 

 

الشروط الفنية لمباريات
 

بطـوﻻت الجمهورية للفروسية
لقفز الموانـع

الحلقة الثامنة
للدرجات
اﻷولى أ واﻷولى ب والثانية والثالثة
)على الملعب الرئيسي(
الرابعة والخامسة بقسميها والسادسة بقسميها
)على الملعب العشبي(

ﻋلى مﻼﻋﺐ
نادي كنجز رانش باﻷسكندرية

الشروط الفنية لمباريات البطولة
أيام الخميس والجمعة والسبت الموافقين  ٣ ،٢ ،١مارس ٢٠١٨

أوﻻً :يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٣/١
الملعﺐ الرئيسي
الدرجة اﻷولى أ
شروط اﻻشتراك

 :لخيول الدرجة اﻷولى أ

ارتفاع الموانع

 ١٥٥ -١٤٥ :سﻢ

عدد الموانع

 ١٢ -١٠ :مانع

الموانع المركبة

 :مركب ﺛﻼﺛي أو مركب ﺛنائي أو اﻻﺛنين معاً

الموانع المائية

 :ﻻ إشتراطات خاصة

السرعة المطلوبة

:

 ٣٥٠متر /دقيقة

:

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

جدول التحكيﻢ

و  ١٦ - ١٣قفزة

المباريات المفتوحة
شروط اﻻشتراك

:

مفتوحة لجميع الخيول

ارتفاع الموانع

:

١٣٠ ، ١٢٠ ، ١١٠

الملعﺐ الفرﻋي )العشبي(
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 اليوم

:

و  ١١قفزة

مادة  ٢٣٨بند  ٢فقرة  ٢من القانون الدولي للفروسية دورة أساسية
بالزمن ودورة ترجيحية واحدة في حالة التعادل على المركز اﻷول
والشوط الترجيحي بزمن حيوي

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

 :مادة  ٢٣٨بند  ٢فقرة  ٢من القانون الدولي للفروسية دورة أساسية
بالزمن ودورة ترجيحية واحدة في حالة التعادل على المركز اﻷول
والشوط الترجيحي بزمن حيوي

المباريات المفتوحة
شروط اﻻشتراك

:

مفتوحة لجميع الخيول

ارتفاع الموانع

:

)١٠٠ ، ٩٠ ، ٨٠ ، (٧٠ ، ٦٠

ﺛانياً :يوم الجمعة الموافق ٢٠١٨/٣/٢
الملعﺐ الرئيسى
الدرجة اﻷولى أ
شروط اﻻشتراك

 :لخيول الدرجة اﻷولى أ

ارتفاع الموانع

 ١٥٥ -١٤٥ :سﻢ

عدد الموانع

 ١٢ -١٠ :مانع

الموانع المركبة

 :مركب ﺛﻼﺛي أو مركب ﺛنائي أو اﻻﺛنين معاً

الموانع المائية

 :ﻻ اشتراطات خاصة

السرعة المطلوبة

:

 ٣٥٠متر /دقيقة

:

مادة  ٢٣٨بند  ٢فقرة  ٢من القانون الدولي للفروسية دورة أساسية
بالزمن ودورة ترجيحية واحدة في حالة التعادل على المركز اﻷول
والشوط الترجيحي بزمن حيوي

جدول التحكيﻢ

و  ١٦ - ١٣قفزة

الدرجة اﻷولى ب والشباب أقل من  ٢١ﻋام
شروط اﻻشتراك

 :لخيول الدرجة اﻷولى ب

ارتفاع الموانع

 ١٤٥ -١٤٠ :سﻢ

عدد الموانع

 ١٢ -١٠ :مانع

الموانع المركبة

 :مركب ﺛﻼﺛي أو مركب ﺛنائي أو اﻻﺛنين معاً

الموانع المائية

 :ﻻ اشتراطات خاصة

السرعة المطلوبة

:

 ٣٥٠متر /دقيقة

جدول التحكيﻢ

:

