بطـىالث الفروسٍت
لقفز الوىاًـع

البطولة الثانية
للذرجات :الرابعة – الخامسة بقسميها – السادسة بقسميها

أيام  71 ، 71 ، 71أبريل 4172
على مالعب

نادي جرين بالزا  -األسكندرية

الشروط الفنية لمباريات البطىلة
على مالعب نادي جرين بالزا باألسكنذرية
يىم الخميس المىافق  71أبريل 4172
شروط

ارحفاع

االشخراك للخٍىل

الوىاًع

لخٍىل
)(E

الذرجت الخاهست

 105سن

لخٍىل
)(G

الذرجت الخاهست
الوصرٌت

 100سن

لخٍىل
)(H

الذرجت السادست
الوصرٌت

 90سن

عذد الوىاًع

دخى 10هىاًع
 11قفزة
دخى 10هىاًع
 11قفزة
دخى 10هىاًع
 10قفزاث

الوىاًع الوركبت

الوىاًع الوائٍت

السرعت الوطلىبت

هركب ثٌائً

ال هىاًع هائٍت

 325هخر /دقٍقت

هركب ثٌائً

هركب ثٌائً

ال هىاًع هائٍت

ال هىاًع هائٍت

 325هخر /دقٍقت

 300هخر /دقٍقت

طرٌقت الخذكٍن

جذول أ هادة  238بٌذ  2فقرة 1
هي القاًىى الذولً للفروسٍت
دورة أساسٍت بالكروًىهخر
والزهي دٍىي ودورة حرجٍذٍت
إرا لزم األهر

وددددددهل  /سدددددديد سدددددديد دددددده

عميد /طارق عبدد لوهاداخ يفي د

لملددددددددددددددددددددددددد لو ددددددددددددددددددددددددي

لملددددددددددددددددددددد لوتن يدددددددددددددددددد د

الحتدددددددددا

دددددددد وف وسدددددددددي

الحتدددددددددا

ددددددد د وف وسدددددددددي

الشروط الفنية لمباريات البطىلة
على مالعب نادي جرين بالزا باألسكنذرية
يىم الجمعة المىافق  71أبريل 4172

)(D

شروط

ارحفاع

االشخراك للخٍىل

الوىاًع

لخٍىل

 110سن

 12-10هاًع

الذرجت الرابعت

 115سن

 15-13قفزة

لخٍىل
)(G

الذرجت الخاهست
الوصرٌت

 100سن

لخٍىل
)(H

الذرجت السادست
الوصرٌت
لخٍىل

)(F

الذرجت السادست

 90سن

 100سن

عذد الوىاًع

الوىاًع الوركبت

الوىاًع الوائٍت

السرعت الوطلىبت

طرٌقت الخذكٍن

هركب ثالثً
وهركب ثٌائً

ٌوكي هاًع
البذٌه

 350هخر /دقٍقت

جذول أ هادة  238بٌذ  2فقرة 1
هي القاًىى الذولً للفروسٍت دورة
أساسٍت بالكروًىهخر والزهي
دٍىي ودورة حرجٍذٍت إرا لزم
األهر

هركب ثٌائً

ال هىاًع
هائٍت

 325هخر /دقٍقت

دخى 10هىاًع
 11قفزة
دخى 10هىاًع
 10قفزاث
دخى 10هىاًع
 10قفزاث

هركب ثٌائً

ال هىاًع
هائٍت

هركب ثٌائً

ال هىاًع
هائٍت

 300هخر /دقٍقت

 300هخر /دقٍقت

هادة  238بٌذ  2فقرة  2هي
القاًىى الذولً للفروسٍت دورة
أساسٍت بالزهي ودورة حرجٍذٍت
وادذة فً دالت الخعادل على
الوركز األول والشىط الخرجٍذً
بزهي دٍىي
جذول أ هادة  238بٌذ  2فقرة 1
هي القاًىى الذولً للفروسٍت دورة
أساسٍت بالكروًىهخر والزهي
دٍىي ودورة حرجٍذٍت إرا لزم
األهر

وددددددهل  /سدددددديد سدددددديد دددددده

عميد /طارق عبدد لوهاداخ يفي د

لملددددددددددددددددددددددددد لو ددددددددددددددددددددددددي

لملددددددددددددددددددددد لوتن يدددددددددددددددددد د

الحتدددددددددا

دددددددد وف وسدددددددددي

الحتدددددددددا

ددددددد د وف وسدددددددددي

الشروط الفنية لمباريات البطىلة
على مالعب نادي جرين بالزا باألسكنذرية
يىم السبث المىافق  71أبريل 4172

)(D

شروط

ارحفاع

االشخراك للخٍىل

الوىاًع

لخٍىل

 110سن

 12-10هاًع

الذرجت الرابعت

 115سن

 15-13قفزة

عذد الوىاًع

الوىاًع الوركبت

الوىاًع الوائٍت

السرعت الوطلىبت

هركب ثالثً
وهركب ثٌائً

ٌوكي هاًع
البذٌه

 350هخر /دقٍقت

هركب ثٌائً

ال هىاًع هائٍت

 325هخر /دقٍقت

هركب ثٌائً

ال هىاًع هائٍت

 300هخر /دقٍقت

طرٌقت الخذكٍن

الوادة  273هي القاًىى
الذولً للفروسٍت بٌذ  2فقرة 1
وبٌذ  3فقرة 3
دورحٍي غٍر هخواثلخٍي بزهي
هسوىح به للذورة األولى
والزهي دٍىي للذورة الثاًٍت
ٌسوخ لجوٍع الوشاركٍي
للذخىل فً الذورة الثاًٍت
بٌفس حرحٍب الذخىل
فً الذورة األولى

لخٍىل
)(E

الذرجت الخاهست
لخٍىل

)(F

الذرجت السادست

 105سن

 100سن

دخى 10هىاًع
 11قفزة
دخى 10هىاًع
 10قفزاث

هادة  238بٌذ  2فقرة  2هي
القاًىى الذولً للفروسٍت دورة
أساسٍت بالزهي ودورة
حرجٍذٍت وادذة فً دالت
الخعادل على الوركز األول
والشىط الخرجٍذً بزهي
دٍىي

 -سىف ٌقام ًهائً بطىلت السٍذاث ٌىم السبج الوىافق .2014/4/19

وددددددهل  /سدددددديد سدددددديد دددددده

عميد /طارق عبدد لوهاداخ يفي د

لملددددددددددددددددددددددددد لو ددددددددددددددددددددددددي

لملددددددددددددددددددددد لوتن يدددددددددددددددددد د

الحتدددددددددا

دددددددد وف وسدددددددددي

الحتدددددددددا

ددددددد د وف وسدددددددددي

الشروط العامــة
4172 4172

7
4172 4172

4172 2 72

4172 4172
4172 4172
2
2014 4 16

3
2014 4 19
4
5

1

258

1 1

7 1

6

مع خالص التمنيات الطيبة للجميع بالتوفيق
وددددددهل  /سدددددديد سدددددديد دددددده

عميد /طارق عبدد لوهاداخ يفي د

لملددددددددددددددددددددددددد لو ددددددددددددددددددددددددي

لملددددددددددددددددددددد لوتن يدددددددددددددددددد د

الحتدددددددددا

دددددددد وف وسدددددددددي

الحتدددددددددا

ددددددد د وف وسدددددددددي

