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مسابقة مزاين الصقور

تعريف مسابقة المزاين:
ه مسابقة رلتشيح أجمل صقر مشارك ،ر
معايت ومواصفات محددة تتضمن الجانب
والتشيح للجائزة يتم وفق
ر
ي
الجمال للصقر بشكل عام ،من حيث تناسق الطول واللون ومكونات الجسم بشكل يمنح الصقر الصفة الجمالية
ي
ر
ر
باق الصقور من نفس الفئة.
الت ر
تمته عن ي
ي

أهداف مسابقة المزاين:
 .1االرتقــاء بـريـاضـة الصيـد بالصـقــور.
 .2تنمية واستدامة هـذه الهوايـة العريقـة.
 .3إحياء اإلرث القـديـم والمحافظة عليـه.
 .4المحافظة عىل البيئة والحماية الفطرية.
 .5وجهــة سيـاحيــة تـراث ـيــة جـديــدة.
 .6دعم الـمسيـرة الرياضيــة التـاريخ ـيـة.
 .7ت ـعــزيــز ال ـه ــويــة الــوطـن ـي ــة.
 .8السعــي للنجـاح واثـراء الـمـسابقـات.
 .9االرتقــاء بـريـاضــة الصيـد بالصـقــور.
 .10تشجيع الشباب وخـلق روح المنافسـة.

مسابقة المزاين
•

الزمان والمكان:
ديسمت 2019م.
 .1التاري ــخ :من الخميس ال السبت الموافق 14/13/12
ر
 .2الزمان:
حت الثانية ر
▪ التسجيل :من الثامنة صباحا ر
عشة ظهرا.
▪ العرض :من الخامسة مساء ر
حت الثامنة مساء.
 .3المكان :مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور طريق الرياض القصيم بعد مخرج ملهم.

الفئات المشاركة يف مسابقة المزاين:

وه:
تشارك يق هذه المسابقة (ثالثة) فئات رئيسية ،ي
 .1حر من حر (فرخ ،قرناس).
 .2الحر القرناس.
الجت بيور (فرخ ،قرناس).
.3
ر
اإلجمال هو (خمس) فئات للصقور المشاركة يق مسابقة المزاين.
أي أن
ي

ر
الشوط واألحكام للتسجيل يف مسابقة مزاين الصقور:
 .1أن يكون التسجيل بإحضار الهوية الوطنية السعودية ،أو بإحضار جواز السفر للجنسيات األخرى ،وأن يكون
مؤهال ليس قارصا.
 .2أن يكون عمر المشارك  15سنة فما فوق.
 .3أن يكون الصقر ملكا للمسجل بإسمه.
 .4تسمح المشاركة بعدد مفتوح للصقور بجميع الفئات بأنواعها وأعمارها.
ر
 .5ر
يلتم المشارك بتسجيل الصقر بكافة المعلومات ر
اإللكتونية،
الت تشمل :صورة الصقر ،رقم حلقة الصقر
ري
إسم الصقر ،نوع الصقر ،بيانات حلقة اإلنتاج ،وأن يلتم بالمصداقية الكاملة.
ه  400ريال سعودي،
 .6رسوم تسجيل الصقر بمسابقة م رزاين الصقور يق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور ي
غت مستدة.
علما أن رسوم التسجيل ر
ر
ه 100
ون للصقر
 .7رسوم تركيب حجل الكت ي
بمسابقة مزاين الصقور يق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور ي
ر
غت مستدة.
ريال ،علما أن رسوم تركيب الحجل ر
ر
ه  500ريال سعودي مع شط حضور المالك
آخر
مالك
إسم
إل
مالك
تغيت ملكية الصقر من إسم
 .8رسوم ر
ي
األول المسجل بإسمه.
ر
حي التسجيل يجب أن يراجع المتسابق إدارة
ون والذي تم تركيبه ر
 .9يق حال فقدان أو إتالف الحجل اإللكت ي
يومي بحد أقىص من تاري ــخ مسابقة مزاين الصقور يق
نادي الصقور السعودي الستبدالها وذلك قبل
ر
مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.
 .10يتول المشارك المسؤولية الكاملة عن أفعاله وترصفاته وممتلكاته خالل مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.
ر
االعتاض عىل قرارات نادي الصقور السعودي وأنظمته وأحكامه ر
وشوطه ،أو اإلساءة عىل
 .11ال يحق للمشارك
إدارة النادي ولجانه المختصة.
 .12أن ر
يلتم المشارك باآلداب العامة.
 .13يحق إلدارة نادي الصقور السعودي إلغاء أو رفض أي مشاركة حسب ما تراه وفق ر
الشوط المطبقة يق نادي
والقواني المطبقة يق المملكة العربية السعودية.
الصقور السعودي واألنظمة
ر
 .14يحق إلدارة نادي الصقور السعودي حرمان الصقار وجميع صقوره من المشاركة لموسم كامل يق حال تم
التالعب أو االحتيال أو عدم ر
االلتام ر
والقواني
بالشوط المطبقة يق نادي الصقور السعودي واألنظمة
ر
المطبقة يق المملكة العربية السعودية.
 .15ال يتحمل نادي الصقور السعودي أي مسؤولية تحصل للزائر أو المتسابق.
 .16ر
يلتم المالك أو الشخص الموكل عنه بوكالة رشعية بالتوقيع موافقة عىل ر
الشوط ،وتحمل كافة المسؤولية
ووقوعها عىل المالك أو الموكل عنه.
 .17ال يسمح للصقر المشارك يق مسابقة الملواح "الدعو" أن يشارك يق مزاين الصقور.
وه صيغة للحلف تحددها اللجنة العليا المنظمة للمهرجان.
.18
تطبق عىل المشارك (الحلف) ي
ر
 .19يلتم المشارك باالطالع عىل الالئحة التنفيذية لمسابقة مزاين الصقور لنادي الصقور السعودي بجميع
ر
ون للنادي www.SFC.org.sa
فصولها وموادها وبنودها ،والموجودة يق الموقع اإللكت ي

