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الشروط واالحكام الخاصة بمسابقة كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
2021-2020
شروط التسجيل
•

التسجيل مفتوح لجميع الجنسيات.

•

التسجيل باالسم الثالثي.

•

التسجيل إلزامي برقم الهوية الوطنية االماراتية او جواز السفر لغير المقيمين في دولة االمارات العربية المتحدة .

•

االلتزام بتسجيل الصقور بكافة المعلومات التي تشمل :صورة الصقر ،رقم حلقة الصقر ،إسم الصقر ونوع الصقر،
وفقا لإلرشادات الموجودة في موقع المسابقة االلكتروني.

•

رسوم إصدار بطاقة الصقار  100درهم.

•

رسوم إصدار حلقة الصقر االلكترونية  50درهم.

•

في حال فقدان أو إتالف بطاقة الصقار أو حلقة الصقر االلكترونية  ،يجب إخطار اللجنة المنظمة فوراً إلجراء عملية
إصدار جديدة.

•

تشطب مشاركة الصقر في حال تم التالعب ،فتح او نزع حلقة الصقر االلكترونية من قبل المشارك.

•

لن يتم إستبدال او إصدار بطاقة صقار أو حلقة الصقر االلكترونية في حال تم فقدانها أو نقل ملكيتها قبل فترة اسبوع
بحد أقصى من موعد إنطالق الفئات التأهيلية او النهائية بحسب جدول المسابقة المعلن عنه.

•

تفرض رسوم قدرها  500درهم في حال نقل الملكية إلى مالك جديد.

•

إجراءات التسجيل في المسابقة متوفرة عبر الموقع االلكتروني  www.efcad.aeوفي مقر ادارة نادي أبوظبي للصقارين
في منطقة الفالح  -أبوظبي.

•

في حال التسجيل عن طريق الموقع االلكتروني  ،يجب حضور المالك أو الصقار المخول عنه لمقر النادي شخصيا،
مصطحبا بطاقة الهوية الوطنية االماراتية  ،او جواز سفر لغير المقيمين في دولة االمارات العربية المتحدة  ،الستكمال
اجراءات التسجيل ودفع الرسوم واستالم بطاقات المشاركة والحلقات االلكترونية.

•

يمنع مشاركة الصقور الغير مسجلة والتي لم يركب لها الحلقة االلكترونية في المسابقات الرسمية.

•

التحضير االلكتروني المسبق إلزامي على جميع المشاركين في مسابقات رياضة الصيد بالصقور ،ولن تقبل مشاركة
اي صقر في حال لم يتم التحضير االلكتروني عبر الموقع الرسمي للمسابقة .www.efcad.ae

•

ُيلزم المالك او الصقار المخول عنه بتوقيع على وصل معلومات التسجيل وتقع المسؤولية على المالك في حال
اعطاء اي بيانات خاطئة ،ويجب على المالك االحتفاظ بوصل معلومات التسجيل في حال تم طلب المراجعة.

•

في حال عدم وضوح بيانات حلقة المنشئ للصقر ،او نوعه ،وعدم توفر اثبات رسمي لالستناد لهذه المعلومات ،يحول
الصقر للجنة التسجيل للمراجعة وتحديد الية قبول او عدم قبول تسجيله.

•

يفتح باب التسجيل في ايام العمل الرسمية (االحد الى الخميس) من الساعة  8:00صباحاً وحتى  2:00مساء ،ولن
يقبل تسجيل اي صقر خالفاً لذلك.
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الشروط واالحكام الخاصة بمسابقة كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
2021-2020
تعريف فئة العامة هواة:
•

هي الفئة الخاصة بالمشاركين الصقارين الذين يملكون بحد أقصى عدد ( )2صقور  ،والتي تم تدريبها ورعايتها
مباشرةً من المالك المشارك ومن ضمن صرفه الشخصي ،للمشاركة في مسابقات رياضة الصيد بالصقور.

شروط المشاركة لفئة العامة هواة:
•

يسمح للصقار المشاركة بمجموع عدد ( )2صقر كحد أقصى من جميع الفئات العمرية كالتالي :

•

 1فرخ  1 +جرناس

•

أو  2فرخ

•

أو  2جرناس

•

يسمح للصقار المشاركة بعدد ( )2صقور كحد أقصى لجميع فئات الصقور  /النوع  ،موضحة حسب اي واحد من
الخيارات بالشكل التالي:

•

صقرين ( )2من نفس النوع  ( :جير تبع  +جير تبع  ،جير شاهين  +جير شاهين ،جير بيور  +جير بيور  ،جير قرموشة
 +جير قرموشة)

