جــــعـــذيــــل
الشروط الفٌٍت لوبارٌاث

بطـىالث الجوهىرٌت للفروسٍت
لقفز الوىاًـع

الحلقت الثاهٌت
للذرجات
الرابعة والخاهسة بقسويها والسادسة بقسويها
أيام  24 ، 23 ،22مارس 2028

على هالعب
ًادي بٍجاسىس – درٌن الًذ

الشروط الفٌٍت لوبارٌاث البطىلت
على مالعب نادي كنجز رانش باألسكندرية
أيام الخويس والجوعة والسبث الوىافقين  22 ، 22 ،22هارس 2102

أوالً :يىم الخويس الوىافق 2102/2/22
الوباريات الوفحىحة
شروط االشتراك
ارتفاع الوىاًع

:

هفتىحت لجوٍع الخٍىل

:

( 56سن 06/سن)  06( ,سن)  06( ,سن)  066( ,سن )  006( ,سن)
 016( ,سن)  026( ,سن)

ثانياً :يىم الجوعة الوىافق 2102/2/22
الذرجة الرابعة األشبال أقل هن  02عام ()D
شروط االشتراك

:

لخٍىل الذرجت الرابعت

ارتفاع الوىاًع

:

 004سن

عذد الوىاًع

:

 01 -06هاًع

الوىاًع الوركبت

:

هركب ثالثً أو هركب ثٌائً

الوىاًع الوائٍت

:

ال إشتراطاث خاصت

السرعت الوطلىبت

:

 246هتر /دقٍقت

جذول التحكٍن

:

و  04 - 02قفزة

هادة  103بٌذ  4فقرة  4هي القاًىى الذولً للفروسٍت
هباراة هي قسوٍي Special two phases

الذرجة الخاهسة للخيىل األجنبية ()E
شروط االشتراك

:

لخٍىل الذرجت الخاهست أجٌبً

ارتفاع الوىاًع

:

 064سن

عذد الوىاًع

:

06هىاًع

الوىاًع الوركبت

 :هركب ثٌائً

الوىاًع الوائٍت

:

ال هىاًع هائٍت

السرعت الوطلىبت

:

 246هتر /دقٍقت

جذول التحكٍن

:

و  00قفزة

هادة  103بٌذ  4فقرة  4هي القاًىى الذولً للفروسٍت
هباراة هي قسوٍي Special two phases

الذرجة الخاهسة للخيىل الوصرية والبراعن أقل هن  02عام()G
شروط االشتراك

:

لخٍىل الذرجت الخاهست الوصرٌت

ارتفاع الوىاًع

:

 066سن

عذد الوىاًع

:

 06هىاًع

الوىاًع الوركبت

:

هركب ثٌائً

الوىاًع الوائٍت

:

ال هىاًع هائٍت

السرعت الوطلىبت

:

 246هتر /دقٍقت

جذول التحكٍن الٍىم

:

و  00قفزة

هادة  120بٌذ  1فقرة  1هي القاًىى الذولً للفروسٍت دورة أساسٍت
بالزهي ودورة ترجٍحٍت واحذة فً حالت التعادل على الوركز األول
والشىط الترجٍحً بزهي حٍىي

الذرجة السادسة للخيىل األجنبية ()F
شروط االشتراك

:

لخٍىل الذرجت السادست األجٌبٍت

ارتفاع الوىاًع

:

 066سن

عذد الوىاًع

:

 06هىاًع

الوىاًع الوركبت

:

هركب ثٌائً

الوىاًع الوائٍت

:

ال هىاًع هائٍت

السرعت الوطلىبت

:

 246هتر /دقٍقت

جذول التحكٍن

:

و  00قفزة

هادة  120بٌذ  1فقرة  1هي القاًىى الذولً للفروسٍت دورة أساسٍت
بالزهي ودورة ترجٍحٍت واحذة فً حالت التعادل على الوركز األول
والشىط الترجٍحً بزهي حٍىي

