الشروط الفنية لمباريات

بطـوالت الجمهورية للفروسية
لقفز الموانـع

الحلقة الرابعة
للدرجات
األولى أ واألولى ب والثانية والثالثة
أيام  32 ،32 ،32نوفمرب 3027

على مالعب

نادي فروسية القوات المسلحة

الشروط الفنية لمباريات البطولة
على مالعب نادي فروسية القوات املسلحة
أيام الخميس والجمعة والسبت الموافقين  32 ،32 ،32نوفمبر 3102

أوالً :يوم الخميس الموافق 3102/00/32
المباريات المفتوحة
شروط االشتراك
ارتفاع الموانع

:

مفتوحة لجميع الخيول

:

( 06سم 06/سم)  06( ,سم 06/سم)  066( ,سم  006/سم)
 016( ,سم 036/سم)

ثانياً :يوم الجمعة الموافق 3102/00/32
الدرجة األولى أ والشباب أقل من  30عام
شروط االشتراك

:

ارتفاع الموانع

 011 -041 :سم

عدد الموانع

 01 -06 :مانع

الموانع المركبة

:

ًاً
مركب ثالثي أو مركب ثنائي أو االثنين مع

الموانع المائية

:

ال إشتراطات خاصة

السرعة المطلوبة

:

 316متر /دقيقة

جدول التحكيم

:

لخيول الدرجة األولى أ

و  00 - 03قفزة

مادة  104بند  1فقرة  1من القانون الدولي للفروسية
مباراة من قسمين Special two phases

الدرجة األولى ب والشباب أقل من  31عام
شروط االشتراك

:

ارتفاع الموانع

 041 -046 :سم

عدد الموانع

 01 -06 :مانع

الموانع المركبة

:

مركب ثالثي أو مركب ثنائي أو االثنين معاً

الموانع المائية

:

ال إشتراطات خاصة

لخيول الدرجة األولى ب

و  00 - 03قفزة

:

السرعة المطلوبة

:

جدول التحكيم

 316متر /دقيقة
مادة  104بند  1فقرة  1من القانون الدولي للفروسية
مباراة من قسمين Special two phases

الدرجة الثانية والناشئين أقل من  01عام
شروط االشتراك

 :لخيول الدرجة الثانية

ارتفاع الموانع

:

عدد الموانع

 01-06 :مانع

الموانع المركبة

 :مركب ثالثي أو مركب ثنائي أو االثنين معاً

الموانع المائية

:

ال اشتراطات خاصة

السرعة المطلوبة

:

 316متر /دقيقة

جدول التحكيم

:

مادة  130بند  1فقرة  1من القانون الدولي للفروسية دورة أساسية
بالزمن ودورة ترجيحية واحدة في حالة التعادل على المركز األول
والشوط الترجيحي بزمن حيوي

 031 - 036سم
و  00 -03قفزة

الدرجة الثالثة والناشئين أقل من  01عام
شروط االشتراك

:

لخيول الدرجة الثالثة

ارتفاع الموانع

:

 011 - 016سم

عدد الموانع

:

 01-06مانع

الموانع المركبة

:

مركب ثالثي أو مركب ثنائي أو االثنين معاً

الموانع المائية

:

ال اشتراطات خاصة

السرعة المطلوبة

:

 316متر /دقيقة

جدول التحكيم اليوم

:

و  00 -03قفزة

مادة  130بند  1فقرة  1من القانون الدولي للفروسية دورة أساسية
بالزمن ودورة ترجيحية واحدة في حالة التعادل على المركز األول
والشوط الترجيحي بزمن حيوي

المباريات المفتوحة
شروط االشتراك
ارتفاع الموانع

:

مفتوحة لجميع الخيول

:

( 06سم 06/سم)  06( ,سم 06/سم)  066( ,سم  006/سم)
 016( ,سم 036/سم)

ثالثاً :يوم السبت الموافق 3102/00/32
الدرجة األولى أ والشباب أقل من  30عام
شروط االشتراك

:

ارتفاع الموانع

 011 -041 :سم

عدد الموانع

 01 -06 :مانع

الموانع المركبة

:

مركب ثالثي أو مركب ثنائي أو االثنين معاً

الموانع المائية

:

ال إشتراطات خاصة

السرعة المطلوبة

:

 316متر /دقيقة

:

مادة  130بند  1فقرة  1من القانون الدولي للفروسية دورة أساسية
بالزمن ودورة ترجيحية واحدة في حالة التعادل على المركز األول
والشوط الترجيحي بزمن حيوي

جدول التحكيم

لخيول الدرجة األولى أ

و  00 - 03قفزة

الدرجة األولى ب والشباب أقل من  31عام
شروط االشتراك

:

ارتفاع الموانع

 041 -046 :سم

عدد الموانع

 01 -06 :مانع

الموانع المركبة

:

مركب ثالثي أو مركب ثنائي أو االثنين معاً

الموانع المائية

:

ال إشتراطات خاصة

السرعة المطلوبة

:

 316متر /دقيقة

:

مادة  130بند  1فقرة  1من القانون الدولي للفروسية دورة أساسية
بالزمن ودورة ترجيحية واحدة في حالة التعادل على المركز األول
والشوط الترجيحي بزمن حيوي

جدول التحكيم

لخيول الدرجة األولى ب

و  00 - 03قفزة

الدرجة الثانية والناشئين أقل من  01عام
شروط االشتراك

:

لخيول الدرجة الثانية

ارتفاع الموانع

:

 031 - 036سم

عدد الموانع

:

 01-06مانع

الموانع المركبة

:

مركب ثالثي أو مركب ثنائي أو االثنين معاً

و  00 -03قفزة

الموانع المائية

:

ال اشتراطات خاصة

السرعة المطلوبة

:

 316متر /دقيقة

جدول التحكيم اليوم

:

مادة  104بند  1فقرة  1من القانون الدولي للفروسية
مباراة من قسمين Special two phases

الدرجة الثالثة والناشئين أقل من  01عام
شروط االشتراك

:

لخيول الدرجة الثالثة

ارتفاع الموانع

:

 011 - 016سم

عدد الموانع

:

 01-06مانع

الموانع المركبة

:

مركب ثالثي أو مركب ثنائي أو االثنين معاً

الموانع المائية

:

ال اشتراطات خاصة

السرعة المطلوبة

:

 316متر /دقيقة

جدول التحكيم اليوم

:

شروط االشتراك

:

مفتوحة لجميع الخيول

:

( 06سم 06/سم)  06( ,سم 06/سم)  066( ,سم  006/سم)
 016( ,سم 036/سم)

و  00 -03قفزة

مادة  104بند  1فقرة  1من القانون الدولي للفروسية
مباراة من قسمين Special two phases

المباريات المفتوحة
ارتفاع الموانع

الشروط العامــة
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