•

أو ( )1صقر  )1( +صقر من نوعين مختلفين  ( :جير تبع  +جير شاهين  ،جير تبع  +جير قرموشة  ،جير بيور  +جير
تبع  ،جير قرموشة  +جير شاهين ....وهكذا )

•

يسمح فقط للصقار المالك بأطالق الصقر ضمن المسابقات ،وال يسمح الي شخص أخر بالقيام بهد الصقر عن
المالك ،حيث لن يقبل مشاركة الصقر خالفا لذلك (عدا أصحاب الهمم  ،المسافرين بغرض العالج في الخارج بكتاب
رسمي و الملتحقين بالخدمة الوطنية )

•

يجب على الصقار المالك االلتزام بالزي الوطني الرسمي خالل مشاركته في جميع المسابقات

•

يجوز للمشارك في هذه الفئة أن يكون من أي فئة عمرية

•

من ضمن اطار الحلفة ،يلتزم الصقار المالك بان يكون هو المدرب والمشرف على صقوره المشاركة ،وان يكون رعاية
الصقر من صرفه الخاص (أو ولي أمره اذا كان تحت سن  18عاماً).

•

إذا كان المشارك تحت سن  ، 18يلتزم والد الصقار المالك بأداء الحلفة عن ابنه والتوقيع عنه في أستمارة التسجيل.

•

ال يحق للمشارك الصقار المشاركة بأكثر من فئة غير فئته في المسابقات الرسمية ،ويلتزم المشاركة بفئة العامة
هواة فقط.

•

يسمح للصقار باضافة الصقور المسجلة التي تم شرائها خالل موسم المسابقات ،فقط من ضمن فئته المشاركة
(من فئة العامة هواة فقط)  ،ويتم نقل ملكيتها السمه حسب اجراءات نقل الملكية المعتمدة

•

لن يقبل نقل ملكية الصقور المسجلة التي تم شرائها خالل المسابقات الرسمية ،في حال تم تضارب الشراء مع
العدد المحدد المسموح للصقار بالمشاركة ()2صقور

•

يلتزم الصقار المشارك بأداء الحلفة قبل ثالثة ( )3أيام من تاريخ المسابقة في مقر نادي أبوظبي للصقارين ،وذلك
حسب جدول المسابقات المعلن عنه.
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•

يلتزم الصقار المشارك بقراءة جميع شروط وقوانين مسابقات رياضة الصيد بالصقور ،ويتحمل مسؤلية عدم االلتزام
او االخالل باي من القوانين والنظم الموضوعة.

•

يلتزم الصقار المشارك بتقديم اي استفسار او اعتراض باالطر الرسمية القانونية ،وذلك عبر تقديم رسالة خطية
رسمية موقعة من المالك موجهة للجنة المسابقات ،ويتم اتخاذ االجراء والرد من قبل اللجنة للصقار خالل فترة 24
ساعة او اقل من تاريخ تقديم الرسالة.

•

يتم ترفيع الصقار الذي يقوم بتجميع عدد نقاط  50نقطة فما فوق( خالل موسم واحد أو موسمين ) الى فئة العامة
مالك بشكل تلقائي للموسم الذي يليه .

•

يطبق قانون الترفيع من فئة العامة هواة الى فئة العامة مالك بناءً على التالي :

•

الصقر الحاصل على المركز األول يحصل على  30نقطة

•

الصقر الحاصل على المركز الثاني يحصل على  20نقطة

•

الصقر الحاصل على المركز الثالث يحصل على  10نقاط

•

ال يحق للصقار الذي تم ترفيعه الى فئة العامة مالك أن يعود للتسجيل في فئة العامة هواة مرة أخرى.

تعريف فئة دول مجلس التعاون الخليجي:
•

هي الفئة الخاصة بالمشاركين الصقارين الذين يملكون عدد غير محدد من الصقور  ،والتي تم تدريبها ورعايتها
مباشرةً من المالك المشارك ومن ضمن صرفه الشخصي ،للمشاركة في مسابقات رياضة الصيد بالصقور.

شروط المشاركة لفئة دول مجلس التعاون الخليجي:
•

يسمح للصقار المشاركة بعدد مفتوح من الصقور لفئات الفرخ والجرناس.

•

يسمح فقط للصقار المالك او المدرب بهد الصقر ضمن المسابقات.

•

يجب على الصقار المالك او المدرب االلتزام بالزي الوطني الرسمي خالل مشاركته في جميع المسابقات

•

من ضمن اطار الحلفة ،يلتزم الصقار المالك بضمان أن صقوره المشاركة ،التعود ملكيتها لفئة اصحاب السمو
الشيوخ أو األمراء وان ال تكون رعاية الصقور المشاركة من صرف اصحاب السمو الشيوخ أو األمراء.

