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سباق امللواح

تقــوم هــذه املســابقة يف ميــدان واســع وتقــوم الفكــرة
عــى انطالقــة الصقــر مــن يــد الصقــار حــى وصولهــا إىل
مــن يقــوم بعمليــة امللــواح خــال مســافة  400مــر ،وهي
مســابقة تنافســية بــن الصقاريــن لتحقيــق أفضل وقت
زمــي لصقورهــم ،يــم فيهــا ســن القوانــن ،وحفــظ
الحقــوق ،ودعــم الصقاريــن ومحبــي هــذه الهوايــة.
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أهداف سباق امللواح
«الدعو»

•
•
•
•
•
•
•
•
•

االرتقــاء بهواية الصيـد بالصـقــور.
تمنية واستدامة هـذه الهوايـة العريقـة.
إحياء اإلرث القـديـم واملحافظة عليـه.
املحافظة عىل البيئة والحماية الفطرية.
وجهــة سيـاحيــة تـراثــيــة جـديــدة .
دعم الـمسيـرة الرياضيــة التـاريخــيـة.
تــعــزيــز الــهــــويــة الــوطـنــيـــة.
السعــي للنجـاح واثـراء الـمـسابقـات.
تشجيع الشباب وخـلق روح املنافسـة.
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الفصل األول
(األحكام واملبادئ
العامة)«الدعو» :

املادة األوىل
امس هذه الالئحة ( :الئحة سباق امللواح «الدعو» ).
املادة الثانية
يتــوىل نــادي الصقــور الســعودي املراقبــة واإلرشاف الكامــل والتنفيــذ
والتنظــم لســباق امللــواح «الدعــو».
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الفصل األول
(األحكام واملبادئ
العامة)«الدعو» :

املادة الثالثة
التعاريف واملصطلحات
يقصــد باأللفــاظ اآلتيــة الــواردة يف هــذه الالئحــة ،املعــاين املوضحــة قريــن
كل منهــا ،ومت تقســم األلفــاظ واملعــاين إىل بنــود ،لتســهيل وصــول املعــى
ورسعتــه وتفنيــده ،ولكــن ال يعــي ذلــك أن املعــى إن كان يف بــاب مــا
أن يكــون مختلــف إذا ورد يف بــاب غــره ،فجميــع األلفــاظ يف هــذه املــادة
يفرس معناها عىل كامل الالئحة ،وإن استعرس معرفة أي من الكلمات
يف الئحــة مســابقة امللــواح «الدعــو» يف نــادي الصقــور الســعودي يجــب
الرجــوع إىل ميثــاق املصطلحــات واملوجــود يف املوقــع االلكــروين لنــادي
الصقــور الســعودي . www.SFC.org.sa
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الفصل األول
(األحكام واملبادئ
العامة)«الدعو» :
 البند األول: -1النــادي :نــادي الصقــور الســعودي ،جــاء األمــر امللــي بإنشــاء نــادي
 1438/10/26هـــ املوافــق 2017/7/20م بهــدف
ـخ
ـ
بتاري
ـة
ـ
اململك
يف
ـور
ـ
الصق
ً
إيجــاد رابطــة تجمــع للصقاريــن نظــرا ألهميــة رعايــة الصقــور واالهمتــام
بهــا والرتبــاط تلــك الهوايــة برتاثنــا وثقافتنــا.
 -2مهرجــان امللــك عبدالعزيــز للصقــور :فعاليــة وطنيــة رياضيــة للصقــور
ينظمهــا نــادي الصقــور الســعودي ،تعــزز الوعــي والتثقيــف باملــوروث
الثقــايف لــدى رشائــح املجمتــع املختلفــة.
 -3ســباق امللــواح (الدعــو) :تقــوم هــذه املســابقة يف ميدان واســع وتقوم
الفكــرة عــى انطالقــة الصقــر مــن يــد الصقــار حــى وصولهــا إىل مــن
يقــوم بعمليــة امللــواح خــال مســافة  400مــر ،وهــي مســابقة تنافســية
بــن الصقاريــن لتحقيــق أفضــل وقــت زمــي لصقورهــم ،يــم فيهــا ســن
الصقاريــن ومحبــي هــذه الهوايــة.
ـم
ـ
ودع
ـوق،
ـ
الحق
ـظ
ـ
وحف
ـن،
ـ
القوان
ً
 -4امللــواح :مجموعــة مــن األجنحــة وغالبــا تكــون مــن جنــاح الحبــارى ،يــم
خياطتهــا وربطهــا بخيــط ،تســتخدم لجــذب الصقــر مــن خــال عمليــة
تدعــى بالتلويــح.
 -5شــوط املحرتفــن :شــوط خــاص مفتــوح العــدد للصقــار املحــرف يف
مجــال مســابقات الصقــور.
 -6املالك :شوط خاص محدود العدد للصقار املبتدئ يف مجال مسابقات
الصقور.
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الفصل األول
(األحكام واملبادئ
العامة)«الدعو» :

