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

التسجيلشروط

.الجنسياتلجميعمفتوحالتسجيل•

.الثالثيباالسمالتسجيل•

.المتحدةيةالعرباالماراتدولةفيالمقيمينلغيرالسفرجوازاواالماراتيةالوطنيةالهويةبرقمإلزاميالتسجيل•

الصقر،ونوعرالصقإسمالصقر،حلقةرقمالصقر،صورة:تشملالتيالمعلوماتبكافةالصقوربتسجيلااللتزام•

.االلكترونيالمسابقةموقعفيالموجودةلإلرشاداتوفقا

.درهم100الصقاربطاقةإصداررسوم•

.درهم50االلكترونيةالصقرحلقةإصداررسوم•

عمليةجراءإلفورا ًالمنظمةاللجنةإخطاريجب،االلكترونيةالصقرحلقةأوالصقاربطاقةإتالفأوفقدانحالفي•

.جديدةإصدار

.المشاركقبلمنااللكترونيةالصقرحلقةنزعاوفتحالتالعب،تمحالفيالصقرمشاركةتشطب•

اسبوعفترةقبلتهاملكينقلأوفقدانهاتمحالفيااللكترونيةالصقرحلقةأوصقاربطاقةإصداراوإستبداليتملن•

.عنهالمعلنالمسابقةجدولبحسبالنهائيةاوالتأهيليةالفئاتإنطالقموعدمنأقصىبحد

.جديدمالكإلىالملكيةنقلحالفيدرهم500قدرهارسومتفرض•

للصقارينأبوظبيناديادارةمقروفيefcad.ae.wwwااللكترونيالموقععبرمتوفرةالمسابقةفيالتسجيلإجراءات•

.أبوظبي-الفالحمنطقةفي

شخصيا ،الناديلمقرعنهالمخولالصقارأوالمالكحضوريجب،االلكترونيالموقعطريقعنالتسجيلحالفي•

الستكمال،حدةالمتالعربيةاالماراتدولةفيالمقيمينلغيرسفرجوازاو،االماراتيةالوطنيةالهويةبطاقةمصطحبا

.االلكترونيةوالحلقاتالمشاركةبطاقاتواستالمالرسومودفعالتسجيلاجراءات

.ةالرسميالمسابقاتفيااللكترونيةالحلقةلهايركبلموالتيمسجلةالغيرالصقورمشاركةيمنع•

مشاركةتقبلولن،بالصقورالصيدرياضةمسابقاتفيالمشاركينجميععلىإلزاميالمسبقااللكترونيالتحضير•

.www.efcad.aeللمسابقةالرسميالموقععبرااللكترونيالتحضيريتملمحالفيصقراي

حالفيكالمالعلىالمسؤوليةوتقعالتسجيلمعلوماتوصلعلىبتوقيععنهالمخولالصقاراوالمالكُيلزم•

.عةالمراجطلبتمحالفيالتسجيلمعلوماتبوصلاالحتفاظالمالكعلىويجبخاطئة،بياناتاياعطاء

يحوللومات،المعلهذهلالستنادرسمياثباتتوفروعدمنوعه،اوللصقر،المنشئحلقةبياناتوضوحعدمحالفي•

.تسجيلهقبولعدماوقبولاليةوتحديدللمراجعةالتسجيلللجنةالصقر

ولنمساء ،2:00وحتىصباحا 8:00ًالساعةمن(الخميسالىاالحد)الرسميةالعملايامفيالتسجيلبابيفتح•

.لذلكخالفا ًصقرايتسجيليقبل
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:هواةالعامةفئةتعريف

ورعايتهاتدريبهاتموالتي،صقور(2)عددأقصىبحديملكونالذينالصقارينبالمشاركينالخاصةالفئةهي•
.قوربالصالصيدرياضةمسابقاتفيللمشاركةالشخصي،صرفهضمنومنالمشاركالمالكمنمباشرةً 

:هواةالعامةلفئةالمشاركةشروط

:كالتاليالعمريةالفئاتجميعمنأقصىكحدصقر(2)عددبمجموعالمشاركةللصقاريسمح•

جرناس1+فرخ1•

فرخ2أو•

جرناس2أو•

منواحدايحسبموضحة،النوع/الصقورفئاتلجميعأقصىكحدصقور(2)بعددالمشاركةللصقاريسمح•

:التاليبالشكلالخيارات

قرموشةرجي،بيورجير+بيور،جيرشاهينجير+شاهينجير،تبعجير+تبعجير):النوعنفسمن(2)صقرين•

(قرموشةجير+

جير+وربيجير،قرموشةجير+تبعجير،شاهينجير+تبعجير):مختلفيننوعينمنصقر(1)+صقر(1)أو•

(وهكذا....شاهينجير+قرموشةجير،تبع

عنلصقرابهدبالقيامأخرشخصالييسمحوالالمسابقات،ضمنالصقربأطالقالمالكللصقارفقطيسمح•

بكتابخارجالفيالعالجبغرضالمسافرين،الهممأصحابعدا)لذلكخالفاالصقرمشاركةيقبللنحيثالمالك،

