Egyptian Equestrian Federation

جدول توقيتات مباريات
قفز املوانع احللقة اخلامسة
 8 ، 7 ، 6مارس 4102
أو ًلاًً:الخميسًً6مارسًً 4102
 سوف يتم توقيع الكشف البيطري عمى خيول الدرجة الخامسة بقسميها والسادسة األجنبية الساعة التاسعة صباحاً.الدرجت

توقيت بدء المباراة

التحكيم

االرتفـاع

عدد المشاركتن

الخامسة مصرية )(G

 04ظهرا

الخامسة )(E

 0بعد الظهر

جذول أ يادج  832تُذ  8فقرج 1
يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح دورج
أساسٍح تانكروَىيتر وانزيٍ حٍىي
ودورج ترجٍحٍح إرا نزو األير

 011سم

 09فارس

 011سم

 61فارس

السادسة )(F

 .3.1بعد الظهر

يثاراج ٌتى تحكًٍها طثقاً نهًادج
 832تُذ  8فقرج  1يٍ انقاَىٌ
انذونً نهفروسٍح ونكٍ ٌضاف إنٍها

 011سم

السيدات واآلنسات

 23.1بعد الظهر

 48فارس

trotting poles

يادج  5 / 862يٍ تاب انًثارٌاخ
انخاصح يٍ انقاَىٌ انذونً
نهفروسٍح ACCUMULATOR
تًاَع انجىكر وانزيٍ حٍىي
( وسٍضاف ياَع يركة ثُائً
اختٍاري خارج انثٍُح األساسٍح نًٍ
ٌرغة فً قفزِ)

 41فارسة

 سوف تقام يوم الجمعة  4102/3/7عقب انتهاء المبارياات مبااراة  6 BARلمسايدات ألضلال  04ضارساة مان نتاايو ياوم الخمايسوسوف تقدم جوايز مالية قيمة وعينية لمثالث ضارسات الحاصالت عمى الثالث مراكز األولى.

ً
ثانيااًً:الجمعةًً7مارسًً 4102
 سوف يتم توقيع الكشف البيطري عمى خيول الدرجة الرابعة والسادسة المصرية الساعة السابعة صباحاً.الدرجت

توقيت بدء المباراة

الخامسة مصرية )(G

 83.1صباحا

الخامسة )(E

 93.1صباحا

التحكيم

يادج  5 / 862يٍ تاب انًثارٌاخ
انخاصح يٍ انقاَىٌ انذونً
نهفروسٍح ACCUMULATOR
تًاَع انجىكر وانزيٍ حٍىي
( وسٍضاف ياَع يركة ثُائً
اختٍاري خارج انثٍُح األساسٍح نًٍ
ٌرغة فً قفزِ)

االرتفـاع

عدد المشاركتن

 011سم

 09فارس

 011سم

 6.فارس
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ثانيااًً:الجمعةًً7مارسًً 4102
الدرجت

توقيت بدء المباراة

الرابعة )(D

 0بعد الظهر

السادسة مصرية )(H

 .3.1بعد الظهر

التحكيم

يادج  872تُذ  5فقرج 5
يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح
يثاراج يٍ قسًٍٍ
Special two phases
يثاراج ٌتى تحكًٍها طثقاً نهًادج
 832تُذ  8فقرج  1يٍ انقاَىٌ
انذونً نهفروسٍح ونكٍ ٌضاف إنٍها
trotting poles

االرتفـاع

عدد المشاركتن

111- 111سم

 16فارس

 91سم

 .9فارس

ً
ثالثًا اًً:السبتًً8مارسًً 4102
الدرجت

توقيت بدء المباراة

السادسة مصرية )(H

 01صباحا

السادسة )(F

 00321ظهرا

الرابعة )(D

 0بعد الظهر

التحكيم

يثاراج ٌتى تحكًٍها طثقاً نهًادج
 832تُذ  8فقرج  1ونكٍ تانزيٍ
األيثم Optimum Time
يادج  832تُذ  8فقرج  8يٍ
انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح دورج
أساسٍح تانزيٍ ودورج ترجٍحٍح
واحذج فً حانح انتعادل عهى
انًركز األول وانشىط انترجٍحً
تزيٍ حٍىي

االرتفـاع

عدد المشاركتن

 91سم

 .9فارس

 011سم

 48فارس

111- 111سم

 16فارس

 تنبيااا ااام  :عمااى جميااع الورسااان ومناادوبر الهييااات بلاارورة تسااميم صااور لمورسااان ال ا ين لاام يااتم اسااتخراج كارنيهاااتعلوية لهام وخخار موعاد لتساميم صاور الورساان ياوم الخمايس المواضا  6ماارس  4102أثنااء مبارياات الحمقاة الخامساة
بنادي جرين بال از باإلسكندرية.
وضر حالة عدم تسميم الصور لن يسمح لمورسان باالشتراك ضر مباريات بطولة الجمهورية.
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