 -7الصقــار :الشــخص الــذي يقــوم برتبيــة الصقــر والعنايــة بــه ،لغــرض
الصيــد أو املســابقات أو املنافســات ومــا يجــري يف حكمهــا ،وجمعهــا
الصقاريــن أو الصقــارون.
 -8املالــك :الشــخص الــذي ميتلــك الصقــر ،ولــه مطلــق الحريــة وكامــل
الترصفــات عليــه.
 -9الداعي :الشخص الذي يقوم بعملية التلويح للصقر لجذبه لديه.
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الفصل األول
(األحكام واملبادئ
العامة)«الدعو» :

 -البند الثاين:

 -1البيــع :عقــد يلــزم بــه الطرفــن «البائــع واملشــري» عــى امتــام مــا
مت التعاقــد عليــه مبقابــل مــايل ،أي أن ينقــل البائــع ملكيــة الصقــر إىل
املشــري.
 -2البائــع :الشــخص الــذي يقــوم بعمليــة البيــع لصقــره اململــوك لــه أو
ملوكلــه الرشعــي يف مــزاد النــادي.
 -3املبيع :الصقر.
 -4الــراء :الــزام املشــري بدفــع مــا نشــأ يف ذمتــه حيــال امتــام عمليــة
البيــع.
 -5املشرتي :الشخص الذي يقوم بعملية الرشاء يف مزاد النادي.
 -6املشرتى :الصقر.
 -7التحويــل البنــي :وســيلة لتحويــل األمــوال إلكرتونيــا مــن حســاب
شــخص إىل حســاب شــخص آخــر.
ً
 -8النقــد والمثــن :كل مــال وضــع بــن النــاس ليكــون وســيطا للتبــادل
والتــداول والتوصــل إىل الســلع.
 -9العربــون :هــو قميــة جزئيــة محســوبة من القمية الكاملــة ،تقدم لغرض
الــراء وحجز املبيع.
 -10االســرجاع :اعــادة العربــون املقبــوض لغــرض حجــز مبيــع معــن وذلــك
لعــدم اســتيفاء املبيــع رشوط البيــع.
 -11قبــل القبــض :أي أن املبيــع «الصقــر» ال يــزال بيــد البائــع ومل يســتلمه
املشــري بعــد.
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الفصل األول
(األحكام واملبادئ
العامة)«الدعو» :

