


س دبــي الـذهـبي
 كـأ

فئــــــة 2
$1,000,000

دبـي شـيماء كالســيك
فئــــــة 1

$6,000,000

1000 غينــيز اإلمــارات
$150,000

دبي مدينة الذهب
فئــــــة 2

$250,000

ند الشبا تروفي
فئــــــة 3

$200,000

 داربـي اإلمــارات
فئــــــة 2

$1,000,000

 البستكية
ليستد

$170,000

س
الوصل ستيك
$60,000

س دبــي العـالـمــي
 كـأ

فئــــــة 1
$12,000,000

تحدي آل مكتوم 
جــولة 3  فئــة 1

$450,000

دبـــــــي تــــيرف
فئــــــة 1

$5,000,000

 جـبـل حــتـا
فئــــــة 1

$350,000

س
دبي ملينيوم ستيك

فئــــــة 3
$150,000

داربـي جمــيرا 
$200,000

س
الكرامــه ستيك
$60,000

س اإلمارات
أوك

فئــــــة 3
$150,000

بلو بوينت للسرعة
فئــــــة 2

$180,000

دبـــي تـروفــي
$100,000

بــالنشــين
فئــــــة 2

$180,000

الراشـــديــة
فئــــــة 2

$180,000

س
سنغسبيل ستيك

فئــــــة 2
$180,000

س
فاير بريك ستيك

فئــــــة 3
$150,000

جميرا كالسيك
$150,000

جميرا كالسيك للمهرات
$100,000

غينز جميرا للمهرات
$150,000

قلعة الفهيدي
فئــــــة 2

$180,000

الشندغة للسرعة
 فئــــــة 3

$150,000

دبـــي للســــرعــــة
$100,000

زعـبـيـل تــيرف
$100,000

الخــــيـــــل تــــروفــــي
$100,000

س
دباوي ستيك
 فئــــــة 3

$150,000

س
فستيفال ستي ستيك

$60,000

ثنــــدر ســــنو
$150,000

تحضيري 2000 غنيز اإلمارات
$60,000

2000 غينز اإلمارات
 فئــــــة 3

$150,000

س
ايبي تومبي ستك

س
المهرات واألفرا
$150,000

زعـــبــيــــل مــــايــــل
فئــــــة 2

$180,000

كــيـب فــيردي
فـئــة 2

$180,000

 دبي غولدن شاهين
فئــــــة 1

$2,000,000

 مهب الشمال
فئــــــة 3

$250,000

 القـــوز للســرعــة
فئــــــة 1

$1,500,000
 ند الشبا تيرف للسرعة

فئــــــة 3
$250,000

كــيرلــين هانديكاب
$100,000

90 - 100 هانديكاب
$75,000

90 - 100 هانديكاب
$75,000

90 - 100 هانديكاب
$75,000

90 - 100 هانديكاب
$75,000

90 - 100  هانديكاب
$75,000

90 - 100 هانديكاب
$75,000

90 - 100 هانديكاب
$75,000

فـــازيـــــرابـــــاد هانديكاب
$80,000

95 - 105 هانديكاب
$80,000

90 - 105 هانديكاب
$80,000

90 - 105 هانديكاب
$80,000

تحـــدي الخـــليج التجـــــاري
$100,000

90 - 100 هانديكاب
$75,000

90 - 100  هانديكاب
$75,000

90 - 100  هانديكاب
$75,000

90 - 100 هانديكاب
$75,000

90 - 100 هانديكاب
$75,000

دبــي كحيـلـة كالســيك
فئــــــة 1

$1,000,000

تحدي آل مكتوم
جــولــة 3   فئـة 1

$75,000

مزرعة الروية
فئـة 2

$40,000
تحدي آل مكتوم
جــولــة 2   فئـة 1

$55,000  
بيج ايزي ارابيان للسرعة

$40,000

تحدي آل مكتوم
جــولــة 2   فئـة 2

$350,000

تحضيري جميرا كالسيك
$150,000

ش 
إرتجـــال دبــــي دا
$100,000

نادي دبي لسباق الخيل كالسيك
$100,000

تحدي آل مكتوم
جــولــة 1   فئـة 1

$50,000

تحدي آل مكتوم
جــولــة 1   فئـة 2

$250,000

 جــودلفـــين مـايل
فئــــــة 2

$1,000,000

 بــرج نهـــار
فئــــــة 3

$250,000

لورد جليترز
95 - 105 هانديكاب

$80,000