•

ال يحق للمشارك الصقار المشاركة بأكثر من فئة غير فئته في المسابقات الرسمية ،ويلتزم المشاركة بفئة دول
مجلس التعاون الخليجي فقط.

•

أشواط دول مجلس التعاون الخليجي أشواط نهائية وبدون تأهيل .

•

يلتزم الصقار المشارك بأداء الحلفة قبل ثالثة ( )3أيام من تاريخ المسابقة في مقر نادي أبوظبي للصقارين ،وذلك
حسب جدول المسابقات المعلن عنه (أو حسب قرار اللجنة المنظمة ).

•

يلتزم الصقار المشارك بقراءة جميع شروط وقوانين مسابقات رياضة الصيد بالصقور ،ويتحمل مسؤلية عدم االلتزام
او االخالل باي من القوانين والنظم الموضوعة.

•

يلتزم الصقار المشارك بتقديم اي استفسار او اعتراض باالطر الرسمية القانونية ،وذلك عبر تقديم رسالة خطية
رسمية موقعة من المالك او الصقار موجهة للجنة المسابقات ،ويتم اتخاذ االجراء والرد من قبل اللجنة للصقار خالل
فترة  24ساعة او اقل من تاريخ تقديم الرسالة.
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تعريف فئة العامة ُمالك:
•

هي الفئة الخاصة بالمشاركين الصقارين الذين يملكون ( )8صقور او اقل ( 4فرخ  4 /جرناس)  ،والتي تم تدريبها
ورعايتها مباشرة من المالك المشارك ومن ضمن صرفه الشخصي ،للمشاركة في مسابقات رياضة الصيد بالصقور.

شروط المشاركة لفئة العامة ُمالك:
•

يسمح للصقار المشاركة بمجموع عدد ( )8صقور كحد أقصى من جميع الفئات العمرية ( 4فرخ  4 /جرناس) لفئة
العامة ُمالك.

•

يسمح للصقار المشاركة بعدد ( )4صقور كحد أقصى الي من فئات الصقور العمرية (فرخ – جرناس) ،موضحة
حسب اي واحد من الخيارات بالشكل التالي:

•

صقرين ( )2( + )2صقرين

•

صقرين ( )1( + )2صقر  )1( +صقر

•

( )1صقر  )1( +صقر  )1(+صقر  )1( +صقر

•

يسمح فقط للصقار المالك بهد الصقر ضمن المسابقات ،وال يسمح الي شخص أخر بالقيام بهد الصقر عن المالك،
حيث لن يقبل مشاركة الصقر خالفا لذلك (عدا أصحاب الهمم  ،المسافرين بغرض العالج في الخارج بكتاب رسمي و
الملتحقين بالخدمة الوطنية )

•

يجب على الصقار المالك االلتزام بالزي الوطني الرسمي خالل مشاركته في جميع المسابقات

•

من ضمن اطار الحلفة ،يلتزم الصقار المالك بان يكون هو المدرب والمشرف على صقوره المشاركة ،وان يكون رعاية
الصقر من صرفه الخاص.

•

ال يحق للمشارك الصقار المشاركة بأكثر من فئة غير فئته في المسابقات الرسمية ،ويلتزم المشاركة بفئة العامة
ُمالك فقط.

•

يسمح للصقار باضافة الصقور المسجلة أو المتأهلة التي تم شرائها خالل المسابقات الرسمية ،من نفس الفئة (فئة
العامة مالك) كما يحق نقل الملكية من فئتي( العامة هواة او من فئة دول مجلس التعاون الخليجي قبل المشاركة
بها) بشرط ان تكون المشاركة بها في االشواط التأهيلية في فئة العامة مالك حصرا ،ويتم نقل ملكيتها السمه حسب
اجراءات نقل الملكية المعتمدة والمشاركة بها في فئة العامة مالك

•

لن يقبل نقل ملكية الصقور المتأهلة التي تم شرائها خالل المسابقات الرسمية ،في حال تم تضارب الشراء مع العدد
المحدد المسموح للصقار بالمشاركة  8صقور ( 4فرخ  4 /جرناس)

•

يلتزم الصقار المشارك بأداء الحلفة قبل ثالثة ( )3أيام من تاريخ المسابقة في مقر نادي أبوظبي للصقارين ،وذلك
حسب جدول المسابقات المعلن عنه.

•

يلتزم الصقار المشارك بقراءة جميع شروط وقوانين مسابقات رياضة الصيد بالصقور ،ويتحمل مسؤلية عدم االلتزام
او االخالل باي من القوانين والنظم الموضوعة.

