 

 

الشروط الفنية لمباريات
 

بطـوﻻت الجمهورية للفروسية
لقفز الموانـع

الحلقة السابعة
للدرجات
الرابعة والخامسة بقسميها والسادسة بقسميها

ﻋلﻰ مﻼﻋﺐ
ﻣرﻛز بيجاسوس دريم ﻻند للفروسية

الشروط الفنية لمباريات البطولة
أيام الخميس والجمعة والسبت الموافقين  ١٣ ،١٢ ،١١يﻨاير ٢٠١٨

أوﻻً :يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١/١١
المباريات المفتوحة
شروط اﻻشتراك
ارتفاع الموانع

:

ﻣفتوحة لجميع الخيول

:

) ٦٠سم ٧٠/سم( ٨٠ ،سم ٩٠ ،سم ١٠٠ ،سم،
 ١١٠سم ١٢٠ ،سم ١٣٠ ،سم(

الدرجة الخامسة للخيول اﻷجﻨبية )(E
شروط اﻻشتراك

:

لخيول الدرجة الخاﻣسة أجنبي

ارتفاع الموانع

:

 ١٠٥سم

عدد الموانع

:

١٠ﻣوانع

الموانع المرﻛبة

:

ﻣرﻛﺐ ﺛناﺋي

الموانع الماﺋية

:

ﻻ ﻣوانع ﻣاﺋية

السرعة المطلوبة

:

 ٣٥٠ﻣتر /دقيقة

جدول التحكيم

:

و  ١١قفزة

جدول أ ﻣادة  ٢٣٨بند  ٢فقرة  ١ﻣن القانون الدولي للفروسية دورة
أساسية بالكرونوﻣتر والزﻣن حيوي ودورة ترجيحية إذا لزم اﻷﻣر

ﺛاﻧياً :يوم الجمعة الموافق ٢٠١٨/١/١٢
الدرجة الرابعة اﻷشبال أقل من  ١٤ﻋام )(D
شروط اﻻشتراك

:

لخيول الدرجة الرابعة

ارتفاع الموانع

:

 ١١٥سم

عدد الموانع

:

 ١٢ -١٠ﻣانع

الموانع المرﻛبة

:

ﻣرﻛﺐ ﺛﻼﺛي أو ﻣرﻛﺐ ﺛناﺋي

الموانع الماﺋية

:

ﻻ إشتراطات خاصة

السرعة المطلوبة

:

 ٣٥٠ﻣتر /دقيقة

:

ﻣادة  ٢٧٤بند  ٥فقرة  ٥ﻣن القانون الدولي للفروسية
ﻣباراة ﻣن قسمين Special two phases

جدول التحكيم

و  ١٥ - ١٣قفزة

الدرجة الخامسة للخيول اﻷجﻨبية )(E
شروط اﻻشتراك

:

لخيول الدرجة الخاﻣسة أجنبي

ارتفاع الموانع

:

 ١٠٥سم

عدد الموانع

:

١٠ﻣوانع

الموانع المرﻛبة

:

ﻣرﻛﺐ ﺛناﺋي

الموانع الماﺋية

:

ﻻ ﻣوانع ﻣاﺋية

السرعة المطلوبة

:

 ٣٥٠ﻣتر /دقيقة

جدول التحكيم

 :ﻣادة  ٢٧٤بند  ٥فقرة  ٥ﻣن القانون الدولي للفروسية
ﻣباراة ﻣن قسمين Special two phases

و  ١١قفزة

الدرجة الخامسة للخيول المصرية والبراﻋم أقل من  ١٢ﻋام)(G
شروط اﻻشتراك

:

لخيول الدرجة الخاﻣسة المصرية

ارتفاع الموانع

:

 ١٠٠سم

عدد الموانع

:

 ١٠ﻣوانع

الموانع المرﻛبة

:

ﻣرﻛﺐ ﺛناﺋي

الموانع الماﺋية

:

ﻻ ﻣوانع ﻣاﺋية

السرعة المطلوبة

:

 ٣٥٠ﻣتر /دقيقة

جدول التحكيم

 :ﻣادة  ٢٧٤بند  ٥فقرة  ٥ﻣن القانون الدولي للفروسية
ﻣباراة ﻣن قسمين Special two phases

و  ١١قفزة

الدرجة السادسة للخيول اﻷجﻨبية )(F
شروط اﻻشتراك

:

لخيول الدرجة السادسة اﻷجنبية

ارتفاع الموانع

:

 ١٠٠سم

عدد الموانع

:

 ١٠ﻣوانع

الموانع المرﻛبة

:

ﻣرﻛﺐ ﺛناﺋي

الموانع الماﺋية

:

ﻻ ﻣوانع ﻣاﺋية

السرعة المطلوبة

:

 ٣٥٠ﻣتر /دقيقة

جدول التحكيم

:

و  ١١قفزة

جدول أ ﻣادة  ٢٣٨بند  ٢فقرة  ١ﻣن القانون الدولي للفروسية دورة
أساسية بالكرونوﻣتر والزﻣن حيوي ودورة ترجيحية إذا لزم اﻷﻣر

