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 األصيلة العربية الخيول لجمال "أ" صنف الدولية المباراة
 2019أكتوبر    17-16 

      MOR 124/2019م  رق تحت العربية للخيولاألوروبي المؤتمر  ةظم ن م لواء تحت منضويةمباراة 

 

   العام انونــــــالق
 

 الشركة  و  األصيلة  العربية  الخيول  لمربي  المغربية  الملكية  الجمعية مع  بتعاون  معرض  جمعية طرف من  الدولية  ةا المبار هذه  تنظم
العربية   الخيول األوروبي المؤتمر  منظمة طرف ن. وهي مباراة معترف بها م العربي  الجواد منظمةالفرس و لتشجيع  الملكية

(ECAHO)   العربية  الخيولمباريات جمال ل األوروبية اللجنة وشروط  لقواعد وتخضع (EAHSC)  . 
 

 عامة  معلومات- أ  
 

 المملكة المغربية.  –فضاء المعارض بالجديدة   –  جديدةلل  الفرس معرض  : المكان
   2018  أكتوبر    18-17  : التاريخ

 

 الرسمي   اإلشراف -ب  
 

 .جديدةلل  الفرس معرض  مندوب   :التنظيم  لجنة
 األصيلة  العربية  الخيول لمربي المغربية الملكية  للجمعية العام الكاتب
 .الفرس لتشجيع الملكية  للشركة العام المدير

  خطيب  عمر  السيد -  مشموم  محمد الدكتور     :التقنية االدارة 
 األصيلة  العربية  الخيول لمربيي المغربية الملكية  جمعيةوالمكتب التنفيذي لل جديدةلل  الفرس معرض  مندوبية       :الكتابة 
 العربية الخيول  األوروبي المؤتمر منظمةحكام دوليين من الئحة  6  :   ة االمبار حكام

 العربية   الخيول  األوروبي المؤتمر منظمةحكام دوليين من الئحة  5   :التأديبية اللجنة 
 العربية   الخيول  األوروبي المؤتمر منظمة من الئحة    مراقب1    : الحلبة مراقب

 بيطري معرض الفرس    : الرسمي  الدكتورالبيطري 
 مراقبين   4  :   التنقيط  ةبمراق

 .مذيعين   : والتقديم  التنشيط 
 

 عامة شروط -ج
 

 .للمشاركة المؤهلة  الخيول -1 ج
  العربية  للخيول  العالمية المنظمة طرف  من  بها المعترف األنساب سجالت  أحد  في  مسجل أصيل عربي جواد  لكل مفتوحة  ةاالمبار

(WAHO)  2017أو  2018،2019المباراة و المؤهل في إحدى المباريات التالية في بتاريخ تسجيل الخيول في : 
 . من صنف "أ" و "ب" المبارياتمن األول إلى الخامس في  -
 . واألوربية صنف "س"  "،الوطنية صنف "س"، والدولية صنف "س  البطولة  فيمن األول إلى الخامس   -
 الَجمال. األول والثاني في مباراة خاصة بأصول  -
 . العربي  الجواد منظمة من األول إلى الخامس في كل مباريات الجمال ل -

 
ن  م التسجيالتوتمتد  دولة،  لكل  حصة تخصيص  سيتم التوازن، من نوع  ولخلق  المشاركة لطلبات  الكبير  العدد االعتبار بعين وأخذا 

 .نهائية بصفة  وذلك عليهم االختيار وقع الذين المشاركين بتحديد مكلفة لجنة  ستقوم حيث ،2019شتنبر   30 إلى  أغسطس  19
 ،(www.eljadidashow.com)عبر اإلنترنت    تسجيالتهم طلبات  يرسلوا  أن ةاالمبار هذه في  المشاركةفي   ينراغب ال  على ويتوجب
  secretary@eljadidashow.com  على البريد اإللكتروني  أو عبر

 
 
 

mailto:secretary@eljadidashow.com


 ي: التال الجدول احترام  ضرورة  مع، جوادلل سفر جواز  أو التعريف وثيقةبنسخة من   التسجيل استمارةويجب أن ترفق 
 

 2019شتنبر  21   : التسجيل إغالق باب    -
 2019 اكتوبر 01 :    للمشاركينالتأكيد  إرسال  -

