


الطيور جمع 
2020يوليو 31مارس إلى 1من 

يجب على المتقدمين ملء نموذج الطلب وتقديمه مع شهادة نسب . 1

.الطير إلى الشخص المسؤول أو ادارة النقطة

نموذج طلب التسجيل

في حالة كون مقدم الطلب ليس المالك الحقيقي للحمام، يجب . 2

على هذا المتقدم الحصول على موافقة إلرسال الحمام أو خطاب 

.تفويض من مالك الحمام

ويجب . يمكن إرسال الحمام من المربين المحليين والدوليين. 3

المشاركين قراءة الشروط بعناية وقبول قواعد / على المربي 

.االدارة المنظمة

يوًما تقريًبا ويجب 60و 45يجب أن يتراوح عمر الحمام بين . 4

.  2020وضع حلقة الحمام المعتمدة والصحيحة لكل دولة في عام 

المربيين الذين يريدون تصنيفهم في سباق / بالنسبة للمشاركين 

الجائزة الكبرى ، فإنه يتوجب وضع الحلقة الصادرة من قبل 

.وذلك اجبارياFCIاالتحاد الدولي للحمام الزاجل ال 

في حال وجود اي اوبئة في اي من الدول الراغبة بالمشاركة . 5

في سباق النقطة والتي  قد تنتشر وتكون مصدر تهديد لصحة 

الطيور  فانه من المستحيل قبولها ما لم يتم التاكد من خلو 

.  هذا الوباء وفقا لتقرير المنظمة العالمية المسؤولة عن ذلك

المشاركين / في حالة اختيار اسم للفريق من قبل المربين . 6

فانة من غير الممكن  تغيير أو تعديل االسم بعد ذلك ألي سبب من 

.األسباب

رسوم االشتراك

.دوالر أمريكي لكل حمامة550رسوم االشتراك هي . 1

دوالًرا 550المربي سداد مبلغ مقداره / يتعين على المشارك . 2

أمريكًيا للمنظم كبدل رفع للحمامة األولى ؛ حيث يتم إجراء هذه 

.فريق/ الدفعة مقابل حمامة واحدة 

على اسم )USD550حمامة فهي تخضع لـ 20مثال في حال ادخال 

الفريق التي أعطيت عند اإلدخال األول ، فان تغيير أو تعديل 

(االسم بعد ذلك غير ممكن ألي سبب كان

في حالة وجود حمامة مريضة أو ميتة أو مفقودة أثناء التدريب . 3

المربي بمثل هذا الحادث ؛ حيث / ، يقوم المنظم بإبالغ المشارك 

المربي استبدال أو إضافة حمامة جديدة بأخرى / يمكن للمشارك 

لن يتحمل (. 2020يوليو 31مارس إلى 1خالل الفترة من . )جديدة

.المنظم مسؤولية مرض أو موت أو فقد الحمام في أي حال من االحوال

في حالة عدم وجود حمام متبقي للمربي المشارك قبل التصفيات . 4

USD550سيتم استرداد رسوم االشتراك على النحو المذكور . كم120

لكل فريق



كم ، يتعين 120عند االنتهاء من جولة التصفيات على مسافة . 5

المربي دفع رسوم االشتراك وفًقا لعدد الحمام / على المشارك 

سيؤدي هذا إلى تفعيل . الموجود ، مع خصم المبلغ المدفوع مقدًما

الحمام المؤهل للسباقات الثالثة التالية ، على سبيل المثال ، 

حمامة بعد جولة التصفيات على 20حمامة من اصل 18إذا تم رجوع 

المربي دفع رسوم االشتراك / كم ، يتعين على المشارك 120بعد 

