الشروط الفنية لمباريات

بطـوالت الجمهورية للفروسية
لقفز الموانـع

الحلقة الخامسة
للدرجات
الرابعة والخامسة بقسميها والسادسة بقسميها
والترويض اإلجباري لمن هم أقل من  14عام
أيام  17 ،16 ،15ديسمبر 2016

على مالعب
نادي جرين بالزا (كينجز رانش)

الشروط الفنية لمباريات البطولة
على مالعب نادي جرين بالزا كينجز رانش
أيام الخميس والجمعة والسبت الموافقين  17 ،16 ،15ديسمبر 2016

أوالً  :الخميس الموافق 2016/12/15
الدرجة السادسة للخيول األجنبية
:

لخيول الدرجة السادسة األجنبية

 2ارتفاع الموانع

:

 95سم

 3عدد الموانع

:

 10مانع

 4الموانع المركبة

:

مركب ثنائي

 5الموانع المائية

:

ال موانع مائية

 6السرعة المطلوبة

:

 300متر /دقيقة

1

7

شروط االشتراك للخيول

جدول التحكيم اليوم األول :
الخميس 2016/12/15

و  10قفزة

جدول أ مادة  238بند  2فقرة  1من القانون الدولي للفروسية دورة
أساسية بالكرونومتر والزمن حيوي ودورة ترجيحية إذا لزم األمر

الدرجة السادسة للخيول المصرية
:

لخيول الدرجة السادسة المصرية

 2ارتفاع الموانع

:

 80سم

 3عدد الموانع

:

 10مانع

 4الموانع المركبة

:

مركب ثنائي

 5الموانع المائية

:

ال موانع مائية

 6السرعة المطلوبة

:

 300متر /دقيقة

1

شروط االشتراك للخيول

و  10قفزة

مادة  238بند  2فقرة  2من القانون الدولي للفروسية دورة أساسية
بالزمن ودورة ترجيحية واحدة في حالة التعادل على المركز األول
والشوط الترجيحي بزمن حيوي

7

جدول التحكيم اليوم األول :
الخميس 2016/12/15

1

:

مفتوحة لجميع الخيول

:

 100سم

المباريات المفتوحة
شروط االشتراك للخيول

 2ارتفاع الموانع
3

جدول التحكيم اليوم األول :
الخميس 2016/12/15

 90سم

 110سم

 120سم

 130سم

جدول أ مادة  238بند  2فقرة  1من القانون الدولي للفروسية دورة
أساسية بالكرونومتر والزمن حيوي ودورة ترجيحية إذا لزم األمر

ثانيا ً  :الجمعة الموافق 2016/12/16
الدرجة الرابعة واألشبال أقل من  14عام
:

لخيول الدرجة الرابعة

 2ارتفاع الموانع

:

 115سم

 3عدد الموانع

 12-10 :مانع

 4الموانع المركبة

:

مركب ثالثي ومركب ثنائي

 5الموانع المائية

:

يمكن مانع البديه

 6السرعة المطلوبة

:

 350متر /دقيقة

1

7

شروط االشتراك للخيول

جدول التحكيم اليوم األول :
الجمعة 2016/12/16

و  15-13قفزة

مادة  238بند  2فقرة  2من القانون الدولي للفروسية دورة أساسية
بالزمن ودورة ترجيحية واحدة في حالة التعادل على المركز األول
والشوط الترجيحي بزمن حيوي

الدرجة الخامسة للخيول األجنبية والبراعم أقل من  12عام
:

لخيول الدرجة الخامسة األجنبية

 2ارتفاع الموانع

:

 105سم

 3عدد الموانع

:

 10مانع

 4الموانع المركبة

:

مركب ثنائي

 5الموانع المائية

:

ال موانع مائية

 6السرعة المطلوبة

:

 325متر /دقيقة

1

7

شروط االشتراك للخيول

جدول التحكيم اليوم األول :
الجمعة 2016/12/16

و  11قفزة

مادة  238بند  2فقرة  2من القانون الدولي للفروسية دورة أساسية
بالزمن ودورة ترجيحية واحدة في حالة التعادل على المركز األول
والشوط الترجيحي بزمن حيوي

الدرجة الخامسة للخيول المصرية والبراعم أقل من  12عام
1

شروط االشتراك للخيول

 :لخيول الدرجة الخامسة المصرية

 2ارتفاع الموانع

 100 :سم

 3عدد الموانع

 10 :مانع

 4الموانع المركبة

 :مركب ثنائي

 5الموانع المائية

 :ال موانع مائية

 6السرعة المطلوبة

 325 :متر /دقيقة

7

جدول التحكيم اليوم األول :
الجمعة 2016/12/16

و  11قفزة

جدول أ مادة  238بند  2فقرة  1من القانون الدولي للفروسية دورة
أساسية بالكرونومتر والزمن حيوي ودورة ترجيحية إذا لزم األمر