(الوطنيةبالخدمةالملتحقينورسمي

المسابقاتجميعفيمشاركتهخاللالرسميالوطنيبالزيااللتزامالمالكالصقارعلىيجب•

عمريةفئةأيمنيكونأنالفئةهذهفيللمشاركيجوز•

رعايةونيكوانالمشاركة،صقورهعلىوالمشرفالمدربهويكونبانالمالكالصقاريلتزمالحلفة،اطارضمنمن•

.(عاما 18ًسنتحتكاناذاأمرهوليأو)الخاصصرفهمنالصقر

.لتسجيلاأستمارةفيعنهوالتوقيعابنهعنالحلفةبأداءالمالكالصقاروالديلتزم،18سنتحتالمشارككانإذا•

العامةبفئةاركةالمشويلتزمالرسمية،المسابقاتفيفئتهغيرفئةمنبأكثرالمشاركةالصقارللمشاركيحقال•

.فقطهواة

المشاركةتهفئضمنمنفقطالمسابقات،موسمخاللشرائهاتمالتيالمسجلةالصقورباضافةللصقاريسمح•

المعتمدةالملكيةنقلاجراءاتحسبالسمهملكيتهانقلويتم،(فقطهواةالعامةفئةمن)

معالشراءربتضاتمحالفيالرسمية،المسابقاتخاللشرائهاتمالتيالمسجلةالصقورملكيةنقليقبللن•

صقور(2)بالمشاركةللصقارالمسموحالمحددالعدد

وذلكللصقارين،أبوظبيناديمقرفيالمسابقةتاريخمنأيام(3)ثالثةقبلالحلفةبأداءالمشاركالصقاريلتزم•

.عنهالمعلنالمسابقاتجدولحسب
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االلتزامعدمليةمسؤويتحملبالصقور،الصيدرياضةمسابقاتوقوانينشروطجميعبقراءةالمشاركالصقاريلتزم•

.الموضوعةوالنظمالقوانينمنباياالخاللاو

خطيةرسالةمتقديعبروذلكالقانونية،الرسميةباالطراعتراضاواستفسارايبتقديمالمشاركالصقاريلتزم•

24فترةخاللللصقاراللجنةقبلمنوالرداالجراءاتخاذويتمالمسابقات،للجنةموجهةالمالكمنموقعةرسمية

.الرسالةتقديمتاريخمناقلاوساعة

العامةفئةالى(موسمينأوواحدموسمخالل)فوقفمانقطة50نقاطعددبتجميعيقومالذيالصقارترفيعيتم•

.يليهالذيللموسمتلقائيبشكلمالك

:التاليعلىبناءً مالكالعامةفئةالىهواةالعامةفئةمنالترفيعقانونيطبق•

نقطة30علىيحصلاألولالمركزعلىالحاصلالصقر•

نقطة20علىيحصلالثانيالمركزعلىالحاصلالصقر•

نقاط10علىيحصلالثالثالمركزعلىالحاصلالصقر•

.أخرىمرةهواةالعامةفئةفيللتسجيليعودأنمالكالعامةفئةالىترفيعهتمالذيللصقاريحقال•

:الخليجيالتعاونمجلسدولفئةتعريف

ورعايتهااتدريبهتموالتي،الصقورمنمحددغيرعدديملكونالذينالصقارينبالمشاركينالخاصةالفئةهي•
.قوربالصالصيدرياضةمسابقاتفيللمشاركةالشخصي،صرفهضمنومنالمشاركالمالكمنمباشرةً 

:الخليجيالتعاونمجلسدوللفئةالمشاركةشروط

.والجرناسالفرخلفئاتالصقورمنمفتوحبعددالمشاركةللصقاريسمح•

.المسابقاتضمنالصقربهدالمدرباوالمالكللصقارفقطيسمح•

المسابقاتجميعفيمشاركتهخاللالرسميالوطنيبالزيااللتزامالمدرباوالمالكالصقارعلىيجب•

السمواصحابلفئةملكيتهاالتعودالمشاركة،صقورهأنبضمانالمالكالصقاريلتزمالحلفة،اطارضمنمن•