•

يلتزم الصقار المشارك بتقديم اي استفسار او اعتراض باالطر الرسمية القانونية ،وذلك عبر تقديم رسالة خطية
رسمية موقعة من المالك موجهة للجنة المسابقات ،ويتم اتخاذ االجراء والرد من قبل اللجنة للصقار خالل فترة 48
ساعة او اقل من تاريخ تقديم الرسالة.
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•

يتم ترفيع الصقار الذي يقوم بتجميع عدد نقاط  100نقطة فما فوق (خالل موسم واحد او موسمين)الى فئة العامة
مفتوح بشكل تلقائي للموسم الذي يليه .

•

يطبق قانون الترفيع من فئة العامة مالك الى فئة العامة مفتوح بناءً على التالي :

•

الصقر الحاصل على المركز األول يحصل على  30نقطة

•

الصقر الحاصل على المركز الثاني يحصل على  20نقطة

•

الصقر الحاصل على المركز الثالث يحصل على  10نقاط

•

ال يحق للصقار الذي تم ترفيعه الى فئة العامة مفتوح أن يعود للتسجيل في فئة العامة مالك مرة أخرى اال بعد
مشاركته في الفئة التي تمت ترفيعه اليها مرة واحدة على االقل.

تعريف فئة العامة مفتوح:
•

هي الفئة الخاصة بالمشاركين الصقارين الذين يملكون عدد صقور مفتوح لفئات الفرخ والجرناس ،للمشاركة في
مسابقات رياضة الصيد بالصقور.

شروط المشاركة لفئة العامة مفتوح:
•

يتم المشاركة في فئة العامة المفتوح بإسم وشعار فريق ( مدرب وصقار ومالك )

•

يسمح للصقار المشاركة بعدد مفتوح من الصقور لفئات الفرخ والجرناس.

•

يجب على مالك الفريق او المدرب او مالك الصقر االلتزام بالزي الوطني الرسمي خالل مشاركته في جميع
المسابقات

•

من ضمن اطار الحلفة ،يلتزم الصقار المالك بأن صقوره المشاركة ،التعود ملكيتها لفئة اصحاب السمو الشيوخ وان ال
تكون رعاية الصقور المشاركة من صرف اصحاب السمو الشيوخ.

•

ال يحق للمشارك الصقار المشاركة بأكثر من فئة غير فئته في المسابقات الرسمية ،ويلتزم المشاركة بفئة العامة
مفتوح فقط.

•

يسمح للصقار باضافة الصقور المتأهلة من ضمن فئته المشاركة فئة العامة مفتوح التي تم شرائها خالل
المسابقات الرسمية ،أو الصقور المسجلة او المتأهلة (من فئة العامة مالك) كما يحق نقل الملكية من فئتي(
العامة هواة او من فئة دول مجلس التعاون الخليجي قبل المشاركة بها) بشرط ان تكون المشاركة بها في االشواط
التأهيلية في فئة العامة مفتوح حصرا ،ويتم نقل ملكيتها السم الفريق حسب اجراءات نقل الملكية المعتمدة
والمشاركة بها في فئة العامة مفتوح

•

يلتزم الصقار المشارك بأداء الحلفة قبل ثالثة ( )3أيام من تاريخ المسابقة في مقر نادي أبوظبي للصقارين ،وذلك
حسب جدول المسابقات المعلن عنه.

•

يلتزم الصقار المشارك بقراءة جميع شروط وقوانين مسابقات رياضة الصيد بالصقور ،ويتحمل مسؤلية عدم االلتزام
او االخالل باي من القوانين والنظم الموضوعة.

•

يلتزم الصقار المشارك بتقديم اي استفسار او اعتراض باالطر الرسمية القانونية ،وذلك عبر تقديم رسالة خطية
رسمية موقعة من المالك او المدرب موجهة للجنة المسابقات ،ويتم اتخاذ االجراء والرد من قبل اللجنة للصقار خالل
فترة  48ساعة او اقل من تاريخ تقديم الرسالة.
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الشروط واالحكام الخاصة بمسابقة كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
2021-2020
تعريف فئة الشيوخ:
•

هي الفئة الخاصة بفرق اصحاب السمو الشيوخ الصقارين والذين يملكون عدد صقور مفتوح لفئات
•
الفرخ والجرناس ،للمشاركة في مسابقات رياضة الصيد بالصقور.

