الشروط الفنية لمباريات

بطـوالت الجمهورية للفروسية
لقفز الموانـع

الحلقة السابعة
للدرجات
األولى أ واألولى ب والثانية والثالثة

الحلقة الثامنة
للدرجات
الرابعة والخامسة
أيام  01 ،9 ،8فرباير 1108

على مالعب
مركز بيجاسوس دريم الند للفروسية

الشروط الفنية لمباريات البطولة
على مالعب مركز بيجاسوس دريم الند للفروسية
أيام الخميس والجمعة والسبت الموافقين  01 ،9 ،8فبراير 8108

أوالً :يوم الخميس الموافق 8108/8/8
الدرجة األولى أ
شروط االشتراك

:

ارتفاع الموانع

 511 -541 :سم

عدد الموانع

 51 -51 :مانع

الموانع المركبة

:

ًاً
مركب ثالثي أو مركب ثنائي أو االثنين مع

الموانع المائية

:

ال اشتراطات خاصة

السرعة المطلوبة

:

 111متر /دقيقة

:

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

جدول التحكيم

لخيول الدرجة األولى أ

و  51 - 51قفزة

الدرجة الرابعة األشبال أقل من  01عام ()D
شروط االشتراك

:

لخيول الدرجة الرابعة

ارتفاع الموانع

:

 551سم

عدد الموانع

:

 51 -51مانع

الموانع المركبة

:

مركب ثالثي أو مركب ثنائي

الموانع المائية

:

ال إشتراطات خاصة

السرعة المطلوبة

:

 111متر /دقيقة

جدول التحكيم

:

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 ()E
شروط االشتراك

:

لخيول الدرجة الخامسة أجنبي

ارتفاع الموانع

:

 511سم

عدد الموانع

:

51موانع و  55قفزة

الموانع المركبة

 :مركب ثنائي

الموانع المائية

:

ال موانع مائية

السرعة المطلوبة

:

 111متر /دقيقة

:

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

جدول التحكيم

المباريات المفتوحة
شروط االشتراك
ارتفاع الموانع

:

مفتوحة لجميع الخيول

:

( 11سم 01/سم)  21( ,سم)  01( ,سم)  511( ,سم )  551( ,سم)
 511( ,سم)  511( ,سم)

ثانياً :يوم الجمعة الموافق 8108/8/9
الدرجة األولى أ
شروط االشتراك

:

ارتفاع الموانع

 511 -541 :سم

عدد الموانع

 51 -51 :مانع

الموانع المركبة

:

ًاً
مركب ثالثي أو مركب ثنائي أو االثنين مع

الموانع المائية

:

ال اشتراطات خاصة

السرعة المطلوبة

:

 111متر /دقيقة

:

جدول التحكيم

لخيول الدرجة األولى أ

و  51 - 51قفزة

جدول أ مادة  101بند  1مباراة بدورة واحدة
(  (Winning Roundدورة الفوز
 الدورة األولى يشارك بها جميع الفرسان ويشارك في الدورةالثانية  %11من عدد المشاركين بحد أدنى  1فرسان.
 يتم ترتيب الدخول في دورة الفوز ترتيب عكسي طبقاً لنتيجةالدورة األولى (أخطاء وزمن).
 في دورة الفوز يبدأ جميع الفرسان بدون نقاط جزاء. تحكيم الدورة األولى طبقاً لجدول (أ) الزمن غير حيويوبدون أخطاء جزاء لتجاوز الزمن .
 الزمن حيوي في دورة الفوز وترتيب الفوز بأقل أخطاءوزمن .