 
 .خاصة شروط -2 ج

 للمشاركة  اختياره تم حصان كل  مالك  ودعم  تعويض  سيتم) والبرتغال اسبانيا باستثناء) الدول  جميع من المتبارين للمشاركين بالنسبة
 نقل  تكاليف  سيغطي المالي الدعم هذا ن.  حصا لكل رويو 2500 في محدد بمبلغاألصيلة   العربية الخيول لجمال "أ" الدولية المباراة في

 . باإلقامة  المرتبطة  المصاريف وجميع الحصان
 .المشاركون أنفقها خاصة  مصاريف  أو إضافية مبالغ أية  المبارة  منظموا يعوض  لن  

 
 .البرتغال و  اسبانيا من المشاركون -

 رو يو 2000 في  محدد  بمبلغ  البرتغال  و أ  اسبانيا من والقادم  ةاالمبار هذه  في  للمشاركة  اختياره تم حصان كل  مالك ودعم  تعويض سيتم
 .باإلقامة  المرتبطة  المصاريف وجميع الحصان  نقل  تكاليف سيغطي المالي الدعم هذا .حصان لكل

 
لمالك الخيول أو ممثليهم القانونيين بواسطة تحويل بنكي مباشرة بعد تأكيد مغادرة التراب الوطني   المبلغ هذا وتأدية صرف يتم سوف 

 للحصان المعني من طرف السلطات المختصة. 
 

 ا منظمو يعوضيورو عن كل فرس، ولن  500وفي حالة تحمل جمعية معرض الفرس لمصاريف النقل، فيحدد مبلغ الدعم في 
 .المشاركون أنفقها  خاصة مصاريف أو  إضافية  مبالغ أية  المباراة 

 
 .المباراة  في التسجيل-3 ج

 من وموقعة وكبيرة عريضة بحروف العارض اسم وعليها حصان كل عن التسجيل استمارة ألتم أن بشرط  مجانية الخيول مشاركة
 :التالية  بالوثائق ومرفقة  الحصان  مالك طرف

 .للحصان سفر جواز  أو  التعريف  وثيقة من نسخة  -أ
 .األنفلونزا ضد  اللقاح  شهادة  من نسخة  -ب 
 .بالعارض  الخاصة التعريف بطاقة أو السفر جواز من نسخة  -ت 

 
 .المباراة منظمي طرف  من الخيول  تسجيالت قبول عدم  سيتم  أعاله،  عليها  المنصوص بالوثائق  االلتزام  عدم  حالة في

 .تاريخ إغالق باب التسجيللن تؤخذ بعين االعتبار أي تغييرات في الملكية بعد 
 
 المسؤوليات -4 ج

ة التباري  حلب  داخل  األغيار عن ناتجة  أضرار  أو  أمراض أو مادية خسائر  أو حوادث بأي  تتعلق مسؤولية كل  من  المباراة منظمو يتبرأ
 .الفرس  معرضأو داخل 
 .لمالكلائية  ن والج المدنية  مسؤولية ال يلزم  التسجيل استمارة على  التوقيع

 
  اإلقصائية المراحل-5 ج
 

  2018 سنة مواليد واحدة،  سنة  مهور  :     السادسة  الفئة  2018 سنة مواليد واحدة،  سنة مهرات : األولى  الفئة
  2017 سنة مواليد سنتان، مهور :    السابعة  الفئة   2017 سنة مواليد سنتين، مهرات : الثانية الفئة
  2016 سنة  مواليد سنوات، 3 مهور :     الثامنة الفئة   2016 سنة  مواليد سنوات، 3 مهرات : الثالثة  الفئة
    6 إلى  4 من فحول :     التاسعة  الفئة   سنوات   6إلى  4من  أفراس :  الرابعة  الفئة
 فما فوق   سنوات 7اشرة  : فحول من الع الفئة  فما فوق   سنوات 7من   أفراس  :    الخامسة  الفئة

 
 المسجلة  الخيول وصنف  عدد  بحسب  للتغيير خاضع  التصنيف هذا 

 
 .اإلقصائيات خالل التنقيط  نظام    6-ج
 .والخبب والمشي  الوقوف  وضعية في  فردا  فردا،  الخيول تحكيم يتم
 : التالي الشكل  علىمن طرف كل حكم  النقط منحت وس

 للهوية العربية  بالنسبة  نقطة 20 إلى 10 من •

 والرقبة  رأسلل بالنسبة  نقطة 20 إلى 10 من •

 الظهر  وخط  للجسم  بالنسبة  نقطة 20 إلى 10 من •

 للقوائم بالنسبة  نقطة 20 إلى 10 من •

 .للحركات بالنسبة  نقطة 20 إلى 10 من •
 

 .نقطة نصف نظام اعتماد مع
 
 
 