تعريف فئتي الحر والشاهين ( إنتاج المزارع):
•

هي الفئة الخاصة بالمشاركين الصقارين (من جميع الجنسيات)  ،الذين يملكون عدد غير محدد من
•
الصقور من فئتي الحر والشاهين (إنتاج المزارع ) فرخ  -جرناس .

شروط المشاركة لفئتي الحر والشاهين ( إنتاج المزارع):
•

يسمح للصقار المشاركة بعدد غير محدود من الصقور في جميع الفئات العمرية (فرخ  /جرناس) لفئة الحر
والشاهين ( إنتاج المزارع ).

•

يجب على الصقار المالك االلتزام بالزي الوطني الرسمي خالل مشاركته في جميع المسابقات

•

ال يحق للمشارك الصقار المشاركة بأكثر من فئة غير فئته في المسابقات الرسمية ،حيث يلتزم الصقارين من دول
مجلس التعاون الخليجي باألشواط المخصصة لهم  ،وكذلك يلتزم الصقارين من جميع الجنسيات األخرى باألشواط
المخصصة لهم.

•

يلتزم الصقار المشارك بأداء الحلفة قبل ثالثة ( )3أيام من تاريخ المسابقة في مقر نادي أبوظبي للصقارين ،وذلك
حسب جدول المسابقات المعلن عنه.

•

يلتزم الصقار المشارك بقراءة جميع شروط وقوانين مسابقات رياضة الصيد بالصقور ،ويتحمل مسؤلية عدم االلتزام
او االخالل باي من القوانين والنظم الموضوعة.

•

يلتزم الصقار المشارك بتقديم اي استفسار او اعتراض باالطر الرسمية القانونية ،وذلك عبر تقديم رسالة خطية
رسمية موقعة من المالك او المدرب موجهة للجنة المسابقات ،ويتم اتخاذ االجراء والرد من قبل اللجنة للصقار خالل
فترة  48ساعة او اقل من تاريخ تقديم الرسالة.
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الشروط واالحكام الخاصة بمسابقة كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
2021-2020
شروط المشاركة لمسابقات التلواح:
• تبلغًمسافةًالمسابقةً 400مترًحسبًالمسارًالمحددًمنًلجنةًالمسابقات.
• سيييتمًإحتسيياب ال ييزمنًعيينًطري ييقًجهييازً"ال ييرادار"ًال ييذيًيق ييومًبرص ييدًال ييزمنًال ييذيًيقطع ييهًالصييقرًفيييًالس ييباقًومتصي يله
بالبرنامجًالتقنيًوشاشاتًلعرضًالزمنًالذيًيقطعهًالصقرًفيًمسافةًالسباقًبشكلًمباشرًللجمهور.
• الدعو عنًطريقًالتلواح فقطًً،وعلىًالداعيًانًيلتزمًبالزيًالوطنيًالرسمي.
• يمنعًدفعًالصقرًمنًجانبًالصقارًفيًاالنطالقةً،وتشطبًنتيجةًالصقرًفيًحالًمخالفةًذلك.
• سيخصصًأشواطًللشيوخًوإخرى لعامةًالمشاركين.

• سيخصييصًأش ييواطًلمييواطنيًالدول ييةًوالجنسييياتًاألخ ييرىًوأشييواطًخاصييةًلم ييواطنيًدولًمجلييسًالتعيياونًالخليج ييي وً
أشواطًخاصةًلفئتيًالحرًوالشاهينًإنتاجًالمزارعً.
• سيخصصًأشواطًللجرانيس واخرىًللفروخ.
• يس ييتبعدًالص ييقرًم يينًالمش يياركةًفيييًح ييالًتخط يييًتوقي ييتًًدقيق ييةًواح ييدةًعن ييدًخ ييطًالبدا ي ييةً(بحس ييبًق ييرارًًلجن ييةًتنظ يييمً
المسابقات)ً.

