الشروط الفنية لمباريات

بطـوالت الجمهورية للفروسية
لقفز الموانـع

الحلقة الخامسة
للدرجات
األولى أ واألولى ب والثانية والثالثة
أيام  62 ،62 ،62يناير 6102

على مالعب

نادي فروسية القوات المسلحة

الشروط الفنية لمباريات البطولة
على مالعب نادي فروسية القوات املسلحة
أيام الخميس والجمعة والسبت الموافقين  62 ،62 ،62يناير 6102

أوالً :الدرجة األولى أ والشباب أقل من  60عام
شروط االشتراك للخيول

:

لخيول الدرجة األولى أ

ارتفاع الموانع

:

 541سم

عدد الموانع

:

 51-51مانع

الموانع المركبة

:

مركب ثالثي ومركب ثنائي أو االثنين

الموانع المائية

:

ال اشتراطات خاصة

السرعة المطلوبة

:

 171متر /دقيقة

جدول التحكيم اليوم األول
الجمعة 1157/5/17

:

جدول أ مادة  112بند  1فقرة  5من القانون الدولي للفروسية دورة
أساسية بالكرونومتر والزمن حيوي ودورة ترجيحية إذا لزم األمر

جدول التحكيم اليوم الثاني
السبت 1157/5/12

:

مادة  112بند  1فقرة  1من القانون الدولي للفروسية دورة أساسية
بالزمن ودورة ترجيحية واحدة في حالة التعادل على المركز األول
والشوط الترجيحي بزمن حيوي

و  51 -51قفزة

ثانياً :الدرجة األولى ب والشباب أقل من  61عام
شروط االشتراك للخيول

:

لخيول الدرجة األولى ب

ارتفاع الموانع

:

 541 - 511سم

عدد الموانع

:

 51-51مانع

الموانع المركبة

:

مركب ثالثي ومركب ثنائي أو االثنين

الموانع المائية

:

ال اشتراطات خاصة

السرعة المطلوبة

:

 171متر /دقيقة

جدول التحكيم اليوم األول
الجمعة 1157/5/17
جدول التحكيم اليوم الثاني
السبت 1157/5/12

:

:

و  51 -51قفزة

جدول أ مادة  112بند  1فقرة  5من القانون الدولي للفروسية دورة
أساسية بالكرونومتر والزمن حيوي ودورة ترجيحية إذا لزم األمر
مادة  112بند  1فقرة  1من القانون الدولي للفروسية دورة أساسية
بالزمن ودورة ترجيحية واحدة في حالة التعادل على المركز األول
والشوط الترجيحي بزمن حيوي

ثالثاً :الدرجة الثانية والناشئين أقل من  02عام
شروط االشتراك للخيول

:

لخيول الدرجة الثانية

ارتفاع الموانع

:

 511سم

عدد الموانع

:

 51-51مانع

الموانع المركبة

:

مركب ثالثي ومركب ثنائي أو االثنين

الموانع المائية

:

ال اشتراطات خاصة

السرعة المطلوبة

:

 171متر /دقيقة

و  51 -51قفزة

جدول التحكيم اليوم األول
الجمعة 1157/5/17

:

مادة  112بند  1فقرة  1من القانون الدولي للفروسية دورة أساسية
بالزمن ودورة ترجيحية واحدة في حالة التعادل على المركز األول
والشوط الترجيحي بزمن حيوي

جدول التحكيم اليوم الثاني
السبت 1157/5/12

:

جدول أ مادة  112بند  1فقرة  5من القانون الدولي للفروسية دورة
أساسية بالكرونومتر والزمن حيوي ودورة ترجيحية إذا لزم األمر

رابعاً :الدرجة الثالثة والناشئين أقل من  02عام
شروط االشتراك للخيول

:

لخيول الدرجة الثالثة

ارتفاع الموانع

:

 511سم

عدد الموانع

:

 51-51مانع

الموانع المركبة

:

مركب ثالثي ومركب ثنائي

الموانع المائية

:

قفزة عريضة بوضع عرق

السرعة المطلوبة

:

 171متر /دقيقة

و  51 -51قفزة

جدول التحكيم اليوم األول
الجمعة 1157/5/17

:

مادة  112بند  1فقرة  1من القانون الدولي للفروسية دورة أساسية
بالزمن ودورة ترجيحية واحدة في حالة التعادل على المركز األول
والشوط الترجيحي بزمن حيوي

جدول التحكيم اليوم الثاني
السبت 1157/5/12

:

جدول أ مادة  112بند  1فقرة  5من القانون الدولي للفروسية دورة
أساسية بالكرونومتر والزمن حيوي ودورة ترجيحية إذا لزم األمر

خامساً  :المباريات المفتوحة
أيام الخميس والجمعة والسبت  62 ،62 ،62يناير 6102
5

شروط االشتراك للخيول

 1ارتفاع الموانع

:

مفتوحة لجميع الخيول

:

 511سم

 01سم

 551سم

 511سم

سادساً  :مباريات  21/21سم  21/21سم
أيام الخميس والجمعة والسبت  62 ،62 ،62يناير 6102

 511سم

الشروط العامــة

www.eefegypt.org

مع خالص التمنيات الطيبة للجميع بالتوفيق
ج

