
مهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان
الدولي السادس للفروسية

11
سباق مهرجان سمو الشيخ سلطان للقدرة الرئيسي  240 كـم

الفائز الثالثالفائز الثانيالفائز األول

225٫000 درهم250٫000 درهم300٫000 درهم

مجموع اجلوائز : 1٫600٫000 درهم

H. H. Sheikh Sultan Bin Zayed Int’l Main Race (240 Km)

First Winner Second Winner Third Winner
300,000 AED 250,000 AED 225,000 AED

Total Prizes: 1.600.000 AED
سباق مهرجان الشيخ سلطان للقدرة )ملكية خاصة( 120 كم

الفائز الثالثالفائز الثانيالفائز األول

120٫000 درهم170٫000 درهم250٫000 درهم

مجموع اجلوائز : 1٫000٫000 درهم

H. H. Sheikh Sultan Bin Zayed Local Race
for Privately Owned Horses (120 Km)

First Winner Second Winner Third Winner
250,000 AED 170,000 AED 120,000 AED

Total Prizes: 1.000.000 AED
سباق مهرجان الشيخ سلطان للقدرة 120 كم  شباب و ناشئني )دولي(

الفائز الثالثالفائز الثانيالفائز األول

75٫000 درهم100٫000 درهم150٫000 درهم

مجموع اجلوائز : 600٫000 درهم

H. H. Sheikh Sultan Bin Zayed Int’l J&Y Race (120 Km)

First Winner Second Winner Third Winner
150,000 AED 100,000 AED 75,000 AED

Total Prizes: 600.000 AED
سباق مهرجان الشيخ سلطان للقدرة 120 كم  نسائي محلي

الفائز الثالثالفائز الثانيالفائز األول

50٫000 درهم70٫000 درهم100٫000 درهم

مجموع اجلوائز : 400٫000 درهم

H. H. Sheikh Sultan Bin Zayed Local Race for Ladies (120 Km)

First Winner Second Winner Third Winner
100,000 AED 70,000 AED 50,000 AED

Total Prizes: 400.000 AED

جوائز  سباقات القدرة ضمن
مهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان 

الدولي السادس للفروسية
من الخميس  8 مارس 2012 إلى السبت 10 مارس 2012

Winner›s Prizes for Endurance Races
In H. H. Sheikh Sultan Bin Zayed Al Nahyan

6th Int’l Equestrian Festival
From Thursday March 8th to Saturday March 10th 2012

مالحظة: سيكون هناك جوائز مالية ألفضل حالة للخيل في كل سباق خلمسة مشاركني  Note: Best Horse Condition competition will be made for each race
and prizes will be given to the first five winners

His Highness Sheikh Sultan Bin Zayed Al Nahyan
6th Int’l Equestrian Festival

 سباق كأس سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي المفتوح 240 كم )***(
على ثالثة مراحل - المرحلة األولى - 80 كم

اليوم األول: الخميس 8 مارس 2012 Day One: Thursday, March 8th, 2012
H. H. Sheikh Sultan Bin Zayed Al Nahyan Int’l Open Race 240 Km (***)

 Stage 1 of 3 (80 Km)

1
CEI 3* 240 km (80 x 3) - Day One 80 Km on Thursday, March 14th. 2013

Bou Thib Endurance Village,Al Khatem, Abu Dhabi

H. H. Sheikh Sultan Bin Zayed Al Nahyan
7th Int’l Equestrian Festival

Note: Best horse condition competition will be made for each race
and prizes will be given for the first five winners

Prizes for Endurance Races in
His Highness Sheikh Sultan Bin Zayed Al Nahyan

7th International Equestrian Festival
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مهرجان سمو الشيخ ســـلطان بن زايد آل نهيان

 الدولي السابع للفروسية
سباق Km 240 دولي (***) على ثالثة أيام - اليوم األول 80 كم اخلميس 14 مارس 2013 