.األمراءأوالشيوخالسمواصحابصرفمنالمشاركةالصقوررعايةتكونالواناألمراءأوالشيوخ

دولبفئةاركةالمشويلتزمالرسمية،المسابقاتفيفئتهغيرفئةمنبأكثرالمشاركةالصقارللمشاركيحقال•

.فقطالخليجيالتعاونمجلس

.تأهيلوبدوننهائيةأشواطالخليجيالتعاونمجلسدولأشواط•

وذلكللصقارين،أبوظبيناديمقرفيالمسابقةتاريخمنأيام(3)ثالثةقبلالحلفةبأداءالمشاركالصقاريلتزم•

.(المنظمةاللجنةقرارحسبأو)عنهالمعلنالمسابقاتجدولحسب

االلتزامعدمليةمسؤويتحملبالصقور،الصيدرياضةمسابقاتوقوانينشروطجميعبقراءةالمشاركالصقاريلتزم•

.الموضوعةوالنظمالقوانينمنباياالخاللاو

خطيةرسالةمتقديعبروذلكالقانونية،الرسميةباالطراعتراضاواستفسارايبتقديمالمشاركالصقاريلتزم•

خاللصقارللاللجنةقبلمنوالرداالجراءاتخاذويتمالمسابقات،للجنةموجهةالصقاراوالمالكمنموقعةرسمية

.الرسالةتقديمتاريخمناقلاوساعة24فترة
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:ُمالكالعامةفئةتعريف

تدريبهاتموالتي،(جرناس4/فرخ4)اقلاوصقور(8)يملكونالذينالصقارينبالمشاركينالخاصةالفئةهي•

.بالصقوردالصيرياضةمسابقاتفيللمشاركةالشخصي،صرفهضمنومنالمشاركالمالكمنمباشرةورعايتها

:ُمالكالعامةلفئةالمشاركةشروط

لفئة(جرناس4/فرخ4)العمريةالفئاتجميعمنأقصىكحدصقور(8)عددبمجموعالمشاركةللصقاريسمح•

.ُمالكالعامة

موضحة،(جرناس–فرخ)العمريةالصقورفئاتمناليأقصىكحدصقور(4)بعددالمشاركةللصقاريسمح•

:التاليبالشكلالخياراتمنواحدايحسب

صقرين(2)+(2)صقرين•

صقر(1)+صقر(1)+(2)صقرين•

صقر(1)+صقر(1+)صقر(1)+صقر(1)•

المالك،عنقرالصبهدبالقيامأخرشخصالييسمحوالالمسابقات،ضمنالصقربهدالمالكللصقارفقطيسمح•

ورسميتاببكالخارجفيالعالجبغرضالمسافرين،الهممأصحابعدا)لذلكخالفاالصقرمشاركةيقبللنحيث

(الوطنيةبالخدمةالملتحقين

المسابقاتجميعفيمشاركتهخاللالرسميالوطنيبالزيااللتزامالمالكالصقارعلىيجب•

رعايةونيكوانالمشاركة،صقورهعلىوالمشرفالمدربهويكونبانالمالكالصقاريلتزمالحلفة،اطارضمنمن•

.الخاصصرفهمنالصقر

العامةبفئةاركةالمشويلتزمالرسمية،المسابقاتفيفئتهغيرفئةمنبأكثرالمشاركةالصقارللمشاركيحقال•

.فقطُمالك

فئة)الفئةفسنمنالرسمية،المسابقاتخاللشرائهاتمالتيالمتأهلةأوالمسجلةالصقورباضافةللصقاريسمح•

لمشاركةاقبلالخليجيالتعاونمجلسدولفئةمناوهواةالعامة)فئتيمنالملكيةنقليحقكما(مالكالعامة

حسبالسمهتهاملكينقلويتمحصرا ،مالكالعامةفئةفيالتأهيليةاالشواطفيبهاالمشاركةتكونانبشرط(بها

مالكالعامةفئةفيبهاوالمشاركةالمعتمدةالملكيةنقلاجراءات

العددمعالشراءبتضارتمحالفيالرسمية،المسابقاتخاللشرائهاتمالتيالمتأهلةالصقورملكيةنقليقبللن•

(جرناس4/فرخ4)صقور8بالمشاركةللصقارالمسموحالمحدد

وذلكللصقارين،أبوظبيناديمقرفيالمسابقةتاريخمنأيام(3)ثالثةقبلالحلفةبأداءالمشاركالصقاريلتزم•

.عنهالمعلنالمسابقاتجدولحسب

االلتزامعدمليةمسؤويتحملبالصقور،الصيدرياضةمسابقاتوقوانينشروطجميعبقراءةالمشاركالصقاريلتزم•

