لقفز املوانـع

احللقة الرابعة
نهذسجاخ :انشاتعح – انخامسح تقسمٍها – انسادسح تقسمٍها

أيام  37 ،36 ،35فبراير 4136
على مالعب

نادي جرين بالزا

الشروط الفنية لمباريات البطولة
على مالعب نادي جرين بالزا
يوم الخميس الموافق  35فبراير 4136
انثٍان
انذسجح

انشاتعح )(D

انخامسح
مصشٌح )(G

ششوط

اسذفاع

االشرشاك نهخٍىل

انمىاوع

عذد انمىاوع

انمىاوع انمشكثح

نخٍىل

 111سم

 11-11ماوع

مشكة ثالثً

انذسجح انشاتعح

 113سم

 13-11قفضج

ومشكة ثىائً

نخٍىل
انذسجح انخامسح
انمصشٌح

 111سم

حرى 11مىاوع
 11قفضج

مشكة ثىائً

انمىاوع انمائٍح

ٌمكه ماوع
انثذٌه

انسشعح انمطهىتح

طشٌقح انرحكٍم

 131مرش /دقٍقح

مادج  172تىذ  3فقشج  3مه
انقاوىن انذونً نهفشوسٍح مثاساج
مه قسمٍه

ال مىاوع مائٍح

 113مرش /دقٍقح

Special two phases

ال مىاوع مائٍح

 111مرش /دقٍقح

مثاساج ٌرم ذحكٍمها طثقاً نهمادج
 112تىذ  1فقشج  1مه انقاوىن
انذونً نهفشوسٍح ونكه ٌضاف
إنٍها trotting lines

انسادسح
مصشٌح )(H

نخٍىل
انذسجح انسادسح
انمصشٌح

 01سم

حرى 11مىاوع
 11قفضاخ

مشكة ثىائً

ٌجة أن ٌكىن انجىاد عهى
خطىج انـ  trotعىذ عالمح خظ
انـ  trotاإلنضامٍح وإال سٍرم
احرساب  2وقاط جضاء فً حانح
ذعذي انخظ انـ  trotتخطىج
انمضاعف وذحرسة تاقً
األخطاء تانمثاساج طثقاً نهمادج
112
هزا وسٍرم احرساب عذد
انخطىاخ ما تٍه انمىاوع نهجىاد
وفً حانح ذجاوص عذد انخطىاخ
انمحذدج تمعشفح مصمم انمىاوع
أو ذخفٍضها تعذد أقم سٍرم
احرساب  2وقاط جضاء

تطىنح
انسٍذاخ
واَوساخ

مفرىحح

مفرىحح نجمٍع االسذفاعاخ

مادج  172تىذ  3فقشج  3مه
انقاوىن انذونً نهفشوسٍح مثاساج
مه قسمٍه
Special two phases

الشروط الفنية لمباريات البطولة
على مالعب نادي جرين بالزا
يوم الجمعة الموافق  36فبراير 4136
انثٍان
انذسجح

