
	

 

	

 إلشتراك فى مسابقات الجمعیھل العامھقواعد ال
 

 یجب أن تكون صحة وسالمة الكالب ھى األولویھ القصوى فى جمیع المسابقات. •
 الذي الوضع إلى الكالب تعریض یحظر كما. المسابقات كافة في كالبھم وسالمة صحة عن مسؤولین المشاركین •

 التعامل أو مفرط، بشكل البارد أو الحار الطقس في السیارة في الكالب ترك ،مثل .علیھم خطرا یمثل أن یمكن
  .المسابقات فى المشاركھ من االستبعاد إلى یؤدي القاعده ھذه تھاكإن .قاسیة بطریقة معھم

 .مسابقھ لكل والمعلن التسجیل باب غلق قبل للجمعیھ تسلم أن یجب المسابقات فى اإلشتراك إستمارات •
 .المسابقھ فى الكلب تسجیل عدم إلى یؤدى المسابقھ فى التسجیل إستمارة بیانات فى نقص أى •
 مكان فى والتواجد المسابقھ فى اإلشتراك من فقط لھا المصرح الكالب ھى المسابقھ، بكتالوج الموجوده الكالب •

 .بالمسابقھ الخاص البیطرى للفحص فقط تخضع التى وھى المسابقھ
 .بالكلب الخاصھ اللقاحات سجل تبین والتى اللقاحات شھادة إحضار المشتركین على یجب •
 .للمسابقھ صحیا الئقا یبدو ال كلب أى إستبعاد فى الحق كامل لدیھا بالمسابقھ الخاصھ البیطرى الفحص نقطة •
 .البیطرى للفحص وذلك المسابقھ قبل كافى بوقت الحضور المشتركین على یجب •
 .للجراء المرافقھ أو المرضعھ لألنثى للحضور یصرح ال كما معدیھ أمراض بأى المریضھ الكالب حضور یمنع •
 .المسابقات فى اإلشتراك من الطرش أو العمیان للكالب الیسمح •
 .الرینج خارجو داخل المسابقھ، أثناء لكلبھ الكاملة المسؤولیة یتحمل مشارك كل •
 .بكالبھم الخاصھ الرینج ومكان بتوقیت درایھ على یكونو أن المشتركین على یجب •
 .المسابقھ فترة طوال مطلقا بمفردھم كالبھم بترك للمشتركین یسمح ال العامھ، للسالمھ •
 .التقلیم طرابیزة على مربوطا طویلھ فتره أوتركھ بمفرده مربوطا الكلب بترك مسموح غیر •
 إلى الدخول وقبل عامھ، المسابقھ مكان دخول قبل حوائجھم قضوا قد كالبھم أن من التأكد المشتركین على یجب •

 .خاصھ الرینج
 یتم المخالفھ حالة وفى الرینج، داخل معھ الموجود بالكلب خاص فقط واحد رقم یحمل أن یجب مشترك كل •

 .الكلب إستبعاد
 .الرینج داخل تواجده فترة طوال یساره على الكلب تواجد من دائما الحرص المشترك على یجب •
 مسموح فقط .أنفھ أو جلده ،معطفھ شكل لونھ، ،بنیتة تغیر أن شأنھا من مادة بأى كلبال وتجھیز إعداد یحظر •

 .والتھذیب بالتلقیم،
 بین التحكیم یتم بأنھ علما المسابقات فى باإلشتراك المقصوص الذیل أو المقصوصھ األذن ذات للكالب یسمح •

 .تمییز أى دون وغیرھا المقصوصھ الكالب
 .لھ الحكم سؤال حالة فى إال الحكم مع لتحدثا مشتركلل الیسمح •
 إذا الحكم إلى بالرجوع بدوره یقوم والذى الرینج عن المسؤل إلى توجیھھ یتم المشترك جھة من إستفسار أى •

 .األمر تتطلب
 .الرینج خارج من الكالب إنتباه لفت یجوز ال •
 أن على كبیره، بمسافھ بالكامل الرینج مكان عن بعیدة تبقى أن المسابقھ فى والمشتركھ الحیض فترة في اإلناث •

 .الرینج إنتھاء بعد مباشرة الرینج مغادرتھا یجب كما لھا، المخصصھ الرینج میعاد على فقط تحضر
 .المسابقات فى الكالب من للتحقق معتمدتین وسیلتین التاتو أو المعدنیھ الرقاقھ •
 األلقاب من الكلب تجرید یتم ذلك حدوث حالة وفى إنتھاءھا، قبل المسابقھ مكان بمغادرة للمشتركین مسموح غیر •