.الموضوعةوالنظمالقوانينمنباياالخاللاو

خطيةرسالةمتقديعبروذلكالقانونية،الرسميةباالطراعتراضاواستفسارايبتقديمالمشاركالصقاريلتزم•

48فترةخاللللصقاراللجنةقبلمنوالرداالجراءاتخاذويتمالمسابقات،للجنةموجهةالمالكمنموقعةرسمية

.الرسالةتقديمتاريخمناقلاوساعة
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العامةفئةالى(موسميناوواحدموسمخالل)فوقفمانقطة100نقاطعددبتجميعيقومالذيالصقارترفيعيتم•

.يليهالذيللموسمتلقائيبشكلمفتوح

:التاليعلىبناءً مفتوحالعامةفئةالىمالكالعامةفئةمنالترفيعقانونيطبق•

نقطة30علىيحصلاألولالمركزعلىالحاصلالصقر•

نقطة20علىيحصلالثانيالمركزعلىالحاصلالصقر•

نقاط10علىيحصلالثالثالمركزعلىالحاصلالصقر•

بعداالخرىأمرةمالكالعامةفئةفيللتسجيليعودأنمفتوحالعامةفئةالىترفيعهتمالذيللصقاريحقال•

.االقلعلىواحدةمرةاليهاترفيعهتمتالتيالفئةفيمشاركته

:مفتوحالعامةفئةتعريف

فيلمشاركةل،والجرناسالفرخلفئاتمفتوحصقورعدديملكونالذينالصقارينبالمشاركينالخاصةالفئةهي•

.بالصقورالصيدرياضةمسابقات

:مفتوحالعامةلفئةالمشاركةشروط

(ومالكوصقارمدرب)فريقوشعاربإسمالمفتوحالعامةفئةفيالمشاركةيتم•

.والجرناسالفرخلفئاتالصقورمنمفتوحبعددالمشاركةللصقاريسمح•

يعجمفيمشاركتهخاللالرسميالوطنيبالزيااللتزامالصقرمالكاوالمدرباوالفريقمالكعلىيجب•

المسابقات

الوانالشيوخوالسماصحابلفئةملكيتهاالتعودالمشاركة،صقورهبأنالمالكالصقاريلتزمالحلفة،اطارضمنمن•

.الشيوخالسمواصحابصرفمنالمشاركةالصقوررعايةتكون

العامةبفئةاركةالمشويلتزمالرسمية،المسابقاتفيفئتهغيرفئةمنبأكثرالمشاركةالصقارللمشاركيحقال•

.فقطمفتوح

خاللهاشرائتمالتيمفتوحالعامةفئةالمشاركةفئتهضمنمنالمتأهلةالصقورباضافةللصقاريسمح•

)ئتيفمنالملكيةنقليحقكما(مالكالعامةفئةمن)المتأهلةاوالمسجلةالصقورأوالرسمية،المسابقات

االشواطفيبهاالمشاركةتكونانبشرط(بهاالمشاركةقبلالخليجيالتعاونمجلسدولفئةمناوهواةالعامة

المعتمدةةالملكينقلاجراءاتحسبالفريقالسمملكيتهانقلويتمحصرا ،مفتوحالعامةفئةفيالتأهيلية

مفتوحالعامةفئةفيبهاوالمشاركة

وذلكللصقارين،أبوظبيناديمقرفيالمسابقةتاريخمنأيام(3)ثالثةقبلالحلفةبأداءالمشاركالصقاريلتزم•

.عنهالمعلنالمسابقاتجدولحسب

االلتزامعدمليةمسؤويتحملبالصقور،الصيدرياضةمسابقاتوقوانينشروطجميعبقراءةالمشاركالصقاريلتزم•

.الموضوعةوالنظمالقوانينمنباياالخاللاو

خطيةرسالةمتقديعبروذلكالقانونية،الرسميةباالطراعتراضاواستفسارايبتقديمالمشاركالصقاريلتزم•

خاللقارللصاللجنةقبلمنوالرداالجراءاتخاذويتمالمسابقات،للجنةموجهةالمدرباوالمالكمنموقعةرسمية

.الرسالةتقديمتاريخمناقلاوساعة48فترة
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الشروط واالحكام الخاصة بمسابقة كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
2020-2021

