الشروط الفنية ملباريات

بطـوالت اجلمهورية للفروسية
لقفز املوانـع

احللقة السادسة
للدرجات

أيام  03 ،82 ،82ديسمرب 8327

على هالعب
نادي بيجاسوس للفروسية

الشروط الفنية ملباريات البطولة
على مالعب نادي بيجاسوس للفروسية
أيام الخويس والجوعة والسبث الووافقيي  03 ،82 ،82ديسوبر 8302

أوالً :يوم الخويس الووافق 8302/08/82
الويذاى الرئيسي:
الوباريات الوفتوحة
شروط االشتراك
ارتفاع انًىاَع

:

يفتىحح نجًيع انخيىل

:

( 06سى 06/سى) 06 ،سى 06 ،سى 066 ،سى،
 006سى 016 ،سى 026 ،سى)

ثاًياً :يوم الجوعة الووافق 8302/08/82
الويذاى الرئيسي:
الوباريات الوفتوحة
شروط االشتراك
ارتفاع انًىاَع

:

يفتىحح نجًيع انخيىل

:

( 06سى 06/سى) 06 ،سى 06 ،سى 066 ،سى،
 006سى 016 ،سى 026 ،سى)

الذرجة الرابعة األشبال أقل هي  01عام ()D
شروط االشتراك

:

نخيىل انذرجح انراتعح

ارتفاع انًىاَع

:

 001سى

عذد انًىاَع

:

 01 -06ياَع

انًىاَع انًركثح

:

يركة ثالثي أو يركة ثُائي

انًىاَع انًائيح

:

ال إشتراطاخ خاصح

انسرعح انًطهىتح

:

 216يتر /دقيقة

:
جذول انتحكيى

و  01 - 02قفزج

يادج  100تُذ  1يٍ تاب انًثارياخ انخاصح يٍ انقاَىٌ انذوني نهفروسيح
 ACCUMULATORتًاَع انجىكر وانزيٍ حيىي
( وسيضاف ياَع يركة ثُائي اختياري خارج انثُيح األساسيح نًٍ يرغة في
قفزِ)

الذرجة الخاهسة للخيول األجٌبية ()E
شروط االشتراك

:

نخيىل انذرجح انخايسح أجُثي

ارتفاع انًىاَع

:

 061سى

عذد انًىاَع

:

06يىاَع

انًىاَع انًركثح

:

يركة ثُائي

انًىاَع انًائيح

:

ال يىاَع يائيح

انسرعح انًطهىتح

:

 216يتر /دقيقح

:

يادج  100تُذ  1يٍ تاب انًثارياخ انخاصح يٍ انقاَىٌ انذوني نهفروسيح
 ACCUMULATORتًاَع انجىكر وانزيٍ حيىي
( وسيضاف ياَع يركة ثُائي اختياري خارج انثُيح األساسيح نًٍ يرغة
في قفزِ)

جذول انتحكيى

و  00قفزج

الذرجة الخاهسة للخيول الوصرية والبراعن أقل هي  08عام()G
شروط االشتراك

:

نخيىل انذرجح انخايسح انًصريح

ارتفاع انًىاَع

:

 066سى

عذد انًىاَع

:

 06يىاَع

انًىاَع انًركثح

:

يركة ثُائي

انًىاَع انًائيح

:

ال يىاَع يائيح

انسرعح انًطهىتح

:

 216يتر /دقيقح

جذول انتحكيى

:

و  00قفزج

جذول أ يادج  120تُذ  1فقرج  0يٍ انقاَىٌ انذوني نهفروسيح دورج
أساسيح تانكروَىيتر وانزيٍ حيىي ودورج ترجيحيح إرا نزو األير

الذرجة السادسة للخيول األجٌبية ()F
شروط االشتراك

:

نخيىل انذرجح انسادسح األجُثيح

ارتفاع انًىاَع

:

 066سى

عذد انًىاَع

:

 06يىاَع

انًىاَع انًركثح

:

يركة ثُائي

انًىاَع انًائيح

:

ال يىاَع يائيح

انسرعح انًطهىتح

:

 216يتر /دقيقح

جذول انتحكيى

:

و  00قفزج

يثاراج يتى تحكيًها طثقًا نهًادج  120تُذ  1فقرج 0
ونكٍ تانزيٍ األيثم Optimum Time

الذرجة السادسة للخيول الوصرية()H
شروط االشتراك

 :نخيىل انذرجح انسادسح انًصريح

ارتفاع انًىاَع

 06 :سى

عذد انًىاَع

 06 :يىاَع

انًىاَع انًركثح

 :يركة ثُائي

انًىاَع انًائيح

 :ال يىاَع يائيح

انسرعح انًطهىتح

 216 :يتر /دقيقح

جذول انتحكيى

:

و

 00قفزج

يثاراج يتى تحكيًها طثقًا نهًادج  120تُذ  1فقرج 0
ونكٍ تانزيٍ األيثم Optimum Time

ثالثاً :يوم السبث الووافق 8302/08/03
الويذاى الرئيسي:
الوباريات الوفتوحة
شروط االشتراك
ارتفاع انًىاَع

:

يفتىحح نجًيع انخيىل

:

( 06سى 06/سى) 06 ،سى 06 ،سى 066 ،سى،
 006سى 016 ،سى 026 ،سى)

الذرجة الرابعة األشبال أقل هي  01عام ()D
شروط االشتراك

:

نخيىل انذرجح انراتعح

ارتفاع انًىاَع

:

 001سى

عذد انًىاَع

:

 01 -06ياَع

انًىاَع انًركثح

:

يركة ثالثي أو يركة ثُائي

انًىاَع انًائيح

:

ال إشتراطاخ خاصح

انسرعح انًطهىتح

:

 216يتر /دقيقح

جذول انتحكيى

:

و  01 - 02قفزج

جذول أ يادج  120تُذ  1فقرج  0يٍ انقاَىٌ انذوني نهفروسيح دورج
أساسيح تانكروَىيتر وانزيٍ حيىي ودورج ترجيحيح إرا نزو األير

الذرجة الخاهسة للخيول األجٌبية ()E
شروط االشتراك

:

نخيىل انذرجح انخايسح أجُثي

ارتفاع انًىاَع

:

 061سى

عذد انًىاَع

:

06يىاَع

انًىاَع انًركثح

:

يركة ثُائي

انًىاَع انًائيح

:

ال يىاَع يائيح

انسرعح انًطهىتح

:

 216يتر /دقيقح

جذول انتحكيى

:

و  00قفزج

جذول أ يادج  120تُذ  1فقرج  0يٍ انقاَىٌ انذوني نهفروسيح دورج
أساسيح تانكروَىيتر وانزيٍ حيىي ودورج ترجيحيح إرا نزو األير

الذرجة الخاهسة للخيول الوصرية والبراعن أقل هي  08عام()G
شروط االشتراك

:

نخيىل انذرجح انخايسح انًصريح

ارتفاع انًىاَع

:

 066سى

عذد انًىاَع

:

 06يىاَع

انًىاَع انًركثح

:

يركة ثُائي

انًىاَع انًائيح

:

ال يىاَع يائيح

انسرعح انًطهىتح

:

 216يتر /دقيقح

جذول انتحكيى

:

و  00قفزج

يادج  100تُذ  1يٍ تاب انًثارياخ انخاصح يٍ انقاَىٌ انذوني نهفروسيح
 ACCUMULATORتًاَع انجىكر وانزيٍ حيىي
( وسيضاف ياَع يركة ثُائي اختياري خارج انثُيح األساسيح نًٍ يرغة
في قفزِ)

الذرجة السادسة للخيول األجٌبية ()F
شروط االشتراك

:

نخيىل انذرجح انسادسح األجُثيح

ارتفاع انًىاَع

:

 066سى

عذد انًىاَع

:

 06يىاَع

انًىاَع انًركثح

:

يركة ثُائي

انًىاَع انًائيح

:

ال يىاَع يائيح

انسرعح انًطهىتح

:

 216يتر /دقيقح

جذول انتحكيى

:

و  00قفزج

يادج  100تُذ  1يٍ تاب انًثارياخ انخاصح يٍ انقاَىٌ انذوني نهفروسيح
 ACCUMULATORتًاَع انجىكر وانزيٍ حيىي
( وسيضاف ياَع يركة ثُائي اختياري خارج انثُيح األساسيح نًٍ يرغة
في قفزِ)

الذرجة السادسة للخيول الوصرية()H
شروط االشتراك

 :نخيىل انذرجح انسادسح انًصريح

ارتفاع انًىاَع

 06 :سى

عذد انًىاَع

 06 :يىاَع

انًىاَع انًركثح

 :يركة ثُائي

انًىاَع انًائيح

 :ال يىاَع يائيح

انسرعح انًطهىتح

 216 :يتر /دقيقح

جذول انتحكيى

:

و

 00قفزج

يادج  100تُذ  1يٍ تاب انًثارياخ انخاصح يٍ انقاَىٌ انذوني
نهفروسيح  ACCUMULATORتًاَع انجىكر وانزيٍ حيىي
( وسيضاف ياَع يركة ثُائي اختياري خارج انثُيح األساسيح نًٍ
يرغة في قفزِ)
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