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 إستمارة تنظيم فعالية دولية اللتقاط االوتاد

APPLICATION FOR CONDUCT OF  

INTERNATIONAL TENT PEGGING EVENTS 

 

 

1. NAME OF THE FEDERATION HOSTING THE EVENT                        1. إسم االتحاد المستضيف للفعالية    

          

 

2. NAME OF ORGANIZER (IF DIFFERENT OF NO.1)                   )1 2. إسم منظم الفعالية ) إذا أختلف عن رقم 

 

 

3. NAME OF THE SPONSORS ( IF ANY )                                                                    )3. إسم الرعاة )إن وجد 

 

 

4. PROPOSED DATES OF EVENT                                                                                4. موعد الفعالية المقترح 

 

 

5. Type of the Event                                                                                                                        5. نوع الفعالية 
World Cup      World Cup Qualifier        بطوةل كأس العامل      بطوةل تأأهيل كأس العامل 

Beach Game Competition     Individual Competition       بطوةل شاطئية      بطوةل الفردي 

Ladies Competition     Traditional Competition       بطوةل نسائية      بطوةل تقليدية 

Master Competition     Military Competition       بطوةل الرواد      بطوةل عسكرية 

University Competition      Invitational Competition       بطوةل اجلامعات     بطوةل صداقة 

Junior U/21 Competition      Young U/16 Competition       بطوةل ش باب حتت 21 س نه      بطوةل انش ئني حتت 16 س نة 

Other                        أأخرى 

6. PROPOSED (CITY/VENUE)                                                                                  6. المكان/ المدينة المقترحة 

 

 

7. No of Horses/Name of the countries                                                            7. عدد الخيول / اسماء الدول المشاركة 

        

 

 

 

8. TYPE OF ACCOMMODATION OFFERED FOR THE EVENT                  8. نوع المسكن المتوفر للفعالية 

  Hotel -                                                                  فندق  -

  Full Board -           تغذية كاملة  -

   Half Board (Check ) -   إفطار - غداء - عشاء   Breakfast- Lunch- Dinner      )ضع عالمة صح( تغذية جزئية -

  أخرى -
 

 يتحمل المشارك تكاليف السكن والتغذية
Accommodation & Food by the Participation 

 - Others 

 

9. Transport offered for the event                                                                 9. وسائل النقل المتاحة لهذة الفعالية 

 Full Time -      طوال الوقت  -

  Part Time -                                                                          وقت جزئي -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019 

10. Names of Proposed Ground JURY/ Instructor           10. أسماء أعضاء لجنة الحكام المقترحة/المحاضر             

Name  Task االسم  الوظيفة 

 President رئيس اللجنه  

 Elect Judge حكم الكتروني  

 Manual Judge حكم يدوي  

 Judge Member حكم مساعد  

 Judge Member حكم مساعد  

 Judge Member  

(time keeper) 
 حكم مساعد

 )ضابط الوقت (
 

 Judge (Middle) حكم ميدان وسط  

 Judge ( Start.L)  حكم خط البداية  

 Judge (End.L)  حكم خط النهاية  

11. Names of Proposed Veterinary committee                                        11. أسماء أعضاء اللجنة البيطرية المقترحة 

Name  Task  االسم  الوظيفة 

 President  رئيس اللجنه  

 Member  عضوا  

 Member  عضوا  

12. Names of Proposed Appeal committee                                              12. أسماء أعضاء لجنة األستئناف المقترحة 

 President  رئيس اللجنه  

 Member  عضوا  

 Member  عضوا  

13. Any other details relevant towards the conduct of the event        13. أي تفاصيل أخرى ذات صلة بتنظيم الفعالية 

 

14. Any previous experience of organizing international events        14. أي خبرة سابقة في تنظيم الفعاليات الدولية    

 

 

Other                                                                                                                                               أخرى

                                                                                       

 Note                                                                                                                                              مالحظة

  All competitions must comply with ITPF Rules & Regulations   

 اللتقاط االوتاد الدولي تحاداال ئحاولو قوانين مع قتتواف أن يجب المسابقات جميع

 

Date :                                                                                                                                           :  التاريخ 

Signature of NF:                                                                                                        :توقيع االتحاد الوطني 

Stamp                                                                                                                                               الختم

             

 For official use                                                                                                     لالستعمال الرسمي            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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