الذرجة السادسة للخيىل الوصرية ()H
شروط االشتراك

 :لخٍىل الذرجت السادست الوصرٌت

ارتفاع الوىاًع

 06 :سن

عذد الوىاًع

 06 :هىاًع

الوىاًع الوركبت

 :هركب ثٌائً

الوىاًع الوائٍت

 :ال هىاًع هائٍت

السرعت الوطلىبت

 246 :هتر /دقٍقت

و  00قفزة

جذول التحكٍن

:

هادة  120بٌذ  1فقرة  1هي القاًىى الذولً للفروسٍت دورة أساسٍت
بالزهي ودورة ترجٍحٍت واحذة فً حالت التعادل على الوركز األول
والشىط الترجٍحً بزهي حٍىي

ثالثاً :يىم السبث الوىافق 2102/2/22
الذرجة الرابعة األشبال أقل هن  02عام ()D
شروط االشتراك

:

لخٍىل الذرجت الرابعت

ارتفاع الوىاًع

:

 004سن

عذد الوىاًع

:

 01 -06هاًع

الوىاًع الوركبت

:

هركب ثالثً أو هركب ثٌائً

الوىاًع الوائٍت

:

ال إشتراطاث خاصت

السرعت الوطلىبت

:

 246هتر /دقٍقت

جذول التحكٍن

:

و  04 - 02قفزة

هادة  120بٌذ  1فقرة  1هي القاًىى الذولً للفروسٍت دورة أساسٍت
بالزهي ودورة ترجٍحٍت واحذة فً حالت التعادل على الوركز األول
والشىط الترجٍحً بزهي حٍىي

الذرجة الخاهسة للخيىل األجنبية ()E
شروط االشتراك

:

لخٍىل الذرجت الخاهست أجٌبً

ارتفاع الوىاًع

:

 064سن

عذد الوىاًع

:

06هىاًع

الوىاًع الوركبت

 :هركب ثٌائً

الوىاًع الوائٍت

:

ال هىاًع هائٍت

السرعت الوطلىبت

:

 246هتر /دقٍقت

جذول التحكٍن

:

هادة  120بٌذ  1فقرة  1هي القاًىى الذولً للفروسٍت دورة أساسٍت
بالزهي ودورة ترجٍحٍت واحذة فً حالت التعادل على الوركز األول
والشىط الترجٍحً بزهي حٍىي

و  00قفزة

الذرجة الخاهسة للخيىل الوصرية والبراعن أقل هن  02عام()G
شروط االشتراك

:

لخٍىل الذرجت الخاهست الوصرٌت

ارتفاع الوىاًع

:

 066سن

عذد الوىاًع

:

 06هىاًع

الوىاًع الوركبت

:

هركب ثٌائً

و  00قفزة

الوىاًع الوائٍت

:

ال هىاًع هائٍت

السرعت الوطلىبت

:

 246هتر /دقٍقت

جذول التحكٍن الٍىم

:

هادة  103بٌذ  4فقرة  4هي القاًىى الذولً للفروسٍت
هباراة هي قسوٍي Special two phases

الذرجة السادسة للخيىل األجنبية ()F
شروط االشتراك

:

لخٍىل الذرجت السادست األجٌبٍت

ارتفاع الوىاًع

:

 066سن

عذد الوىاًع

:

 06هىاًع

الوىاًع الوركبت

:

هركب ثٌائً

الوىاًع الوائٍت

:

ال هىاًع هائٍت

السرعت الوطلىبت

:

 246هتر /دقٍقت

جذول التحكٍن

:

و  00قفزة

هادة  103بٌذ  4فقرة  4هي القاًىى الذولً للفروسٍت
هباراة هي قسوٍي Special two phases

الذرجة السادسة للخيىل الوصرية ()H
شروط االشتراك

 :لخٍىل الذرجت السادست الوصرٌت

ارتفاع الوىاًع

 06 :سن

عذد الوىاًع

 06 :هىاًع

الوىاًع الوركبت

 :هركب ثٌائً

الوىاًع الوائٍت

 :ال هىاًع هائٍت

السرعت الوطلىبت

 246 :هتر /دقٍقت

جذول التحكٍن

:

و  00قفزة

هادة  103بٌذ  4فقرة  4هي القاًىى الذولً للفروسٍت
هباراة هي قسوٍي Special two phases

الشروط العاهــة
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