 -12المضان :هو الزتام يضعه البائع للمشرتي عىل الصقر.
 -13الوكالــة الرشعيــة :التفويــض بقيــام أمــر مــا مــن شــخص إىل شــخص
آخــر ،وفــق قوانــن وزارة العــدل يف اململكــة العربيــة الســعودية.
َّ
 -14املعاينة :هي النظر ليشء معي مينع من وجودها الجهالة.
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الفصل األول
(األحكام واملبادئ
العامة)«الدعو» :
 البند الثالث: -1بيان الصقر :صيغة ومنوذج لتوضيح كافة املعلومات للصقر.
 -2نــوع الصقــر :إدراج الصقــر تحــت أحــد التصنيفــات التاليــة (حر ،شــاهني،
َ ْ
وكـ ِـري ،جــر بتفريعاتــه مــن جــر بيــور وجــر شــاهني وتبع جري وقرموشــة
جري).
 -3ســن الصقــر :عــدد ســنني عــر الصقــر ،وتوضيــح مصطلحــات الســن
كمــا يف التــايل:
أ :فرخ ،وهو الصقر يف عامه األول.
ب :بكر ،وهو الصقر يف عامه الثاين ،ويطلق عليه قرناس أول.
ج :ثنو ،وهو الصقر يف عامه الثالث ،ويطلق عليه قرناس ثاين.
د :قرنــاس ثالــث :وهــو الصقــر يف عامــه الرابــع ،و كلمــا زاد ســنة اختلــف
املمســى إىل مــا بعــد ثالــث حســب الرتتيــب الرقمــي.
هـ :قرناس ،هو كل صقر يتجاوز سنه األول (فرخ).
 -4مقــاس الصقــر :رشيــط القيــاس املــري ،ويــم فيه قياس عــرض الصقر
وطولــه ،واملعمتــد يف عمليــة القيــاس هــي وحــدة اإلنــش ،وهــي وحــدة
قيــاس الطــول والعــرض.
 -5وزن الصقــر :وهــي عمليــة وزن الصقــر وتقــاس بوحــدة الجــرام ،وهــي
أحــد وحــدات قيــاس الكتلــة.
 -6صقــور اإلنتــاج :ويطلــق عليهــا «التفريــخ» وهــي الصقــور ذات األرس
هــي الصقــور الــي يــم جمعهــا يف أماكــن خاصــة لغــرض اإلنتــاج منهــا
واملحافظــة عــى ســالتها ،ويجــب املعرفــة بــأن الصقــور ذات األرس تخضع
لعمليتــن يف اإلنتــاج ،وهــي التفريــخ الطبيعــي والتفريــخ الصناعــي.
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الفصل األول
(األحكام واملبادئ
العامة)«الدعو» :

 -7امس مزرعــة إنتــاج الصقــر :امس املــكان الــذي متت فيــه عمليات التفريخ
واإلنتاج للصقور.
 -8بلــد مزرعــة إنتــاج الصقــر :دولــة املكان الذي متت فيــه عمليات التفريخ
واإلنتاج للصقور.
 -9هويــة الصقــر :وهــي أي اثبــات للصقر للتعريــف به ،وينقمس إىل رقم
رشيحة ،أو شــهادة الســايتس ،أو رقم حجل اإلنتاج ،أو جواز ســفر.
 -10رق ًــم الرشيحــة :رقــم رقاقــة معدنيــة يــم غرزهــا تحــت جلــد الصقــر،
وغالبــا تكــون يف منطقــة الصــدر ،تحتــوي عــى رقــم أو رمــز أو كليهمــا
خــاص للصقــر وال يتكــرر يف صقــر غــره.
 -11ســايتس :معاهــدة التجــارة العامليــة ألصنــاف الحيــوان والنبــات الربي
املهــدد باالنقــراض ،وهــي اختصــار للجملــة اإلنجلزييــةConvention on :
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
.Flora
 -12رقــم الســايتس :رقــم وثيقــة معاهــدة التجــارة العامليــة ألصنــاف
الحيــوان والنبــات الــري املهــدد
باالنقراض.
 -13رقــم الحجــل :رقــم أو رمــز الحلقــة التعريفيــة الدائريــة يف ســاق
الصقــر ،ولهــا نوعــن ،النــوع األول يحتــوي عــى معلومــات بلــد اإلنتــاج
امللــواح.
ملســابقات
معلومــات
عــى
يحتــوي
الثــاين
والنــوع
واملزرعــة،
ً
 -14جــواز الصقــر :وثيقــة لمتكــن مالــك الصقــر أو مــن ينــوب عنــه رمسيــا
باالنتقــال عــر الحــدود كمتــاع شــخيص دون الحاجــة إلصــدار الرتخيــص
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الفصل األول
(األحكام واملبادئ
العامة)«الدعو» :