س الخـــور
رأ

$300,000

الجـمـعــــة
20 ينـايـر

الجـمـعــــة
13 ينـايـر

الجـمـعــــة
27 ينـايـر

الجـمـعــــة
3 فــبرايـر

الجـمـعــــة
10 فــبرايـر

الجـمـعــــة
17 فــبرايـر

الجـمـعــــة
24 فــبرايـر

السبت السوبر
س

4 مــار
س دبي العالمي

كأ
س

السبت 25 مــار

األرضية عشبي
األرضية رملي

بـرنــامــج الســباقـــات
2
0
2
3

السباقات الرئيسية
للخـيول العـربيــة

الجـمـعــــة
6 ينـايـر

غري مشمولة بالدعم املخصص لكرنفال كأس ديب العاملي

3,200 مــتر

2,810 مــتر

2,410 مــتر

2,000 مــتر

1,900 مــتر

1,800 مــتر

1,600 مــتر

1,400 مــتر

1,200 مــتر

1,000 مــتر

1000غينــيز اإلمــارات
$150,000

س
الوصل ستيك
$60,000

الراشـــديــة
فئــــــة 2

$180,000

س
فاير بريك ستيك

فئــــــة3
$150,000

جميرا كالسيك
$150,000

جميرا كالسيك للمهرات
$100,000

قلعة الفهيدي
فئــــــة 2

$180,000

دبـــي للســــرعــــة
$100,000

زعـبـيـل تــيرف
$100,000

الخــــيـــــل تــــروفــــي
$100,000

س
دباوي ستيك
فئــــــة3

$150,000

س
فستيفال ستي ستيك

$60,000

ثنــــدر ســــنو
$150,000

تحضيري 2000غنيز اإلمارات
$60,000

س
ايبي تومبي ستك

س
المهرات واألفرا
$150,000

زعـــبــيــــل مــــايــــل
فئــــــة 2

$180,000
90-100 هانديكاب

$75,000

90 - 100 هانديكاب
$75,000

90 - 100 هانديكاب
$75,000

95-105 هانديكاب
$80,000

90 -100هانديكاب
$75,000

90 -100هانديكاب
$75,000

90-100هانديكاب
$75,000

بيج ايزي ارابيان للسرعة
$40,000

تحضيري جميرا كالسيك
$150,000

ش 
إرتجـــال دبــــي دا
$100,000

نادي دبي لسباق الخيل كالسيك
$100,000

تحدي آل مكتوم
فئـة1

جــولــة1
$50,000

تحدي آل مكتوم
فئـة2

جــولــة1
$250,000
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ع : عشبي
مجموعص : صناعي

فوز جائزة

مــــوســـــــم
2023 / 2022

20,000 = 20



2023  3

www.dubairacingclub.com

www.emiratesracing.com

 www.emiratesracing.com9452

9305

04 3270077
04 3270010

 2023



ُمســابقــة األشــواط السـبعــــة (الجـــائــزة الكُــبري)

على كل ُمشارك القيام بترشيح الخيل الفائز في كل شوط من األشواط السبعة الواردة بُكتيب السباق.   .1
يُقصد باألشواط السبعة دائماً األشواط الستة األخيرة بالبرنامج.  

يتم توزيع الجوائز المالية المرصودة لألشخاص الحاصلين على سبعة ، ستة ، خمسة ، أربعة ترشيحات صحيحة.   .2
وقد يتم وفي بعض الحاالت إدخال األشخاص الحاصلين على ثالثة ترشيحات صحيحة ضمن الفائزين.  

يتم توزيع الجوائز المالية المرصودة على الفائزين كما يلي:  .3
الجائزة األولى 15,000 درهم (للحاصل على سبعة خيول صحيحة ، من سبعة أشواط )  

عدد 26 فائز لكل منهم 500 درهم الجائزة الرابعة 3,000 درهم   الجائزة الثالثة 4,000 درهم   الجائزة الثانية 5,000 درهم   

إذا لم يتمكن أي مشارك من الحصول على سبعة خيول من سبعة يرحل مبلغ 5,000 درهم للسباق التالي بحيث تزيد الجائزة الي 20,000 درهم  .4 
في السباق الثاني و تتزايد الجائزة  طوال الموسم لحين الحصول عليها. 

