  الم لز األأ     الم الزالمؤه أة: في حأالأة التعأا ل في  المراكز المؤهلرةوالتعرال   قواعرد  

تعا ل   فيتم من  الم لز  في حال اسأأأتم اي الالنوم   و  أنأ   ألب  أ،  من الناا  ئزالدا  خي ل 

أأ   وأ ن  ناطة   حذف  تم وفي حال  د لة.  أن الأ   ألب  أ،  من الناا  ئزالدا   خي األأ   ل

فا  النوم والد لة  االحتكام لكسأ  التعا ل ل ناا  المتباية أن    تم  مةمومأأ   وأ ن   حذف  وتم  

التوصأ  غل  ق اي  اسأتخ،ام أي من هتين الط  اتين    تم االقت ام اليتياي  امكانية  . في حالة أ،م  

 .لتد، ، الخي  الذي  فن هواح،  حكم  

 

التي حأ البطوالتم  يحكت الخيول  فئأة   ازت: تتأاهأ   أ   الم لز األول والمأاني والمأالأ  في لأ  

التدكيم في ل بطوالت التي تؤ ي غل  ايتياي أصأداأ المي،اليات الذهبية والفنأية والب ونز ة.  تم  

االسأأأأ وأ  تم اتبأام  و .  ب نأامج البطولأةالبطوالت وفاًأا لاواأأ، التعأا ل والبطوالت المأ،يجأة في  

 ات أ   جميع فئات الفائز ن بالبطوالت.المنشطغج اء ايتبايات   تم  و المفتوح    

ايتيأاي الفأائز ن بأالميأ،اليأات الأذهبيأة والفنأأأأيأة فياأا   تم    :  االسررررلوم المفتو   :البطوالتقواعرد  

فئأأ  تأأاه أأ  في  التي  الخيأأ   بين جميع  من  الخيول  اوالب ونز أأة  بطولأأة.  لكأأ   الدأأائز  أ   تاأأا 

 ت.ل بطوالتتاه   األول والماني والمال  في ل  فئة  الم الز

 

التأاليالبطوالت  في  م  ي دكت  تم ال الخيأ  المأ   الندو  غل  الميأ،اف ه أة ل بطولأة  تأا: تأ،يأ  جميع 

م أ   الخي  بشأأك  ف  ي  وهي  ي دكت  تم الو .  اا في الكتي أليقام   قميوتصأأطق وفاًا ل ت تي  ال

بت شأأي  ايتيايل ل مي،اليات الذهبية والفنأأية والب ونز ة  حكم  .  اوم ل   الخب و في حالة الوقوف 

 ل بطولة. التي تاه  معًا في نفس الوق  من بين جميع الخي   

 

ل ميأ،اليأة الأذهبيأة   دكمالأذي   شأأأأدأه ال  خيأ : الأ   الندو التأاليالناأا  ل خيأ  الم شأأأأدأة   تم من   

 دصأ   و ل مي،الية الفنأية أ   ناطتين.    دكمالذي   شأده ال  خي  دصأ  الو ناا .   4 دصأ  أ   

 ل مي،الية الب ونز ة أ   ناطة واح، .  دكمالذي   شده الخي   ال

أ   ألب  أأ،  من األصأأأأوات لبطأ  الميأ،اليأة الأذهبيأة. في ئزالدأا  خيأ  تم من  الميأ،اليأة الأذهبيأة ل 

ئز الدا  خي الذهبية ل  حالة وجو  أ،  متسأاو  من األصأوات لبط  المي،الية الذهبية   تُمن  المي،الية

 .ةأ   ألب  أ،  من ناا  البطول

 



أ   ألب  أأ،  من ناأا  البطولأة.  ئز: تُمن  الميأ،اليأة الفنأأأأيأة ل خيأ  الدأال المتبقيرةالخيربين  من  و

أ   رأاني ألب  أأ،  من ناأا  البطولأة. في حأالأة التعأا ل     ئزالدأا  خيأ تُمن  الميأ،اليأة الب ونز أة ل و 

 الخي .الدكام بالتشاوي بشاف   مو ال  او في البطوالت.     تم اتبام "قواأ، التعا ل"

 

 تم ايتياي يي  يابع والذي سأأأيصأأأب  الفائز بالمي،الية الب ونز ة في حالة اسأأأتبعا  أح، الفائز ن 

اضأأًدا من أويا  التصأأو     فسأأيُط   من الدكام ت شأأي   و بالمي،اليات المة . غذا لم  كن هذا 