الشروط العامة:
• سوفًيتمًإستبعاد جميعًالصقورًالمشاركةًبإسم نفسًالصقارًفيًجميعًالمسابقاتًفييًحيالًثبيوتًأي تالعيبًفييًحلقيةً
الصقرً،وسيحرمًمنًجميعًالمشاركاتًالمستقبلية.
• سوفًيتمًتأخيرًأوًتأجيلًالسباقًوفيقًمياًتيراهًاللجنيةًالمنظميةًللمسيابقاتًفييًحيالًحيدو ًأيًإضيطرابات مناخييةًتيوثرً
علىًنظامًالمسابقات.
• يستبعدًالصقرًالمكررًتسجيلهًفيًكشفًاألسماءًا كثرًمنًمرةًبأسماءًمختلفة.
• يحقًللجنةًإستبعاد أيًصقرًمشكوكًفيًفئته.
• يسيمحًبمشياركةًالصيقورًالتربيييةً(إنتياجًميزارع)ًميينًفئتييًالحيرًً،الشيياهينًً،والًيسيمحًبمشياركةًأيًصييقرًفًييًمحيلًشييكً
منًالفئاتًالمذكورةً(وحش).
• فييًحالييةًتسييجيلًصييقرًوحييشًميينًفئتيييًالحييرًاوًشيياهينً(ليييسًميينًإنتيياجًمييزارعً)ًسييوفًتقييومًاللجنييةًبإسييتبعاد جميييعً
الصقورًالمسجلةًتحتًإسم نفسًالصقارًفيًيومًالسباق.
• قرارًلجنةًالتحكيمًنهائيًوالًيحقًللمتسابقينًاالعتراضًعلىًأيًنتيجةًنهائية.
• يلتزمًالمشاركًبمواعيدًالتسجيلًللمشاركةًوذلكًبحسبًالجدولًالذيًيبينًتاريخًانطالقةًالفئات ،وعليهًانًيستكملً
اجراءاتًاصدارًالبطاقةًوًحلقةًالصقرًااللكترونيةًقبلًاسبوعًبحدًاقصىًمنًموعدًانطالقةًكلًفئة.
• يحييقًللجنييةًالمسييابقاتًفييًاللجنييةًالمنظمييةًانًتطلييبًالصييقورًالمشيياركةًفييًايًوقييتًالجييراء فحييصًالمنشيطاتً،ويحييقً
للجنةًاتخاذًايًقرارًتراهًمناسباًفيًحالًثبوتًحالةًالمنشطاتً.
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الشروط واالحكام الخاصة بمسابقة كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
2021-2020
• فحص المنشاطات إلزامي على جميع الفائزين ،وتحجب جميع نتائج المتسابق الموسم في حال ثبوت اي حالة
منشاطات.
• يشطب الصقار من أي مشاركة في المستقبل ،في حال ثبوت اي حالة منشطات لدى الصقور المشاركة بإسمه.
• •يجب على جميع المشاركين االلتزام بأداء الحلفة ،على ان اليقل عمر المشارك الذي يؤدي الحلفة عن  18عام.
• اليحق للمشارك باالعتراض على اي قرار من لجنة المسابقات او اللجنة المنظمة وذلك عند تحديد توقيت انطالقة
المسابقات ،ألية اجراء او االعالن عن القرعة ،توقيت التحضير المسبق في خيمة الصقارين او عبر الموقع االلكتروني
الرسمي ،ويجب على المشارك االلتزام بجميع القرارات.
• لن يسمح الي صقر غير مشارك بدخول خيمة الصقور.

• يتم استبعاد المشارك في حال لم يصل الى موقع المسابقة للتحضير في الوقت المحدد والمعلن عنه.
• يجب على المشارك االلتزام بتوقيت خط سير االنطالقة وذلك حسب رقم انطالقته في القرعة ،بتحضير جميع صقوره
حسب الدور ورقم االنطالقة المحدد لكل صقر ،ويحق للجنة باستبعاد الصقر في حالة عدم االلتزام والتأخر عن دوره ،
وذلك ضمان لعدم تأخير سير المسابقة.
• ال يتحمل النادي أي مسئولية تجاه إصابة او موت الصقور داخل النادي ألي سبب من األسباب
• يحق للجنة المسابقات بإضافة أو تعديل أي من الشروط واألحكام في أي وقت ( قبل – خالل – بعد ) مسابقات الصيد
بالصقور بما تراه اللجنة يتناسب مع المصلحة العامة للصقارين .
• توحيد تسجيل الفئات المشاركة في مسابقة كأس رئيس الدولة مع التسجيل في مركز حمدان بن محمد الحياء الترا
لفئتي العامة مالك والعامة مفتوح
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جدول مسابقات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور 2020/2021
توقيت
االنطالقة

التاريخ

المسابقة

الفئة

9:00
صباحا

16/01/2021

جيرًتبع

فئةًالشيوخً

9:00
صباحا

17/01/2021

جيرًشاهين

فئةًالشيوخً

9:00
صباحا

18/01/2021

جيرًقرموشة

فئةًالشيوخً

9:00
صباحا

19/01/2021

جيرًبيور

فئةًالشيوخً

جيرًتبع

فئة العامةً -الهواة

جيرًشاهين

فئة العامةً– الهواة

جيرًقرموشة

فئة العامةً– الهواة

جيرًبيور

فئة العامةً -الهواة

8:00
صباحا

20/01/2021

فئةًالعامةً -مفتوح

9:00
صباحا

21/01/2021

جيرًتبع

9:00
صباحا

22/01/2021

جيرًشاهين

9:00
صباحا

23/01/2021

جيرًقرموشة

9:00
صباحا

24/01/2021

جيرًبيور

9:00
صباحا

25/01/2021

الحرًوالشاهين

فئةًالعامة

9:00
صباحا

26/01/2021

شوطًالسيدات

فئةًالعامةً -سيدات

9:00
صباحا

كأسًالتلواح الذهبيً
26/01/2021
(جرناس)