:الشيوختعريف فئة

لفئاتمفتوحصقورعدديملكونوالذينالصقارينالشيوخالسمواصحاببفرقالخاصةالفئةهي••

.بالصقورالصيدرياضةمسابقاتفيللمشاركة،والجرناسالفرخ

(:إنتاج المزارع) تعريف فئتي الحر والشاهين 

منمحددغيرعدديملكونالذين،(الجنسياتجميعمن)الصقارينبالمشاركينالخاصةالفئةهي••

.جرناس-فرخ(المزارعإنتاج)والشاهينالحرفئتيمنالصقور

(:إنتاج المزارع) شروط المشاركة لفئتي الحر والشاهين 

الحرلفئة(جرناس/فرخ)العمريةالفئاتجميعفيالصقورمنمحدودغيربعددالمشاركةللصقاريسمح•

.(المزارعإنتاج)والشاهين

المسابقاتجميعفيمشاركتهخاللالرسميالوطنيبالزيااللتزامالمالكالصقارعلىيجب•

دولمنلصقارينايلتزمحيثالرسمية،المسابقاتفيفئتهغيرفئةمنبأكثرالمشاركةالصقارللمشاركيحقال•

باألشواطرىاألخالجنسياتجميعمنالصقارينيلتزموكذلك،لهمالمخصصةباألشواطالخليجيالتعاونمجلس

.لهمالمخصصة

وذلكللصقارين،أبوظبيناديمقرفيالمسابقةتاريخمنأيام(3)ثالثةقبلالحلفةبأداءالمشاركالصقاريلتزم•

.عنهالمعلنالمسابقاتجدولحسب

االلتزامعدمليةمسؤويتحملبالصقور،الصيدرياضةمسابقاتوقوانينشروطجميعبقراءةالمشاركالصقاريلتزم•

.الموضوعةوالنظمالقوانينمنباياالخاللاو

خطيةرسالةمتقديعبروذلكالقانونية،الرسميةباالطراعتراضاواستفسارايبتقديمالمشاركالصقاريلتزم•

خاللقارللصاللجنةقبلمنوالرداالجراءاتخاذويتمالمسابقات،للجنةموجهةالمدرباوالمالكمنموقعةرسمية

.الرسالةتقديمتاريخمناقلاوساعة48فترة
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الشروط واالحكام الخاصة بمسابقة كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
2020-2021

:التلواحشروط المشاركة لمسابقات 

.مترًحسبًالمسارًالمحددًمنًلجنةًالمسابقات400تبلغًمسافةًالمسابقةً•

لهومتصييياليييذيًيقيييومًبرصيييدًاليييزمنًاليييذيًيقطعيييهًالصيييقرًفييييًالسيييباقً"ًاليييرادار"اليييزمنًعييينًطرييييقًجهيييازًإحتسيييابسييييتمً•

.ربالبرنامجًالتقنيًوشاشاتًلعرضًالزمنًالذيًيقطعهًالصقرًفيًمسافةًالسباقًبشكلًمباشرًللجمهو

.فقطً،ًوعلىًالداعيًانًيلتزمًبالزيًالوطنيًالرسميالتلواحعنًطريقًالدعو•

.يمنعًدفعًالصقرًمنًجانبًالصقارًفيًاالنطالقة،ًوتشطبًنتيجةًالصقرًفيًحالًمخالفةًذلك•

.لعامةًالمشاركينوإخرىسيخصصًأشواطًللشيوخً•

وًسيخصيييصًأشيييواطًلميييواطنيًالدوليييةًوالجنسيييياتًاألخيييرىًوأشيييواطًخاصيييةًلميييواطنيًدولًمجليييسًالتعييياونًالخليجيييي•

.أشواطًخاصةًلفئتيًالحرًوالشاهينًإنتاجًالمزارعً

.واخرىًللفروخللجرانيسسيخصصًأشواطً•

نظييييمًبحسيييبًقيييرارًًلجنيييةًت)يسيييتبعدًالصيييقرًمييينًالمشييياركةًفييييًحيييالًتخطييييًتوقييييتًًدقيقيييةًواحيييدةًعنيييدًخيييطًالبداييييةً•

(.ًًالمسابقات

:الشروط العامة

تالعيبًفييًحلقيةًنفسًالصقارًفيًجميعًالمسابقاتًفييًحيالًثبيوتًأيبإسمجميعًالصقورًالمشاركةًإستبعادسوفًيتمً•

.الصقر،ًوسيحرمًمنًجميعًالمشاركاتًالمستقبلية

ناخييةًتيوثرًمإضيطراباتسوفًيتمًتأخيرًأوًتأجيلًالسباقًوفيقًمياًتيراهًاللجنيةًالمنظميةًللمسيابقاتًفييًحيالًحيدو ًأيً•

