تعليمـات للمشاركين بالمــزايـــنــــة
•

التقيد باألنظمة والشروط الخاصة بالمزاينة.

•

االلتزام باألوقات المحددة لدخول اإلبل ويمنع دخول أي مطية بعد انتهاء
الوقت المحدد للدخول.

•

يمنع أصحاب الحالل من دخول شبوك المزاينة بعد استالم حاللهم من قبل
اللجنة وفي حال وجود أي شخص من أصحاب الحالل سوف تلغى مشاركتة من
الشوط.

•

شـروط استـخـراج بطاقة المشـارك
•

صورة جواز السفر ٔاو الهوية.

•

صورة شخصية عدد .2

•

إقرار وتعهد بشروط المسابقة.

•

ٔان يكون عمر المشارك  21سنة وما فوق.

سوف تلغى مشاركة أي متسابق يخالف الشروط وعلى المشاركين اإللتزام
بالتعليمات المقررة من اللجنة المنظمة للمهرجان والتحلي باألخالق الحسنة
ً
حفاظا على هدوء وصفاء المهرجان.
وعدم اإلزعاج

•

ً
شخصيا إلصدار بطاقة المشارك.
حضور المشارك

•

•

منعا ً
ً
باتا دخول أي مشارك بعد بداية
االلتزام بالجدول الزمني لألشواط ،ويمنع
األشواط.

ال يحق لمن ال يحمل بطاقة مشارك المشاركة في
المزاينة مع العلم ٔان تكلفة البطاقة  350درهم.

•

•

على المشاركين اإلمتثال لقرارات لجنة التحكيم وفي حال عدم التزامهم
بالتعليمات أو اإلعتراض يحق حينها للجنة استبعاده من المشاركة.

لالستفسار عن ٕاصدار بطاقة المشارك الرجاء االتصال
على األرقام التالية:

•

إذا رأت لجنة الفرز أن المطية المشاركة ال ترقى إلى مستوى المواصفات
العامة للمزاينة سيتم إستبعادها.

•

يتم انتقاء أفضل مواصفات الجمال في اإلبل المشاركة وتكون المفاضلة
والتمييز بين المراكز لإلبل المشاركة على أساس نظام النقاط ،وتكون قرارات
اللجنة نافذة وغير قابلة للطعن أو أي تدخل.

مواعيد التسجيل ألشواط المزاين  2018يبدأ التسجيل
من تاريخ  2018/12/9الي  2018/12/14من الساعة 8
صباحا الى  8مساء لجميع األشواط.

+97150-2333045 / +97150-2333046
مكتب +9712-5994589
فاكس +9712-8841058

تكلفة البطاقة

350

درهم

شروط المشاركة في األشواط
•

يسمح لإلبل بالمشاركة مره واحده فقط إال في حال البيع.

•

ال يسمح ألبناء القبائل بالمشاركة في أشواط أصحاب السمو الشيوخ
الفردية.

•

ال يسمح لإلبل التي ال تحمل شريحة إلكترونية بالمشاركة.

•

يسمح ألصحاب السمو الشيوخ بالمشاركة بأكثر من مطية في األشواط
الفردية المخصصة لهم.

•

يسمح ألبناء القبائل بالمشاركة بمطية واحدة في كل شوط من
األشواط الفردية.

•

يمنع مشاركة اإلبل المهجنة في أشواط المحليات األصايل أو
المجاهيم.

•

يمنع مشاركة اإلبل المريضة أو المصابة بأي نوع من الفطريات مثل
الجرب أو القرع أو الحساسية أو أي مرض معدي تقره اللجنة الطبية.

•

يتم استبعاد المطية إذا تبين للجنة الطبية أن بها أي نوع من أنواع
ّ
العبث للتغيير من الشكل الطبيعي أو مصبوغة.

•

ال يحق الترفيع بين األشواط والتقيد التام بالسن.

•

في حال اشتباه اللجنة في سن المطية ال تقبل الحلفة إال من المولد
وإذا تبين للجنة بأن المطية في غير سنها يتم استبعادها.

•

في حال اشتباه لجنة التشبيه في المطية بأنها مهجنة تحال لفحص
تطابق الدم وعلى المالك احضار االم واألب خالل مده أقصاها  30يوم،
وفي حال عدم الحضور في المدة المحددة تحجب الجائزة عن المالك
وال يحق له المطالبة بها.