فئةًالشيوخ
فئةًالعامةًمفتوحً
فئةًالعامةًمالك

9:00
صباحا

كأسًرئيسًالدولةً
27/01/2021
(ًالفروخً)

فئةًالشيوخً
فئةًالعامةًمفتوحً
فئةًالعامةًمالك

فئةًالعامةً -مالك
فئةًالعامةً -مفتوح
فئةًالعامةً -مالك
فئةًالعامةً -مفتوح
فئةًالعامةً -مالك
فئةًالعامةً -مفتوح
فئةًالعامةً -مالك

نوع الصقر
جيرًتبعً -فرخ
جيرًتبعً -جرناس
جيرًشاهينً -فرخ
جيرًشاهينً -جرناس
جيرًقرموشةً -فرخ
جيرًقرموشةً -جرناس
جيرًبيورً -فرخ
جيرًبيورً -جرناس

األشواط
شوطًالرمز الشوطًاألول الشوطًالثاًني
الشوطًاألول الشوطًالثاًني
شوطًالرمز الشوطًاألول الشوطًالثاًني
الشوطًاألول الشوطًالثاًني
شوطًالرمز الشوطًاألول الشوطًالثاًني
الشوطًاألول الشوطًالثاًني
شوطًالرمز الشوطًاألول الشوطًالثاًني
الشوطًاألول الشوطًالثاًني

جيرًتبعً -فرخ

النهائي

جيرًتبعً -جرناس

النهائي

جيرًشاهينً -فرخ

النهائي

جيرًشاهينً -جرناس

النهائي

جيرًقرموشةً -فرخ

النهائي

جيرًقرموشةً -جرناس

النهائي

جيرًتبعً -فرخ

النهائي

جيرًتبعً -جرناس

النهائي

جيرًتبعً -فرخ
جيرًتبعً -جرناس
جيرًتبعً -فرخ
جيرًتبعً -جرناس
جيرًشاهينً -فرخ
جيرًشاهينً -جرناس
جيرًشاهينً -فرخ
جيرًشاهينً -جرناس
جيرًقرموشةً -فرخ
جيرًقرموشةً -جرناس
جيرًقرموشةً -فرخ
جيرًقرموشةً -جرناس
جيرًبيورً -فرخ
جيرًبيورً -جرناس
جيرًبيورً -فرخ
جيرًبيورً -جرناس

شوطًالرمز الشوطًاألول الشوطًالثاًني
الشوطًاألول الشوطًالثاًني
شوطًالرمز الشوطًاألول الشوطًالثاًني
الشوطًاألول الشوطًالثاًني
شوطًالرمز الشوطًاألول الشوطًالثاًني
الشوطًاألول الشوطًالثاًني
شوطًالرمز الشوطًاألول الشوطًالثاًني
الشوطًاألول الشوطًالثاًني
شوطًالرمز الشوطًاألول الشوطًالثاًني
الشوطًاألول الشوطًالثاًني
شوطًالرمز الشوطًاألول الشوطًالثاًني
الشوطًاألول الشوطًالثاًني
شوطًالرمز الشوطًاألول الشوطًالثاًني
الشوطًاألول الشوطًالثاًني
شوطًالرمز الشوطًاألول الشوطًالثاًني
الشوطًاألول الشوطًالثاًني

الحرً -فرخ

النهائي

الحرً -جرناس

النهائي

الشاهينً -فرخ

النهائي

الشاهينً -جرناس

النهائي

جميعًالفئاتً(ًفرخًوًجرناس)

النهائي

شوطًالتلواحًالذهبيً(ًجرناس)ً -الشيوخ

النهائي

شوطًالتلواحًالذهبيً(ًجرناس)ً -المفتوح

النهائي

شوطًالتلواحًالذهبيً(ًجرناس)ً -المالك

النهائي

كأسًرئيسًالدولةً(ًالفروخ)ً -الشيوخ

النهائي

كأسًرئيسًالدولةً(ًالفروخ)ً -المفتوح

النهائي

كأسًرئيسًالدولةً(ًالفروخ)ً -المالك

النهائي
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جدول مسابقات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور 2020/2021
توقيت
االنطالقة