.علىًنظامًالمسابقات

كثرًمنًمرةًبأسماءًمختلفة• .يستبعدًالصقرًالمكررًتسجيلهًفيًكشفًاألسماءًا

.أيًصقرًمشكوكًفيًفئتهإستبعاديحقًللجنةً•

يًمحيلًشييكًميينًفئتييًالحيرً،ًالشيياهينً،ًوالًيسيمحًبمشياركةًأيًصييقرًفًي(ًإنتياجًميزارع)يسيمحًبمشياركةًالصيقورًالتربيييةً•

(.وحش)منًالفئاتًالمذكورةً

جميييعًعادبإسييتبسييوفًتقييومًاللجنييةً(ًليييسًميينًإنتيياجًمييزارعً)فيييًحالييةًتسييجيلًصييقرًوحييشًميينًفئتيييًالحييرًاوًشيياهينً•

.نفسًالصقارًفيًيومًالسباقإسمالصقورًالمسجلةًتحتً

.قرارًلجنةًالتحكيمًنهائيًوالًيحقًللمتسابقينًاالعتراضًعلىًأيًنتيجةًنهائية•

وعليهًانًيستكملًيلتزمًالمشاركًبمواعيدًالتسجيلًللمشاركةًوذلكًبحسبًالجدولًالذيًيبينًتاريخًانطالقةًالفئات،•

.اجراءاتًاصدارًالبطاقةًوًحلقةًالصقرًااللكترونيةًقبلًاسبوعًبحدًاقصىًمنًموعدًانطالقةًكلًفئة

طات،ًويحييقًفحييصًالمنشييالجييراءيحييقًللجنييةًالمسييابقاتًفيييًاللجنييةًالمنظمييةًانًتطلييبًالصييقورًالمشيياركةًفيييًايًوقييتً•

فيًحالًثبوتًحالةًالمنشطات .ًللجنةًاتخاذًايًقرارًتراهًمناسباً 
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الشروط واالحكام الخاصة بمسابقة كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
2020-2021

حالةايثبوتحالفيالموسمالمتسابقنتائججميعوتحجبالفائزين،جميععلىإلزاميالمنشاطاتفحص•

.منشاطات

.إسمهبالمشاركةالصقورلدىمنشطاتحالةايثبوتحالفيالمستقبل،فيمشاركةأيمنالصقاريشطب•

.عام18عنالحلفةيؤديالذيالمشاركعمراليقلانعلىالحلفة،بأداءااللتزامالمشاركينجميععلىيجب••

انطالقةتوقيتتحديدعندوذلكالمنظمةاللجنةاوالمسابقاتلجنةمنقرارايعلىباالعتراضللمشاركاليحق•

االلكترونيالموقععبراوالصقارينخيمةفيالمسبقالتحضيرتوقيتالقرعة،عناالعالناواجراءأليةالمسابقات،

.القراراتبجميعااللتزامالمشاركعلىويجبالرسمي،

.الصقورخيمةبدخولمشاركغيرصقرالييسمحلن•

.عنهوالمعلنالمحددالوقتفيللتحضيرالمسابقةموقعالىيصللمحالفيالمشاركاستبعاديتم•

صقورهجميعربتحضيالقرعة،فيانطالقتهرقمحسبوذلكاالنطالقةسيرخطبتوقيتااللتزامالمشاركعلىيجب•

،دورهعنروالتأخااللتزامعدمحالةفيالصقرباستبعادللجنةويحقصقر،لكلالمحدداالنطالقةورقمالدورحسب

.المسابقةسيرتأخيرلعدمضمانوذلك

األسبابمنسببأليالناديداخلالصقورموتاوإصابةتجاهمسئوليةأيالنادييتحملال•

الصيدقاتمساب(بعد–خالل–قبل)وقتأيفيواألحكامالشروطمنأيتعديلأوبإضافةالمسابقاتللجنةيحق•

.للصقارينالعامةالمصلحةمعيتناسباللجنةتراهبمابالصقور

الترا الحياءمحمدبنحمدانمركزفيالتسجيلمعالدولةرئيسكأسمسابقةفيالمشاركةالفئاتتسجيلتوحيد•

مفتوحوالعامةمالكالعامةلفئتي
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2020/2021جدول مسابقات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور 