سوف لن يتم توزيع أي جوائز مالية لألشخاص الحاصلين على ترشيح أقل من ثالثة خيول صحيحة.  .5

في حال ُمشاركة أكثر من خيل واحد في المركز األول (ديد هيت) / (تعادل)،   .6
فإن جميع الخيول الُمتعادلة تُعتبر فائزة بالمركز األول وذلك عند تحديد األشخاص الفائزين في ُمسابقة األشواط السبعة (الجائزة الُكبرى) .  

ُمســابقــة األشــواط الُمــزدوجــة
على الُمشارك إختيار الخيول الحاصلة على المراكز الثالثة األولى بالتسلسل الصحيح طبقاً للنتيجة الرسمية الُمعلنة لكل شوطين ُمتتاليين.  .1

تشتمل كل أمسية من أُمسيات موسم السباقات 2022/ 2023 على ثالثة ُمسابقات لألشواط الُمزدوجة تسمي:  .2
 (الفئة الُمزدوجة الُمبكرة) و (الفئة الُمزدوجة الوسطى) و (الفئة الُمزدوجة األخيرة).

تبلغ قيمة الجائزة المالية المرصودة لكل فئة ُمزدوجة كما يلي:   .3
5٫000 درهــم الفئة الُمزدوجة الُمبكرة :   ·  
5٫000 درهــم الفئة الُمزدوجة الوسطى:   ·  

5٫000 درهــم  الفئة الُمزدوجة األخيرة:   ·  

في حالة التعادل في أي مركز من المراكز الثالثة األولى في ُمسابقة األشواط الُمزدوجة فإن نتائج هذه الُمسابقة يتم تحديُدها عن طريق كافة التعديالت   .4
للخيل الُمتعادل مثالً : التعادل بين خيلين ينتُج عنه مجموعتين فائزتين وبين ثالثة خيول سينتُج عنه ثالثة مجموعات فائزة وهكذا. 

الشوط الذي يِقل عدد الخيول الُمشاركة فيه عن خمسة خيول سوف لن يُدرج ضمن ُمسابقة األشواط الُمزدوجة وتُلغى الترشيحات فيه .  .5

يتم منح 5٫000 درهم للمشاركين الحاصلين على الترتيب الصحيح للخيول الثالثة األولى فى اي من االشواط المزدوجة ( المبكرة ، الوسطى ، واالخيرة )   .6
. وإذا كانو أكثر من فائز توزع الجائزة بينهم بالتساوي بحد أقصى 5 فائزين يحصل كل منهم على 1٫000 درهم .

إذا لم يتمكن أي  من المشاركين من الترشيح الصحيح ألي من األشواط المزدوجة يتم إتباع اآلتي:   .7
(أ) يتم ترحيل مبلغ 2٫000 درهم ويضاف إلى الجائزة المخصصة لنفس الفئة السباق التالي لتصبح 7٫000 درهم وهكذا تتزايد طوال الموسم .  

(ب) يتم توزيع مبلغ 3٫000 درهم ألصحاب النقاط األعلى فى الفئة على النحو التالي:  
عدد 9 فائزين كل منهم 200 درهم  الجائزة الثالثة 300 درهم   الجائزة الثانية 400 درهم   الجائزة األولى 500 دهم    

بإجمالي 12 فائز لكل فئة من الفئات الثالث.  
(ج) الحد األدني من النقاط للتأهل للحصول علي إحدى هذة الجوائز ، في كل فئة من الفئات الثالثة هو 28 نقطة .  



الشــــروط العــــامــــة
اإلستمارات التي لم تُعبأ بالصورة الصحيحة ،أو لم تتم تعبئتها بالكامل تُعتبر الغية وسوف لن يتم إدراُجها ضمن الُمسابقة.

