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الجوائز
رسوم

اإلشتراك

بطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز ( الرياض ، جدة )

1- يحق للفارس (ة) المشاركة بعدد 6 جياد في البطولة على أن التتجاوز عدد 3 جياد في الشوط.

2- يجب على الفرسان و الفارسات والجياد المشاركة في منافسات القفز أن يكونوا أعضاء باإلتحاد السعودي للفروسية.

3- ال يحق للجواد المشاركة بأكثر من شوط واحد في اليوم.

4- يلتزم الفارس(ة) بتأكيد مشاركته(ـا) و تسديد رسوم االشتراك قبل انطالق الشوط بساعتين.

باستعادة رسوم  المطالبة  له(ـا)  انطالقه بساعتين فال يحق  الشوط قبل  انسحابه(ـا) من  لم يؤكدالفارس(ة)  5- في حال 
اإلشتراك (يستثنى من ذلك في حالة إصابة الفارس(ة) أو الجواد في مقر البطولة مع إحضار ما يثبت ذلك من اإلسعاف أو 

الطبيب البيطري).

6- على جميع الفرسان والفارسات اإللتزام بالزي الفروسي الكامل في جميع األشواط.

7- على جميع الفارسات إرتداء الزي المناسب والمحتشم بحيث يتناسب مع العادات والتقاليد والُعرف السائد في المملكة 
العربية السعودية. 

8- اإللتزام والتقيد باإلجراءات اإلحترازية المعمتدة من وزارة الرياضة الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد 19).

9- اليحق للفرسان/الفارسات تحت 15 عام المشاركة في األشواط األخرى.

تبديل الخيل والفارس
1- اليجوز أن تتم عملية استبدال الخيل بعد تاريخ أخر موعد معلن للتسجيل ، إال في حاالت األشواط التي يكون اإلشتراك 
فيها أكثر من جواد واحد شريطة تقديم شهادة من الطبيب البيطري تفيد عجز الجواد (الفارس(ة) مسؤول(ة) عن نظامية 

تسجيل جياده(ـا) في الشوط).

2-  ال يجوز تغيير ترتيب دخول الجواد بعد إجراء القرعة إال بتقرير طبي أو حسب رأي مراقب الميدان مع رئيس لجنة التحكيم.

3- يمكن إجراء استبدال الفارس(ة) إذا كان هناك إصابة او مرض بتقرير طبي.

االنسحاب من الشوط
1- ال يجوز للفارس(ة) سحب خيوله(ـا) من البطولة المعتمدة بعد بدايتها بدون إعالم سكرتير البطولة.

2- يتم تطبيق جميع حاالت االستبعاد واالنسحاب وفقا للقانون الدولي.

توزيع الجوائز النقدية والعينية
1- يتم تسليم الجوائز للفرسان/للفارسات ما لم يستلم اإلتحاد رسميا أية اتفاق بين الفارس(ة) و مالك الجواد ينص على غير 

ذلك قبل بدأ البطولة.

saefederation info@saef.gov.sa

ال يقبل تسجيل أي فارس أو فارسة بعد الموعد المعلن إلغالق التسجيل