 
 المفتوحة   البطوالت  خالل  التحكيم نظام    7-ج

 جميع طرف  من ببعض بعضها مقارنتها بطريقة تحكيمها يتم سوفو ، للبطولة يتم تأهيل الخيول الحاصلة على المراتب الثالثة األولى 
عدم توفر  بشرط أن يكون هناك خمسة مشاركين على األقل في الفئة. في حالة   م، لتعيين البطل الذهبي ثم الفضي ثم البرونزيحكاال

 البطولة. ، سيتم تأهيل أول اثنين فقط من الفئة للمشاركة في الشروط المذكورة سابقا
  

 
 .كبار( صغار، وسنة، فئة  )  البطوالت خالل  التنقيط  نظام

 نقاط.  4طرف أحد الحكام، تمنح له   لنيل ميدالية ذهبية من  عند ترشيح الفرس -
    طرف أحد الحكام، تمنح له نقطتان.  لنيل ميدالية فضية من  عند ترشيح الفرس -
 الحكام، تمنح له نقطة واحدة. لنيل ميدالية برونزية من طرف أحد   عند ترشيح الفرس -

 
الحاصل على أكبر عدد من األصوات لبطل الميدالية الذهبية. في حالة الحصول على نفس القدر  الميدالية الذهبية تمنح للفرس   -

 سيتم منح الميدالية الذهبية للحصان مع أكبر عدد من نقاط البطولة.  الذهبية،من األصوات لبطل الميدالية 
 

 . الميدالية الفضية تمنح للفرس الحاصل على عدد النقاط الذي يلي األول  -
 

 . الميدالية البرونزية تمنح للفرس الحاصل على عدد النقاط الذي يلي الثاني -
    

 .قاعدة المناصفة    8-ج
 اإلقصائيات:  خاللفي حالة المناصفة  -1

جواد  لل مرتبة أفضل  منحتم ي إذا كان ال يزال هناك تعادل،  جواد الحاصل على أعلى نقطة في الهوية العربية. لل  مرتبة أفضل  منحتم ي 
 . ه لدي  فضلبينهما يتم تعيين أحد الحكام بالقرعة ليختار الفرس الم فصلالإذا لم يكن باإلمكان  الحاصل على أعلى نقطة في الحركات. 

 
 البطوالت:  خاللفي حالة المناصفة  -2

، فسيتم تطبيق نفس القاعدة الخاصة  إذا استمر التعادلجواد الحاصل على أعلى نقطة في الفئة اإلقصائية. لل مرتبة أفضل  منحتم ي 

 .اإلقصائيات

وللجنة التأديبية كامل الصالحية في إجراء    .لمنشطاتفي إطار مراقبة تعاطي ايخضع جميع أبطال الذهب الختبارات الدم و/ أو البول  

 .أي حصان آخر يشارك في المنافسة  نفس االختبار على

 
 العارضون   9-ج

 .فارقة عالمة  أو إشارة أي  دون  أنيقة أزياء  مرتدين سنة، 16 ني العارض سن يتجاوز أن  يجب
 الخاص بهم.  Ecahoويجب أن يكون بحوزتهم ترخيص  

 غير حصان أي  دخول  منع أيضا حقها  ومن ،العرض حلبة  القوانين يحترم ال  شخص  أي دخول  ترفض  أن التأديبية اللجنة حق  من
 .كبيرو واضح صحي مشكل  من يعاني أو ، خطورة ويشكل  مطيع

 .رتبته كانت  ما كيف حصان أي  إقصاء  في تسبب أن يمكن المسئولين ضد  الئقة  غير معاملة  أي
 .الحلبة داخل  جوادمرافقة ال فقط واحد  ارضلع يسمح

 
 .البيطري الطبيب زيارة  10-ج

  2019 أكتوبر  15إلى  13من  وذلك  للمعرض  دخولها قبل  بيطرية  لفحوصات  تخضع  الخيول  جميع
 
