الشروط الفٌٍت لوبارٌاث

بطـىالث الجوهىرٌت للفروسٍت
لقفس الوىاًـع

الحلقت األولـى
للذرجات
الرابعة والخاهسة بقسويها والسادسة بقسويها والوبتذئين
أيام  72 ،72 ،72سبتمرب 7102

على هالعب
ًادي جرٌي بالزا باإلسكٌذرٌت

الشروط الفٌٍت لوبارٌاث البطىلت
على مالعب نادي جرين بالزا باإلسكندرية
أيام الخويس والجوعة والسبث الوىافقين  72 ،72 ،72سبتوبر 7102

أوالً :يىم الخويس الوىافق 7102/2/72
الوباريات الوفتىحة
شروط االشتراك
ارتفاع الوىاًع

:

هفتىحت لجوٍع الخٍىل

:

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

ثانياً :يىم الجوعة الوىافق 7102/2/72
الذرجة الرابعة األشبال أقل هن  01عام ()D
شروط االشتراك

:

لخٍىل الذرجت الرابعت

ارتفاع الوىاًع

:

 006سن  004 -سن

عذد الوىاًع

:

 01 -06هاًع

الوىاًع الوركبت

:

هركب ثالثً أو هركب ثٌائً

الوىاًع الوائٍت

:

ال إشتراطاث خاصت

السرعت الوطلىبت

:

 246هتر /دقٍقت

جذول التحكٍن

:

و  04 - 02قفسة

جذول أ هادة  120بٌذ  1فقرة  0هي القاًىى الذولً للفروسٍت دورة
أساسٍت بالكروًىهتر والسهي حٍىي ودورة ترجٍحٍت إرا لسم األهر

الذرجة الخاهسة للخيىل األجنبية ()E
شروط االشتراك

:

لخٍىل الذرجت الخاهست أجٌبً

ارتفاع الوىاًع

:

 064سن

عذد الوىاًع

:

06هىاًع

و  00قفسة

الوىاًع الوركبت

:

هركب ثٌائً

الوىاًع الوائٍت

:

ال هىاًع هائٍت

السرعت الوطلىبت

:

 246هتر /دقٍقت

جذول التحكٍن

:

جذول أ هادة  120بٌذ  1فقرة  0هي القاًىى الذولً للفروسٍت دورة
أساسٍت بالكروًىهتر والسهي حٍىي ودورة ترجٍحٍت إرا لسم األهر

الذرجة الخاهسة للخيىل الوصرية والبراعن أقل هن  07عام()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

:

و  00قفسة

جذول أ هادة  120بٌذ  1فقرة  0هي القاًىى الذولً للفروسٍت دورة
أساسٍت بالكروًىهتر والسهي حٍىي ودورة ترجٍحٍت إرا لسم األهر

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  00قفسة

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

 00قفسة

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

هباريات الوبتذئين
شروط االشتراك

:

هفتىحت لجوٍع الفرساى والخٍىل الوسجلٍي باالتحاد

ارتفاع الوىاًع

:

 06سن بذوى هركباث

جذول التحكٍن

:

جذول أ هادة  120بٌذ  1فقرة  0هي القاًىى الذولً للفروسٍت دورة
أساسٍت بالكروًىهتر والسهي حٍىي ودورة ترجٍحٍت إرا لسم األهر

ثالثاً :يىم السبث الوىافق 7102/2/72
الذرجة الرابعة األشبال أقل هن  01عام ()D
شروط االشتراك

:

لخٍىل الذرجت الرابعت

ارتفاع الوىاًع

:

 006سن  004 -سن

عذد الوىاًع

:

 01 -06هاًع

الوىاًع الوركبت

:

هركب ثالثً أو هركب ثٌائً

الوىاًع الوائٍت

:

ال إشتراطاث خاصت

السرعت الوطلىبت

:

 246هتر /دقٍقت

جذول التحكٍن

:

و  04 - 02قفسة

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

 064 :سن

عذد الوىاًع

06 :هىاًع

الوىاًع الوركبت

 :هركب ثٌائً

الوىاًع الوائٍت

 :ال هىاًع هائٍت

السرعت الوطلىبت

 246 :هتر /دقٍقت

جذول التحكٍن

و  00قفسة

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

الذرجة الخاهسة للخيىل الوصرية والبراعن أقل هن  07عام()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

:

و  00قفسة

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  00قفسة

جذول أ هادة  120بٌذ  1فقرة  0هي القاًىى الذولً للفروسٍت دورة
أساسٍت بالكروًىهتر والسهي حٍىي ودورة ترجٍحٍت إرا لسم األهر

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

 00قفسة

جذول التحكٍن

 :جذول أ هادة  120بٌذ  1فقرة  0هي القاًىى الذولً للفروسٍت دورة
أساسٍت بالكروًىهتر والسهي حٍىي ودورة ترجٍحٍت إرا لسم األهر

هباريات الوبتذئين
شروط االشتراك

:

هفتىحت لجوٍع الفرساى والخٍىل الوسجلٍي باالتحاد

ارتفاع الوىاًع

:

 06سن بذوى هركباث

جذول التحكٍن

:

جذول أ هادة  120بٌذ  1فقرة  0هي القاًىى الذولً للفروسٍت دورة
أساسٍت بالكروًىهتر والسهي حٍىي ودورة ترجٍحٍت إرا لسم األهر

الشروط العاهــة
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