الدرجة السادسة للخيول المصرية
:

لخيول الدرجة السادسة المصرية

 2ارتفاع الموانع

:

 80سم

 3عدد الموانع

:

 10مانع

 4الموانع المركبة

:

مركب ثنائي

 5الموانع المائية

:

ال موانع مائية

 6السرعة المطلوبة

:

 300متر /دقيقة

1

شروط االشتراك للخيول

و  10قفزة

جدول أ مادة  238بند  2فقرة  1من القانون الدولي للفروسية دورة
أساسية بالكرونومتر والزمن حيوي ودورة ترجيحية إذا لزم األمر

7

جدول التحكيم اليوم األول :
الجمعة 2016/12/16

1

:

مفتوحة لجميع الخيول

:

 100سم

المباريات المفتوحة
شروط االشتراك للخيول

 2ارتفاع الموانع
3

جدول التحكيم اليوم الثاني :
الجمعة 2016/12/16

 90سم

 110سم

 120سم

 130سم

جدول أ مادة  238بند  2فقرة  1من القانون الدولي للفروسية دورة
أساسية بالكرونومتر والزمن حيوي ودورة ترجيحية إذا لزم األمر

ثالثا ً  :السبت الموافق 2016/12/17
الدرجة الرابعة واألشبال أقل من  14عام
1

شروط االشتراك للخيول

:

لخيول الدرجة الرابعة

 2ارتفاع الموانع

:

 3عدد الموانع

 12-10 :مانع

 4الموانع المركبة

:

مركب ثالثي ومركب ثنائي

 5الموانع المائية

:

يمكن مانع البديه

 6السرعة المطلوبة

:

 350متر /دقيقة

7

جدول التحكيم اليوم الثاني :
السبت 2016/12/17

 115سم
و  15-13قفزة

جدول أ مادة  238بند  2فقرة  1من القانون الدولي للفروسية دورة
أساسية بالكرونومتر والزمن حيوي ودورة ترجيحية إذا لزم األمر

الدرجة الخامسة للخيول األجنبية والبراعم أقل من  12عام
:

لخيول الدرجة الخامسة األجنبية

 2ارتفاع الموانع

:

 105سم

 3عدد الموانع

:

 10مانع

 4الموانع المركبة

:

مركب ثنائي

 5الموانع المائية

:

ال موانع مائية

 6السرعة المطلوبة

:

 325متر /دقيقة

1

7

شروط االشتراك للخيول

جدول التحكيم اليوم الثاني :
السبت 2016/12/17

و  11قفزة

جدول أ مادة  238بند  2فقرة  1من القانون الدولي للفروسية دورة
أساسية بالكرونومتر والزمن حيوي ودورة ترجيحية إذا لزم األمر

الدرجة السادسة للخيول األجنبية
:

لخيول الدرجة السادسة األجنبية

 2ارتفاع الموانع

:

 95سم

 3عدد الموانع

:

 10مانع

 4الموانع المركبة

:

مركب ثنائي

 5الموانع المائية

:

ال موانع مائية

 6السرعة المطلوبة

:

 300متر /دقيقة

1

شروط االشتراك للخيول

 7جدول التحكيم اليوم الثاني :
السبت 2016/12/17

و  10قفزة

مادة  238بند  2فقرة  2من القانون الدولي للفروسية دورة أساسية
بالزمن ودورة ترجيحية واحدة في حالة التعادل على المركز األول
والشوط الترجيحي بزمن حيوي

الدرجة الخامسة للخيول المصرية والبراعم أقل من  12عام
1

شروط االشتراك للخيول

 :لخيول الدرجة الخامسة المصرية

 2ارتفاع الموانع

 100 :سم

 3عدد الموانع

 10 :مانع

 4الموانع المركبة

 :مركب ثنائي

 5الموانع المائية

 :ال موانع مائية

 6السرعة المطلوبة

 325 :متر /دقيقة

و  11قفزة

مادة  238بند  2فقرة  2من القانون الدولي للفروسية دورة أساسية
بالزمن ودورة ترجيحية واحدة في حالة التعادل على المركز األول
والشوط الترجيحي بزمن حيوي

7

جدول التحكيم اليوم الثاني :
السبت 2016/12/17

1

:

مفتوحة لجميع الخيول

:

 100سم

المباريات المفتوحة
شروط االشتراك للخيول

 2ارتفاع الموانع

 3جدول التحكيم اليوم الثالث :
السبت 2016/12/17

 90سم

 110سم

 120سم

 130سم

جدول أ مادة  238بند  2فقرة  1من القانون الدولي للفروسية دورة
أساسية بالكرونومتر والزمن حيوي ودورة ترجيحية إذا لزم األمر
لووووووووام /سووووووويد معوووووووو

عمووووووور

الموووووووووووووووووووووووووودير الفنوووووووووووووووووووووووووو
والقووا م بمعمووال الموودير التنفيوو ي
لالحتاووووواد المصوووووري للفروسوووووية

الشروط العامــة
 -1أخرررو د لرررل االشررر

لفرررر ولم ادةولرررقا لادارررللل اشسق رررق

 2016 /12/8لالررقلا لانقة ررا لرررو ب ر لو شقاول ر لا ررقل
أضررر قق رررلو نالندق رررا لررر ا اة رررق اد ررر

لاخدررر

ل رررق ادد لررر  2017 / 2016ررر

لاد لفررر

ررلو دق را نالنر ا اة ررق دررا ش ررل لاررم شقاولر نالنررا

لا لترررل لررر

لرررا

لفرررر ولسق لدرررد لاد ررر لاولرررد اال ترررقل

.www.eefegypt.org

اررا الش ر لر ر ولسق أ فررقو
2017/2016

دررق ا ر سررا

ررررل ال ررررل لاال ررررل لالررررة

ررت قد ر ش لررل ل لر ر ولس ق لالررة
ادةولررررقا سررررلام لا لررررا

لض ر ل شقف تررقل لررق

لا ال ررررل لالررررة

ادخ رررر

ا ررررق

 2017/2016سقفا لفا زلدق لادقا ا ش لف تقل.
 -2يتم تسديد جميع الغرامات لسكرتارية االتحاد.
تار متته يتتر ي ت م األرقعتتا الم اف ت  2016/12/14للمببتتا حتتتا ةيايتتة
 -3يتتتم االلت تبام قتتالعب مببتتا المقاريتتات ابتقت ا
مقاريات القط لة ي م السقت الم اف 2016/12/17
 -4تجرى مراسم تسليم الج ائب للسادة الفرساه الفائبيه بلا خي ليم التي تم التقاري قيا فعب في ةياية كل مقاراة.
 -5بي المتقاريه البي الرسمي الكامل كالمتادة  258مته الاتاة ه التد لي للفر ستية القةتد  1فاترة مته  1-1حتتا  7-1لجميتع
أيام التقاري .
 -6بلا السادة مةد قي الييئات اإلدارييه المدرقيه الفرساه المتقاريه المشتركيه االلتبام قالشر ط الت اردة كتكلا الت تيتتات
ترتيا الدخ ل التقليغ به أي تعديل ليا تقل قد المقاريات قمكتا السكرتارية المتاقعة لبتحاد.
 -7ف تقاا لل لإلشالغ لا أ لةلتقشق

غولدا لدد لاةقو .

ش شلء لادشقولل ل ق

 -8ا ز اال تقل غ و ف لاد لل ل تلب لأللللل لادرقوسا ف لادشقو ق .

مع خالص التمنيات الطيبة للجميع بالتوفيق
ج

لووووووووام /سووووووويد معوووووووو

عمووووووور

الموووووووووووووووووووووووووودير الفنوووووووووووووووووووووووووو
والقووا م بمعمووال الموودير التنفيوو ي
لالحتاووووواد المصوووووري للفروسوووووية

حتعليمات وشروط عامــة
ف إسقو ل قلا لف تقل ا ل
 -1ل

لاالقللل لا و ضا دا لاةولقا الام وو لف تقل لأل :

إ قدا دشقو ق شقو ةقع  70 -60ل  80 -70 ،ل شقاد للا لاةول أ ق لاخد

 ،لااد را لالرش ،16 ،15

 17ل لدشو . 2016
 -2ول لفر ولم ف لادشقولل لو دق ا نالن ا اة ق ادا لل لا لتل لدد أا للل لفر ولسق شقف تقل.
 -3ف ر وس أا س ا لاةقو

لاا لل دلاد ا شقف تقل.

 – 4ا ز ادا لل لفر ولم أسنو دا دول.
 -5لدح لفر ولم شل ا لاز لاولد .
 -6ت اال تقل لل ش

لر ولم أ فقو

شل ا إشللء لأللشقب.

مع خالص التمنيات الطيبة للجميع بالتوفيق
ج

لووووووووام /سووووووويد معوووووووو

عمووووووور

الموووووووووووووووووووووووووودير الفنوووووووووووووووووووووووووو
والقووا م بمعمووال الموودير التنفيوو ي
لالحتاووووواد المصوووووري للفروسوووووية