تُعـتـــبر اإلستـمـــارة الغيـــة في الحـــاالت اآلتيـــة:

طي أو تمزيق أو عدم الُمحافظة علي نظافة اإلستمارة.  .1

إستخدام إستمارة ترشيح ألي من أُمسيات السباقات السابقة.  .2

إستخدام أقالم الحبر الجاف ذات األلوان الحمراء أو الخضراء أو أقالم الرصاص أو الحبر السائل بجميع أنواعه.  .3

أن يكون الُمشارك تحت سن 15 سنة.  .4

عدم كتابة اإلسم كامالً في المكان الُمخصص أعلى اإلستمارة.  .5

كتابة األسماء العربية باللغة اإلنجليزية.  .6

عــدم إبراز كـعب إستمــارة الُمشــارك لُمطــابقته برقــم اإلستمارة وذلك عند الُمطالبة بالجائزة.   .7
يُرجي التنويه ألهمية إبراز  بُطاقة إثبات الهوية األصلية مع الصورة الفـوتغرافيـة ســارية المفعـول   

(جــواز السفــر , بُطــاقــة الهويــة ، ُرخصــة القيــادة اإلمــاراتيــة )   

ترشيح أكثر من خيل فائز في مركز واحد بذات الشوط.  .8

ترشيح خيل ُمنسحب يلغي نتيجة الشوط المعني فقط.  .9

األشخاص الحاملون لشارة هيئة اإلمارات لسباق الخيل ونادي دبي لسباق الخيل «للرسميين» ، «موظفو السباق» العاملين بهيئة اإلمارات لسباق   .10
الخيل ، نادي دبي لسباق الخيل ، نادي دبي للفروسية ومصنع زعبيل لألعالف ومركز معلومات دبي لسباق الخيل والطاقم من الُموظفين العاملين 

بأمسية السباق ، سوف لن يُسمح لهم تحت أي ظرف من الظروف الُمشاركة بُمسابقات الترشيحات أو إستالم اي جائزة مالية بأُمسية السباقات.
 11. يتــم عــرض وإعــالن أســماء األشخــاص الفــائزين بُمســابقــات ترشيــحـات الجمهــور عن طـريق شاشـات العـرض التلفزيونية الُملحقـة بالمضمار

ويتم تسليم الجوائز المالية لألشواط المزدوجة بعد نهاية كل فئة مباشرًة بمركز توزيع الجوائز بردهة الطابق األول بمنصة ميدان. 
12. يتم إخطار األشخاص الفائزين عن طريق خدمة الرسائل النصية القصيرة علي الهاتف الُمتحرك. 

13. تُلغي اإلستمارة الخاصة بالفائز في حالة عدم تواجدة شخصياً بالمضمار أثناء توزيع الجوائز بعد نهاية الشوط األخير .
14. لن يتم تسليم أي جوائز مالية بعد نهاية التوزيع الرسمي في المضمار ألي سبب من األسباب.

ملحوظة هامة   
الفصل في أي نِزاع بشأن هذه الُمسابقة هو من صالحيات نادي دبي لسباق الخيل الذي يُعتبر قراره نهائياً وُملزماً للجميع.



@Racing Dubai www.dubairacingclub.com

السباق الخامس عشر 
مسابقات نادي دبي 

لسباق الخيل للترشيحات

باجمالي جوائز مالية 
 138,400 درهم

AED  31,000  ( )
AED    9,000 ( )
AED    5,000  ( )

 
 

AED 45,000
AED 50,000 ( 7 7 )
AED   5,000
AED   4,000
AED   3,000
AED 31,400 500 ً 62

 
AED 93,400

السبعة

الفائزون بجوائز االشواط الستة سيتم اإلعالن عنهم الستالم جوائزهم من االيرون فيوز بمنطقة الجماهير

السباق الخامس عشر 
مسابقات نادي دبي 

لسباق الخيل للترشيحات

جوائزجوائز مالية مالية باجمالي باجمال
 138,400 درهم

السبعة



dubairacingclub.com

3 فبراير 4 مارس
315 درهم إماراتي 365 درهم إماراتي

أمسية  السيدات

أمسية
السيدات 

سوبر  ساترداي

احجز اآلن

 شاركونا األناقة والمتعة وسباقات الخيل في مضمار ميدان بحضور
 مجموعة من الشخصيات المعروفة في أمسيتين تجمعان بين

. أحدث صيحات الموضة والمسابقات والعارضين



2022

1,000



الـمتصـدرون في مـوســم السـباقـات 2022 / 2023 باإلمـارات
2023  1 



@RacingDubaidubairacingclub.com

يراباد هانديكاب في نهاية األسبوع الجاري، وقد سمي السباق  تنطلق النسخة األولى من سباق فاز
 ألحد أفضل خيول التحمل للمسافات الطويلة التي شاركت في مضمار ميدان على اإلطالق.

