الشروط الفنية ملباريات

بطـوالت اجلمهورية للفروسية
لقفز املوانـع

بطولة  Championshipاألوىل

أيام  33نوفمرب  3 ،2 ،1 ،ديسمرب 2312

على هالعب

اكادميية الشرطة بالتجمع األول

الشروط الفنية ملباريات البطولة
على مالعب أكادميية الشرطة بالتجمع اخلامس
أيام الخويس والجوعة والسبث واألحذ
الووافقين  33نوفوبر 3 ،2 ،1 ،ديسوبر 2312

أوالً  :الخويس الووافق 2312/11/33
الذرجة الرابعة واألشبال أقل هن  14عام
:

نخٍىل انذرجت انرابعت

 2ارتفاع انًىاَع

:

 115سى  121 /سى

 3عذد انًىاَع

 12-11 :ياَع

 4انًىاَع انًركبت

 :يركب ثالثً ويركب ثُائً

 5انًىاَع انًائٍت

:

ًٌكٍ ياَع انبذٌه

 6انسرعت انًطهىبت

:

 351يتر /دقٍقت

1

7

شروط االشتراك نهخٍىل

جذول انتذكٍى انٍىو األول :

و  15-13قفزة

يادة  232يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍت يباراة تذكى طبقًا نجذول ج
بإضافت  4ثىاًَ عهى انزيٍ انفعهً نهًتباري نكم إسقاط ياَع

الذرجة الخاهسة للخيول األجنبية والبراعن أقل هن  12عام
:

نخٍىل انذرجت انخايست األجُبٍت

 2ارتفاع انًىاَع

:

 115سى  111 /سى

 3عذد انًىاَع

:

 11ياَع

 4انًىاَع انًركبت

:

يركب ثُائً

 5انًىاَع انًائٍت

:

ال يىاَع يائٍت

 6انسرعت انًطهىبت

:

 351يتر /دقٍقت

1

7

شروط االشتراك نهخٍىل

جذول انتذكٍى انٍىو األول :

و  11قفزة

يادة  232يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍت يباراة تذكى طبقًا نجذول ج
بإضافت  4ثىاًَ عهى انزيٍ انفعهً نهًتباري نكم إسقاط ياَع

الذرجة الخاهسة للخيول الوصرية والبراعن أقل هن  12عام
:

نخٍىل انذرجت انخايست انًصرٌت

 2ارتفاع انًىاَع

:

 111سى

 3عذد انًىاَع

:

 11ياَع

 4انًىاَع انًركبت

:

يركب ثُائً

 5انًىاَع انًائٍت

:

ال يىاَع يائٍت

 6انسرعت انًطهىبت

:

 325يتر /دقٍقت

1

7

شروط االشتراك نهخٍىل

جذول انتذكٍى انٍىو األول :

و  11قفزة

يادة  232يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍت يباراة تذكى طبقًا نجذول ج
بإضافت  4ثىاًَ عهى انزيٍ انفعهً نهًتباري نكم إسقاط ياَع

الذرجة السادسة للخيول األجنبية
:

نخٍىل انذرجت انسادست األجُبٍت

 2ارتفاع انًىاَع

:

 25سى  111 /سى

 3عذد انًىاَع

:

 11ياَع

 4انًىاَع انًركبت

:

يركب ثُائً

 5انًىاَع انًائٍت

:

ال يىاَع يائٍت

 6انسرعت انًطهىبت

:

 311يتر /دقٍقت

1

7

شروط االشتراك نهخٍىل

جذول انتذكٍى انٍىو األول :

و  11قفزة

يادة  232يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍت يباراة تذكى طبقًا نجذول ج
بإضافت  4ثىاًَ عهى انزيٍ انفعهً نهًتباري نكم إسقاط ياَع

الذرجة السادسة للخيول الوصرية
1

شروط االشتراك نهخٍىل

:

نخٍىل انذرجت انسادست انًصرٌت

 2ارتفاع انًىاَع

:

 55سى

 3عذد انًىاَع

:

 11ياَع

 4انًىاَع انًركبت

:

يركب ثُائً

 5انًىاَع انًائٍت

:

ال يىاَع يائٍت

 6انسرعت انًطهىبت

:

 311يتر /دقٍقت

7

جذول انتذكٍى انٍىو األول :

و  11قفزة

يادة  232يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍت يباراة تذكى طبقًا نجذول ج
بإضافت  4ثىاًَ عهى انزيٍ انفعهً نهًتباري نكم إسقاط ياَع

الوباريات الوفتوحة
شروط االشتراك
ارتفاع انًىاَع

:

يفتىدت نجًٍع انخٍىل

:

( 61سى 71/سى) 51 ،سى 21 ،سى 111 ،سى،
 111سى 121 ،سى 131 ،سى

ثانياً  :الجوعة الووافق 2312/12/1
الذرجة الرابعة واألشبال أقل هن  14عام
:

نخٍىل انذرجت انرابعت

 2ارتفاع انًىاَع

:

 115سى  121 /سى

 3عذد انًىاَع

 12-11 :ياَع

 4انًىاَع انًركبت

 :يركب ثالثً ويركب ثُائً

 5انًىاَع انًائٍت

:

ًٌكٍ ياَع انبذٌه

 6انسرعت انًطهىبت

:

 351يتر /دقٍقت

1

شروط االشتراك نهخٍىل

و  15-13قفزة

انًادة  273يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍت بُذ  2فقرة  1وبُذ 3
 7جذول انتذكٍى انٍىو انثاًَ :
فقرة  3دورتٍٍ يتًاثهتٍٍ بزيٍ يسًىح به نهذورة األونى وانزيٍ
انذورة األونى
دٍىي نهذورة انثاٍَت ٌسًخ نجًٍع انًشاركٍٍ نهذخىل فً انٍىو انثاًَ
وٌصُف انفائزٌٍ طبقًا نًجًىع أخطائهى نهٍىيٍٍ نهذخىل
فً انٍىو انثانث

الذرجة الخاهسة للخيول األجنبية والبراعن أقل هن  12عام
:

نخٍىل انذرجت انخايست األجُبٍت

 2ارتفاع انًىاَع

:

 115سى  111 /سى

 3عذد انًىاَع

:

 11ياَع

 4انًىاَع انًركبت

:

يركب ثُائً

 5انًىاَع انًائٍت

:

ال يىاَع يائٍت

 6انسرعت انًطهىبت

:

 351يتر /دقٍقت

1

شروط االشتراك نهخٍىل

و  11قفزة

انًادة  273يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍت بُذ  2فقرة  1وبُذ 3
 7جذول انتذكٍى انٍىو انثاًَ :
فقرة  3دورتٍٍ يتًاثهتٍٍ بزيٍ يسًىح به نهذورة األونى وانزيٍ
انذورة األونى
دٍىي نهذورة انثاٍَت ٌسًخ نجًٍع انًشاركٍٍ نهذخىل فً انٍىو انثاًَ
وٌصُف انفائزٌٍ طبقًا نًجًىع أخطائهى نهٍىيٍٍ نهذخىل
فً انٍىو انثانث

الذرجة الخاهسة للخيول الوصرية والبراعن أقل هن  12عام
:

نخٍىل انذرجت انخايست انًصرٌت

 2ارتفاع انًىاَع

:

 111سى

 3عذد انًىاَع

:

 11ياَع

 4انًىاَع انًركبت

 :يركب ثُائً

 5انًىاَع انًائٍت

:

ال يىاَع يائٍت

 6انسرعت انًطهىبت

:

 325يتر /دقٍقت

1

شروط االشتراك نهخٍىل

و  11قفزة

انًادة  273يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍت بُذ  2فقرة  1وبُذ 3
 7جذول انتذكٍى انٍىو انثاًَ :
فقرة  3دورتٍٍ يتًاثهتٍٍ بزيٍ يسًىح به نهذورة األونى وانزيٍ
انذورة األونى
دٍىي نهذورة انثاٍَت ٌسًخ نجًٍع انًشاركٍٍ نهذخىل فً انٍىو انثاًَ
وٌصُف انفائزٌٍ طبقًا نًجًىع أخطائهى نهٍىيٍٍ نهذخىل
فً انٍىو انثانث