الخــاص بذلــك.
 -15رقم جواز الصقر :الرقم ً املرجعي يف وثيقة جواز الصقر.
 -16إن وجد :إن كان موجودا فيلزم وضعه.
 -17اختياري :نقيض اإلجبار ،وهو مطلق الحرية.
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الفصل األول
(األحكام واملبادئ
العامة)«الدعو» :
 البند الرابع:ـراء طبــي ً لفحــص ومعرفــة وتشــخيص حالــة الصقــر
ـ
إج
ـامل:
ـ
ش
ـص
ـ
فح
-1
ً
الصحيــة ،وذلــك داخليــا وخارجيــا مــع أخذ عينات دم كمييــاء الدم ،كريات
الــدم ،طفيليــات الــدم ،الزراعــة ،األشــعة ،الشــكل الخارجــي ،فحــص
املــرش.
 -2االجتيــاز الطبــي :موافقــة مستشــفى الصقور عىل حالة الصقر الصحية
وأنــه مجتــاز لــكل األمراض املســتعصية واملزمنة واألمــراض الذي يصعب
عالجها ،وأن ال مشــاكل صحية تعيقه.
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الفصل األول
(األحكام واملبادئ
العامة)«الدعو» :

املادة الرابعة

الزمان واملكان:
 -1تاريــخ مســابقة مهرجــان امللــك عبدالعزيــز للصقــور يحدد مــن قبل إدارة
النــادي ويــم اإلعــان عنه قبــل إقامته.
 -2توقيــت مســابقة مهرجــان امللــك عبدالعزيــز للصقــور يحــدد مــن قبــل
إدارة النــادي ويــم اإلعــان عنــه قبــل إقامتــه.
 -3مــكان مســابقة مهرجــان امللــك عبدالعزيــز للصقــور يحــدد مــن قبــل
إدارة النــادي ويــم اإلعــان عنــه قبــل إقامتــه.
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ber presentatios by ADD

الفصل األول
(األحكام واملبادئ
العامة)«الدعو» :

املادة الخامسة

َّ
األنــواع وعددهــا  6واألعمــار لــكل نــوع فئتــن ســنية (فــرخ وقرنــاس) أي
أن اإلجمــايل هــو  12فئــة للصقــور املشــاركة يف مســابقة الدعــو «امللــواح»:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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(.(+4\+3 ، 8\7 ، 50\50
(.(+4\+3 ، 8\7 ، 50\50

ber presentatios by ADD

الفصل األول
(األحكام واملبادئ
العامة)«الدعو» :

املادة السادسة

األشواط ملسابقة امللواح (الدعو) للمشاركني:
 أشواط املالك. -أشواط املحرتفني.
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ber presentatios by ADD

الفصل األول
(األحكام واملبادئ
العامة)«الدعو» :

املادة السابعة

البند األول
رشوط املشاركة يف شوط املالك:
• تمســح املشــاركة بعــدد  12صقــور كحد أقىص لجميــع الفئات بأنواعها
وأعمارهــا.
• تمسح املشاركة بعدد  4صقور يف الفئة الواحدة كحد أقىص.
• ال يمســح للصقــار املشــارك يف شــوط املــاك أن يشــارك يف شــوط
املحرتفــن.
• ال يمســح بعمليــة إطــاق الصقــر املشــارك ســوا مــن مالكــه املســجل
بامســه ،ويمســح مبســاعدة ذوي اإلعاقــة.
• تطبــق عــى املشــارك (الحلفــة) وهــي صيغــة للحلــف تحددهــا اللجنــة
العليــا املنظمــة للمهرجــان.
18

الفصل األول
(األحكام واملبادئ
العامة)«الدعو» :