•

في حال اكتشاف اللجنة أي غش أو تالعب في الشريحة االلكترونية
يتم استبعاد المشارك من المشاركة ويحرم سنتين وتلغى جميع جوائزة
ويتم إيقاف جميع اإلبل المسجلة بإسمه لنفس المدة.

•

يتم استبعاد المطية من المشاركة لمدة سنة في حال اكتشاف اللجنة
الطبية أي نوع من أنواع العبث ويتم اخطار المالك بتقرير طبي وفي
حال تكرار المخالفة لنفس المشارك يحرم من جميع جوائزه كما يحرم من
المشاركة لمدة سنتين.

•

منعا باتً ا دخول الدبدوب من البوابة الخارجبة الى شبوك المزاين
يمنع ً
ومن يخالف ذلك يتم استبعاده من المشاركة وتلغى جميع مشاركاتة
ويحرم من جوائزه.

•

منعا باتً ا عرض الدبدوب في شارع المليون أو المنطقة المخصصة
يمنع ً
يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
للمهرجان ومن يخالف ذلك ّ

•

إذا حدث ال قدر اهلل أي ضرر لإلبل المشاركة في الشبوك المخصصة
للمزاين ال يتحمل المهرجان أي تعويض أو مسؤولية ،وفي حال عدم
حضور المطايا شبك الحجز تلغى مشاركتها.

•

أثناء حجز المطايا في شبوك المبيت يمنع دخول المالك لشبوك ويتم
حجز المطية المشاركة فقط بدون أي وليفة وكذلك يمنع لحاف
المطيه أثناء الحجز.

•

منعا باتً ا حمل بيرق أو أي علم ما عدا علم دولة المشارك ومن
يمنع ً
يخالف ذلك تلغى جميع مشاركاتة ويحرم من جميع جوائزة ويتم حرمانه
من المشاركة في المهرجان.

•

إذا تم رمي الوشاح من قبل المشارك أو أحد أبنائه أو أحد أقاربه أو أي
شخص تلغى جميع مشاركاتة ويحرم من جميع جوائزه وحرمانه من
المشاركة في المهرجان.

•

ً
لفظيا
يتم استبعاد أي مشارك ويحرم من جميع جوائزة في حال تعدى
على أي من اللجان كافة.

•

يمنع انسحاب أي متسابق بعد بداية الشوط حتى إعالن النتيجة.

•

إلتزام صاحب اإلبل بإثبات أن اإلبل المشاركة هي ملك خالص له وأبناه
وتأدية القسم أمام اللجنة.

•

في حال اكتشاف اللجنة الطبية أي نوع عبث في أشواط الجمل  ،يحق
للمالك االستبدال إذا كانت حالة واحدة فقط بشرط أن يكون المالك
لم يسبق له المخالفة في نفس المهرجان وتحرم المطية سنة من
المشاركة وإذا تم اكتشاف حالتين يتم استبعاد القطيع من المشاركة
وتحرم لمدة سنتين وتحجب جميع جوائزة.

شروط المشاركة في األشواط
•

في حال اكتشاف لجنة التشبيه في شوط الجمل  15تالد أو شرايا  15أو

•

في حال اكتشاف لجنة التشبيه حالة تهجين في شوط انتاج العزبة أو شوط

شوط البيرق حالة أو أكثر عن حالة تهجين على المالك االستبدال.

 3يحق للمالك االستبدال أو تحال المطية لفحص تطابق ألدم ويعطى المالك

األحقية في االستبدال أو فحص تطابق الدم  DNAوعليه إحضار األم واألب

في خالل مدة أقصاها  30يوم.
•

في أشواط الشركاء تكون مسؤولية المطية مشتركة بين الشركاء وفي حال
ً
شخصيا.
أن أحد الشركاء تبين أن لدية حالة أخري يتم حرمانه

•

حضور الشركاء ألداء القسم أمام اللجنة.

•

ال يسمح لإلبل بالمشاركة إن لم تكن مسجلة في التسجيل المسبق لألشواط.

•

ال يسمح ألي شخص ال يحمل بطاقة مشارك بالمشارك.

قانون البيع والشراء
•

في حال بيع المطية تنقلل ملكيتها من المالك الحالي إلى المالك الجديد

واليتم إعادة نقلها الى المالك السابق أو أحد أبناءه أو اخوانة مهما كانت
األسباب.

•

ال يتم نقل المطايا الموقوفة.

