Date: 18 Aug. 2021
Ref: 482/2021

TO: JUMPING/DRESSAGE
ALL: CLUBS, STABLES & CENTRES.
In the beginning of the new season 2021-2022,
We are pleased to welcome you all in the sport of
Jumping/Dressage. To run these events the
Federation will strictly impose COVID Protocol as
per General Authority of Sports and FEI which will
publish with the official season calendar soon.

 كـافة األندية:إلى
ومراكز الفروسية واالسطبالت لقفز الحواجز والترويض

في بداية الموسم الجديد لفروسية قفز الحواجز والترويض
 يسرنا ان نرحب بكم جميعا متمنين لكم التوفيق2022-2021
 ونود إعالمكم بأن االتحاد، والنجاح في البطوالت القادمة
سوف يطبق البروتوكول الخاص بجائحة كورونا في جميع
البطوالت والمسابقات الصادرة من الهيئة العامة للرياضة
والشباب والجهات المحلية واالتحاد الدولي للفروسية والذي
.سيتم نشره مع برنامج المسابقات قريبا

In reference to this we would like to draw your
attention that this season online registration for
riders and horses will start 2021 /08 /22 We
request you to settle the outstanding dues in the
Federation if any.

ونود االشارة إلى أن عملية التسجيل االلكتروني للفرسان والخيول
ًوبناءًعليهًيرجىًتسويةًكافةًاألمور
ً
2021/08/22 سوف تبدأ في
.الماليةًالمستحقةًانًوجدت

All riders should update their profile (copy of
Passport. UAE ID, Mobile, Photo and Email &
kindly attached all the required documents in the
registration system and verify their validity,
especially the validity of the certificate of no
objection for foreign riders) incomplete
information will not accepted.

كما يجب على جميع الفرسان تحديث معلوماتهم الشخصية (صورة
)الجواز – صورة الهوية – رقم الهاتف المتحرك – صورة شخصية
وارفاق كافة الوثائق المطلوبة في نظام التسجيل والتأكد من
ًصالحيتها وخصوصا شهادة عدمًالممانعةًبماًيخصًالفرسان
األجانبًواالًلنًيتمًقبولًتسجيلهم

All concerns to review horse’s passports, validity,
ownership, vaccination records.

ونرجو من الجميع مراجعة سجالت الخيول وجوازاتها وتجديدها
وملكياتها وجدول اللقاحات

Thanking you in advance for your kind cooperation.

Dr. Ghanem Al Hajri
Secretary General
UAE Equestrian & Racing Federation

.وتفضلو بقبول فائق االحترام والتقدير