انشاتعح )(D

انخامسح )(E

انسادسح )(F

انسادسح
مصشٌح )(H

ششوط

اسذفاع

االشرشاك نهخٍىل

انمىاوع

عذد انمىاوع

انمىاوع انمشكثح

نخٍىل

 111سم

 11-11ماوع

مشكة ثالثً

انذسجح انشاتعح

 113سم

 13-11قفضج

ومشكة ثىائً

نخٍىل
انذسجح انخامسح

نخٍىل
انذسجح انسادسح

 113سم

 111سم

نخٍىل
انذسجح انسادسح
انمصشٌح

 01سم

حرى 11مىاوع
 11قفضج

حرى 11مىاوع
 11قفضاخ

حرى 11مىاوع
 11قفضاخ

انمىاوع انمائٍح

انسشعح انمطهىتح

ٌمكه ماوع
انثذٌه

 131مرش /دقٍقح

مشكة ثىائً

ال مىاوع
مائٍح

 113مرش /دقٍقح

مشكة ثىائً

ال مىاوع
مائٍح

مشكة ثىائً

ال مىاوع
مائٍح

طشٌقح انرحكٍم

مادج  112تىذ  1فقشج  1مه انقاوىن
انذونً نهفشوسٍح دوسج أساسٍح
تانضمه ودوسج ذشجٍحٍح واحذج فً
حانح انرعادل عهى انمشكض األول
وانشىط انرشجٍحً تضمه حٍىي
مادج  172تىذ  3فقشج  3مه انقاوىن
انذونً نهفشوسٍح مثاساج مه قسمٍه
Special two phases
مثاساج ٌرم ذحكٍمها طثقاً نهمادج 112
تىذ  1فقشج  1مه انقاوىن انذونً
نهفشوسٍح ونكه ٌضاف إنٍها
trotting lines

ٌجة أن ٌكىن انجىاد عهى خطىج
انـ  trotعىذ عالمح خظ انـ trot
اإلنضامٍح وإال سٍرم احرساب  2وقاط
 111مرش /دقٍقح جضاء فً حانح ذعذي انخظ انـ trot
تخطىج انمضاعف وذحرسة تاقً
األخطاء تانمثاساج طثقاً نهمادج 112
هزا وسٍرم احرساب عذد انخطىاخ
ما تٍه انمىاوع نهجىاد وفً حانح
ذجاوص عذد انخطىاخ انمحذدج
تمعشفح مصمم انمىاوع أو ذخفٍضها
تعذد أقم سٍرم احرساب  2وقاط
جضاء
مثاساج ٌرم ذحكٍمها طثقاً نهمادج 112
تىذ  1فقشج  1ونكه تانضمه األمثم
Optimum Time
وهً انمسافح مقسىمح عهى سشعح
معٍىح ذعطً انىقد األمثم واالورهاء
مه انكىسط فً وقد أقم مه انىقد
األمثم ذكىن انىرٍجح أخطاء انضمه
صفش وإرا ذجاوص انمرساتق انضمه
األمثم سٍرم معاقثره وٌحرسة انىقد
تانثىاوً تأكمهها وأجضاء انثاوٍح
 111مرش /دقٍقح
ذحرسة كثاوٍح كامهح
مثال  :انضمه األمثم  41ثاوٍح ما هى
دون ال  41ثاوٍح تذون أخطاء وما
هى أكثش مه  41ثاوٍح ٌعاقة
تأخطاء نهضمه.
فاسط صمىه  30ثاوٍح
فاسط صمىه  37ثاوٍح
األول هى انفاسط انزي حقق انضمه
األقشب مه انضمه انمثانً وهى 30
ثاوٍح

الشروط الفنية لمباريات البطولة
على مالعب نادي جرين بالزا
يوم السبث الموافق  37فبراير 4136
انثٍان
انذسجح