.حمامة المتبقية17لل 

قبل سيتم دفع مصاريف الشحن والشحن لجامع الحمام من . 6

.المشاركين

العمالت المقبولة للدفع ، هي البات التايلندي والدوالر . 7

ومع ذلك ، فإن الرصيد القائم سوف يعتمد على . األمريكي فقط

.العملة األصلية التي تم دفعها في أول إدخال

سيتم منح الجوائز بناًء على العملة األصلية التي تم . 8

.استخدامها ألول إدخال

سوف يستخدم المنظم سعر صرف العمالت األجنبية لبنك تايالند . 9

.كمعيار لتبادل البات التايلندي إلى الدوالر األمريكي

المنافسة و المبادئ التوجيهيةقواعد 

بعد إرسال الحمام إلى لوفت المطيار وتحت إشراف الجهة . 1

المربي الحق في االتصال الجسدي مع / المنظمة ، ليس للمشارك 

.الحمام

سيغطي المنظم حلقة الرقاقة لكل حمامة مشاركة من أجل منع . 2

االحتيال المحتمل

في كل جولة من المسابقة ، سيتم تغيير لون غطاء الحلقة ؛ . 3

.وفي الجولة األخيرة ، سيتم إزالة غطاء الحلقة

في حالة وجود مرض أو اصابة قد تحول دون تمكن الحمام من . 4

فان القرار الذي تتخذه لجنة الحكام . المشاركة في أي سباقات

.سوف انهاء استمرار الحمامة بالمشاركة

في السباق الثاني الذي تبلغ مسافة Pigeon Grand Prixسباقات . 5

لمن يرغب في الحصول على مرتبة . FCIكم سوف تعترف به 430

.FCIومعتمدة من قبل 

كم ، في حالة عودة الحمام بعد إغالق 120الجولة التاهيلية . 6
سيتم . الساعة ولكن قبل أن يبدأ السباق األول يعتبر الحمام مؤهل

المشارك من قبل اللجنة المنظمة سواء دفع أو / إخطار المربي 
المربي عدم / إذا قرر المشارك . عدم دفع ثمن تفعيل تلك الحمامة

دفع رسوم االشتراك ، فسيتم رفض جميع الحمام المؤهل من جميع 
في هذه الحالة . السباقات وسيتم إنهاؤها من المشاركة على الفور

، يكون للمنظم الحق في بيع الحمام أو الشروع في أي إجراءات 
أخرى حسبما يراه مناسًبا ؛ حيث تكون أموال الجائزة وعائدات 

.المزاد تحت ملكية المالك الجديد أو الجهة المنظمة

رسوم االشتراك

كم 530كم و 430كم و 330جميع السباقات الثالثة التي تبلغ . 7
سيفتح المنظم نظام الساعة في كل سباق لمدة يومين منذ يوم السباق 

(مساًء في اليوم التالي ليوم السباق6سيغلق نظام الساعة )



تايلند

PATTAYA
ONE LOFT RACE

1
2

3

ريح

السباقات المؤهلة/ التدريبات 

مقاطعة كابينبوري ( 2019نوفمبر )كم 120لتكون مؤهالً لمسافة 

بمقاطعة براشينبوري

كم في 330السباق األول لمسافة 2020( ديسمبر)كانون األول 21

في مقاطعة سورينKapchoengمنطقة 

كيلو متر بحي 430السباق الثاني 2020( ديسمبر)كانون األول 30

كانطارلك ، مقاطعة سيساكيت

كم سيرينهورن ، مقاطعة أوبون 530سباق نهائي 2021يناير 9

راتشاثاني

يوم واحد قبل السباق: الطيور في االقفاص* )