املادة السابعة

البند األول
رشوط املشاركة يف شوط املالك:
• تمســح املشــاركة بعــدد  12صقــور كحد أقىص لجميــع الفئات بأنواعها
وأعمارهــا.
• تمسح املشاركة بعدد  4صقور يف الفئة الواحدة كحد أقىص.
• ال يمســح للصقــار املشــارك يف شــوط املــاك أن يشــارك يف شــوط
املحرتفــن.
• ال يمســح بعمليــة إطــاق الصقــر املشــارك ســوا مــن مالكــه املســجل
بامســه ،ويمســح مبســاعدة ذوي اإلعاقــة.
• تطبــق عــى املشــارك (الحلفــة) وهــي صيغــة للحلــف تحددهــا اللجنــة
العليــا املنظمــة للمهرجــان.
• يــم انتقــال املالــك الــذي يقــوم بتجميــع عــدد  100نقطــة فمــا فــوق
خــال مــومس أو مومســن إىل شــوط املحرتفــن بشــكل تلقــايئ للمــومس
الــذي يليــه ،وال يحــق لــه العــودة إىل شــوط املــاك إىل بعــد مــرور مــومس
كامــل عــى مشــاركته يف الشــوط الــي مت انتقالــه إليهــا ،وتوضيــح آليــة
النقــاط هــي:
 الصقر الحاصل عىل املركز األول يحصل عىل  30نقطة. الصقر الحاصل عىل املركز الثاين يحصل عىل  25نقطة. الصقر الحاصل عىل املركز الثالث يحصل عىل  20نقطة. الصقر الحاصل عىل املركز الرابع  15نقطة. -الصقر الحاصل عىل املركز الخامس  10نقاط.
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الفصل األول
(األحكام واملبادئ
العامة)«الدعو» :

املادة السابعة

البند األول
• ال يحــق للصقــار الــذي مت انتقالــه إىل شــوط املحرتفــن بعــد تجميعــه
للنقــاط أن يعــود للتســجيل يف شــوط املــاك مــرة أخــرى إال بعــد مــرور
مــومس عــى مشــاركته يف الفئــة الــي مت انتقالــه إليهــا.
• يــم تأهيــل الصقــور الحاصلــة عــى املراكــز الســبع األوىل إىل شــوط
الــكأس.
• يلــزم املشــارك بقــراءة جميــع القوانــن واألنظمــة يف الئحــة
املســابقات يف نــادي الصقــور الســعودي.
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الفصل األول
(األحكام واملبادئ
العامة)«الدعو» :

املادة السابعة

البند الثاين
رشوط املشاركة يف شوط املحرتفني:
• تمســح املشــاركة بعــدد مفتــوح للصقــور لجميــع الفئــات بأنواعهــا
وأعمارهــا.
• تمسح املشاركة بعدد  6صقور يف الفئة الواحدة كحد أقىص.
• ال يمســح للصقــار املشــارك يف شــوط املحرتفــن أن يشــارك يف شــوط
املــاك.
• يمســح بعمليــة إطــاق الصقــر املشــارك مــن أي شــخص مــوكل مطابــق
للــروط واألحــكام.
• تطبــق عــى املشــارك (الحلفــة) وهــي صيغــة للحلــف تحددهــا اللجنــة
العليــا املنظمــة للمهرجــان.
• يــم انتقــال املشــارك يف فئــة املحرتفــن إىل فئــة املــاك يف حــال عــدم
تجميعــه لعــدد  50نقطــة فمــا فــوق خــال مومس إىل شــوط املالك بشــكل
تلقــايئ للمــومس الــذي يليــه ،وال يحــق لــه العــودة إىل شــوط املحرتفــن
إىل بعــد مــرور مــومس كامــل عــى مشــاركته يف الشــوط الــي مت انتقالــه
إليــه ،وتوضيــح آليــة النقــاط هــي:
 الصقر الحاصل عىل املركز األول يحصل عىل  30نقطة. الصقر الحاصل عىل املركز الثاين يحصل عىل  25نقطة. الصقر الحاصل عىل املركز الثالث يحصل عىل  20نقطة. الصقر الحاصل عىل املركز الرابع  15نقطة. -الصقر الحاصل عىل املركز الخامس  10نقاط.
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الفصل األول
(األحكام واملبادئ
العامة)«الدعو» :

املادة السابعة

البند الثالث\
توضيح الفرق بني الشوطني:
فئة االحرتاف
 تمســح املشــاركة بعــدد مفتــوح للصقــور بــرط عــدم تجــاوز عــدد 6صقــور يف الشــوط الواحــد.
 -ال يمسح للصقار املشارك يف فئة املحرتفني أن يشارك يف فئة املالك.