الدرجة األولى ب والشباب أقل من  81عام
شروط االشتراك

:

ارتفاع الموانع

 541 -541 :سم

عدد الموانع

 51 -51 :مانع

الموانع المركبة

:

مركب ثالثي أو مركب ثنائي أو االثنين معاً

الموانع المائية

:

ال إشتراطات خاصة

السرعة المطلوبة

:

 111متر /دقيقة

:

جدول التحكيم

لخيول الدرجة األولى ب

و  51 - 51قفزة

جدول أ مادة  101بند  1مباراة بدورة واحدة
(  (Winning Roundدورة الفوز
 الدورة األولى يشارك بها جميع الفرسان ويشارك في الدورةالثانية  %11من عدد المشاركين بحد أدنى  1فرسان.
 يتم ترتيب الدخول في دورة الفوز ترتيب عكسي طبقاً لنتيجةالدورة األولى (أخطاء وزمن).
 في دورة الفوز يبدأ جميع الفرسان بدون نقاط جزاء. تحكيم الدورة األولى طبقاً لجدول (أ) الزمن غير حيويوبدون أخطاء جزاء لتجاوز الزمن .
الزمن حيوي في دورة الفوز وترتيب الفوز بأقل أخطاء وزمن .

الدرجة الثانية والناشئين أقل من  08عام
شروط االشتراك

:

لخيول الدرجة الثانية

ارتفاع الموانع

:

 511 - 511سم

عدد الموانع

:

 51-51مانع

الموانع المركبة

:

مركب ثالثي أو مركب ثنائي أو االثنين معاً

الموانع المائية

:

ال اشتراطات خاصة

السرعة المطلوبة

:

 111متر /دقيقة

جدول التحكيم اليوم

:

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  01عام
شروط االشتراك

:

لخيول الدرجة الثالثة

ارتفاع الموانع

:

 511 - 511سم

عدد الموانع

:

 51-51مانع

الموانع المركبة

:

مركب ثالثي أو مركب ثنائي أو االثنين معاً

الموانع المائية

:

ال اشتراطات خاصة

السرعة المطلوبة

:

 111متر /دقيقة

جدول التحكيم اليوم

:

و  51 -51قفزة

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

الدرجة الرابعة األشبال أقل من  01عام ()D
شروط االشتراك

:

لخيول الدرجة الرابعة

ارتفاع الموانع

:

 551سم

عدد الموانع

:

 51 -51مانع

الموانع المركبة

:

مركب ثالثي أو مركب ثنائي

الموانع المائية

:

ال إشتراطات خاصة

السرعة المطلوبة

:

 111متر /دقيقة

:

جدول التحكيم

و  51 - 51قفزة

جدول أ مادة  101بند  1مباراة بدورة واحدة
(  (Winning Roundدورة الفوز
 الدورة األولى يشارك بها جميع الفرسان ويشارك في الدورةالثانية  %11من عدد المشاركين بحد أدنى  1فرسان.
 يتم ترتيب الدخول في دورة الفوز ترتيب عكسي طبقاً لنتيجةالدورة األولى (أخطاء وزمن).
 في دورة الفوز يبدأ جميع الفرسان بدون نقاط جزاء. تحكيم الدورة األولى طبقاً لجدول (أ) الزمن غير حيوي وبدونأخطاء جزاء لتجاوز الزمن .
الزمن حيوي في دورة الفوز وترتيب الفوز بأقل أخطاء وزمن .

المباريات المفتوحة
شروط االشتراك
ارتفاع الموانع

:

مفتوحة لجميع الخيول

:

( 11سم 01/سم)  21( ,سم)  01( ,سم)  511( ,سم )  551( ,سم)
 511( ,سم)  511( ,سم)

ثالثاً :يوم السبت الموافق 8108/8/01
الدرجة األولى أ
شروط االشتراك

:

ارتفاع الموانع

 511 -541 :سم

عدد الموانع

 51 -51 :مانع

الموانع المركبة

:

ًاً
مركب ثالثي أو مركب ثنائي أو االثنين مع

الموانع المائية

:

ال إشتراطات خاصة

السرعة المطلوبة

:

 111متر /دقيقة

جدول التحكيم

:

لخيول الدرجة األولى أ

و  51 - 51قفزة

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

الدرجة األولى ب والشباب أقل من  81عام
شروط االشتراك

:

ارتفاع الموانع

 541 -541 :سم

عدد الموانع

 51 -51 :مانع

الموانع المركبة

:

مركب ثالثي أو مركب ثنائي أو االثنين معاً

الموانع المائية

:

ال إشتراطات خاصة

السرعة المطلوبة

:

 111متر /دقيقة

جدول التحكيم

:

لخيول الدرجة األولى ب

و  51 - 51قفزة

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

الدرجة الثانية والناشئين أقل من  08عام
شروط االشتراك

 :لخيول الدرجة الثانية

ارتفاع الموانع

:

عدد الموانع

 51-51 :مانع

الموانع المركبة

:

مركب ثالثي أو مركب ثنائي أو االثنين معاً

الموانع المائية

:

ال اشتراطات خاصة

السرعة المطلوبة

:

 111متر /دقيقة

جدول التحكيم

:

 511 - 511سم
و  51 -51قفزة

جدول أ مادة  101بند  1مباراة بدورة واحدة
(  (Winning Roundدورة الفوز
 الدورة األولى يشارك بها جميع الفرسان ويشارك في الدورةالثانية  %11من عدد المشاركين بحد أدنى  1فرسان.
 يتم ترتيب الدخول في دورة الفوز ترتيب عكسي طبقاً لنتيجةالدورة األولى (أخطاء وزمن).
 في دورة الفوز يبدأ جميع الفرسان بدون نقاط جزاء. تحكيم الدورة األولى طبقاً لجدول (أ) الزمن غير حيويوبدون أخطاء جزاء لتجاوز الزمن .
الزمن حيوي في دورة الفوز وترتيب الفوز بأقل أخطاء وزمن .

الدرجة الثالثة والناشئين أقل من  01عام
شروط االشتراك

:

لخيول الدرجة الثالثة

ارتفاع الموانع

:

 511 - 511سم

عدد الموانع

:

 51-51مانع

الموانع المركبة

:

مركب ثالثي أو مركب ثنائي أو االثنين معاً

الموانع المائية

:

ال اشتراطات خاصة

السرعة المطلوبة

:

 111متر /دقيقة

جدول التحكيم اليوم

:

و  51 -51قفزة

جدول أ مادة  101بند  1مباراة بدورة واحدة
(  (Winning Roundدورة الفوز
 الدورة األولى يشارك بها جميع الفرسان ويشارك في الدورةالثانية  %11من عدد المشاركين بحد أدنى  1فرسان.
 يتم ترتيب الدخول في دورة الفوز ترتيب عكسي طبقاً لنتيجةالدورة األولى (أخطاء وزمن).
 في دورة الفوز يبدأ جميع الفرسان بدون نقاط جزاء. تحكيم الدورة األولى طبقاً لجدول (أ) الزمن غير حيوي وبدونأخطاء جزاء لتجاوز الزمن .
الزمن حيوي في دورة الفوز وترتيب الفوز بأقل أخطاء وزمن .

الدرجة الخامسة للخيول األجنبية ()E
شروط االشتراك

:

لخيول الدرجة الخامسة أجنبي

ارتفاع الموانع

:

 511سم

عدد الموانع

:

51موانع

الموانع المركبة

 :مركب ثنائي

الموانع المائية

:

ال موانع مائية

السرعة المطلوبة

:

 111متر /دقيقة

:

جدول التحكيم

و  55قفزة

جدول أ مادة  101بند  1مباراة بدورة واحدة
(  (Winning Roundدورة الفوز
 الدورة األولى يشارك بها جميع الفرسان ويشارك في الدورةالثانية  %11من عدد المشاركين بحد أدنى  1فرسان.
 يتم ترتيب الدخول في دورة الفوز ترتيب عكسي طبقاً لنتيجةالدورة األولى (أخطاء وزمن).
 في دورة الفوز يبدأ جميع الفرسان بدون نقاط جزاء. تحكيم الدورة األولى طبقاً لجدول (أ) الزمن غير حيويوبدون أخطاء جزاء لتجاوز الزمن .
الزمن حيوي في دورة الفوز وترتيب الفوز بأقل أخطاء وزمن .

المباريات المفتوحة
شروط االشتراك
ارتفاع الموانع

:

مفتوحة لجميع الخيول

:

( 11سم 01/سم)  21( ,سم)  01( ,سم)  511( ,سم )  551( ,سم)
 511( ,سم)  511( ,سم)

الشروط العامــة

www.eefegypt.org

مع خالص التمنيات الطيبة للجميع بالتوفيق
ج