كلم سيتم 430السباق الثاني لمسافة ** 

FCI Racing Pigeon Grand Prixقبل االعتراف به من 

جوائز

جائزة70. كم330األول السباق 

جائزة100. كم430السباق الثاني 

جائزة256. كم530سباق النهائي 

جوائز خاصة

جوائز6التفوق العام 

جوائز10( حمامات10فريق من )فريق كبير 

جوائز10( حمامات6فريق من )فريق صغير 



السباقات الجوائز الموقع اإلجمالي بالدوالر األمريكي

سباق النهائي 1st شهادة+ الكأس الملكية  1 160,000

كم 530 2nd شهادة+ الكأس  1 80,000

3rd شهادة+ الكأس  1 40,000

4th – 10th شهادة 7 15,000

11th – 50th شهادة 40 3,000

51st – 256th شهادة 206 1,500

256

السباق الثاني 1st شهادة+ الكأس الملكية  1 15,000

كم 430 2nd شهادة+ الكأس  1 9,000

FCI 3rdمعترف بها من قبل  شهادة+ الكأس  1 4,000

4th – 100th شهادة 97 650

100

السباق األول 1st شهادة+ الكأس الملكية  1 10,000

كم 330 2nd شهادة+ الكأس  1 6,000

3rd شهادة+ الكأس  1 2,000

4th – 70th شهادة 67 550

70

ACE PIGEON 1st شهادة+ الكأس الملكية  1 20,000

330+430+530 km 2nd شهادة+ الكأس  1 15,000

3rd شهادة+ الكأس  1 10,000

4th شهادة+ الكأس  1 8,000

5th شهادة+ الكأس  1 5,000

6th شهادة+ الكأس  1 3,000

6

فريق كبير 1st شهادة+ الكأس  1 20,000

(حمامات10فريق من ) 2nd شهادة+ الكأس  1 10,000

3rd شهادة+ الكأس  1 6,000

4th – 10th شهادة+ الكأس  7 3,000

10

فريق صغير 1st شهادة+ الكأس  1 10,000

(حمامات6فريق من ) 2nd شهادة+ الكأس  1 5,000

3rd شهادة+ الكأس  1 3,000

4th – 10th شهادة+ الكأس  7 2,000

10

الجوائز



كم120التصفيات على بعد جولة 

5كم ، ستقوم اللجنةالمنظمة بفتح نظام الساعة 120الجولة المؤهلة . 1

:  وسيتم غلق نظام الساعة في اليوم الخامس( بما في ذلك يوم االنطالق)أيام 

مساءً 6.00

المربيين مشاهدة النتيجةالمؤهلة من خالل الموقع / يمكن للمشاركين . 2

ستقوم اللجنة المنظمة بتحميل رقم الحلقة وصورة www.oneloftrace.liveالتالي 
الجناح للحمامة  الغير مفعلة على موقع 

www.pattayaoneloftrace.com/participant.php ستصدر اللجنة المنظمة الفواتير بما

المربين/ في ذلك الحلقة وعدد الحمام المؤهل للمشاركين 

بالنسبة للحمام الذي عاد خالل األيام الثالثة األولى من تاريخ إطالقه في . 3

المربي دفع رسوم االشتراك / ، يتعين على المشارك ( كم120)جولة التصفيات 

.لجميع الحمام الموجود، دون استثناء

/  بالنسبة للحمام الذي عاد بعد األيام الثالثة األولى ، يجوز للمشارك . 4

المربي اختيار ما إذا كان يجب دفع رسوم االشتراك أو عدمه من أجل أن يكون 

المربي عدم / إذا قرر المشارك . الحمام مؤهالً للجوالت التالية من المنافسة

دفع رسوم االشتراك ، يتم رفض تلك الحمامات المؤهلة من جميع األجناس وسيتم 

في هذه الحالة ، يكون للمنظم الحق في . . إنهاؤها من المشاركة على الفور

بيع الحمام أو الشروع في أي إجراءات أخرى حسبما يراه مناسًبا ؛ حيث تكون 

أموال الجائزة وعائدات المزاد تحت ملكية المالك الجديد أو الجهة 

.المنظمة

أيام من تاريخ عودة 5المربي بدفع رسوم الطلب خالل / يقوم المشارك . 5

في حالة عدم سداد هذه الدفعة في (. كم120)الحمام في الجولة التأهيلية 

غضون الوقت المحدد أم ال وفًقا للفواتير الصادرة ، يتم رفض جميع الحمامات 

في هذه . المؤهلة من جميع السباقات وسيتم إنهاؤها من المشاركة على الفور

الحالة ، يكون للمنظم الحق في بيع الحمام أو الشروع في أي إجراءات أخرى 

حسبما يراه مناسًبا ؛ حيث تكون أموال الجائزة وعائدات المزاد تحت ملكية 

.المالك الجديد أو الجهة المنظمة

كم ، 120في حالة فقد الحمام أو إصابته بعد جولة التصفيات على بعد . 6

.لن يتم رد رسوم االشتراك في أي حال

--------------------------------------------------

 ACE PIGEONجائزة 

.  نظًرا ألن هذا هو سباق نقطة واحدة ، فإن مسافة السباق لكل حمامة متساوية
وبالتالي ، يجب على الحمام الذي لديه الحق في الفوز في حمام اآلس إكمال 

كم و 430كم و 330جميع السباقات الثالثة والحصول على النتائج التي تبلغ 
كم سيفتح المنظم نظام الساعة في كل سباق لمدة يومين منذ يوم السباق 530

(مساًء في اليوم التالي ليوم السباق6سيغلق نظام الساعة )

معايير للفائز آيس بيجون

إلى الحمام الذي يحتل المرتبة األولى في جميع aceسيتم منح جائزة الحمام 
كم ، وسيكون الحمام 530كم و 430كم و 330السباقات الثالثة ، والتي تبلغ 