ر
الشوط واألحكام يف مسابقة مزاين الصقور:
 .1لن يتم قبول أي صقر يق مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور تختلف معلوماته عن معلومات
ر
التسجيل وتشمل ( صورة الصقر ،رقم ر
االلكتونية).
الشيحة ،رقم حجل مزرعة اإلنتاج ،رقم حلقة الصقر
تغيت
 .2سوف يتم إلغاء أي مشاركة يق حال تم التالعب بها بأي شكل من األشكال ،ومن األمثلة عىل ذلك ( :ر
ر
تغيت رقم ر
الشيحة أو نزعها).
معالم الحلقة اإللكتونية أو نزعها ،ر
 .3تكون آلية ر
التشيح والتصنيف بناءا عىل درجات تقييم من اللجنة المختصة.
 .4يحق للجنة عدم تسجيل أو شطب الصقر بعد تسجيله لوجود شك بنوعه.
وتغيت
وتغيت اللون
 .5يمنع االحتيال والغش والعبث يق الصقر بجميع أنواعه ،مثاال عىل ذلك قص الريش
ر
ر
وغته من أشكال العبث ،ومن يثبت عليه ذلك يتم استبعاد صقره.
الريش
وتوست ما يزيد عن  4ريش ر
ر
ر
 .6يحق إلدارة نادي الصقور السعودي إلغاء أو رفض أي مشاركة حسب ما تراه وفق الشوط المطبقة يق نادي
والقواني المطبقة يق المملكة العربية السعودية.
الصقور السعودي واألنظمة
ر
 .7يتم تأجيل المسابقة يق حال حدوث أي أمر طارئ ،مثل التقلبات الجوية واالضطرابات المناخية.
 .8يجب عىل المشارك أن يكون متواجد يق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يق نفس تاريـ ــخ مشاركته
ر
ون لنادي الصقور السعودي www.SFC.org.sa
والموضحة يق جدول المسابقات يق الموقع
االلكت ي
ر
ر
وق حال تم النداء عىل
ويكون وقت
ر
تحضت الصقر من الساعة 8م حت فتة الظهر عند الساعة  12م ،ي
المشارك ولم يحرص يتم استبعاد مشاركة صقره.
 .9يحق للجنة المهرجان استعمال الصور المأخوذة اثناء فعاليات المهرجان واستخدامها بالشكل المناسب.
 .10ر
يلتم المشارك باالطالع عىل الالئحة التنفيذية لمسابقة مزاين الصقور لنادي الصقور السعودي بجميع
ر
ون للنادي www.SFC.org.sa
فصولها وموادها وبنودها ،والموجودة يق الموقع اإللكت ي

ر
الشوط واألحكام لمشاركة الصقور يف مسابقة مزاين الصقور:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

أن يكون عرض صقر الحر ال يقل عن  16.5إنش.
الجت بيور ال يقل عن  17.5إنش.
أن يكون عرض صقر ر
ر
أن يكون اللون للصقر الحر (مغت) بدرجاته.
الجت بيور (أبيض) بدرجاته.
أن يكون اللون للصقر ر
أن ال يكون الصقر مصاب أو يحتوي عىل عيوب خلقية.
األصىل لمزرعة اإلنتاج عىل ساق الصقر يق الفئة المشارك بها.
يجب وجود الحجل
ي
الطت مثل األرجل
يتم ترشيح الصقر األجمل حيث لون الصقر ،وتناسق الطول و مكونات الجسم ،وأجزاء ر
والمخالب والعيون ودقة الريش واصطفافه ورأسه.
ر
يكون التقييم عىل الصقور من لجنة التحكيم وفرز الصقور الحاصلة عىل المركز األول حت المركز الثالث
بالجوائز النقدية والدروع ،والمركز الرابع ر
حت الخامس دروع ،كما هو موضح يق المادة السابعة من الفصل
الثان.
ي
ول التوفيق،،
وهللا ي