قـرية بــوذيـب للقـــدرة، اخلتم، أبوظبي

مالحظة: سوف تكون هناك جوائز مالية ألفضل حالة خيل يف كل سباق لخمسة مشاركني

جوائز سباقات القدرة ضمن

مهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدويل السابع للفروسية



الحد األدنى للوزن الحد األعلى لمعدل نبض القلب االنطالق إجراءات الفحص قبل السباق الحد األدنى لعمر الجواد مسافة السباق تصنيف السباق اليوم

كغم  75 دقيقـــة  / نب�ضــة   60 اخلمي�س  14 / 3 / 2013

�ضباحًا  5:45
الأربعاء 13 / 3 / 2013

ع�ضرًا  4:00  -  2:00 فــوق فما  �ضنــوات   7 كـــم  80 CEI *** 1
14.3.2013

الحد األقصى لزمن السباق  وقت الراحة
بالدقيقة وقت العرض إعادة الفحص  عدد مرات عرض

الجواد
المسافة الكلية

(كم)
المسافة

(كم) اللون المرحلة

ظهرًا حتى ال�ضاعة 1:35 

من يوم 2013.3.14

30 20 نعـــــم 2 30 30 اأ�ضفــر 1
40 20 -- 2 60 30 اأزرق 2

نهاية اليوم الأول 20 -- 2 80 20 اأخ�ضر 4

كافة  يف  الخيول  من  باالقرتاب  للسيارات  يسمح  ال   .8

مسارات السباق.

املساعدة  من  نوع  أي  أو  املاء  إعطاء  باتاً  منعاً  مينع   .9

للخيل من داخل السيارة.

البوابة  داخ��ل  أو  املداخل  يف  بالتجمع  يسمح  ال   .10

البيطرية كام ال يسمح للطاقم بانتظار الجواد عند شباك 

التوقيت.

للفارس  أكرث من شخصني ويسمح  11. ال يسمح بدخول 

وقت  أو  يف  البيطرية  البواية  إىل  الخيل  مع  بالدخول 

يتم  للفحص سوف  الجواد  تأخري متعمد عن عرض  وأي 

التعامل معه برصامة.

للدخول  وقت  تسجيل  تتطلب  الجواد  فحص  إعادة   .12

من جديد.

13. سيتم إعادة فحص الجواد قبل 15 دقيقة من املغادرة 

تقريباً.

14. أي حصان ينسحب بعد انطالق السباق يجب عرضه 

عىل الطبيب البيطري املسؤول قبل مغادرته مكان السباق.

15. سوف يكون هناك جائزة أفضل حالة جواد.

اللجنـة املنظمـة فـــــي قرية بوذيب للقدرة
سباق Km 240 دولي (***) على ثالثة أيام (80 * 3) من 14 إلى 2013.3.16

قـرية بــوذيـب للقـــدرة، اخلتم، أبوظبي
قمصان بيضاء

1. يجب أن يتم عرض الخيول للفحص البيطري، مصحوبة 

أو  للفروسية  اإلمارات  اتحاد  بجوازات سفر معتمدة من 

الخيول  لتطعيم  حديث  سجل  مع  الخيل  تحصني  وثيقة 

ضد إنفلونزا الخيول.

وأجهزة  القلب  نبضات  لقياس  اإللكرتونية  األجهزة   .2

قلب  نبضات  معدل  لقياس  تستخدم  س��وف  العرض 

الحصان.

للبوابة  إحضاره  قبل  الخيل  وتجهيز  تهيئة  يرجى   .3

يرفض  حصان  أي  السباق.  قبل  ما  لفحص  البيطرية 

يتم  سوف  الطبي  الكادر  عىل  خطراً  يشكل  أو  الفحص 

استبعاده.

4. الرجاء من الفرسان إبراز إثبات شخصية بصورة للفارس 

لدى التقدم إلجراءات الوزن قبل السباق.

الفحص  انتهاء  بعد  التنويري  االجتامع  يعقد  سوف   .5

البيطري.

6. عىل جميع الفرسان ارتداء خوذات واقية للرأس ذات 

أن يكون  للذقن وأحذية ذات كعب عايل  ويجب  حزام 

رأس الحصان غري مقيد وحراً يف الحركة.