:ذو أدنى مجموع ترتيب هو الفائز كالتالي

1000× المرتبة 

المسافةxمجموع الحمام 



الفريقجائزة

(حمامات10فريق من )فريق كبير 

حمامات باستخدام نفس اسم 10المربيين الذين أرسلوا / بالنسبة للمشاركين . 1
الفريق في األول الذي تم إدخاله ، فاعتبروا كفريق واحد ، على الرغم من أنه بعد 

حمامات ، ال يزال هذا 10كم مؤهل ، عاد الحمام من نفس الفريق بأقل من 120
.الفريق مؤهل  لجائزة فريق كبير

حمامات باستخدام نفس 10المربيين الذين أرسلوا أكثر من / بالنسبة للمشاركين . 2
اسم الفريق في الحمام الذي تم إدخاله ألول مرة ، فإن لهذا الفريق الحق في 

اختيار الحمام الخاص بهم لتكوين فريق جديد للحصول على جائزة فريق كبير مؤهل 
، ال يمكن تكرار رقم حلقات الحمام وتحتاج إلى تحديد ( حمامات10فريق مكون من )

.في نهاية اسم الفريق( على التوالي)... ، ( L-TEAM B)،  (L-TEAM A)مع 

يحتاج الحمام المؤهلون للحصول على جائزة الفريق الكبير إلى تدوين رقم . 3
الخواتم في كل فريق ، مع التأكيد مع الجهة المنظمة ، بمجرد انتهاء جولة 

.يوًما15كم ، يجب أن يتم هذا الفريق في غضون 120التصفيات على مسافة 

. مربي فريق تشكيل غير مؤكد في غضون فترة زمنية محددة/ في حالة المشاركين . 4
.وسيتم تشكيل فريق تلقائيا من قبل المنظم الذي التسلسل حسب رقم الحلبة

المربي إجراء أي تغييرات / عند االنتهاء من تشكيل الفريق ، ال يحق للمشارك . 5
المشمول بالفريق( الفرق)على اسم الفريق 

(حمامات6فريق من )فريق صغير 

حمامات باستخدام نفس اسم 6المربيين الذين أرسلوا / بالنسبة للمشاركين . 1
كم مؤهل 120الفريق في المرة األولى ، فكروا كفريق واحد ، على الرغم من أنه بعد 

حمامات ، ال يزال لدى هذا 6، كانت الحمامات من نفس الفريق قد عادت أقل من 
.الفريق  لجائزة فريق صغير

حمامات باستخدام نفس 6المربيين الذين أرسلوا أكثر من / بالنسبة للمشاركين . 2
اسم الفريق في المرة األولى ، فإن الحمام المؤهل ، مثل هذا الفريق له الحق في 
اختيار الحمام الخاص بهم إلنشاء فريق جديد للحصول على جائزة فريق صغير مؤهل 

، ال يمكن تكرار رقم حلقات الحمام وتحتاج إلى تحديد ( ( حمامات6فريق مكون من )
.في نهاية اسم الفريق( على التوالي)... ، ( S-TEAM B)،  (S-TEAM A)مع 

يحتاج الحمام المؤهلون للحصول على جائزة الفريق الصغير إلى تدوين عدد . 3
الخواتم في كل فريق ، مع التأكيد مع المنظم ، بمجرد انتهاء الجولة التأهيلية 

.يوًما15كلم ، يجب أن يتم هذا الفريق في غضون 120التي تبلغ 

وسيتم . مشارك فريق تشكيل غير مؤكد في غضون فترة زمنية محددة/ في حالة مربي . 4
.تشكيل فريق تلقائيا من قبل المنظم الذي التسلسل حسب رقم الحلبة

المربيين الذين يحق لهم الحصول على جائزة فريق كبير / بالنسبة للمشاركين . 5
فريق )، يمكنهم أيًضا الحصول على جائزة فريق صغير ( حمامات10فريق مكون من )

المربي بحاجة إلى إبالغ عدد حلقات واضحة لتشكيل / المشاركون (. حمامات6مكون من 
بشكل منفصل مع فريق كبير ، ال يمكن تكرار عدد ( حمامات6فريق من )فريق صغير 

.حلقات الحمام

المربي إجراء أي تغييرات / عند االنتهاء من تشكيل الفريق ، ال يحق للمشارك . 6
.المشمول( الفرق)على اسم الفريق 

