Championship

(على الملعب العشبي)

على مالعب

الشروط الفنية لمباريات البطولة
على مالعب نادي كينجز رانش
أيام الخميس والجمعة والسبت الموافقين  61 ،61 ،61مارس 7161

أوالً :الخميس الموافق 7161/3/61
الملعب الرئيسي:
الدرجة األولى أ والشباب أقل من  76عام
شروط االشتراك للخيول

:

لخيول الدرجة األولى أ

ارتفاع الموانع

:

 511 -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
الخميس 1157/1/51

:

و  51 -51قفزة

مادة  174بند  1فقرة  1من القانون الدولي للفروسية
مباراة من قسمين Special two phases

الدرجة األولى ب والشباب أقل من  71عام
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
الخميس 1157/1/51

:

و  51 -51قفزة

مادة  174بند  1فقرة  1من القانون الدولي للفروسية
مباراة من قسمين Special two phases

الدرجة الثانية والناشئين أقل من  61عام
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

:

جدول التحكيم اليوم األول
الخميس 1157/1/51

و  51 -51قفزة

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

الدرجة الثالثة والناشئين أقل من  61عام
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
جدول التحكيم اليوم األول
الخميس 1157/1/51

 171 :متر /دقيقة
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

الملعب العشبي:
الدرجة الرابعة واألشبال أقل من  61عام
:

لخيول الدرجة الرابعة

 1ارتفاع الموانع

:

 551سم

 1عدد الموانع

 51-51 :مانع

 4الموانع المركبة

:

5

شروط االشتراك للخيول

و  51-51قفزة

مركب ثالثي ومركب ثنائي

 1الموانع المائية

:

يمكن مانع البديه

 1السرعة المطلوبة

:

 111متر /دقيقة

7

جدول التحكيم اليوم األول :
الخميس 1157/1/51

مادة  112من القانون الدولي للفروسية مباراة تحكم طبقًا لجدول ج
بإضافة  4ثواني على الزمن الفعلي للمتباري لكل إسقاط مانع

الدرجة الخامسة للخيول األجنبية والبراعم أقل من  67عام
:

لخيول الدرجة الخامسة األجنبية

 1ارتفاع الموانع

:

 511سم

 1عدد الموانع

:

 51مانع

 4الموانع المركبة

:

مركب ثنائي

 1الموانع المائية

:

ال موانع مائية

 1السرعة المطلوبة

:

 111متر /دقيقة

5

7

شروط االشتراك للخيول

جدول التحكيم اليوم األول :
الخميس 1157/1/51

و  55قفزة

مادة  112من القانون الدولي للفروسية مباراة تحكم طبقًا لجدول ج
بإضافة  4ثواني على الزمن الفعلي للمتباري لكل إسقاط مانع

الدرجة الخامسة للخيول المصرية والبراعم أقل من  67عام
:

لخيول الدرجة الخامسة المصرية

 1ارتفاع الموانع

:

 511سم

 1عدد الموانع

:

 51مانع

 4الموانع المركبة

:

مركب ثنائي

 1الموانع المائية

:

ال موانع مائية

 1السرعة المطلوبة

:

 111متر /دقيقة

5

7

شروط االشتراك للخيول

جدول التحكيم اليوم األول :
الخميس 1157/1/51

و  55قفزة

مادة  112من القانون الدولي للفروسية مباراة تحكم طبقًا لجدول ج
بإضافة  4ثواني على الزمن الفعلي للمتباري لكل إسقاط مانع

الدرجة السادسة للخيول األجنبية
5

شروط االشتراك للخيول

 1ارتفاع الموانع

:

لخيول الدرجة السادسة األجنبية

:

 21سم

 1عدد الموانع

:

 51مانع

 4الموانع المركبة

:

مركب ثنائي

 1الموانع المائية

:

ال موانع مائية

 1السرعة المطلوبة

:

 111متر /دقيقة

7

جدول التحكيم اليوم األول :
الخميس 1157/1/51

و  51قفزة

مادة  112من القانون الدولي للفروسية مباراة تحكم طبقًا لجدول ج
بإضافة  4ثواني على الزمن الفعلي للمتباري لكل إسقاط مانع

الدرجة السادسة للخيول المصرية
:

لخيول الدرجة السادسة المصرية

 1ارتفاع الموانع

:

 21سم

 1عدد الموانع

:

 51مانع

 4الموانع المركبة

:

مركب ثنائي

 1الموانع المائية

:

ال موانع مائية

 1السرعة المطلوبة

:

 111متر /دقيقة

5

7

شروط االشتراك للخيول

جدول التحكيم اليوم األول :
الخميس 1157/1/51

و  51قفزة

مادة  112من القانون الدولي للفروسية مباراة تحكم طبقًا لجدول ج
بإضافة  4ثواني على الزمن الفعلي للمتباري لكل إسقاط مانع