التاريخ

المسابقة

الفئة

9:00
صباحا

13/02/2021

الحرًوالشاهين

دولًمجلسًالتعاونًالخليجي

جيرًتبع

دولًمجلسًالتعاونًالخليجي

جيرًشاهين

دولًمجلسًالتعاونًالخليجي

9:00
صباحا

13/02/2021
جيرًقرموشة

دولًمجلسًالتعاونًالخليجي

جيرًبيور

دولًمجلسًالتعاونًالخليجي

نوع الصقر

األشواط

الحرً -فرخ

النهائي

الحرً -جرناس

النهائي

الشاهينً -فرخ

النهائي

الشاهينً -جرناس

النهائي

جيرًتبعً -فرخ

النهائي

جيرًتبعً -جرناس

النهائي

جيرًشاهينً -فرخ

النهائي

جيرًشاهينً -جرناس

النهائي

جيرًقرموشةً -فرخ

النهائي

جيرًقرموشةً -جرناس

النهائي

جيرًتبعً -فرخ

النهائي

جيرًتبعً -جرناس

النهائي
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جوائز مسابقات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور 2020/2021

 8أشواط للعامة  -هواة

 32شوط العامة

 16شوط فئة الشيوخ

فئات العامة  -هواة

فئات -العامة مفتوح /مالك

فئة الشيوخ

المركز

الجائزة

المركز

الجائزة

المركز

الجائزة

1

 100,000درهم ً+درع

1

 150,000درهم  +درع

1

 150,000درهم ً+درع

2

 20,000درهمًًً+درع

2

 35,000درهم  +درع

2

 35,000درهمًًً+درع

3

 15,000درهمً ً+درع

3

 25,000درهم  +درع

3

 25,000درهمً ً+درع

4

 5,000درهم

4

 15,000درهم

4

 15,000درهم

5

 5,000درهم

5

 10,000درهم

5

 10,000درهم

6

 5,000درهم

6

 5,000درهم

6

 5,000درهم

7

 5,000درهم

7

 5,000درهم

7

 5,000درهم

8

 5,000درهم

8

 5,000درهم

8

 5,000درهم

9

 5,000درهم

9

 5,000درهم

9

 5,000درهم

10

 5,000درهم

10

 5,000درهم

10

 5,000درهم

 12شوط الرمز

 1شوط السيدات

فئات الشيوخ/العامة

فئة العامة  -سيدات

المركز

الجائزة

المركز

الجائزة

1

 200,000درهم ً+درع

1

 150,000درهم ً+درع

2

 35,000درهمًًً+درع

2

 35,000درهمًًً+درع

3

 25,000درهمً ً+درع

3

 25,000درهمً ً+درع

4

 15,000درهم

4

 15,000درهم

5

 10,000درهم

5

 10,000درهم

6

 5,000درهم

6

 5,000درهم

7

 5,000درهم

7

 5,000درهم

8

 5,000درهم

8

 5,000درهم

9

 5,000درهم

9

 5,000درهم

10

 5,000درهم

10

 5,000درهم
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 4أشواط الحر والشاهين

 4أشواط الحر والشاهين

 8أشواط الجير

فئات العامة

فئة الخليجين

فئة الخليجين

المركز

الجائزة

المركز

الجائزة

المركز

الجائزة

1

 100,000درهم ً+درع

1

 100,000درهم ً+درع

1

 100,000درهم ً+درع

2

 30,000درهمًًً+درع

2

 30,000درهمًًً+درع

2

 30,000درهمًًً+درع

3

 20,000درهمً ً+درع

3

 20,000درهمً ً+درع

3

 20,000درهمً ً+درع

4

 10,000درهم

4

 10,000درهم

4

 10,000درهم

5

 5,000درهم

5

 5,000درهم

5

 5,000درهم

6

 5,000درهم

6

 5,000درهم

6

 5,000درهم

7

 5,000درهم

7

 5,000درهم

7

 5,000درهم

8

 5,000درهم

8

 5,000درهم

8

 5,000درهم

9

 5,000درهم

9

 5,000درهم

9

 5,000درهم

10

 5,000درهم

10

 5,000درهم

10

 5,000درهم

كأس رئيس الدولة

شوط التلواح الذهبي

فئات الشيوخ-العامة مفتوح /مالك

فئات الشيوخ-العامة مفتوح /مالك

المركز

الجائزة

المركز

الجائزة

1

 700,000درهم  +درع

1

 150,000درهم  +درع

2

 200,000درهم

2

 100,000درهم

3

 100,000درهم

3

50,000درهم

11