للفائز بجائزة الفريقمعايير 

(  كم530)من السباق النهائي 256الحمام فقط الذي يحتل المرتبة األولى في ترتيب 
مرتبة ، 256في أول  .مؤهل للحصول على جائزة الفريق الكبير وجائزة الفريق الصغير

في . سيكون الفريق الذي يتمتع بأكبر عدد من الحمام الذي تم إرجاعه هو الفائز
حالة وجود عدد متساٍو من الحمام الذي يتم إرجاعه ، سيتم تحديد الفريق الفائز من 

سيكون الفريق الذي حصل على أعلى . تصنيف الحمام الذي تم إرجاعه األول لكل فريق
أي . تصنيف في الحمام األول الذي تم إرجاعه هو الفائز وحصل على جائزة الفريق

 .حمام ال يستوفي المعايير المذكورة أعاله لن يكون مؤهالً للحصول على جائزة الفريق

المزاد والجوائز
يجب أن يكون في تاريخ  .530kmاألعلى من السباق النهائي 256الحمام في ترتيب جميع  .1

بالنسبة للحمام  .3 .(٪40)والمنظم ( ٪60)يتم تقاسم عائدات المزاد بين المالك  .2 .المزاد
أي حمام بدون  .4 .٪ من العرض األول40الباقي من المزاد ، يجوز لصاحب الحمام شرائها بسعر 

حيث يكون للمنظم الحق في متابعة أي تصرفات حسب . مزايد سيكون تحت ملكية المنظم
المربي جمع العائدات وجوائز األموال في تاريخ المزاد من / قد يطلب المشارك  .5 .االقتضاء

يكون صاحب الحمام مسؤوالً عن الضرائب أو النفقات األخرى  .6 .خالل تقديم نموذج الطلب كدليل
بالنسبة لجميع حمامات الحمام ذات الترتيب  .7 .المتعلقة بأموال الجائزة أو عائداتها

يتم تقاسم عائدات . ]، يجب أن تنضم إلى المزاد على الموقع اإللكتروني256األعلى من 
المنظم له الحق في التعديل أو تعديل  *** [(٪40)والمنظم ( ٪60)المزاد بين المالك 

يجب على الحمام في الخارج التعامل  ***القواعد واللوائح المذكورة أعاله دون إشعار مسبق
يرجى . بالنسبة ألي بلد ال يوجد جامع حمامة مرخص) !فقط PIPRمع جامع الحمام المعتمد من

 (pattayaoneloftrace@gmail.comإبالغنا مباشرة عبر



PATTAYA INTERNATIONAL PIGEON RACE

99 Moo 5, Pong, Banglamung, Chonburi, THAILAND 20150

Tel. +66 83 028 8999, +66 83 029 9888

www.pattayaoneloftrace.com | email: pattayaoneloftrace@gmail.com

SPONSORED BY

Netherlands, Belgium, Bulgaria, Spian
Name: Esther Bultman

Tel:  +31 641949423  
E-mail: info@duivendirect.nl 

Germany
Name: Werner.A.Waldow

Tel: 0049 172 2626841
E-mail: Werner.A.Waldow@gmx.de

Kuwait
Name: Jassim al kulab

Tel: +965 99073277
E-mail: onekey9@hotmail.com 

Poland
Name: Arkadiusz Maziarz

Tel: 692 468 569
E-mail: info@maziarz-pigeons.pl

Portugal
Name: Sergio Ferreira
Tel: 0031611566853

E-mail: Sergioferreira@ziggo.nl

United Kingdom
Name: RICHARD Millington

Tel: 07935835496
E-mail: rwmillington@gmail.com

Norway, Sweden, Denmark
Name: Martin Hansen

Tel: +45 21246886
E-mail: martin@dapirace.com, m@hansen023.dk

Cananda/North America
Name: Linda and Oscar Devries

Tel: (1)613-989-1526,(1)613-290-0783
E-mail : dutchtoucholr@gmail.com

South Africa
Willie Steenkamp

Tel : +24 741147621
E-mail : willie@sapigeon.co.za

China
Name: Huang Jian

Tel: +8613001910071
E-mail: 709745506@qq.com

Chinese Taipei
Name: Teng Chi Hung

Tel: 0987950575
E-mail: zx12r70@yahoo.com.tw

Authorized pigeon collectors

Philipines
Name: Miguel Ryann Gabrielle IV

Tel: +63 936 064 5388
E-mail:mondialgrandprix.philippines@gmail.com

الطيورجامعقائمة