 .بالجراء للمشتركین یسمح فقط المسابقھ، یوم فى بھا فاز التى



	

 .الرینج داخل العال بالصوت یسمح ال •
 .الرینج محیط فى تماما التدخین ممنوع •
 رفع عدم حالة فى ١٠٠ المشترك تغریم سیتم حیث الشخصیھ، كالبھم مخلفات رفع عن مسؤلین المشتركین جمیع •

 مسابقات فى اإلشتراك من المشترك وحرمان المسابقھ، من الكلب إستبعاد سیتم یستجیب لم وإذا كلبھ، مخلفات
 . مستقبلیھ

 للحكم اإلحترام مبادلة وتعكس وكلبھ نفسھ لتقدیم المشترك وسیلة أنھا حیث للمسابقات، المناسب بالزي اإللتزام •
 .المناسب بالزى أیضا ھو یلتزم الذى

 .المسابقھ رینج داخل مزرعھ إسم أو كلب إسم عن إعالنیھ أو دعائیھ مواد أى إرتداء یحظر •
 .المتقدمین من أى إشتراك قبول بعدم بالجمعیھ المسابقات للجنة یحق •
 أو األلقاب من التجرید ،المسابقھ عن اإلقصاء یكلف أن یمكن للمسابقات الجمعیھ ولوائح قواعد من أى إنتھاك •

 .أو ماقد تراه لجنة المسابقات واجبا المسابقات فى اإلشتراك من الحرمان

 بعض المالحظات
 

 أو المنزل من الكلب كإحضار لیست الكالب مسابقات فى اإلشتراك أن یعلموا أن المشاركین جمیع على یجب •
 بھ سیقوم لما للكلب إعداد یتطلب المسابقات فى اإلشتراك فإن تماما، العكس على. المسابقھ إلى مباشرة المزرعھ

 .المسابقھ فى
 واألظافر الشعر تقلیم وأیضا مظھرھم وحسن نظافتھم حیث من جیدا كالبھم وتجھیز إعداد المشتركین على یتعین •

 .جمالھم إلبراز وذلك
 إختیار من المشترك على یجب كما مشرف، بشكل للظھور المناسب الزى إختیار المشتركین جمیع على یجب •

 وتألق لظھور كاملھ الفرصھ وإعطاء اإلنتباه تشتیت لتجنب كالبھم ألوان مع التتعارض التى المناسبھ األلوان
 .الكلب

 :قواعد اللبس للمشتركین •
 والیسمح ریاضى حذاء إنتعال یجب كما البدل، أو شیرتات التى أو والقمصان البناطیل بإرتداء یسمح: الرجال -

 .الصندل أو بالشبشب
 أثناء السقوط تسبب قد والتى الطویلھ الفساتین إرتداء من الحذر مراعاة مع مناسب زى بإرتداء یسمح: السیدات -

 .العالیھ الكعوب ذات باألحذیھ والیسمح مناسب حذاء إنتعال یجب كما الرینج، داخل الجرى
 تركیزه إلبقاء وذلك كلبك لدى المفضل األكل معك إحضار وأیضا المسابقھ یوم جائعا كلبك إحضار على تأكد •

 .معك دائما
 وسائل من بأى معھم إتصال على دائما تبقي أن من تأكد لذلك جدا ذكیة حیوانات ھي الكالب أن ننسى ال •

 .أوالعینین الید أوبإشارات بالكالم اإلتصال
 أجل من المشاركھ السالالت من مستوى أعلى تحدد التيو الھوایةو الریاضة من نوع ھو بالكالب اإلستعراض •

 .عالم بطل إنتاج من یوما منتجینا تؤھل والتى واإلنتاج للتربیھ المستویات أنقى لنا إظھار
 أیضا یفضل كما وخالفھا، للطى القابلھ الكراسى مثل بھم الخاصھ الراحھ معدات إحضار للمشتركین یفضل •

 ومنشفھ، التقلیم، ومعدات والشرب، لألكل أطباق ھادئین، إلبقائھم وذلك لإلنتظار المناسبھ األماكن لكالبھم تجھیز
 .المسابقھ فى للكلب المناسبتین والسلسلھ الطوق بإختیار اإلھتمام یجب كما

	

	

 