الدرجة السادسة للخيول المصرية)(H
شروط اﻻشتراك

 :لخيول الدرجة السادسة المصرية

ارتفاع الموانع

 ٩٠ :سم

عدد الموانع

 ١٠ :ﻣوانع

الموانع المرﻛبة

 :ﻣرﻛﺐ ﺛناﺋي

الموانع الماﺋية

 :ﻻ ﻣوانع ﻣاﺋية

السرعة المطلوبة

 ٣٥٠ :ﻣتر /دقيقة

جدول التحكيم

و

 ١١قفزة

 :جدول أ ﻣادة  ٢٣٨بند  ٢فقرة  ١ﻣن القانون الدولي للفروسية دورة
أساسية بالكرونوﻣتر والزﻣن حيوي ودورة ترجيحية إذا لزم اﻷﻣر

المباريات المفتوحة
شروط اﻻشتراك
ارتفاع الموانع

:

ﻣفتوحة لجميع الخيول

:

) ٦٠سم ٧٠/سم( ٨٠ ،سم ٩٠ ،سم ١٠٠ ،سم،
 ١١٠سم ١٢٠ ،سم ١٣٠ ،سم(

ﺛالﺜاً :يوم السبت الموافق ٢٠١٨/١/١٣
الدرجة الرابعة اﻷشبال أقل من  ١٤ﻋام )(D
شروط اﻻشتراك

:

لخيول الدرجة الرابعة

ارتفاع الموانع

:

 ١١٥سم

عدد الموانع

:

 ١٢ -١٠ﻣانع

الموانع المرﻛبة

:

ﻣرﻛﺐ ﺛﻼﺛي أو ﻣرﻛﺐ ﺛناﺋي

الموانع الماﺋية

:

ﻻ إشتراطات خاصة

السرعة المطلوبة

:

 ٣٥٠ﻣتر /دقيقة

جدول التحكيم

:

و  ١٥ - ١٣قفزة

جدول أ ﻣادة  ٢٣٨بند  ٢فقرة  ١ﻣن القانون الدولي للفروسية دورة
أساسية بالكرونوﻣتر والزﻣن حيوي ودورة ترجيحية إذا لزم اﻷﻣر

الدرجة الخامسة للخيول المصرية والبراﻋم أقل من  ١٢ﻋام)(G
شروط اﻻشتراك

:

لخيول الدرجة الخاﻣسة المصرية

ارتفاع الموانع

:

 ١٠٠سم

عدد الموانع

:

 ١٠ﻣوانع

الموانع المرﻛبة

:

ﻣرﻛﺐ ﺛناﺋي

الموانع الماﺋية

:

ﻻ ﻣوانع ﻣاﺋية

السرعة المطلوبة

:

 ٣٥٠ﻣتر /دقيقة

جدول التحكيم

:

و  ١١قفزة

جدول أ ﻣادة  ٢٣٨بند  ٢فقرة  ١ﻣن القانون الدولي للفروسية دورة
أساسية بالكرونوﻣتر والزﻣن حيوي ودورة ترجيحية إذا لزم اﻷﻣر

الدرجة السادسة للخيول اﻷجﻨبية )(F
شروط اﻻشتراك

:

لخيول الدرجة السادسة اﻷجنبية

ارتفاع الموانع

:

 ١٠٠سم

عدد الموانع

:

 ١٠ﻣوانع

و  ١١قفزة

الموانع المرﻛبة

:

ﻣرﻛﺐ ﺛناﺋي

الموانع الماﺋية

:

ﻻ ﻣوانع ﻣاﺋية

السرعة المطلوبة

:

 ٣٥٠ﻣتر /دقيقة

جدول التحكيم

:

ﻣباراة يتم تحكيمها طبقاً للمادة  ٢٣٨بند  ٢فقرة ١
ولكن بالزﻣن اﻷﻣثل Optimum Time

الدرجة السادسة للخيول المصرية)(H
شروط اﻻشتراك

 :لخيول الدرجة السادسة المصرية

ارتفاع الموانع

 ٩٠ :سم

عدد الموانع

 ١٠ :ﻣوانع

الموانع المرﻛبة

 :ﻣرﻛﺐ ﺛناﺋي

الموانع الماﺋية

 :ﻻ ﻣوانع ﻣاﺋية

السرعة المطلوبة

 ٣٥٠ :ﻣتر /دقيقة

جدول التحكيم

:

و

 ١١قفزة

ﻣباراة يتم تحكيمها طبقاً للمادة  ٢٣٨بند  ٢فقرة ١
ولكن بالزﻣن اﻷﻣثل Optimum Time

المباريات المفتوحة
شروط اﻻشتراك
ارتفاع الموانع

:

ﻣفتوحة لجميع الخيول

:

) ٦٠سم ٧٠/سم( ٨٠ ،سم ٩٠ ،سم ١٠٠ ،سم،
 ١١٠سم ١٢٠ ،سم ١٣٠ ،سم(
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