ثانياً :الجمعة الموافق 7161/3/61
الملعب الرئيسي:
الدرجة األولى أ والشباب أقل من  76عام
شروط االشتراك للخيول

:

لخيول الدرجة األولى أ

ارتفاع الموانع

:

 511-541سم

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 الثاني
الجمعة 1157/1/57

:

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

الدرجة األولى ب والشباب أقل من  71عام
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 الثاني
الجمعة 1157/1/57

:

و  51 -51قفزة

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

الدرجة الثانية والناشئين أقل من  61عام
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

جدول التحكيم اليوم الثاني
الجمعة 1157/1/57

:

و  51 -51قفزة

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

الدرجة الثالثة والناشئين أقل من  61عام
شروط االشتراك للخيول

:

لخيول الدرجة الثالثة

ارتفاع الموانع

:

 511سم

عدد الموانع

:

 51-51مانع

و  51 -51قفزة

الموانع المركبة

:

مركب ثالثي ومركب ثنائي

الموانع المائية

:

قفزة عريضة بوضع عرق

السرعة المطلوبة

:

 171متر /دقيقة

جدول التحكيم اليوم الثاني
الجمعة 1157/1/57

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

:

الملعب العشبي :
الدرجة الرابعة واألشبال أقل من  61عام
:

لخيول الدرجة الرابعة

 1ارتفاع الموانع

:

 551سم

 1عدد الموانع

 51-51 :مانع

 4الموانع المركبة

:

مركب ثالثي ومركب ثنائي

 1الموانع المائية

:

يمكن مانع البديه

 1السرعة المطلوبة

:

 111متر /دقيقة

5

شروط االشتراك للخيول

 7جدول التحكيم اليوم الثاني :
الجمعة 1157/1/57

و  51-51قفزة

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

الدرجة الخامسة للخيول األجنبية والبراعم أقل من  67عام
:

لخيول الدرجة الخامسة األجنبية

 1ارتفاع الموانع

:

 511سم

 1عدد الموانع

:

 51مانع

 4الموانع المركبة

:

مركب ثنائي

 1الموانع المائية

:

ال موانع مائية

 1السرعة المطلوبة

:

 111متر /دقيقة

5

شروط االشتراك للخيول

 7جدول التحكيم اليوم الثاني :
الجمعة 1157/1/57

و  55قفزة

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

الدرجة الخامسة للخيول المصرية والبراعم أقل من  67عام
:

لخيول الدرجة الخامسة المصرية

 1ارتفاع الموانع

:

 511سم

 1عدد الموانع

:

 51مانع

 4الموانع المركبة

:

مركب ثنائي

 1الموانع المائية

:

ال موانع مائية

 1السرعة المطلوبة

:

 111متر /دقيقة

5

شروط االشتراك للخيول

 7جدول التحكيم اليوم الثاني :
الجمعة 1157/1/57

و  55قفزة

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

الدرجة السادسة للخيول األجنبية
:

لخيول الدرجة السادسة األجنبية

 1ارتفاع الموانع

:

 21سم

 1عدد الموانع

:

 51مانع

 4الموانع المركبة

:

مركب ثنائي

 1الموانع المائية

:

ال موانع مائية

 1السرعة المطلوبة

:

 111متر /دقيقة

5

شروط االشتراك للخيول

 7جدول التحكيم اليوم الثاني :
الجمعة 1157/1/57

و  51قفزة

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

الدرجة السادسة للخيول المصرية
:

لخيول الدرجة السادسة المصرية

 1ارتفاع الموانع

:

 21سم

 1عدد الموانع

:

 51مانع

 4الموانع المركبة

:

مركب ثنائي

 1الموانع المائية

:

ال موانع مائية

 1السرعة المطلوبة

:

 111متر /دقيقة

5

شروط االشتراك للخيول

 7جدول التحكيم اليوم الثاني :
الجمعة 1157/1/57

و  51قفزة

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

ثالثاً  :السبت الموافق 7161/3/61
الملعب الرئيسي :
الدرجة األولى أ والشباب أقل من  76عام
شروط االشتراك للخيول

:

لخيول الدرجة األولى أ

ارتفاع الموانع

:

511- 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 الثالث
السبت 1157/1/52

:

و  51 -51قفزة

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

الدرجة األولى ب والشباب أقل من  71عام
شروط االشتراك للخيول

:

لخيول الدرجة األولى ب

ارتفاع الموانع

:

 511سم  541 -سم

عدد الموانع

:

 51-51مانع

الموانع المركبة

:

مركب ثالثي ومركب ثنائي أو االثنين

الموانع المائية

:

ال اشتراطات خاصة

السرعة المطلوبة

:

 171متر /دقيقة

جدول التحكيم اليوم الثالث
السبت 1157/1/52

:

و  51 -51قفزة

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

الدرجة الثانية والناشئين أقل من  61عام
شروط االشتراك للخيول

:

لخيول الدرجة الثانية

ارتفاع الموانع

:

 511سم

عدد الموانع

:

 51-51مانع

و  51 -51قفزة

الموانع المركبة

:

مركب ثالثي ومركب ثنائي أو االثنين

الموانع المائية

:

ال اشتراطات خاصة

السرعة المطلوبة

:

 171متر /دقيقة

:

جدول التحكيم اليوم الثاني
السبت 1157/1/4

مادة  174بند  1فقرة  1من القانون الدولي للفروسية
مباراة من قسمين Special two phases

الدرجة الثالثة والناشئين أقل من  61عام
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

جدول التحكيم اليوم الثالث
السبت 1157/1/52

:

و  51 -51قفزة

مادة  174بند  1فقرة  1من القانون الدولي للفروسية
مباراة من قسمين Special two phases

الملعب العشبي :
الدرجة الرابعة واألشبال أقل من  61عام
:

لخيول الدرجة الرابعة

 1ارتفاع الموانع

:

 551سم

 1عدد الموانع

 51-51 :مانع

 4الموانع المركبة

:

مركب ثالثي ومركب ثنائي

 1الموانع المائية

:

يمكن مانع البديه

 1السرعة المطلوبة

:

 111متر /دقيقة

5

شروط االشتراك للخيول

و  51-51قفزة

 7جدول التحكيم اليوم الثالث  :مادة  171من القانون الدولي للفروسية بند  1فقرة  5وبند  1فقرة 1
دورتين غير متماثلتين بزمن مسموح به للدورة األولى والزمن
السبت 1157/1/52
حيوي للدورة الثانية ويصنف الفائزين طبقًا لمجموع أخطائهم
للدورات السابقة
يسمح لـ  % 11من عدد المشاركين للدخول في الدورة األولى
وفي الدورة الثانية يسمح بالدخول لـ  % 11من عدد المشاركين
بحد أدنى  1فرسان

الدرجة الخامسة للخيول األجنبية والبراعم أقل من  67عام
:

لخيول الدرجة الخامسة األجنبية

 1ارتفاع الموانع

:

 511سم

 1عدد الموانع

:

 51مانع

 4الموانع المركبة

:

مركب ثنائي

 1الموانع المائية

:

ال موانع مائية

 1السرعة المطلوبة

:

 111متر /دقيقة

5

شروط االشتراك للخيول

و  55قفزة

 7جدول التحكيم اليوم الثالث  :مادة  171من القانون الدولي للفروسية بند  1فقرة  5وبند  1فقرة 1
دورتين غير متماثلتين بزمن مسموح به للدورة األولى والزمن
السبت 1157/1/52
حيوي للدورة الثانية ويصنف الفائزين طبقًا لمجموع أخطائهم
للدورات السابقة
يسمح لـ  % 11من عدد المشاركين للدخول في الدورة األولى
وفي الدورة الثانية يسمح بالدخول لـ  % 11من عدد المشاركين
بحد أدنى  1فرسان

الدرجة الخامسة للخيول المصرية والبراعم أقل من  67عام
:

لخيول الدرجة الخامسة المصرية

 1ارتفاع الموانع
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 1عدد الموانع
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 51مانع

 4الموانع المركبة

:

مركب ثنائي

 1الموانع المائية
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ال موانع مائية

 1السرعة المطلوبة
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دورتين غير متماثلتين بزمن مسموح به للدورة األولى والزمن
السبت 1157/1/52
حيوي للدورة الثانية ويصنف الفائزين طبقًا لمجموع أخطائهم
للدورات السابقة
يسمح لـ  % 11من عدد المشاركين للدخول في الدورة األولى
وفي الدورة الثانية يسمح بالدخول لـ  % 11من عدد المشاركين
بحد أدنى  1فرسان

الدرجة السادسة للخيول األجنبية
:

لخيول الدرجة السادسة األجنبية
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:

مركب ثنائي

 1الموانع المائية
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ال موانع مائية

 1السرعة المطلوبة

:

 111متر /دقيقة

5

شروط االشتراك للخيول

 7جدول التحكيم اليوم الثالث :
السبت 1157/1/52

و  51قفزة

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

الدرجة السادسة للخيول المصرية
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شروط االشتراك للخيول

و  51قفزة

 7جدول التحكيم اليوم الثالث  :مادة  171من القانون الدولي للفروسية بند  1فقرة  5وبند  1فقرة 1
دورتين غير متماثلتين بزمن مسموح به للدورة األولى والزمن
السبت 1157/1/52
حيوي للدورة الثانية ويصنف الفائزين طبقًا لمجموع أخطائهم
للدورات السابقة
يسمح لـ  % 11من عدد المشاركين للدخول في الدورة األولى
وفي الدورة الثانية يسمح بالدخول لـ  % 11من عدد المشاركين
بحد أدنى  1فرسان

المباريات المفتوحة أيام الخميس والجمعة والسبت
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