الطويل  واللجام  واملهامز  العصا  باستعامل  يسمح  ال   .7

جداً.

مهرجان سمو الشيخ ســـلطان بن زايد آل نهيان
 الدولي السابع للفروسية

الخيول التي ستكمل السباق يف اليوم الثاين يجب عليها املبيت يف االسطبالت املخصصة لها
االتجاهــات التي تــدل عــىل االسطبــل املخصـص لخيــلك تــم إرســالهــا إليــك مبــارشة بالفــاكس

لالستفسار عن كل ما يتعلق باالسطبالت االتصال حتى الساعة 12 ظهراً يوم الثالثاء 2013/3/12  بالسيد سامل البلويش عىل الرقم 5123242 050 أو السيد طارق إكزو عىل الرقم  3270203 050



Minimum WeightMax.PulseStart Date/TimeFirst InspectionAge HorseRide DistanceRide CategoryDay

75 Kg60 bpmThursday 14.3.2013
5:45 (morning)

Wednesday 13.3.2013
2:00 – 4:00 (afternoon)

 7 years and
aboveKm 80CEI ***1

14.3.2013

 Vet  Gate Closing Time Hold Time
        (min)

 Present In
        (min)

            Recovery
Inspection      PresentationsTotal 

Distance (Km) 
   Distance
       (km)ColourPhase

 Until 1:35 in the
 Afternoon

0n 14.3.2013

3020Yes23030Yellow1
4020--26030Blue2

End of Day 120--28020Green3

White Rider Vests

1. Horses must be presented with an FEI passport or an 
FEI approved National passport  with  Recognition card 
with uptodate influenza vaccination record
2. The electronic heart rate monitor and display system 
shall be used to determine the heart rate of horses as 
per set protocol.
3. At the Pre-ride Inspection please ensure that your 
horse is sufficiently warmed up before you bring 
it for inspection. Any horse which will not permit 
examination or which is dangerous to the examiners 
shall be eliminated.

4. Riders must present their Photo ID card when 
they come for weighing.
5. Pre-ride Briefing will be held at the end of the First 
Inspection.
6. Riders must wear hard type riding helmets with 
chin strap and shoes with heels unless they use caged 
(boxed) or equestrian stirrups.
7. Whips (or use of any other items as a whip)  
and spurs  are prohibited and may lead to 
disqualification.
8. Riders must be mounted at the Start and End of Day 1

Bou Thib Endurance Village Organising Committee
CEI 3* 240 km (80 x 3) Three Day Endurance Ride on 14th – 16th March 2013

Bou Thib Endurance Village,Al Khatem, Abu Dhabi

9. Private cars are not permitted in any forestry area. 
Crew members & drivers please note that any 
act amounting to intimidation of a competition 
horse will be severely dealt with. Giving water or 
assistance from inside a car is forbidden. 
10. No crewing in the entrances or inside the vet gate.  
Crew is not permitted to wait for the horse at the Time 
Window.
11. Only two persons are permitted with the horse inside 
gate. Any act of deliberate delay in presenting the 
horse for examination will be severely dealt with.

12. Pulse Re-Inspection requires a new Vet-In Time. The 
exit of the horse from the Vet Inspection Area must be 
recorded at the “Way Out” window before a new Vet-In 
Time can be given.
13. Recovery Inspections shall be approx. 15 minutes 
before departure.
14. A horse that does not continue after having started 
in the competition, must be seen by an official Ride 
Veterinarian.
15. There will be a Best Conditioned Horse Competition.

Requests for stables until 12 noon on Tuesday 12.03.2013 to Mr. Salem Al Balooshi 050- 5123242/Mr. Tariq Aqizou  050- 327020

HORSES CONTINUING ON DAY-2  MUST REMAIN OVERNIGHT IN THE DESIGNATED STABLES
Please see Directions for the Stabling of your Horse,  faxed to you separately

H. H. Sheikh Sultan Bin Zayed Al Nahyan
7th Int’l Equestrian Festival