انخامسح )(E

انخامسح
مصشٌح )(G

انسادسح )(F

ششوط

اسذفاع

االشرشاك نهخٍىل

انمىاوع

نخٍىل
انذسجح انخامسح

 113سم

نخٍىل
انذسجح انسادسح

حرى 11مىاوع
 11قفضج

ال مىاوع مائٍح

 113مرش /دقٍقح

مشكة ثىائً

مشكة ثىائً

ال مىاوع مائٍح

 113مرش /دقٍقح

مشكة ثىائً

ال مىاوع مائٍح

 111مرش /دقٍقح

ACCUMULATOR

نخٍىل
انذسجح انخامسح
انمصشٌح

عذد انمىاوع

انمىاوع انمشكثح

انمىاوع انمائٍح

انسشعح انمطهىتح

طشٌقح انرحكٍم

 111سم

 111سم

حرى 11مىاوع
 11قفضج

حرى 11مىاوع
 11قفضاخ

مثاساج ٌرم ذحكٍمها طثقاً نهمادج
 112تىذ  1فقشج  1ونكه
تانضمه األمثم
Optimum Time
وهً انمسافح مقسىمح عهى
سشعح معٍىح ذعطً انىقد
األمثم واالورهاء مه انكىسط
فً وقد أقم مه انىقد
األمثم ذكىن انىرٍجح أخطاء
انضمه صفش وإرا ذجاوص
انمرساتق انضمه األمثم سٍرم
معاقثره وٌحرسة انىقد
تانثىاوً تأكمهها وأجضاء
انثاوٍح ذحرسة كثاوٍح كامهح
مثال  :انضمه األمثم  41ثاوٍح
ما هى دون ال  41ثاوٍح تذون
أخطاء وما هى أكثش مه 41
ثاوٍح ٌعاقة تأخطاء نهضمه.
فاسط صمىه  30ثاوٍح
فاسط صمىه  37ثاوٍح
األول هى انفاسط انزي حقق
انضمه األقشب مه انضمه
انمثانً وهى  30ثاوٍح

الشروط العامــة
 -1أخرررو د لرررل االشررر

لفرررر ولم ادةولرررقا لادارررللل اشسق رررق

لاكقددررا اخ ا ررق لاداررللل ادد لر  3112/3112ر
شدالو لف ةرقل شقاولر لاارقلو

ل رررق ادد لررر  3112 / 3112دصرررة شا شقاش ق رررق
لألةررل لاد لفر  3112 /3 /9لالررقلا لاثق ررا لرررو ً ر لو

رلو دقئرا ا رق درا شارل كارم شقاولر ثالثرا أعراقو رلو ثالثدقئرا ا رق اد ر

لا لةل.

اررا الش ر لر ر ولكق أو فررقوت دررق ا ر كررا
3112/3112

ئ ررق قد ر ش لررل ل لر ر ولك ق لال ر و لع ر ل شقف ةررقل لررق

ررل ال رررل لاال ررل لالررر و ادةولررقا كررركام لا لررا

لا ال رررل لالرر و ادخ ررر

اارررق

 3112/3112كقفا لفا زلدق لادقا ا ش لف ةقل.
 -3يتم تسديد جميع الغرامات لسكرتارية االتحاد.
تار متتن ظهتتر ي ت م األرقعتتا الم افت  3125/3/23لممببتتي حتتتن اهايتتة
 -4يتتتم االلت تبام قتتالعب مببتتي المقاريتتات ابتقت ًا
مقاريات القط لة ي م السقت الم اف 3125./3/26
 -5تجرى مراسم تسميم الج ائب لمسادة الفرسان الفائبين بمن خي لهم التي تم التقاري قها فعبً في اهاية كل مقاراة.
 -6بي المتقتتارين التتبي الرستتمي الكامتتل كالمتتادة  369متتن النتتاا ن التتد لي لمفر ستتية القاتتد  2فن ترة متتن  2-2حتتتن 8-2
لجميع أيام التقاري .
 -7بم تتن الس تتادة ما تتد قي الهيئ تتات ادداري تتين الم تتدرقين الفرس تتان المتق تتارين المل تتتركين االلتت تبام قالل تتر ط الت ت اردة كت ت ل
الت قيتات ترتيي الدخ ل التقميغ بن أي تعديل لها ققل قد المقاريات قمكتي السكرتارية المتاقعة لبتحاد.

ملحوظة  :إيماءاً إلى تعليمات وزارة الدولة لشئون الرياضة بكتابها لجميع االتحادات الرياضية

يجب التأكيد على جميع فئات اللعبة (حكام  /إداريين  /العبين) بالبعد نهائياً عن ممارسة أي شكل من أشكال السياسة
وذلك من خالل عدم رفع أو اإلشارة بأي إيماءات أو ارتداء مالبس رياضية أو غير رياضية من شأنها الداللة عن موقف سياسي
ألي جهة من الجهات خالل أي مشاركات ومسابقات لالتحاد (داخلياً  /خارجياً).

مع خالص التمنيات الطيبة للجميع بالتوفيق