مادة  ٢٣٨بند  ٢فقرة  ٢من القانون الدولي للفروسية دورة أساسية
بالزمن ودورة ترجيحية واحدة في حالة التعادل على المركز اﻷول
والشوط الترجيحي بزمن حيوي

و  ١٦ - ١٣قفزة

الدرجة الثانية والناشئين أقل من  ١٨ﻋام
شروط اﻻشتراك

:

لخيول الدرجة الثانية

ارتفاع الموانع

:

 ١٣٥ - ١٣٠سﻢ

عدد الموانع

:

 ١٢-١٠مانع

الموانع المركبة

:

مركب ﺛﻼﺛي أو مركب ﺛنائي أو اﻻﺛنين معاً

الموانع المائية

:

ﻻ اشتراطات خاصة

السرعة المطلوبة

:

 ٣٥٠متر /دقيقة

جدول التحكيﻢ اليوم

:

و  ١٦ -١٣قفزة

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

الدرجة الثالثة والناشئين أقل من  ١٦ﻋام
شروط اﻻشتراك

:

لخيول الدرجة الثالثة

ارتفاع الموانع

:

 ١٢٥ - ١٢٠سﻢ

عدد الموانع

:

 ١٢-١٠مانع

الموانع المركبة

:

مركب ﺛﻼﺛي أو مركب ﺛنائي أو اﻻﺛنين معاً

الموانع المائية

:

ﻻ اشتراطات خاصة

السرعة المطلوبة

:

 ٣٥٠متر /دقيقة

جدول التحكيﻢ اليوم

:

و  ١٦ -١٣قفزة

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

المباريات المفتوحة
شروط اﻻشتراك

:

مفتوحة لجميع الخيول

ارتفاع الموانع

:

١٣٠ ، ١٢٠ ، ١١٠

الملعﺐ الفرﻋي )العشبي(
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

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

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

:

جدول التحكيﻢ

و  ١١قفزة

 ٣٥٠متر /دقيقة

:

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

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

و  ١١قفزة

السرعة المطلوبة

:

جدول التحكيﻢ

:

 ٣٥٠متر /دقيقة
مادة  ٢٧٤بند  ٥فقرة  ٥من القانون الدولي للفروسية
مباراة من قسمين Special two phases

الدرجة السادسة للخيول المصرية)(H
شروط اﻻشتراك

 :لخيول الدرجة السادسة المصرية

ارتفاع الموانع

:

 ٩٠سﻢ

عدد الموانع

:

 ١٠موانع

الموانع المركبة

:

مركب ﺛنائي

الموانع المائية

 :ﻻ موانع مائية

السرعة المطلوبة

:

جدول التحكيﻢ

:

و  ١١قفزة

 ٣٥٠متر /دقيقة

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

المباريات المفتوحة
شروط اﻻشتراك

:

مفتوحة لجميع الخيول

ارتفاع الموانع

:

)١٠٠ ، ٩٠ ، ٨٠ ، (٧٠ ، ٦٠

ﺛالثاً :يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٣/٣
الملعﺐ الرئيسى
الدرجة اﻷولى أ
شروط اﻻشتراك

 :لخيول الدرجة اﻷولى أ

ارتفاع الموانع

 ١٥٥ -١٤٥ :سﻢ

عدد الموانع

 ١٢ -١٠ :مانع

الموانع المركبة

 :مركب ﺛﻼﺛي أو مركب ﺛنائي أو اﻻﺛنين معاً

الموانع المائية

 :ﻻ إشتراطات خاصة

السرعة المطلوبة

:

جدول التحكيﻢ

:

و  ١٦ - ١٣قفزة

 ٣٥٠متر /دقيقة
مادة  ٢٧٤بند  ٥فقرة  ٥من القانون الدولي للفروسية
مباراة من قسمين Special two phases

الدرجة اﻷولى ب والشباب أقل من  ٢١ﻋام
شروط اﻻشتراك

 :لخيول الدرجة اﻷولى ب

ارتفاع الموانع

 ١٤٥ -١٤٠ :سﻢ

عدد الموانع

 ١٢ -١٠ :مانع

الموانع المركبة

 :مركب ﺛﻼﺛي أو مركب ﺛنائي أو اﻻﺛنين معاً

الموانع المائية

 :ﻻ إشتراطات خاصة

السرعة المطلوبة

:

جدول التحكيﻢ

:

و  ١٦ - ١٣قفزة

 ٣٥٠متر /دقيقة
مادة  ٢٧٤بند  ٥فقرة  ٥من القانون الدولي للفروسية
مباراة من قسمين Special two phases

الدرجة الثانية والناشئين أقل من  ١٨ﻋام
شروط اﻻشتراك

:

لخيول الدرجة الثانية

ارتفاع الموانع

:

 ١٣٥ - ١٣٠سﻢ

عدد الموانع

:

 ١٢-١٠مانع

الموانع المركبة

:

مركب ﺛﻼﺛي أو مركب ﺛنائي أو اﻻﺛنين معاً

الموانع المائية

:

ﻻ اشتراطات خاصة

السرعة المطلوبة

:

 ٣٥٠متر /دقيقة

جدول التحكيﻢ اليوم

:

و  ١٦ -١٣قفزة

مادة  ٢٣٨بند  ٢فقرة  ٢من القانون الدولي للفروسية دورة أساسية
بالزمن ودورة ترجيحية واحدة في حالة التعادل على المركز اﻷول
والشوط الترجيحي بزمن حيوي

الدرجة الثالثة والناشئين أقل من  ١٦ﻋام
شروط اﻻشتراك

:

لخيول الدرجة الثالثة

ارتفاع الموانع

:

 ١٢٥ - ١٢٠سﻢ

عدد الموانع

:

 ١٢-١٠مانع

الموانع المركبة

:

مركب ﺛﻼﺛي أو مركب ﺛنائي أو اﻻﺛنين معاً

الموانع المائية

:

ﻻ اشتراطات خاصة

السرعة المطلوبة

:

 ٣٥٠متر /دقيقة

جدول التحكيﻢ اليوم

:

و  ١٦ -١٣قفزة

مادة  ٢٣٨بند  ٢فقرة  ٢من القانون الدولي للفروسية دورة أساسية
بالزمن ودورة ترجيحية واحدة في حالة التعادل على المركز اﻷول
والشوط الترجيحي بزمن حيوي

المباريات المفتوحة
شروط اﻻشتراك

:

مفتوحة لجميع الخيول

ارتفاع الموانع

:

١٣٠ ، ١٢٠ ، ١١٠

الملعﺐ الفرﻋي )العشبي(
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

مادة  ٢٣٨بند  ٢فقرة  ٢من القانون الدولي للفروسية دورة أساسية
بالزمن ودورة ترجيحية واحدة في حالة التعادل على المركز اﻷول
والشوط الترجيحي بزمن حيوي

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  ٢٣٨بند  ٢فقرة  ٢من القانون الدولي للفروسية دورة أساسية
بالزمن ودورة ترجيحية واحدة في حالة التعادل على المركز اﻷول
والشوط الترجيحي بزمن حيوي

و  ١١قفزة

الدرجة السادسة للخيول اﻷجنبية )(F
شروط اﻻشتراك

:

لخيول الدرجة السادسة اﻷجنبية

ارتفاع الموانع

:

 ١٠٠سﻢ

عدد الموانع

:

 ١٠موانع

الموانع المركبة

:

مركب ﺛنائي

و  ١١قفزة

الموانع المائية

:

ﻻ موانع مائية

السرعة المطلوبة

:

 ٣٥٠متر /دقيقة

جدول التحكيﻢ

:

مادة  ٢٣٨بند  ٢فقرة  ٢من القانون الدولي للفروسية دورة أساسية
بالزمن ودورة ترجيحية واحدة في حالة التعادل على المركز اﻷول
والشوط الترجيحي بزمن حيوي

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 اليوم

:

و  ١١قفزة

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

المباريات المفتوحة
شروط اﻻشتراك

:

مفتوحة لجميع الخيول

ارتفاع الموانع

:

)١٠٠ ، ٩٠ ، ٨٠ ، (٧٠ ، ٦٠
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