•

في حال البيع حضور المالك الحالي والمالك الجديد لمكتب اللجنة إلنهاء

•

في حال اكتشاف اللجنة بأن عملية البيع غير صحيحة من الطرفين يتم

إجراءات النقل ودفع الرسوم المقررة.

حرمانهم من المشاركة في المهرجان لمدة سنتين مع استبعاد جميع اإلبل

المسجلة بأسمائهم وتوقيفها لنفس المدة.
•

عينة الدم لفحص .DNA
عند عملية البيع يتم أخذ رقم الشريحة ويتم أخذ ّ

* يحق للجنة المنظمة للمهرجان تغيير أو تعديل الشروط والجوائز حسب ماتقتضيه المصلحة العليا

الجدول الزمني لدخول اإلبل المحليات والمجاهيم شبوك المبيت والتحكيم
اليوم

اإلثنين
2018/12/17

الثالثاء
2018/12/18

األربعاء
2018/12/19

الفئة

الحقايق

القايا

االيذاع

الشوط

توقيت دخول الشبوك

شوط الشرايا (الشركاء)

 8:00 - 7:00ص

شوط الشرايا عام

 8:00 - 7:00ص

شوط تالد عام

 9:00 - 8:00ص

شوط تالد عام

 9:00 - 8:00ص

شوط الشرايا (الشركاء)

 8:00 - 7:00ص

شوط الشرايا عام

 8:00 - 7:00ص

شوط تالد عام

 9:00 - 8:00ص

شوط تالد عام

 9:00 - 8:00ص

شوط الشرايا (الشركاء)

 8:00 - 7:00ص

شوط الشرايا عام

 8:00 - 7:00ص

شوط تالد عام

 9:00 - 8:00ص

شوط تالد عام

 9:00 - 8:00ص

الجمعه

2018/12/22

األحد
2018/12/23

الثالثاء
2018/12/18

األربعاء
2018/12/19

الخميس
2018/12/20

راحـــــــــــــــــــــــــــــــــه

2018/12/21

السبت

يوم التحكيم

الثنايا

شوط الشرايا (الشركاء)

 8:00 - 7:00ص

شوط الشرايا عام

 8:00 - 7:00ص

شوط تالد عام

 9:00 - 8:00ص

شوط تالد عام

 9:00 - 8:00ص

اشواط اصحاب السمو الشيوخ لفئة المجاهيم

 2:00 - 1:00م

* يحق للجنة المنظمة للمهرجان تغيير أو تعديل الشروط والجوائز حسب ماتقتضيه المصلحة العليا

األحد
2018/12/23

األحد
2018/12/23

الجدول الزمني لدخول اإلبل المحليات والمجاهيم شبوك المبيت والتحكيم
اليوم

الفئة

الشوط

توقيت دخول الشبوك

يوم التحكيم

األحد
2018/12/23

الحول

شوط الشرايا (الشركاء)
شوط الشرايا عام
شوط تالد عام
شوط تالد عام

 8:00 - 7:00ص
 8:00 - 7:00ص
 9:00 - 8:00ص
 9:00 - 8:00ص

اإلثنين
2018/12/24

اإلثنين
2018/12/24

شوط انتاج العزبه
( 3مفاريد بكار تالد)

 11:00ص  12:00 -م

الثالثاء
2018/12/25

الثالثاء
2018/12/25

شوط التالد جمل  15عام

 10:00 - 9:00ص

األربعاء
2018/12/26

شوط الشرايا (الشركاء)
شوط الشرايا عام
شوط تالد عام
شوط تالد عام

 8:00 - 7:00ص
 8:00 - 7:00ص
 9:00 - 8:00ص
 9:00 - 8:00ص

الخميس
2018/12/27

الجمعه
2018/12/28

اشواط البيرق محليات ومجاهيم

 8:00 - 7:00ص

السبت
2018/12/29

األحد
2018/12/30

شوط الجمل  15شرايا

 8:00 - 7:00ص

اإلثنين
2018/12/31

اإلثنين
2018/12/31

شوط ( 3مفروده /وحقه /ولقية) عام
شوط ( 3ايذعه /وثنيه /وحايل) عام

 11:00 - 10:00ص
 11:00ص  12:00 -م

الثالثاء
2019/01/01

األربعاء
2018/12/26

المفاريد

* يحق للجنة المنظمة للمهرجان تغيير أو تعديل الشروط والجوائز حسب ماتقتضيه المصلحة العليا