ً
يما تكر

يراباد وإنتاجه ألغا خان وينحدر من نسل الفحل ماندورو، وتدرب بإشراف الين دي رويه-دوبري ليبلغ  تعود ملكية فاز
 من أصل 23 مشاركة، لكنه يبقى الجواد الوحيد الذي فاز في ذات السباق ثالث مرات في 

ً
رصيده 15 فوزا

يراباد ليكمل السباق  أمسية كأس دبي العالمي إثر تفوقه في دبي غولد كب في 2016، 2017 و 2018، واندفع فاز
 من الخلف بقيادة صبورة من كريستوف سوميون في جميع انتصاراته الثالثة.

ً
بقوة قادما

 كذلك في مسقط رأسه فرنسا حيث سجل ثالثة انتصارات بالفئة األولى، بفوز في بري دو كادران 
ً
يراباد ناجحا وكان فاز

وانتصارين في بري رويال أوك لكن سباق غولد كب في مرجان رويال أسكوت الذي يعد أحد أهم 
 خلف سترادي فيرياس في 2018.

ً
يراباد الذي حل وصيفا  على فاز

ً
السباقات األوروبية للتحمل كان عصيا

 بسبب إصابة في الوتر في عمر السبع سنوات في 2019، ويستمتع بمسيرته 
ً
يراباد السباقات نهائيا اعتزل فاز

 كحصان ركوب في فرنسا.
ً
رالجديدة حاليا ي وب ر ن ي ي ج



2023 
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برنامج سباق اليوم الجُمُعة 03-02-2023

الفئة األولى الخيول العربية األصيلةالشوط األول
الوزنم الفارسالمدرب المعدلالحصان

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



سباق التكافؤ a110-90(شمال 4سنوات 112-92) الخيول المهجنة األصيلةالشوط الثاني
الوزنم الفارسالمدرب المعدلالحصان

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



الفئة الثالثة الخيول المهجنة األصيلةالشوط الثالث
الوزنم الفارسالمدرب المعدلالحصان

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



للمهرات واألفراس الفئة الثانية الخيول المهجنة األصيلةالشوط الرابع
الوزنم الفارسالمدرب المعدلالحصان

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



الفئة الثانية الخيول المهجنة األصيلةالشوط الخامس
الوزنم الفارسالمدرب المعدلالحصان

1

2

3

4

5

6

7

8

9



الفئة الثانية الخيول المهجنة األصيلةالشوط السادس
الوزنم الفارسالمدرب المعدلالحصان

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



سباق التكافؤ a100-90(جنوب 3سنوات 106-96) الخيول المهجنة األصيلةالشوط السابع
الوزنم الفارسالمدرب المعدلالحصان

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



#RacingDubai @RacingDubai#R#RacaciningDgDububaiai @R@RacaciningDgDububaiai#RacingDubai @RacingDubai
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الفئة األولىالخيول العربية األصيلة

بطولة آل مكتوم للتحدي (الجولة الثانية)
مقدمه من



الفئة األولىتابع الشوط األول الخيول العربية األصيلة



الفئة األولىتابع الشوط األول الخيول العربية األصيلة



الفئة األولىتابع الشوط األول الخيول العربية األصيلة

ترشيحات نادي دبي لسباق الخيل               الحصان األول ( ٣ )               الحصان الثاني ( ٨ )               الحصان الثالث ( ٤ )
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سباق التكافؤ a110-90(شمال 4سنوات 92-112)الخيول المهجنة األصيلة

سباق فازيراباد للتكافؤ
مقدمه من



سباق التكافؤ a110-90(شمال 4سنوات 112-92)
الخيول المهجنة األصيلة تابع الشوط الثاني



سباق التكافؤ a110-90(شمال 4سنوات 112-92)
الخيول المهجنة األصيلة تابع الشوط الثاني

ترشيحات نادي دبي لسباق الخيل               الحصان األول ( ١ )               الحصان الثاني ( ٣ )               الحصان الثالث ( ٥ )





