انشروط انفٍُح نًثارٌاخ

تطـىالخ انجًهىرٌح نهفروسٍح
نقفز انًىاَـع

تطىنح  Championshipانثاٍَح
للدرجبت
األولى أ  ,األولى ة  ,الثبوية  ,الثبلثة
أيام  51 , 51 , 51 , 51مارس 8151

على مالعت

َادي كُجز راَش تاإلسكُذرٌح

انشروط انفٍُح نًثارٌاخ انثطىنح
على مالعب نادي كنجز رانش باإلسكندرية
أيبم الخميس والجمعة والسجث واألحد
الموافقيه  51 , 51 , 51 , 51مبرس 8151

أوالً :يوم الخميس الموافق 8151/3/51
الميدان الرئيسي
الدرجة األولى أ
نخٍىل انذرجح األونى أ

شروط االشتراك

:

ارتفاع انًىاَع

 511 -541 :سى

عذد انًىاَع

 51 -51 :ياَع

انًىاَع انًركثح

 :يركة ثالثً أو يركة ثُائً أو االثٍٍُ يعاًً

و  51 - 51قفزج

انًىاَع انًائٍح

:

ال إشتراطاخ خاصح

انسرعح انًطهىتح

:

 171يتر /دقٍقح

جذول انتذكٍى

:

يادج  112يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح يثاراج تذكى طثقاًً نجذول ج
تإضافح  4ثىاًَ عهى انزيٍ انفعهً نهًتثاري نكم إسقاط ياَع

الدرجة األولى ة والشجبة أقل مه  85عبم
نخٍىل انذرجح األونى ب

شروط االشتراك

:

ارتفاع انًىاَع

 541 -541 :سى

عذد انًىاَع

 51 -51 :ياَع

انًىاَع انًركثح

 :يركة ثالثً أو يركة ثُائً أو االثٍٍُ يعاًً

و  51 - 51قفزج

انًىاَع انًائٍح

:

ال إشتراطاخ خاصح

انسرعح انًطهىتح

:

 171يتر /دقٍقح

جذول انتذكٍى

:

طثقا نجذول ج
يادج  112يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح يثاراج تذكى ًً
تإضافح  4ثىاًَ عهى انزيٍ انفعهً نهًتثاري نكم إسقاط ياَع

الدرجة الثبوية والىبشئيه أقل مه  51عبم
شروط االشتراك

:

نخٍىل انذرجح انثاٍَح

ارتفاع انًىاَع

:

 511 - 511سى

عذد انًىاَع

:

 51-51ياَع

و  51 -51قفزج

انًىاَع انًركثح

:

يركة ثالثً أو يركة ثُائً أو االثٍٍُ يعاًً

انًىاَع انًائٍح

:

ال اشتراطاخ خاصح

انسرعح انًطهىتح

:

 171يتر /دقٍقح

جذول انتذكٍى

:
طثقا نجذول ج
يادج  112يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح يثاراج تذكى ًً
تإضافح  4ثىاًَ عهى انزيٍ انفعهً نهًتثاري نكم إسقاط ياَع

الدرجة الثبلثة والىبشئيه أقل مه  51عبم
شروط االشتراك

:

نخٍىل انذرجح انثانثح

ارتفاع انًىاَع

:

 511 - 511سى

عذد انًىاَع

:

 51-51ياَع

انًىاَع انًركثح

:

يركة ثالثً أو يركة ثُائً أو االثٍٍُ يعاًً

انًىاَع انًائٍح

:

ال اشتراطاخ خاصح

انسرعح انًطهىتح

:

 171يتر /دقٍقح

جذول انتذكٍى

:

و  51 -51قفزج

طثقا نجذول ج
يادج  112يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح يثاراج تذكى ًً
تإضافح  4ثىاًَ عهى انزيٍ انفعهً نهًتثاري نكم إسقاط ياَع

الميدان الفرعي
المجبريبت المفتوحة
شروط االشتراك
ارتفاع انًىاَع

:

يفتىدح نجًٍع انخٍىل

:

( 11سى 71/سى) 01 ،سى 21 ،سى 511 ،سى،
 551سى 511 ،سى 511 ،سى

ثبويبً :يوم الجمعة الموافق 8151/3/51
انذورج األونى

الدرجة األولى أ
نخٍىل انذرجح األونى أ

شروط االشتراك

:

ارتفاع انًىاَع

 511 -541 :سى

عذد انًىاَع

 51 -51 :ياَع

انًىاَع انًركثح

 :يركة ثالثً أو يركة ثُائً أو االثٍٍُ يعاًً

و  51 - 51قفزج

انًىاَع انًائٍح

:

ال إشتراطاخ خاصح

انسرعح انًطهىتح

:

 171يتر /دقٍقح

جذول انتذكٍى
انذورج األونى

:

انًادج  171يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح تُذ  1فقرج  5وتُذ 1
فقرج  1دورتٍٍ يتًاثهتٍٍ تزيٍ يسًىح ته نهذورج األونى وانزيٍ
دٍىي نهذورج انثاٍَح ٌسًخ نجًٍع انًشاركٍٍ نهذخىل فً انٍىو انثاًَ
وٌصُف انفائزٌٍ طثقًًا نًجًىع أخطائهى نهٍىيٍٍ نهذخىل
فً انٍىو انثانث

الدرجة األولى ة والشجبة أقل مه  85عبم
نخٍىل انذرجح األونى ب

شروط االشتراك

:

ارتفاع انًىاَع

 541 -541 :سى

عذد انًىاَع

 51 -51 :ياَع

انًىاَع انًركثح

 :يركة ثالثً أو يركة ثُائً أو االثٍٍُ يعاًً

و  51 - 51قفزج

انًىاَع انًائٍح

:

ال إشتراطاخ خاصح

انسرعح انًطهىتح

:

 171يتر /دقٍقح

جذول انتذكٍى
انذورج األونى

:

انًادج  171يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح تُذ  1فقرج  5وتُذ 1
فقرج  1دورتٍٍ يتًاثهتٍٍ تزيٍ يسًىح ته نهذورج األونى وانزيٍ
دٍىي نهذورج انثاٍَح ٌسًخ نجًٍع انًشاركٍٍ نهذخىل فً انٍىو انثاًَ
وٌصُف انفائزٌٍ طثقًًا نًجًىع أخطائهى نهٍىيٍٍ نهذخىل
فً انٍىو انثانث

الدرجة الثبوية والىبشئيه أقل مه  51عبم
شروط االشتراك

:

نخٍىل انذرجح انثاٍَح

ارتفاع انًىاَع

:

 511 - 511سى

عذد انًىاَع

:

 51-51ياَع

انًىاَع انًركثح

:

يركة ثالثً أو يركة ثُائً أو االثٍٍُ يعاًً

انًىاَع انًائٍح

:

ال اشتراطاخ خاصح

انسرعح انًطهىتح

:

 171يتر /دقٍقح

جذول انتذكٍى
انذورج األونى

:

و  51 -51قفزج

انًادج  171يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح تُذ  1فقرج  5وتُذ 1
فقرج  1دورتٍٍ يتًاثهتٍٍ تزيٍ يسًىح ته نهذورج األونى وانزيٍ
دٍىي نهذورج انثاٍَح ٌسًخ نجًٍع انًشاركٍٍ نهذخىل فً انٍىو انثاًَ
وٌصُف انفائزٌٍ طثقًًا نًجًىع أخطائهى نهٍىيٍٍ نهذخىل
فً انٍىو انثانث

الدرجة الثبلثة والىبشئيه أقل مه  51عبم
شروط االشتراك

:

نخٍىل انذرجح انثانثح

ارتفاع انًىاَع

:

 511 - 511سى

عذد انًىاَع

:

 51-51ياَع

انًىاَع انًركثح

:

يركة ثالثً أو يركة ثُائً أو االثٍٍُ يعاًً

انًىاَع انًائٍح

:

ال اشتراطاخ خاصح

انسرعح انًطهىتح

:

 171يتر /دقٍقح

جذول انتذكٍى

:

و  51 -51قفزج

انًادج  171يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح تُذ  1فقرج  5وتُذ 1
فقرج  1دورتٍٍ يتًاثهتٍٍ تزيٍ يسًىح ته نهذورج األونى وانزيٍ
دٍىي نهذورج انثاٍَح ٌسًخ نجًٍع انًشاركٍٍ نهذخىل فً انٍىو انثاًَ
وٌصُف انفائزٌٍ طثقًًا نًجًىع أخطائهى نهٍىيٍٍ نهذخىل
فً انٍىو انثانث

انذورج األونى

الميدان الفرعي
المجبريبت المفتوحة
شروط االشتراك
ارتفاع انًىاَع

:

يفتىدح نجًٍع انخٍىل

:

( 11سى 71/سى) 01 ،سى 21 ،سى 511 ،سى،
 551سى 511 ،سى 511 ،سى

ثبلثبً :يوم السجث الموافق 8151/3/51
انذورج انثاٍَح

الدرجة األولى أ
نخٍىل انذرجح األونى أ

شروط االشتراك

:

ارتفاع انًىاَع

 511 -541 :سى

عذد انًىاَع

 51 -51 :ياَع

انًىاَع انًركثح

 :يركة ثالثً أو يركة ثُائً أو االثٍٍُ يعاًً

و  51 - 51قفزج

انًىاَع انًائٍح

:

ال إشتراطاخ خاصح

انسرعح انًطهىتح

:

 171يتر /دقٍقح

جذول انتذكٍى
انذورج انثاٍَح

:

انًادج  171يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح تُذ  1فقرج  5وتُذ 1
فقرج  1دورتٍٍ يتًاثهتٍٍ تزيٍ يسًىح ته نهذورج األونى وانزيٍ
دٍىي نهذورج انثاٍَح ٌسًخ نجًٍع انًشاركٍٍ نهذخىل فً انٍىو انثاًَ
وٌصُف انفائزٌٍ طثقًًا نًجًىع أخطائهى نهٍىيٍٍ نهذخىل
فً انٍىو انثانث

الدرجة األولى ة والشجبة أقل مه  85عبم
شروط االشتراك

:

ارتفاع انًىاَع

 541 -541 :سى

عذد انًىاَع

 51 -51 :ياَع

انًىاَع انًركثح

 :يركة ثالثً أو يركة ثُائً أو االثٍٍُ يعاًً

انًىاَع انًائٍح

:

ال إشتراطاخ خاصح

انسرعح انًطهىتح

:

 171يتر /دقٍقح

جذول انتذكٍى
انذورج انثاٍَح

:

نخٍىل انذرجح األونى ب

و  51 - 51قفزج

انًادج  171يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح تُذ  1فقرج  5وتُذ 1
فقرج  1دورتٍٍ يتًاثهتٍٍ تزيٍ يسًىح ته نهذورج األونى وانزيٍ
دٍىي نهذورج انثاٍَح ٌسًخ نجًٍع انًشاركٍٍ نهذخىل فً انٍىو انثاًَ
وٌصُف انفائزٌٍ طثقًًا نًجًىع أخطائهى نهٍىيٍٍ نهذخىل
فً انٍىو انثانث

الدرجة الثبوية والىبشئيه أقل مه  51عبم
شروط االشتراك

:

نخٍىل انذرجح انثاٍَح

ارتفاع انًىاَع

:

 511 - 511سى

عذد انًىاَع

:

 51-51ياَع

انًىاَع انًركثح

:

يركة ثالثً أو يركة ثُائً أو االثٍٍُ يعاًً

انًىاَع انًائٍح

:

ال اشتراطاخ خاصح

انسرعح انًطهىتح

:

 171يتر /دقٍقح

جذول انتذكٍى
انذورج انثاٍَح

:

و  51 -51قفزج

انًادج  171يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح تُذ  1فقرج  5وتُذ 1
فقرج  1دورتٍٍ يتًاثهتٍٍ تزيٍ يسًىح ته نهذورج األونى وانزيٍ
دٍىي نهذورج انثاٍَح ٌسًخ نجًٍع انًشاركٍٍ نهذخىل فً انٍىو انثاًَ
وٌصُف انفائزٌٍ طثقًًا نًجًىع أخطائهى نهٍىيٍٍ نهذخىل
فً انٍىو انثانث

الدرجة الثبلثة والىبشئيه أقل مه  51عبم
شروط االشتراك

:

نخٍىل انذرجح انثانثح

ارتفاع انًىاَع

:

 511 - 511سى

عذد انًىاَع

:

 51-51ياَع

انًىاَع انًركثح

:

يركة ثالثً أو يركة ثُائً أو االثٍٍُ يعاًً

و  51 -51قفزج

انًىاَع انًائٍح

:

ال اشتراطاخ خاصح

انسرعح انًطهىتح

:

 171يتر /دقٍقح

جذول انتذكٍى
انذورج انثاٍَح

:

انًادج  171يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح تُذ  1فقرج  5وتُذ 1
فقرج  1دورتٍٍ يتًاثهتٍٍ تزيٍ يسًىح ته نهذورج األونى وانزيٍ
دٍىي نهذورج انثاٍَح ٌسًخ نجًٍع انًشاركٍٍ نهذخىل فً انٍىو انثاًَ
وٌصُف انفائزٌٍ طثقًًا نًجًىع أخطائهى نهٍىيٍٍ نهذخىل
فً انٍىو انثانث

الميدان الفرعي
المجبريبت المفتوحة
شروط االشتراك
ارتفاع انًىاَع

:

يفتىدح نجًٍع انخٍىل

:

( 11سى 71/سى) 01 ،سى 21 ،سى 511 ،سى،
 551سى 511 ،سى 511 ،سى

راثعبً :يوم األحد الموافق 8151/3/51
الدرجة األولى أ
نخٍىل انذرجح األونى أ

شروط االشتراك

:

ارتفاع انًىاَع

 511 -541 :سى

عذد انًىاَع

 51 -51 :ياَع

انًىاَع انًركثح

 :يركة ثالثً أو يركة ثُائً أو االثٍٍُ يعاًً

و  51 - 51قفزج

انًىاَع انًائٍح

:

ال إشتراطاخ خاصح

انسرعح انًطهىتح

:

 171يتر /دقٍقح

جذول انتذكٍى

 :يادج  171يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح تُذ  1فقرج  5وتُذ  1فقرج 1
دورتٍٍ غٍر يتًاثهتٍٍ تزيٍ يسًىح ته نهذورج األونى وانزيٍ
دٍىي نهذورج انثاٍَح وٌصُف انفائزٌٍ طثقًًا نًجًىع أخطائهى
نهذوراخ انساتقح
ٌسًخ نـ  % 11يٍ عذد انًشاركٍٍ نهذخىل فً انذورج األونى
وانذورج انثاٍَح تشرط أٌ ال ٌكىٌ يستثعذ أو يُسذة فً أدذ
انٍىيٍٍ انساتقٍٍ تذذ أدَى  1فرساٌ

الدرجة األولى ة والشجبة أقل مه  85عبم
نخٍىل انذرجح األونى ب

شروط االشتراك

:

ارتفاع انًىاَع

 541 -541 :سى

عذد انًىاَع

 51 -51 :ياَع

انًىاَع انًركثح

 :يركة ثالثً أو يركة ثُائً أو االثٍٍُ يعاًً

و  51 - 51قفزج

انًىاَع انًائٍح

:

ال إشتراطاخ خاصح

انسرعح انًطهىتح

:

 171يتر /دقٍقح

جذول انتذكٍى

:

يادج  171يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح تُذ  1فقرج  5وتُذ  1فقرج 1
دورتٍٍ غٍر يتًاثهتٍٍ تزيٍ يسًىح ته نهذورج األونى وانزيٍ
دٍىي نهذورج انثاٍَح وٌصُف انفائزٌٍ طثقًًا نًجًىع أخطائهى
نهذوراخ انساتقح
ٌسًخ نـ  % 11يٍ عذد انًشاركٍٍ نهذخىل فً انذورج األونى
وانذورج انثاٍَح تشرط أٌ ال ٌكىٌ يستثعذ أو يُسذة فً أدذ
انٍىيٍٍ انساتقٍٍ

الدرجة الثبوية والىبشئيه أقل مه  51عبم
شروط االشتراك

:

نخٍىل انذرجح انثاٍَح

ارتفاع انًىاَع

:

 511 - 511سى

عذد انًىاَع

:

 51-51ياَع

انًىاَع انًركثح

:

يركة ثالثً أو يركة ثُائً أو االثٍٍُ يعاًً

انًىاَع انًائٍح

:

ال اشتراطاخ خاصح

انسرعح انًطهىتح

:

 171يتر /دقٍقح

جذول انتذكٍى

:

يادج  171يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح تُذ  1فقرج  5وتُذ  1فقرج 1
دورتٍٍ غٍر يتًاثهتٍٍ تزيٍ يسًىح ته نهذورج األونى وانزيٍ دٍىي
نهذورج انثاٍَح وٌصُف انفائزٌٍ طثقًًا نًجًىع أخطائهى نهذوراخ انساتقح

و  51 -51قفزج

ٌسًخ نـ  % 11يٍ عذد انًشاركٍٍ نهذخىل فً انذورج األونى
وانذورج انثاٍَح تشرط أٌ ال ٌكىٌ يستثعذ أو يُسذة فً أدذ انٍىيٍٍ
انساتقٍٍ

الدرجة الثبلثة والىبشئيه أقل مه  51عبم
شروط االشتراك

:

نخٍىل انذرجح انثانثح

ارتفاع انًىاَع

:

 511 - 511سى

عذد انًىاَع

:

 51-51ياَع

انًىاَع انًركثح

:

يركة ثالثً أو يركة ثُائً أو االثٍٍُ يعاًً

انًىاَع انًائٍح

:

ال اشتراطاخ خاصح

انسرعح انًطهىتح

:

 171يتر /دقٍقح

و  51 -51قفزج

جذول انتذكٍى

:

يادج  171يٍ انقاَىٌ انذونً نهفروسٍح تُذ  1فقرج  5وتُذ  1فقرج 1
دورتٍٍ غٍر يتًاثهتٍٍ تزيٍ يسًىح ته نهذورج األونى وانزيٍ دٍىي
نهذورج انثاٍَح وٌصُف انفائزٌٍ طثقًًا نًجًىع أخطائهى نهذوراخ انساتقح
ٌسًخ نـ  % 11يٍ عذد انًشاركٍٍ نهذخىل فً انذورج األونى
وانذورج انثاٍَح تشرط أٌ ال ٌكىٌ يستثعذ أو يُسذة فً أدذ انٍىيٍٍ
انساتقٍٍ

الشروط العبمــة
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