بالمي،اليات غذا تم اسأأتبعا  ارنين أو ألم  من الفائز ن  و .  خي  تم ا أةف أن هذا الوال  واح،.  يي   

 آي .ايتياي ب،      ف ن  تم  

 

شأأأأاا   من    تا، مما لم  تم  و   الت الخاصأأأأة باا أف تشأأأأايي جميع الخي  التي تتاه  لبطو  نبغي  

مع من البطولة    خي سأيؤ ي غل  اسأتبعا  ال  أ،م المشأايلة  فإف ب ةنة االننأبا   الطبي  البيط ي  

ة في بطوالت الةمال خي  من المشأايلا  الواسأتبعوم لزل في البطولة لفئة يصأي، ناا ه باحذف  

التي جاء ت تيباا   تم تصأعي، جميع الخي      االسأتبعا في حالة   .بطولةال  من تاي  سأنة واح،   لم،  

. غذا تم غي اج فئتاأاسأأأأت تفع مكأانًأا في    المسأأأأتبعأ، بماأ،اي م لز واحأ، في البطولأة.  مأا بعأ، الخيأ   

أيذل المعالج ألي سأب  من األسأباأ   فسأيتم اأتبايل مشأايًلا من الد بة من قب  الدكام أو  خي   ال

 في البطولة.

 

ما  و في البطوالت الخاصأأة   اتمي،الي أ   الفي حف  التتو ج الدائز   ة  أف تشأأايي جميع الخي   

المي،الية  اسأأتةمخي   في هذل الدالة  ةوز ألي ممم  أن ال  فيةف ذلا لةنة االننأأبا   لم تا ي  

غل  التتو ج  أن الدنأأأأوي في حفأ   أنأه  أو أي مممأ     خيأ اليأاأ الولكن  ؤ ي    خيأ  وف وجو  ال

خي  من  البطولة واسأتبعا  الت تيبه في  الفئة و في  سأة  ناا ه  البطولة مع شأط   من    خي اسأتبعا  ال

  فإف    بعا االسأت في حالة   البطولة. و لم،  أام واح، من تاي    بطوالت جمال الخي   المشأايلة في 

 واح،ًا في البطولة.   لزاست تفع مالتي جاء ت تيباا ما بع، الخي  المستبع،  جميع الخي   

 

 ةوز  و    لةميع الفأائز ن بأالميأ،اليأة الأذهبيأةتم غج اء ايتبأايلأ  األ و أة غجبأاي أا      األلويرة:مراقبرة  

سأأأأيتم غج اء ايتبأايات األ و أة وفاًأا لاواأأ، و   ل ةنأة االننأأأأبأا وفاًأا لتاأ،    ييأ ايتبأاي أي  

ECAHO    األ و ة.بشاف م اقبة 

 

نياشأأين وي  ة و  السأأتة األول  أ   اصأأداأ الم الز : تدصأأ  الخي   الجوائز المالية والجوائز

و الكؤوس و النياشأأأين البطولة  المالية ةوائز  ال تم تخصأأأي   و . المخصأأأصأأأة  مالية الةوائز ال

أم   نا  في الفئات التالية: ا ذلوي و اللم الز األول  والمانية والمالمة  أصأأأأداأ االوي  ة ل ةيا  

 سنوات فما فو . 4سنين وأم    3سنة   أم  سنتينو  

 

 الحاا  ها تم تالي،قيمة الةوائزالمالية:  

 

 الحاا. ا ة:  تم تالي، وق  الب،الجدو  الزمني



 المؤه ة ل ما ات أم  سنة و الما ات أم  سنتين  فئة ال؛  2023/ 02/ 01األيبعاء    

 

   ما واأل   أم  سأأأأنتينما   و األأم  سأأأأنة   لألما مؤه ة  الفئة ال؛    2023/ 02/  02الخميس    

 سنوات. 6-4من أم   س  ف واألسنوات    3أم   ما ات  والسنوات     3أم   

 

سأأنة    11أم   س  ف األو    سأأنوات  10-7أم   س  ألف المؤه ة لفئة ال  :  2023/  02/  03ة  الةمع

 سنة فالم . 11  أم    فد األسنوات و  10-7أم      فد األ  و سنوات   6-4أم      فد األو    فالم 

  أم  سنتين   والما ات  األما  أم  سنة  و  سنةأم   ؛ بطوالت الما ات   2023 /02/  4السب  

  .فد األاألف س و    و سنوات 3و األما  أم  سنتين و  سنوات    3و 