الفئة الثالثةالخيول المهجنة األصيلة

بطولة الشندغة للسرعة
مقدمه من



الفئة الثالثةتابع الشوط الثالث الخيول المهجنة األصيلة



الفئة الثالثةتابع الشوط الثالث الخيول المهجنة األصيلة



الفئة الثالثةتابع الشوط الثالث الخيول المهجنة األصيلة

ترشيحات نادي دبي لسباق الخيل               الحصان األول ( ٨ )               الحصان الثاني ( ٦ )               الحصان الثالث ( ٧ )
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للمهرات واألفراس الفئة الثانيةالخيول المهجنة األصيلة

بطولة كيب فيردي
مقدمه من



للمهرات واألفراس الفئة الثانيةتابع الشوط الرابع الخيول المهجنة األصيلة



للمهرات واألفراس الفئة الثانيةتابع الشوط الرابع الخيول المهجنة األصيلة

ترشيحات نادي دبي لسباق الخيل               الحصان األول ( ١٢ )               الحصان الثاني ( ٩ )               الحصان الثالث ( ٧ )





Play online at mylucky6.game 
and stand to win cash prizes

Entries close 5 minutes prior to the post time.

The objective of My Lucky Six is to predict the winner of the last six races 
and for the Tricast (Early, Middle and Late) select the 1st, 2nd, 3rd winners 
of the designated races. 

This online prediction competition features two games 
My Lucky Six and Tricasts. 

Participants can enter by purchasing a tree for AED 10 and receive a 
voucher to play one game. By planting a tree you are helping reduce 
climate change. 

Multiple entries are allowed and can be purchased in advance. 
Players have access to a dashboard showing their active and 
upcoming vouchers. Results are shown immediately after 
being published.

identity document with photograph (Passport, National ID 
or Driver’s License), registered email address, and My 
Lucky Six reference number. Prize money will be wire 
transferred within two weeks. The prize pool will be carried 
forward to the next race meeting in case there are no 
successful winners. Terms and conditions apply.  

Selection My Lucky Six Prizes
AED 45,000
AED 9,000

Selection Tricasts Prizes
All positions correct AED 5,000

AED 3,000First 2 positions 
correct (36 Points)

6/6
5/6

last six races 
d, 3rd winners 

and receive a 
elping reducee

e. 
d 

er 

Total Prize Pool 

mylucky6.game 

My Lucky Six Prize Pool

AED 45,000

Tricasts Prize Pool
AED 15,000

Early, Middle and Late 
(AED 5,000 each)
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الفئة الثانيةالخيول المهجنة األصيلة

بطولة آل مكتوم للتحدي (الجولة الثانية)
مقدمه من



الفئة الثانيةتابع الشوط الخامس الخيول المهجنة األصيلة

ترشيحات نادي دبي لسباق الخيل               الحصان األول ( ١ )               الحصان الثاني ( ٧ )               الحصان الثالث ( ٦ )



قم بالتصويت لجائزة "اختيار الجمور" و "أفضل فارس محلي"
بحلول ١٣ فبراير

سيتم اإلعالن عن الفائزين
في � مارس

كوديز ويش بـعـيــــــــد يــــــرا جــــاليـلــوجــواو مـور

تـاج اوشيه يزو انطونيو فر يتشـــــارد مولـــن برنــــــــــاردو بينيـــــــــرو ر
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للتصويت
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الفئة الثانيةالخيول المهجنة األصيلة

بطولة سنجسبيل ستيكس
مقدمه من



الفئة الثانيةتابع الشوط السادس الخيول المهجنة األصيلة



الفئة الثانيةتابع الشوط السادس الخيول المهجنة األصيلة

ترشيحات نادي دبي لسباق الخيل               الحصان األول ( ١٠ )               الحصان الثاني ( ٦ )               الحصان الثالث ( ٨ )





سباق التكافؤ a100-90(جنوب 3سنوات 96-106)الخيول المهجنة األصيلة

ذا فالي
مقدمه من



سباق التكافؤ a100-90(جنوب 3سنوات 106-96)
الخيول المهجنة األصيلة تابع الشوط السابع



سباق التكافؤ a100-90(جنوب 3سنوات 106-96)
الخيول المهجنة األصيلة تابع الشوط السابع



سباق التكافؤ a100-90(جنوب 3سنوات 106-96)
الخيول المهجنة األصيلة تابع الشوط السابع

ترشيحات نادي دبي لسباق الخيل               الحصان األول ( ٤ )               الحصان الثاني ( ٨ )               الحصان الثالث ( ١٠ )








