الشروط الفنية لمباريات

بطـوالت الجمهورية للفروسية
لقفز الموانـع

الحلقة السابعة
للدرجات
الرابعة والخامسة بقسميها والسادسة بقسميها
والترويض اإلجباري لمن هم أقل من  41عام
أيام  61 ،61 ،61فرباير 7161

على مالعب
مركز رباب للفروسية

الشروط الفنية لمباريات البطولة
على مالعب مركز رباب للفروسية
أيام الخميس والجمعة والسبت الموافقين  41 ،41 ،41فبراير 7141

أوالً  :الخميس الموافق 7141/7/41
المباريات المفتوحة بالميدان الرئيسي
1

شروط االشتراك للخيول

:

2

ارتفاع الموانع

:

1

شروط االشتراك للخيول

مفتوحة لجميع الخيول
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 06سم
 136سم
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ثانياً  :الجمعة الموافق 7141/7/41
الدرجة الرابعة واألشبال أقل من  41عام
:

لخيول الدرجة الرابعة

 2ارتفاع الموانع

:

 111سم

 3عدد الموانع

 12-16 :مانع

 4الموانع المركبة

:

مركب ثالثي ومركب ثنائي

 1الموانع المائية

:

يمكن مانع البديه

 0السرعة المطلوبة

:

 316متر /دقيقة

 0جدول التحكيم

:

جدول أ مادة  232بند  2فقرة  1من القانون الدولي للفروسية دورة
أساسية بالكرونومتر والزمن حيوي ودورة ترجيحية إذا لزم األمر

و  11-13قفزة

الدرجة الخامسة للخيول األجنبية والبراعم أقل من  47عام
:

لخيول الدرجة الخامسة األجنبية

 2ارتفاع الموانع

:

 161سم

 3عدد الموانع

 12-16 :مانع

 4الموانع المركبة

:

1

شروط االشتراك للخيول

و  11-13قفزة

مركب ثالثي ومركب ثنائي

 1الموانع المائية

:

ال موانع مائية

 0السرعة المطلوبة

:

 321متر /دقيقة

 0جدول التحكيم

:

جدول أ مادة  232بند  2فقرة  1من القانون الدولي للفروسية دورة
أساسية بالكرونومتر والزمن حيوي ودورة ترجيحية إذا لزم األمر

الدرجة الخامسة للخيول المصرية والبراعم أقل من  47عام
1

شروط االشتراك للخيول

 :لخيول الدرجة الخامسة المصرية

 2ارتفاع الموانع

 166 :سم

 3عدد الموانع

 16 :مانع

 4الموانع المركبة

 :مركب ثنائي

 1الموانع المائية

 :ال موانع مائية

 0السرعة المطلوبة

 321 :متر /دقيقة
:

 0جدول التحكيم

و  11قفزة

مادة  232بند  2فقرة  2من القانون الدولي للفروسية دورة أساسية
بالزمن ودورة ترجيحية واحدة في حالة التعادل على المركز األول
والشوط الترجيحي بزمن حيوي

الدرجة السادسة للخيول األجنبية
:

لخيول الدرجة السادسة األجنبية

 2ارتفاع الموانع

:

 01سم

 3عدد الموانع

:

 16مانع

 4الموانع المركبة

:

مركب ثنائي

 1الموانع المائية

:

ال موانع مائية

 0السرعة المطلوبة

:

 366متر /دقيقة

 0جدول التحكيم

:

مادة  232بند  2فقرة  2من القانون الدولي للفروسية دورة أساسية
بالزمن ودورة ترجيحية واحدة في حالة التعادل على المركز األول
والشوط الترجيحي بزمن حيوي

1

شروط االشتراك للخيول

و  16قفزة

الدرجة السادسة للخيول المصرية
:

لخيول الدرجة السادسة المصرية

 2ارتفاع الموانع

:

 26سم

 3عدد الموانع

:

 16مانع

 4الموانع المركبة

 :مركب ثنائي

 1الموانع المائية

:

ال موانع مائية

 0السرعة المطلوبة

:

 366متر /دقيقة

 0جدول التحكيم

:

مادة  232بند  2فقرة  2من القانون الدولي للفروسية دورة أساسية
بالزمن ودورة ترجيحية واحدة في حالة التعادل على المركز األول
والشوط الترجيحي بزمن حيوي

1

شروط االشتراك للخيول

و  16قفزة

المباريات المفتوحة
1

شروط االشتراك للخيول

:

2

ارتفاع الموانع

:

1

شروط االشتراك للخيول

مفتوحة لجميع الخيول
 06سم
 116سم

 06سم
 126سم

 06سم
 136سم

 166سم

ثالثاً  :السبت الموافق 7141/7/41
الدرجة الرابعة واألشبال أقل من  41عام
:

لخيول الدرجة الرابعة

 2ارتفاع الموانع

:

 111سم

 3عدد الموانع

 12-16 :مانع

 4الموانع المركبة

:

مركب ثالثي ومركب ثنائي

 1الموانع المائية

:

يمكن مانع البديه

 0السرعة المطلوبة

:

 316متر /دقيقة

 0جدول التحكيم

:

مادة  232بند  2فقرة  2من القانون الدولي للفروسية دورة أساسية
بالزمن ودورة ترجيحية واحدة في حالة التعادل على المركز األول
والشوط الترجيحي بزمن حيوي

و  11-13قفزة

الدرجة الخامسة للخيول األجنبية والبراعم أقل من  47عام
:

لخيول الدرجة الخامسة األجنبية

 2ارتفاع الموانع

:

 161سم

 3عدد الموانع

 12-16 :مانع

 4الموانع المركبة

:

مركب ثالثي ومركب ثنائي

 1الموانع المائية

:

ال موانع مائية

 0السرعة المطلوبة

:

 321متر /دقيقة

 0جدول التحكيم

:

مادة  232بند  2فقرة  2من القانون الدولي للفروسية دورة أساسية
بالزمن ودورة ترجيحية واحدة في حالة التعادل على المركز األول
والشوط الترجيحي بزمن حيوي

1

شروط االشتراك للخيول

و  11-13قفزة

الدرجة الخامسة للخيول المصرية والبراعم أقل من  47عام
1

شروط االشتراك للخيول

 :لخيول الدرجة الخامسة المصرية

 2ارتفاع الموانع

 166 :سم

 3عدد الموانع

 16 :مانع

 4الموانع المركبة

 :مركب ثنائي

 1الموانع المائية

 :ال موانع مائية

 0السرعة المطلوبة

 321 :متر /دقيقة
:

 0جدول التحكيم

و  11قفزة

جدول أ مادة  232بند  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

:

 01سم

 3عدد الموانع

:

 16مانع

 4الموانع المركبة

:

مركب ثنائي

 1الموانع المائية

:

ال موانع مائية

 0السرعة المطلوبة

:

 366متر /دقيقة

 0جدول التحكيم

:

جدول أ مادة  232بند  2فقرة  1من القانون الدولي للفروسية دورة
أساسية بالكرونومتر والزمن حيوي ودورة ترجيحية إذا لزم األمر

1

شروط االشتراك للخيول

و  16قفزة

الدرجة السادسة للخيول المصرية
:

لخيول الدرجة السادسة المصرية

 2ارتفاع الموانع

:

 26سم

 3عدد الموانع

:

 16مانع

 4الموانع المركبة

:

مركب ثنائي

 1الموانع المائية

:

ال موانع مائية

 0السرعة المطلوبة

:

 366متر /دقيقة

 0جدول التحكيم

:

جدول أ مادة  232بند  2فقرة  1من القانون الدولي للفروسية دورة
أساسية بالكرونومتر والزمن حيوي ودورة ترجيحية إذا لزم األمر

1

شروط االشتراك للخيول

و  16قفزة

المباريات المفتوحة
1

شروط االشتراك للخيول

:

2

ارتفاع الموانع

:

مفتوحة لجميع الخيول
 06سم
 116سم

 06سم
 126سم

 06سم
 136سم

شروط مباريات  11سم  11 ،سم

 166سم

الشروط العامــة

www.eefegypt.org

مع خالص التمنيات الطيبة للجميع بالتوفيق