 . المرقمة  ستراتال   11-ج

 أكتوبر  15 يوم  وذلك التأديبية اللجنة فحص  وبعد البيطري  الطبي  الفحص بعد للعارضين المرقمة واأللبسة السترات  تسليم سيتم
 التعريف وثائق بجميع مرفقة  الخيول  تكون أن  اإلجباري  ومنالثانية عشرة زواال.   الساعة  إلى  صباحاالثامنة   الساعة  من ، 2019
 .بها المتعلقة  الصحية الملفات  وجميع

 
 خاصة  شروط   -د
 
 الخيول  مغادرة و  وصول   -1 د

 18 يوم المغادرة  عليها ويجب ،على الحد األقصى زوال الرابعة بعد ال الساعة  قبل  2019 أكتوبر 13 يوم تصل  أن  الخيول على  يجب
 العاشرة صباحا.  الساعة من ابتداء 2019 أكتوبر
 .المكان عين فيمتوفرا   سيكونالتبن  أن ، علما   لخيولهم  المناسبة  التغذية توفير الخيول  مالكي جميع على  يتوجب

 
 اإلسطبالت  -2 د

 .أيضا  االستحمام وفضاءات ،الخيول لشرب  اري المياه  مج  وتنظيم توفير  وكذا  الخيول، قامةالة إل قن بال مليئة إسطبالت  تهيئ سيتم

  مع  .شارتهأن يحمل فمن المستحسن لكل شخص يحق له الدخول إلى منطقة االسطبالت،  ونهارا،سيتم توفير خدمة األمن ليال كما 

 التي يتم احترامها من طرف الجميع بدون استثناء. مراعاة جميع تعليمات السالمة



 

 خاصة شروط  -هـ
 
 اإلقصائيات   -1 هـ

 .تذكار للفرسو ولوحاتهدايا :      الفائزون •

 . تذكار للفرس و: لوحات   المراتب الثانيةالحاصلون على  •

 . تذكار للفرس :  الحاصلون على المراتب من الثالثة إلى الخامسة  •
 

 البطوالت    2-هـ

 .جوائز خاصة  •

 . قطع فنية •

 تذكار للفرس. ولوحات  •

 مختلفات  -و
 
 الشكايات  -1 و

مصحوبة   شكايةكون كل ت يجب أن م. وساعة بعد االنتهاك المزعوعلى األكثر خالل اللجنة التأديبية،  لدىكتابة  شكايةيجوز تقديم أي 

 .يورو نقًدا 200بمبلغ يعادل 

 
 الطبيب، والطبيب البيطري، والبيطار  -2 و

 .عاتق كل مشاركعلى  الحدادة تقع مسؤولية الرعاية الطبية والبيطرية وخدمات 

 
 التأمين  -3 و

طوال مدة  ة المشاركين  ومسؤولي ة  تظل الخيول والمعدات تحت رعاي حية. وصالكامل ال تأمين شخصي  على    مشارك   كل   يتوفر يجب أن  
 . المعرض  المباراة وخالل مدة 

 
 اإلجراءات الجمركية  -4 و

 .ذات الصلة  اإلدارية ناتجة عن المعامالت نقل خيوله والنفقات ال يجب على كل مشارك أن يحرص شخصيا على 

 

 اإلقامة   -ز
 

  ، جبات الطعامتوفير و حجز الفنادق، وو  إقامتهم،اختيارهم بشكل نهائي من قبل المنظمين، توفير شروط  الذين تم  يجب على المشاركين

 .والتحويالت الخاصة 

مسبق مرفوق بإثبات   لتقديم طلب الجديدة، شريطة  إلى الدولي محمد الخامس  الحافلة من مطارالنقل المباشر بواسطة ويمكن توفير 

 .الرحالت  وأرقاماكات الخيول، واإلشارة إلى عدد األشخاص، والجداول الزمنية للوافدين راشت 

ف مقدمي الطلبات في الحصول على  مساعدة مختل التي تتكفل ب   "تيراتور"  وكالة ب   يمكن اإلتصال  هذا الباب،  من أجل تسهيل البحث في  و

 taoufik@terratour.maي : البريد اإللكترون +  212 537 26 20 02:  الهاتف  : خدمات هذه ال

 

 

 

 

 

 جمعية معرض الفرس 

 2.10.505، بموجب القرار رقم  2010جمعية معترف بها ذات منفعة عامة سنة  

 +212 537 56 68 56الف اكس :  + . 212 537 56 66 56الرباط، المغرب الهاتف :   10100، شارع الجكرندا، حي الرياض، 40المفوضية : 

  contact@salonducheval.maالبريد االلكتروني :
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