Victoria Falls World Challenge Pigeon Race
تسليم  2022لسلسلة  Super Ace Raceلعام 2023
ر
الملخص  -و لمزيد من التفاصيل راجع ر
االكتون
الشوط و األحكام كاملة عىل الموقع
 1500000مليون و خمسمائة الف دوالر امريك عىل مدى  12منافسة  622 ،جائزة مع شهادات  26 ،كأس  .باالضافة إىل سباقات
المكافآت

المنافسة الرئيسية عىل السوبر أيس بقيمة  800الف دوالر أمريك
ر
طت مفعل و  3طيور احتياط.
رسوم االشتاك  1000دوالر أمريك لكل ر
ر
الشوط:
ر
طت واحد مدفوع األجر ( مفعل ) عند االستالم و  3طيور احتياط
 .1فريق واحد أو أكث يتكون من ر
 .2التفعيل قبل سباق الهوت سبوت الثالث يحق للطائر المنافسة عىل السوبر أيس وبعد ذلك ال يحق له المنافسة عىل السوبر أيس
و لكن يحق له المنافسة يف السباقات االخرى
 .3رصيد الحمام المفقود ( يف حال عدم وجود احتياط )
_ ف حال ضياع الطث قبل سباق الهوت سبوت الثالث ر
يسثجع الرصيد بالكامل لحساب المتسابق
ر
ي
_ ف حال ضياع الطث بعد سباق الهوت سبوت الثالث ال شء ر
يسثجع
ر
ي
ي
 .4يجب تطعيم جميع الطيور ضد فايروس باراميكسو يف عمر  21اىل  24يوم (  14يوم قبل االختالط بالحمام اآلخر )
ديسمت 2022
 .5ستتم عمليات التسليم من قبل الوكالء من يوليو لغاية
ر
الطث ألول
الطت من قبل صاحبه
األصىل بعد  7أيام من سباق الهوت سبوت السادس يحق إلدارة النقطة بيع ر
 .6يف حال عدم تفعيل ر
ي
ر
االشثاك
شخص يدفع رسوم
صاف قيمة البيع ربي ادارة النقطة و
 .7يف نهاية السباقات سوف يتم اختيار بعض الحمام و عرضه للبيع .سيتم توزي ع  %50من
ي
الطث بواقع  %25لكل جهة
المتسابق الذي فعل ر
( هذا ر
الطت األصىل )
الشط ينطبق عىل الحمام المفعل من قبل اشخاص آخرين و ليس صاحب ر
ر
الت لم يتم اختيارها للبيع بعد اإلنتهاء من جميع السباقات بما فيها السباقات اإلضافية إن وجدت ،يمكن شاؤها من قبل
 .8الطيور ي
غث قابل للتحويل
امريك باإلضافة اىل تكاليف الشحن و الحجر
الطث مقابل  500دوالر
الصح .هذا الحق ر
الشخص الذي فعل ر
ي
ي
 .9ال يمكن للحمام الذي شارك ف السباقات دخول اي سباقات

المنافسات
 .1سوبر ايس  ( 2023الطائر الحاصل عىل أعىل معدل نقاط )
الجائزة 800 :ألف دوالر موزعة عىل  350مركز
المنافسون :جميع الحمام المفعل يف سباق الهوت سبوت الثالث

 .1جميع الطيور المفعلة قبل سباق الهوت سبوت الثالث لها الحق يف المنافسة عىل السوبر أيس
التاىل:
 .2تشمل  5سباقات نظمت عىل النحو ي
_ سباق الهوت سبوت الثالث  300كيلو تقريبا
_ سباق الهوت سبوت الرابع  375كيلو تقريبا
_ سباق الهوت سبوت الخامس  440كيلو تقريبا
_ سباق الهوت سبوت السادس  300كيلو تقريبا
النهائ  600كيلو تقريبا (  372ميل )
_ السباق
ي
طت المنافس ف السوبر أيس التسجيل وقت السباق ف سباقات الهوت سبوت بإستثناء السباق النهان
** ال يجب عىل ال ر