يمســح بعمليــة هــدد الصقــر املشــارك مــن أي شــخص مــوكل مــن املالــك
مطابــق للــروط واألحــكام.
 يلــزم املشــارك بقــراءة جميــع القوانــن واألنظمــة يف الئحــة املســابقاتيف نــادي الصقــور الســعودي.
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الفصل األول
(األحكام واملبادئ
العامة)«الدعو» :

املادة السابعة

البند الثالث
توضيح الفرق بني الشوطني:
فئة املالك
 تمســح املشــاركة بعــدد  12صقــر كحــد أقــى لجميــع الفئــات بأنواعهــاوأعمارهــا.

 ال يمسح للصقار املشارك يف فئة املالك أن يشارك يف فئة املحرتفني.ال يمســح بعمليــة هــدد الصقــر املشــارك ســوا مــن مالكــه املســجل بامســه،أو باملســاعدة ألصحــاب االحتياجــات الخاصة.
 يلــزم املشــارك بقــراءة جميــع القوانــن واألنظمــة يف الئحــة املســابقاتيف نــادي الصقــور الســعودي.
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الفصل الثالث

الرشوط واألحكام للتسجيل

املادة الثامنة

البند األول:
الــروط واألحــكام للتســجيل يف مســابقة امللــواح «الدعــو» يف األشــواط
السعودية:
• أن تكــون جنســية املشــارك مــن اململكــة العربيــة الســعودية ،وأن
يكــون التســجيل بإحضــار الهويــة ً الوطنيــة الســعودية ،أو جــواز الســفر،
ً
وأن يكــون مؤهــا ليــس قــارصا.
املشارك فوق  15سنة.
عرم
يكون
أن
•
ً
• أن يكــون الصقــر ملــكا للمســجل بامســه ،أو أن يكــون معــه رشيــك/
رشكاء يشــرط أن يحملــون جنســية اململكــة العربيــة الســعودية وترفــق
أمسائهــم ،وأن ال يشــاركه أحــد يف الصقــر مخالــف للــروط واألحــكام.
• أن يلــزم املشــارك بتســجيل الصقــر بكافــة املعلومــات الــي تمشــل:
صــورة الصقــر ،رقــم حلقــة الصقــر اإللكرتونيــة ،امس الصقــر ،نــوع الصقــر،
بيانــات حلقــة اإلنتــاج ،وأن يلــزم باملصداقيــة الكاملــة.
للصقــور يف
عبدالعزيــز
امللــك
مهرجــان
يف
الصقــر
تســجيل
رســوم
•
ً
شــوط املــاك هــي  150لاير ،ويف شــوط املحرتفــن  300لاير ،علمــا أن
رســوم التســجيل غــر مســردة.
للصقــر يف مهرجــان امللــك عبدالعزيــز
ـروين
ـ
الك
ـل
ـ
حج
ـب
ـ
تركي
ـوم
ـ
رس
•
ً
للصقــور يف فئــة املــاك هــي  100لاير ،علمــا أن رســوم تركيــب الحجــل غــر
مســردة.
• رســوم تغيــر ملكيــة الصقــر مــن امس إىل امس هي  100لاير ســعودي
مــع رشط حضــور املالــك األول املســجل بامســه.
• يف حــال فقــدان أو إتــاف الحجــل اإللكــروين والــذي مت تركيبــه
حــن التســجيل يجــب أن يراجــع املتســابق إدارة نــادي الصقــور الســعودي
الســتبدالها وذلــك قبــل أســبوع بحــد أقــى مــن مهرجــان امللــك عبدالعزيز
للصقــور.
24

