جمعية القناص القطرية
شروط عامة ببطوالت جمعية القناص القطرية
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ال يحق لغير القطريين املشاركة في املسابقة املحلية.
يجب أن يكون الصقر ملك خاص للمشارك وال يكون ملك الغير.
يجب وضع شريحة في الصقر  ،ويجب ابالغ اللجنة في حال وجود اكثر من شريحة في الصقر.
يتم وضع حجل جمعية القناص في الطير وال يجوز مشاركة الطير دون الحجل ،وأي تالعب في الحجول يؤدي الى استبعاد
الطير واستبعاد املشارك من املشاركة في بطوالت الجمعية.
يحق للمشارك تسجيل أكثر من صقر في نفس املسابقة.
ّ
على املتسابق الحضور في اليوم والتاريخ املحددين في الجدول حسب توجيهات اللجنة ،والتقيد بجدول املسابقة حسب
السم والرقم .
يستبعد كل مشارك اليكون موجودا عند النداء عليه للمشاركة .
يمنع الدخول لغير املصرح لهم من قبل اللجنة وذلك حفاظا على سير العمل .
يتم أستبعاد املشارك الذي يتلفظ بألفاظ مسيئة لي كان خالل فترة البطولة أو املهرجان.
للجنة حق إتخاذ القرار الذي تراه مناسبا أثناء املسابقة وإن لم يتم ذكره سابقا .
اليتم تسجيل الصقر إال بإحضار صورة من البطاقة الشخصية.
تصرف الجائزة لصاحب البطاقة الشخصية فقط .
يمنع التظلم في حال إستبعاد الصقر من قبل لجنة املعاينة.
في حال التأهل والفوز يجب أن يتم استالم الجائزة من قبل املشارك نفسه او من ينوب عنه من الجنسية القطرية.
يحق للجنة البطولة استعمال الصور املأخوذة اثناء فعاليات البطولة واستخدامها بالشكل املناسب.
اإللتزام والتقيد بلوائح وأنظمة البطولة .
في حال توقيع املتسابق او من ينوب عنه فإن املتسابق يقر على صحة املعلومات املذكورة في طلب التسجيل.
في حال مخالفة أي من الشروط املذكورة فإن ذلك يؤدي الى استبعاد املشارك دون الحق له باالعتراض.

شروط خاصة بمسابقة الدعو
 .1في حال اجازة لجنة املعاينة للصقر (فرخ الحر) ،فإنه يجب معاينة الصقر مرة اخرى وهو (قرناس بكر) ،وفي حال
الشك او تبين وجود نسبة تهجين في الصقر فإنه يتم نقله من فئة الحر الى فئة الجير الحر.
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مسافة السباق  411متر .
نظام املسابقة بالتلواح التقليدي (سيتم توفير التلواح عن طريق اللجنة ويمكن توفير التلواح عن طريق املتسابق بشرط
أن يكون بدون مدور أو سنارة أو فريس).
يتم استبعاد الطير الذي يطلع قبل إشارة الحكم  ،وال تتم اإلعادة له لي سبب كان.
يعاد للمتسابق إذا كان هناك خلل من جهاز قياس السرعة ،بعد هدد ثالث طيور.
يتم إستبعاد الطير الذي يتعدى الوقت املحدد له بعد إذن وإشارة الحكم بالتفريع (دقيقة واحدة).
يتم استبعاد الطير الذي يستدير ،دون الحاجة الى انتظار لوصوله الى خط النهاية.
عدم حذف الطير في مسابقة الدعو من يد صاحبه عند االنطالق( .تثبيت اليد).
ميدان البطولة ثابت ،وال يجوز تغييره لي سبب كان.
يجب على الداعي أن يلبس الزي الرسمي عند الدعو.

