سباق الخيــول العربيــــة األصيلة
قوانين وشروط السباق
•

ً
خيوال عربية أصيلة
يجب أن تكون الخيول المشاركة
(واهو) توليد محلي.

•

يجب على المشاركين اإللتزام بالمواعيد المحددة
إلنطالق السباق لكل شوط وفي حال عدم اإللتزام
بمواعيد الدخول إلى البوابات سيتم منع المشارك
من المشاركة في الشوط.

•

يتم إلغاء نتيجة الخيل المشارك إذا قام الخيال بأي
تدخل خشن أو إعاقة تؤثر على متسابق أخر خالل
السباق

•

•

يشترط التسجيل بنفس اسم المالك المذكور في
جواز الخيل وإذا حدث خالف ذلك يتم حرمان
المشترك من السباق .

•

يتم تحديد أرقام لكل الخيول المشاركة.

•

في حالة مخالفة شروط السباق يحق للجنة السباق
حرمان المخالف من المشاركة في السباقات
طوال فترة الموسم.

•

يحق المشاركة بالسباق للخيـول المتأهلة من
مضمار مدينة زايد.

الجدول الزمني للسباق

يتم إدخال الخيول المشاركة من المنطقة الخاصة
بالتحضير ،وفي حال مخالفة ذلك يتم إلغاء نتيجة
الخيل المشارك.

•

موعد السباق بتاريخ  21ديسمبر ( 2018تبدأ فترة
ً
ظهرا).
التحضير من الساعة 2

•

يجب إحضار جوازات الخيول المشاركة وهوية
مالك الخيل.

•

ً
عصرا.
ينطلق الشوط األول في تمام الساعة 4

•

ً
حصرا وفي
يتم تسليم جوائز السباق لمالك الخيول
حال تغيبهم تعتذر لجنة السباق عن تسليم الجوائز.

•

الفترة المحددة بين األشواط  30دقيقة.

•

تغلق أبواب الدخول إلى المضمار قبل إنطالق
الشــــوط بعشرة دقائق.

•

الرجاء اإللتزام باألوقات المذكورة.

شروط األمن والسالمة
•

إرتداء المالبس المخصص (واقي للصدر ،خوذة،
نظارة ،الحذاء المخصص).

•

تجهيز الخيل والتأكد منه قبل الدخول إلى البوابات.

شروط التسجيل
•
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يوقع مالك الخيل عند التسجيل على تعهده
بإلتزامه بالشروط المذكورة في إستمارة التسجيل
ويتعهد بصحة البيانات المسجلة في السباق.

مهرجان الظفرة  -الدورة الثانية عشر 2018

لمزيـد من المعلومات الرجاء االتصال على األرقام التالية:
+97150-5662222 / +97150-8282330

الجوائز
المركز 1

المركز 2

المركز 3

الفئة
شوط الظفرة الرئيسي

20,000

15,000

10,000

الشوط المفتوح

15,000

10,000

7,000

شوط المبتدئين

10,000

7,000

5,000