الفصل الثالث

الرشوط واألحكام للتسجيل

البند األول:
الــروط واألحــكام للتســجيل يف مســابقة امللــواح «الدعــو» يف األشــواط
السعودية:
• يتــوىل املشــارك املســؤولية الكاملــة عن أفعاله وترصفاتــه وممتلكاته
خــال مهرجــان امللــك عبدالعزيــز للصقور.
• ال يحــق للمشــارك االعــراض عــى قــرارات نــادي الصقــور الســعودي
وأنظمتــه وأحكامــه ورشوطــه ،أو اإلســاءة عــى إدارة النــادي ولجانــه
املختصــة.
• أن يلزتم املشارك باآلداب العامة.
• يحــق إلدارة نــادي الصقــور الســعودي إلغــاء أو رفــض أي مشــاركة
حســب مــا تــراه وفــق الــروط املطبقــة يف نــادي الصقــور الســعودي
واألنظمــة والقوانــن املطبقــة يف اململكــة العربيــة الســعودية.
• يحــق إلدارة نــادي الصقــور الســعودي حرمــان الصقــار وجميــع صقــوره
مــن املشــاركة ملــومس كامــل يف حــال مت التالعــب أو االحتيــال أو عــدم
االلــزام بالــروط املطبقــة يف نــادي الصقــور الســعودي واألنظمــة
والقوانــن املطبقــة يف اململكــة العربيــة الســعودية.
• ال يتحمــل نــادي الصقــور الســعودي أي مســؤولية تحصــل للزائــر أو
املتســابق.
• يلــزم املالــك أو الشــخص املــوكل عنه بالتوقيــع موافقة عىل الرشوط،
وتحمــل كافــة املســؤولية ووقوعهــا عــى املالــك أو املــوكل عنه.
• يلــزم املشــارك باالطــاع عــى الالئحــة التنفيذيــة لســباق امللــواح
(الدعــو) لنــادي الصقــور الســعودي بجميــع فصولهــا وموادهــا وبنودهــا،
واملوجــودة يف املوقــع اإللكــروين للنــادي www.SFC.org.sa
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الفصل الثالث

