جمعية القناص القطرية
ش ـ ــروط مسابقة دع ــو الصقار الواعد
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املشاركة في املسابقة للقطريين فقط.
يجب أن يكون عمر املشارك من  11الى  15سنة.
يحق للمشارك تسجيل أكثر من صقر في نفس املسابقة.
على املشارك ووفير حضاار دايي من بلل..
يجوز املشاركة في أي نوع صقر يحاره املشارك"عدا جير التلع" وأن ل يتجاوز بياس الطير عن ( .) 15
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ل يجوز مشاركة الصقر الذي يحمل حجل جمعية القناص.
ً
يتم استلعاد الصقر وضرمان .من املشاركة في مهرجانات وبطولت جمعية القناص في ضال ولين مشاركت .سابقا في
ً
املهرجانات واملسابقات التي وم ونظيمها مسلقا من بلل الجمعية.
وقع اللطولة بالقرب من الخور ((بالقراريص)) .
ّ
والتقيد بجدول املسابقة ضسب
على املتسابق الحاور في اليوم والتاريخ املحددين في الجدول ضسب ووجيهات اللجنة،
السم والربم .
مسافة السلاق  211متر .
نظام املسابقة بالتلواح التقليدي (سيتم ووفير التلواح عن طريق اللجنة ويمكن ووفير التلواح عن طريق املتسابق
بشرط أن يكون بدون مدور أو سنارة أو فريس).
يعاد للمتسابق حذا كان هناك خلل من جهاز بياس السرعة ،بعد هدد ثالث طيور.
ً
يمنع الدخول لغير املصرح لهم من بلل اللجنة وذلك ضفاظا على سير العمل .
ً
ً
للجنة ضق حوخاذ القرار الذي وراه مناسلا أثناء املسابقة وحن لم يتم ذكره سابقا .
ليتم تسجيل الصقر حل بإضاار صورة من اللطابة الشخصية.
وصرف الجائزة لصاضب اللطابة الشخصية فقط  ،أو ولي امره.
يجب على الدايي أن يلبس الزي الرسمي عند الدعو.
يجب وثبيت اليد في الهدد.
في ضال التأهل والفوز يجب أن يتم استالم الجائزة من بلل املشارك نفس .او من ينوب عن .من الجنسية القطرية.
يحق للجنة املهرجان أو اللطولة استعمال الصور املأخوذة اثناء فعاليات املهرجان واستخدامها بالشكل املناسب.
في ضال ووبيع املتسابق او من ينوب عن .فإن املتسابق يقر على صحة املعلومات املذكورة في طلب التسجيل.
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