الذرجة السادسة للخيول األجنبية
:

نخٍىل انذرجت انسادست األجُبٍت

 2ارتفاع انًىاَع

:

 25سى  111 /سى

 3عذد انًىاَع

:

 11ياَع

 4انًىاَع انًركبت

:

يركب ثُائً

 5انًىاَع انًائٍت

:

ال يىاَع يائٍت

 6انسرعت انًطهىبت

:

 311يتر /دقٍقت

1

شروط االشتراك نهخٍىل

و  11قفزة

انًادة  273يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍت بُذ  2فقرة  1وبُذ 3
 7جذول انتذكٍى انٍىو انثاًَ :
فقرة  3دورتٍٍ يتًاثهتٍٍ بزيٍ يسًىح به نهذورة األونى وانزيٍ
انذورة األونى
دٍىي نهذورة انثاٍَت ٌسًخ نجًٍع انًشاركٍٍ نهذخىل فً انٍىو انثاًَ
وٌصُف انفائزٌٍ طبقًا نًجًىع أخطائهى نهٍىيٍٍ نهذخىل
فً انٍىو انثانث

الذرجة السادسة للخيول الوصرية
:

نخٍىل انذرجت انسادست انًصرٌت

 2ارتفاع انًىاَع

:

 55سى

 3عذد انًىاَع

:

 11ياَع

 4انًىاَع انًركبت

:

يركب ثُائً

1

شروط االشتراك نهخٍىل

و  11قفزة

 5انًىاَع انًائٍت

:

ال يىاَع يائٍت

 6انسرعت انًطهىبت

:

 311يتر /دقٍقت

 7جذول انتذكٍى انٍىو انثاًَ :
انًادة  273يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍت بُذ  2فقرة  1وبُذ 3
فقرة  3دورتٍٍ يتًاثهتٍٍ بزيٍ يسًىح به نهذورة األونى وانزيٍ
انذورة األونى
دٍىي نهذورة انثاٍَت ٌسًخ نجًٍع انًشاركٍٍ نهذخىل فً انٍىو انثاًَ
وٌصُف انفائزٌٍ طبقًا نًجًىع أخطائهى نهٍىيٍٍ نهذخىل
فً انٍىو انثانث

الوباريات الوفتوحة
شروط االشتراك
ارتفاع انًىاَع

:

يفتىدت نجًٍع انخٍىل

:

( 61سى 71/سى) 51 ،سى 21 ،سى 111 ،سى،
 111سى 121 ،سى 131 ،سى

ثالثاً  :السبث الووافق 2312/12/2
الذرجة الرابعة واألشبال أقل هن  14عام
:

نخٍىل انذرجت انرابعت

 2ارتفاع انًىاَع

:

 115سى  121 /سى

 3عذد انًىاَع

 12-11 :ياَع

 4انًىاَع انًركبت

 :يركب ثالثً ويركب ثُائً

 5انًىاَع انًائٍت

:

ًٌكٍ ياَع انبذٌه

 6انسرعت انًطهىبت

:

 351يتر /دقٍقت

1

شروط االشتراك نهخٍىل

و  15-13قفزة

انًادة  273يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍت بُذ  2فقرة  1وبُذ 3
 7جذول انتذكٍى انٍىو انثاًَ :
فقرة  3دورتٍٍ يتًاثهتٍٍ بزيٍ يسًىح به نهذورة األونى وانزيٍ
انذورة انثاٍَت
دٍىي نهذورة انثاٍَت ٌسًخ نجًٍع انًشاركٍٍ نهذخىل فً انٍىو انثاًَ
وٌصُف انفائزٌٍ طبقًا نًجًىع أخطائهى نهٍىيٍٍ نهذخىل
فً انٍىو انثانث

الذرجة الخاهسة للخيول األجنبية والبراعن أقل هن  12عام
1

شروط االشتراك نهخٍىل

 2ارتفاع انًىاَع

:

نخٍىل انذرجت انخايست األجُبٍت

:

 115سى  111 /سى

 3عذد انًىاَع

:

 11ياَع

 4انًىاَع انًركبت

:

يركب ثُائً

 5انًىاَع انًائٍت

:

ال يىاَع يائٍت

 6انسرعت انًطهىبت

:

 351يتر /دقٍقت

و  11قفزة

انًادة  273يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍت بُذ  2فقرة  1وبُذ 3
 7جذول انتذكٍى انٍىو انثاًَ :
فقرة  3دورتٍٍ يتًاثهتٍٍ بزيٍ يسًىح به نهذورة األونى وانزيٍ
انذورة انثاٍَت
دٍىي نهذورة انثاٍَت ٌسًخ نجًٍع انًشاركٍٍ نهذخىل فً انٍىو انثاًَ
وٌصُف انفائزٌٍ طبقًا نًجًىع أخطائهى نهٍىيٍٍ نهذخىل
فً انٍىو انثانث

الذرجة الخاهسة للخيول الوصرية والبراعن أقل هن  12عام
:

نخٍىل انذرجت انخايست انًصرٌت

 2ارتفاع انًىاَع

:

 111سى

 3عذد انًىاَع

:

 11ياَع

 4انًىاَع انًركبت

:

يركب ثُائً

 5انًىاَع انًائٍت

:

ال يىاَع يائٍت

 6انسرعت انًطهىبت

:

 325يتر /دقٍقت

1

شروط االشتراك نهخٍىل

و  11قفزة

انًادة  273يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍت بُذ  2فقرة  1وبُذ 3
 7جذول انتذكٍى انٍىو انثاًَ :
فقرة  3دورتٍٍ يتًاثهتٍٍ بزيٍ يسًىح به نهذورة األونى وانزيٍ
انذورة انثاٍَت
دٍىي نهذورة انثاٍَت ٌسًخ نجًٍع انًشاركٍٍ نهذخىل فً انٍىو انثاًَ
وٌصُف انفائزٌٍ طبقًا نًجًىع أخطائهى نهٍىيٍٍ نهذخىل
فً انٍىو انثانث

الذرجة السادسة للخيول األجنبية
:

نخٍىل انذرجت انسادست األجُبٍت

 2ارتفاع انًىاَع

:

 25سى 111 /

 3عذد انًىاَع

:

 11ياَع

 4انًىاَع انًركبت

:

يركب ثُائً

 5انًىاَع انًائٍت

:

ال يىاَع يائٍت

 6انسرعت انًطهىبت

:

 311يتر /دقٍقت

1

شروط االشتراك نهخٍىل

و  11قفزة

انًادة  273يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍت بُذ  2فقرة  1وبُذ 3
 7جذول انتذكٍى انٍىو انثاًَ :
فقرة  3دورتٍٍ يتًاثهتٍٍ بزيٍ يسًىح به نهذورة األونى وانزيٍ
انذورة انثاٍَت
دٍىي نهذورة انثاٍَت ٌسًخ نجًٍع انًشاركٍٍ نهذخىل فً انٍىو انثاًَ
وٌصُف انفائزٌٍ طبقًا نًجًىع أخطائهى نهٍىيٍٍ نهذخىل
فً انٍىو انثانث

الذرجة السادسة للخيول الوصرية
:

نخٍىل انذرجت انسادست انًصرٌت

 2ارتفاع انًىاَع

:

 55سى

 3عذد انًىاَع

:

 11ياَع

 4انًىاَع انًركبت

:

يركب ثُائً

 5انًىاَع انًائٍت

:

ال يىاَع يائٍت

 6انسرعت انًطهىبت

:

 311يتر /دقٍقت

1

شروط االشتراك نهخٍىل

و  11قفزة

انًادة  273يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍت بُذ  2فقرة  1وبُذ 3
 7جذول انتذكٍى انٍىو انثاًَ :
فقرة  3دورتٍٍ يتًاثهتٍٍ بزيٍ يسًىح به نهذورة األونى وانزيٍ
انذورة انثاٍَت
دٍىي نهذورة انثاٍَت ٌسًخ نجًٍع انًشاركٍٍ نهذخىل فً انٍىو انثاًَ
وٌصُف انفائزٌٍ طبقًا نًجًىع أخطائهى نهٍىيٍٍ نهذخىل
فً انٍىو انثانث

الوباريات الوفتوحة
شروط االشتراك
ارتفاع انًىاَع

:

يفتىدت نجًٍع انخٍىل

:

( 61سى 71/سى) 51 ،سى 21 ،سى 111 ،سى،
 111سى 121 ،سى 131 ،سى

رابعاً  :األحذ الووافق 2312/12/3
الذرجة الرابعة واألشبال أقل هن  14عام
:

نخٍىل انذرجت انرابعت

 2ارتفاع انًىاَع

:

 115سى  121 /سى

 3عذد انًىاَع

 12-11 :ياَع

 4انًىاَع انًركبت

 :يركب ثالثً ويركب ثُائً

 5انًىاَع انًائٍت

:

1

شروط االشتراك نهخٍىل

ًٌكٍ ياَع انبذٌه

و  15-13قفزة

 6انسرعت انًطهىبت

:

 351يتر /دقٍقت

 7جذول انتذكٍى انٍىو انثانث  :يادة  273يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍت بُذ  2فقرة  1وبُذ  3فقرة 3
دورتٍٍ غٍر يتًاثهتٍٍ بزيٍ يسًىح به نهذورة األونى وانزيٍ
دٍىي نهذورة انثاٍَت وٌصُف انفائزٌٍ طبقًا نًجًىع أخطائهى
نهذوراث انسابقت
ٌسًخ نـ  % 51يٍ عذد انًشاركٍٍ نهذخىل فً انذورة األونى
وانذورة انثاٍَت بشرط أٌ ال ٌكىٌ يستبعذ أو يُسذب فً أدذ
انٍىيٍٍ انسابقٍٍ

الذرجة الخاهسة للخيول األجنبية والبراعن أقل هن  12عام
:

نخٍىل انذرجت انخايست األجُبٍت

 2ارتفاع انًىاَع

:

 115سى  111 /سى

 3عذد انًىاَع

:

 11ياَع

 4انًىاَع انًركبت

:

يركب ثُائً

 5انًىاَع انًائٍت

:

ال يىاَع يائٍت

 6انسرعت انًطهىبت

:

 325يتر /دقٍقت

1

شروط االشتراك نهخٍىل

و  11قفزة

 7جذول انتذكٍى انٍىو انثانث  :يادة  273يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍت بُذ  2فقرة  1وبُذ  3فقرة 3
دورتٍٍ غٍر يتًاثهتٍٍ بزيٍ يسًىح به نهذورة األونى وانزيٍ
دٍىي نهذورة انثاٍَت وٌصُف انفائزٌٍ طبقًا نًجًىع أخطائهى
نهذوراث انسابقت
ٌسًخ نـ  % 51يٍ عذد انًشاركٍٍ نهذخىل فً انذورة األونى
و %25نهذخىل فً انذورة انثاٍَت بذذ أدَى  6فرساٌ
بشرط أٌ ال ٌكىٌ يستبعذ أو يُسذب فً أدذ انٍىيٍٍ انسابقٍٍ

الذرجة الخاهسة للخيول الوصرية والبراعن أقل هن  12عام
:

نخٍىل انذرجت انخايست انًصرٌت

 2ارتفاع انًىاَع

:

 111سى

 3عذد انًىاَع

:

 11ياَع

 4انًىاَع انًركبت

:

يركب ثُائً

 5انًىاَع انًائٍت

:

ال يىاَع يائٍت

 6انسرعت انًطهىبت

:

 325يتر /دقٍقت

1

شروط االشتراك نهخٍىل

و  11قفزة

 7جذول انتذكٍى انٍىو انثانث  :يادة  273يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍت بُذ  2فقرة  1وبُذ  3فقرة 3
دورتٍٍ غٍر يتًاثهتٍٍ بزيٍ يسًىح به نهذورة األونى وانزيٍ
دٍىي نهذورة انثاٍَت وٌصُف انفائزٌٍ طبقًا نًجًىع أخطائهى
نهذوراث انسابقت
ٌسًخ نـ  % 51يٍ عذد انًشاركٍٍ نهذخىل فً انذورة األونى
و %25نهذخىل فً انذورة انثاٍَت بذذ أدَى  6فرساٌ
بشرط أٌ ال ٌكىٌ يستبعذ أو يُسذب فً أدذ انٍىيٍٍ انسابقٍٍ

الذرجة السادسة للخيول األجنبية
:

نخٍىل انذرجت انسادست األجُبٍت

 2ارتفاع انًىاَع

:

 25سى  111 /سى

 3عذد انًىاَع

:

 11ياَع

 4انًىاَع انًركبت

:

يركب ثُائً

 5انًىاَع انًائٍت

:

ال يىاَع يائٍت

 6انسرعت انًطهىبت

:

 311يتر /دقٍقت

1

شروط االشتراك نهخٍىل

و  11قفزة

 7جذول انتذكٍى انٍىو انثانث  :يادة  273يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍت بُذ  2فقرة  1وبُذ  3فقرة 3
دورتٍٍ غٍر يتًاثهتٍٍ بزيٍ يسًىح به نهذورة األونى وانزيٍ
دٍىي نهذورة انثاٍَت وٌصُف انفائزٌٍ طبقًا نًجًىع أخطائهى
نهذوراث انسابقت
ٌسًخ نـ  % 51يٍ عذد انًشاركٍٍ نهذخىل فً انذورة األونى
و %25نهذخىل فً انذورة انثاٍَت بذذ أدَى  6فرساٌ
بشرط أٌ ال ٌكىٌ يستبعذ أو يُسذب فً أدذ انٍىيٍٍ انسابقٍٍ

الذرجة السادسة للخيول الوصرية
:

نخٍىل انذرجت انسادست انًصرٌت

 2ارتفاع انًىاَع

:

 55سى

 3عذد انًىاَع

:

 11ياَع

 4انًىاَع انًركبت

:

يركب ثُائً

 5انًىاَع انًائٍت

:

ال يىاَع يائٍت

 6انسرعت انًطهىبت

:

 311يتر /دقٍقت

1

شروط االشتراك نهخٍىل

و  11قفزة

 7جذول انتذكٍى انٍىو انثانث  :يادة  273يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍت بُذ  2فقرة  1وبُذ  3فقرة 3
دورتٍٍ غٍر يتًاثهتٍٍ بزيٍ يسًىح به نهذورة األونى وانزيٍ
دٍىي نهذورة انثاٍَت وٌصُف انفائزٌٍ طبقًا نًجًىع أخطائهى
نهذوراث انسابقت
ٌسًخ نـ  % 51يٍ عذد انًشاركٍٍ نهذخىل فً انذورة األونى
و %25نهذخىل فً انذورة انثاٍَت بذذ أدَى  6فرساٌ
بشرط أٌ ال ٌكىٌ يستبعذ أو يُسذب فً أدذ انٍىيٍٍ انسابقٍٍ
لووووووووومعوض ووووووووو
عملووووووووووووووووووووووووووو و

عمووووووووو

وووووووووم

عل ووووووووووووووووووووووووووو و

وعلقوووووأعم ل عموووووأت عملووو و
لالاحتووووووووووأ عملصوووووووو و

عل

ووو و

لل و وووووووو و

الشروط العاهــة

www.eefegypt.org

مع خالص التمنيات الطيبة للجميع بالتوفيق
لووووووووومعوض ووووووووو
عملووووووووووووووووووووووووووو و

عمووووووووو

وووووووووم

عل ووووووووووووووووووووووووووو و

وعلقوووووأعم ل عموووووأت عملووو و
لالاحتووووووووووأ عملصوووووووو و

عل

ووو و

لل و وووووووو و

ج