الرشوط واألحكام للتسجيل

املادة الثامنة

البند الثاين
الــروط واألحــكام للتســجيل يف مســابقة امللــواح «الدعــو» يف األشــواط
الدولية:
• أن يكــون التســجيل ببطاقــة األحوال الشــخصية ملواطــي دول مجلس
ً
الخليجــي ،أو بجــواز الســفر لبــايق الــدول ،وأن يكــون مؤهــا
التعــاون
ً
ليــس قــارصا.
• أن يكون عرم املشارك ً فوق  15سنة.
• أن يكــون الصقــر ملــكا للمســجل بامســه ،أو أن يكــون معــه رشيــك/
رشكاء يشــرط أن يحملــون بإرفــاق أمسائهــم ،وأن ال يشــاركه أحــد يف
الصقــر مخالــف للــروط واألحــكام.
• أن يلــزم املشــارك بتســجيل الصقــر بكافــة املعلومــات الــي تمشــل:
صــورة الصقــر ،رقــم حلقــة الصقــر اإللكرتونيــة ،امس الصقــر ،نــوع الصقــر،
بيانــات حلقــة اإلنتــاج ،وأن يلــزم باملصداقيــة الكاملــة.
• رســوم تســجيل الصقــر يف مهرجــان امللــك عبدالعزيــز للصقور يف شــوط
ً
املــاك هــي  150لاير ،ويف شــوط املحرتفــن  300لاير ،علمــا أن رســوم
التســجيل غــر مســردة.
• رســوم تركيــب حجــل ًالكــروين للصقــر يف مهرجــان امللــك عبدالعزيــز
للصقــور هــي  100لاير علمــا أن رســوم تركيــب الحجــل غــر مســردة.
• رســوم تغيــر ملكيــة الصقــر مــن امس إىل امس هــي  100لاير ســعودي
مــع رشط حضــور املالــك األول املســجل بامســه.
• يف حــال فقــدان أو إتــاف الحجــل اإللكــروين والــذي مت تركيبــه حــن
التســجيل يجــب أن يراجــع املتســابق إدارة نــادي الصقــور الســعودي
الســتبدالها وذلــك قبــل أســبوع بحــد أقــى مــن مهرجــان امللــك عبدالعزيز
للصقــور.
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الرشوط واألحكام يف مسابقة امللواح «الدعو» :
• مسافة مسابقة امللواح (الدعو) هي  400مرت.
• يــم قيــاس الوقــت وذلــك مــن خــال جهــاز الــرادار الــذي يقــوم بعملية
رصــد الزمــن الــذي يقطعــه الصقــر يف مســافة املســابقة ،ويــم عرضــه عــر
شاشــات خارجيــة.
• لــن يــم قبــول أي صقــر يف مهرجــان امللــك عبدالعزيــز للصقــور تختلــف
معلوماتــه عــن معلومــات التســجيل وتمشــل ( صــورة الصقــر ،رقــم
الرشيحــة ،رقــم حجــل مزرعــة اإلنتــاج ،رقــم حلقــة الصقــر االلكرتونيــة).
• ســوف يــم إلغــاء أي مشــاركة يف حــال مت التالعــب بهــا بــأي شــكل مــن
األشــكال ،ومــن األمثلــة عــى ذلــك ( :تغيــر معــامل الحلقــة اإللكرتونيــة
أو نزعهــا ،تغيــر رقــم الرشيحــة أو نزعهــا).
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•
ُ
وقبــل شــوط الــكأس ،بــرط عــدم تجــاوز الصقــر العــدد املحــدد مســبقا
وهــو  12صقــر يف شــوط املــاك ،و 6صقــور يف الفئــة الواحــدة لشــوط
املحرتفــن ،وذلــك برســوم قدرهــا  400لاير ســعودي.
• يــم تأجيــل الســباق يف حــال حــدوث أمــر طــارئ مثــل التقلبــات الجويــة
واالضطرابــات املناخيــة.
• يحــق للجنــة اســتبعاد الصقــر أو تغيــر فئتــه إذا مت الشــك عليــه مــن
قبــل لجنــة الفــرز.
• يجــب عــى املشــارك أن يكــون متواجــد يف مهرجــان امللــك عبدالعزيــز
للصقور يف نفس تاريخ ووقت مشــاركته واملوضحة يف جدول املســابقات
يف املوقــع االلكــروين لنــادي الصقــور الســعودي  www.SFC.org.saوأن
يكــون متواجــد قبــل ابتــداء مشــاركته بـــ  45دقيقــة ،ويف حــال مت النــداء
عــى املشــارك ومل يحــر يــم اســتبعاد مشــاركة صقــره.
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الرشوط واألحكام يف مسابقة امللواح «الدعو» :
• ال يمســح بإطــاق الصقــر مــن املشــارك بشــوط املــاك إال مــن املالــك
املســجل الصقــر بإمســه ،أو باملســاعدة لــذوي اإلعاقــة.
• ال يمســح للمشــارك بدفــع الصقــر خــال مشــاركته وقـ ًـت الســباق ،وإمنــا
يجــب عليــه تثبيــت يــده يف حــال انطــاق الصقــر ،علمــا أنــه ســوف يــم
شــطب مشــاركة صقــره يف حــال مت الدفــع.
• أن يلــزم املشــارك بالوقــت املحــدد خالل مشــاركته ،وهي « 60ثانية»،
ويف حــال عــدم انطــاق الصقــر تتوقف مشــاركته.
• يــم إلغــاء مشــاركة الصقــر يف حــال انطالقتــه قبــل اإلشــارة مــن لجنــة
الســباق ببــدء املؤقــت الــذايت.
• لجهــاز الرصــد آليــة معينــة يجــب االلــزام بهــا ،وهي عدم خــروج الصقر
عــن املســار املحدد.
• أن يلــزم املشــارك (الصقــار والداعــي) بالــزي الوطــي خــال مشــاركته
يف مهرجــان امللــك عبدالعزيــز للصقــور.
• ال يمســح بالدعــو بالحمــام الحــي أو بــأي فريســة حيــة ،أو بوجــود دم
أو أي لــون أحــر عــى امللــواح  ،وســيمت شــطب املتســابق يف حــال مل يلــزم
بذلــك.
• ســيكون فــرز الصقــور لــدى لجنــة الفرز قبــل بداية الشــوط ب 40دقيقة
ويحــق للجنــة اســتبعاد الصقــر يف حــال تأخــر عــن هــذا املوعــد.
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