توقيت 
االنطالقة

األشواطنوع الصقرالفئةالمسابقةالتاريخ

9:00
صباحا

فئةًالشيوخًجيرًتبع16/01/2021
يالشوطًالثاًنالشوطًاألولشوطًالرمزفرخ-جيرًتبعً

يالشوطًالثاًنالشوطًاألولجرناس-جيرًتبعً

9:00
صباحا

فئةًالشيوخًجيرًشاهين17/01/2021
يالشوطًالثاًنالشوطًاألولشوطًالرمزفرخ-جيرًشاهينً

يالشوطًالثاًنالشوطًاألولجرناس-جيرًشاهينً

9:00
صباحا

فئةًالشيوخًجيرًقرموشة18/01/2021
يالشوطًالثاًنالشوطًاألولشوطًالرمزفرخ-جيرًقرموشةً

يالشوطًالثاًنالشوطًاألولجرناس-جيرًقرموشةً

9:00
صباحا

فئةًالشيوخًجيرًبيور19/01/2021
يالشوطًالثاًنالشوطًاألولشوطًالرمزفرخ-جيرًبيورً

يالشوطًالثاًنالشوطًاألولجرناس-جيرًبيورً

8:00
صباحا

20/01/2021

الهواة-العامةًفئةجيرًتبع
النهائيفرخ-جيرًتبعً

النهائيجرناس-جيرًتبعً

الهواة–العامةًفئةجيرًشاهين
النهائيفرخ-جيرًشاهينً

النهائيجرناس-جيرًشاهينً

الهواة–العامةًفئةجيرًقرموشة
النهائيفرخ-جيرًقرموشةً

النهائيجرناس-جيرًقرموشةً

الهواة-العامةًفئةجيرًبيور
النهائيفرخ-جيرًتبعً

النهائيجرناس-جيرًتبعً

9:00
صباحا

جيرًتبع21/01/2021

مفتوح-فئةًالعامةً
يالشوطًالثاًنالشوطًاألولشوطًالرمزفرخ-جيرًتبعً

يالشوطًالثاًنالشوطًاألولجرناس-جيرًتبعً

مالك-فئةًالعامةً
يالشوطًالثاًنالشوطًاألولشوطًالرمزفرخ-جيرًتبعً

يالشوطًالثاًنالشوطًاألولجرناس-جيرًتبعً

9:00
صباحا

جيرًشاهين22/01/2021

مفتوح-فئةًالعامةً
يالشوطًالثاًنالشوطًاألولشوطًالرمزفرخ-جيرًشاهينً

يالشوطًالثاًنالشوطًاألولجرناس-جيرًشاهينً

مالك-فئةًالعامةً
يالشوطًالثاًنالشوطًاألولشوطًالرمزفرخ-جيرًشاهينً

يالشوطًالثاًنالشوطًاألولجرناس-جيرًشاهينً

9:00
صباحا

جيرًقرموشة23/01/2021

مفتوح-فئةًالعامةً
يالشوطًالثاًنالشوطًاألولشوطًالرمزفرخ-جيرًقرموشةً

يالشوطًالثاًنالشوطًاألولجرناس-جيرًقرموشةً

مالك-فئةًالعامةً
يالشوطًالثاًنالشوطًاألولشوطًالرمزفرخ-جيرًقرموشةً

يالشوطًالثاًنالشوطًاألولجرناس-جيرًقرموشةً

9:00
صباحا

جيرًبيور24/01/2021

مفتوح-فئةًالعامةً
يالشوطًالثاًنالشوطًاألولشوطًالرمزفرخ-جيرًبيورً

يالشوطًالثاًنالشوطًاألولجرناس-جيرًبيورً

مالك-فئةًالعامةً
يالشوطًالثاًنالشوطًاألولشوطًالرمزفرخ-جيرًبيورً

يالشوطًالثاًنالشوطًاألولجرناس-جيرًبيورً

9:00
صباحا

فئةًالعامةالحرًوالشاهين25/01/2021

النهائيفرخ-الحرً

النهائيجرناس-الحرً

النهائيفرخ-الشاهينً

النهائيجرناس-الشاهينً

9:00
صباحا

النهائي(فرخًوًجرناس)ًجميعًالفئاتًسيدات-فئةًالعامةًشوطًالسيدات26/01/2021

9:00
صباحا

26/01/2021
يًالذهبالتلواحكأسً
(جرناس)

فئةًالشيوخ
فئةًالعامةًمفتوحً
فئةًالعامةًمالك

النهائيالشيوخ-(ًجرناس)ًشوطًالتلواحًالذهبيً

النهائيحالمفتو-(ًجرناس)ًشوطًالتلواحًالذهبيً

النهائيالمالك-(ًجرناس)ًشوطًالتلواحًالذهبيً

9:00
صباحا

27/01/2021
كأسًرئيسًالدولةً

(الفروخً)ً

فئةًالشيوخً
فئةًالعامةًمفتوحً
فئةًالعامةًمالك

النهائيالشيوخ-(ًالفروخ)ًكأسًرئيسًالدولةً

النهائيالمفتوح-(ًالفروخ)ًكأسًرئيسًالدولةً

النهائيالمالك-(ًالفروخ)ًكأسًرئيسًالدولةً
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2020/2021جدول مسابقات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور 