 .2السباق النهان
الجائزة 400 :ألف دوالر أمريك موزعه عىل  200مركز
المنافسون :جميع الحمام الذي تم تفعيله
ملخص :سباق صعب يبلغ مسافته حوالي  600كيلو متر في ظروف أفريقية شبه قاحلة يبدأ في المنطقة الجنوبية الشرقية الى الشمال
الغربي  ،مرورا بمحمية هوانج للحياة البرية و التي تبلغ مساحتها  14600كيلو متر مربع ،مع رذاذ شالالت فكتوريا و هي المؤشر
لوصول الحمام الى منزلهم

 .3منافسة الفرق ( مجموع  3طيور للفريق في كل سباق من سباق هوت سبوت ) 2
الجائزة 200 :ألف دوالر امريكي موزعة على  5مراكز
 .1يحق لكل متسابق المشاركة في فريق واحد فقط و يجب عليه اختيار  7طيور مفعله كحد أقصى قبل سباق الهوت سبوت الثاني.
يمكن اإلختيار من بين جميع الحمام الذي يستابق بنفس اإلسم .لن يسمح بإجراء أي تغييرات على هذه الطيور بعد ذلك
 .2ال يمكن استخدام نفس اسم المتسابق في أكثر من فريق واحد ألغراض هذه المسابقة .ال يمكن تغيير االسم المختار للمشاركين بعد
الهوت سبوت األول
 .3سيتم إدخال المشاركين الذين لديهم  7طيور أو أقل تلقائيا
 .4تضاف النقاط من أول  3طيور للفريق في سباقات الهوت سبوت  6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2و السابق النهائي معا
 .5يجب تسجيل ما ال يقل عن طير واحد للفريق لكل سباق في وقت السباق المسموح حتى يبقى الفريق مشارك في المنافسة

 .4سباقات الهوت سبوت
الجائزة 75 :ألف دوالر مقسمة على  60مركز
المنافسون :جميع الحمام المفعل
نقاط السباق :سباقات هوت سبوت  5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1و 6

ملخص :الزيادة التدريجية في المسافات و في صعوبة سباقات الهوت سبوت هي العنصر األساسي في اكتساب الحمام للياقة و تجميع
النقاط في منافسة السوبر أيس .يجيب ان تصبح الطيور الئقة و قوية أثناء السباقات و قدرتها على التحمل ة التعلم كيفية العثور على
طريقها للمنزل من مسافات أطول و أطول  ،و التعامل مع الحيوانات المفترسة و العثور على المياه أثناء الطيران في قلب أفريقيا.

 .5قراند أفرج
( شاملة جميع االنطالقات على األنترنت بإستثناء فترة ما قبل التدريب )
الجائزة 12 :ألف دوالر مقسمة على  3مراكز
جميع الحمام المشارك في النقطة سينافس على القراند أفرج لغاية الهوت سبوت الخامس  .و فقط الحمام الذي يتم تفعيله قبل الهوت
سبوت السادس سوف يبقى في المنافسة  .و يستبعد الغير مفعل

 .6منافسة الضربة القاضية
الجائزة 10 :آالف دوالر أمريكي للفائز
 .1الحمام الذي يتم تفعيله في الهوت سبوت الثاني سوف يدخل منافسة الضربة القاضية
 .2اول  %50من الحمام العائد في كل سباق من سباقات هوت سبوت  5 ، 4 ، 3 ، 2و  6يستمر في المنافسة
النهائ من الحمام المنافس هو الفائز
طث يصل يف السباق
 .3اول ر
ي
 .7منافسة األندية ( انظر ر
الشوط و األحكام كاملة )
 .8سباقات المكافآت ( انظر ر
الشوط ة األحكام كاملة )

يرج زيارة موقعنا عىل ر
لمزيد من المعلومات ر
األنتنت www.victoriafallswcpr.com