توقيت 
االنطالقة

األشواطنوع الصقرالفئةالمسابقةالتاريخ

9

9:00
صباحا

يدولًمجلسًالتعاونًالخليجالحرًوالشاهين13/02/2021

النهائيفرخ-الحرً

النهائيجرناس-الحرً

النهائيفرخ-الشاهينً

النهائيجرناس-الشاهينً

9:00
صباحا

13/02/2021

يدولًمجلسًالتعاونًالخليججيرًتبع
النهائيفرخ-جيرًتبعً

النهائيجرناس-جيرًتبعً

يدولًمجلسًالتعاونًالخليججيرًشاهين
النهائيفرخ-جيرًشاهينً

النهائيجرناس-جيرًشاهينً

يدولًمجلسًالتعاونًالخليججيرًقرموشة
النهائيفرخ-جيرًقرموشةً

النهائيجرناس-جيرًقرموشةً

يدولًمجلسًالتعاونًالخليججيرًبيور
النهائيفرخ-جيرًتبعً

النهائيجرناس-جيرًتبعً



هواة-أشواط للعامة 8

هواة-فئات العامة 

شوط العامة32

الجائزة المركز

درع+  درهم 150,000 1

درع+ درهم   35,000 2

درع+ درهم   25,000 3

درهم15,000 4

درهم10,000 5

درهم5,000 6

درهم5,000 7

درهم5,000 8

درهم5,000 9

درهم5,000 10

مالك/ العامة مفتوح-فئات 

الجائزة المركز

درع+ًدرهم 100,000 1

درع+ًدرهمًً 20,000 2

درع+ًدرهمً 15,000 3

درهم5,000 4

درهم5,000 5

درهم5,000 6

درهم5,000 7

درهم5,000 8

درهم5,000 9

درهم5,000 10

شوط فئة الشيوخ16

الجائزة المركز

درع+ً درهم 150,000 1

درع+ًدرهمًً 35,000 2

درع+ًدرهمً 25,000 3

درهم15,000 4

درهم10,000 5

درهم5,000 6

درهم5,000 7

درهم5,000 8

درهم5,000 9

درهم5,000 10

فئة الشيوخ

شوط الرمز12

الجائزة المركز

درع+ً درهم 200,000 1

درع+ًدرهمًً 35,000 2

درع+ًدرهمً 25,000 3

درهم15,000 4

درهم10,000 5

درهم5,000 6

درهم5,000 7

درهم5,000 8

درهم5,000 9

درهم5,000 10

العامة/فئات الشيوخ

شوط السيدات1

الجائزة المركز

درع+ً درهم 150,000 1

درع+ًدرهمًً 35,000 2

درع+ًدرهمً 25,000 3

درهم15,000 4

درهم10,000 5

درهم5,000 6

درهم5,000 7

درهم5,000 8

درهم5,000 9

درهم5,000 10

سيدات-فئة العامة 
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أشواط الحر والشاهين4

فئات العامة 

الجائزة المركز

درع+ًدرهم 100,000 1

درع+ًدرهمًً 30,000 2

درع+ًدرهمً 20,000 3

درهم10,000 4

درهم5,000 5

درهم5,000 6

درهم5,000 7

درهم5,000 8

درهم5,000 9

درهم5,000 10

الجائزة المركز

درع+ درهم 700,000 1

درهم 200,000 2

درهم 100,000 3

الجائزة المركز

درع+ درهم  150,000 1

درهم  100,000 2

50,000درهم   3

مالك/العامة مفتوح -فئات الشيوخ مالك/العامة مفتوح -فئات الشيوخ

الذهبيالتلواحشوط  كأس رئيس الدولة

أشواط الحر والشاهين4

فئة الخليجين

الجائزة المركز

درع+ًدرهم 100,000 1

درع+ًدرهمًً 30,000 2

درع+ًدرهمً 20,000 3

درهم10,000 4

درهم5,000 5

درهم5,000 6

درهم5,000 7

درهم5,000 8

درهم5,000 9

درهم5,000 10

أشواط الجير8

فئة الخليجين

الجائزة المركز

درع+ًدرهم 100,000 1

درع+ًدرهمًً 30,000 2

درع+ًدرهمً 20,000 3

درهم10,000 4

درهم5,000 5

درهم5,000 6

درهم5,000 7

درهم5,000 8

درهم5,000 9

درهم5,000 10
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