البطولة األوىل لقفز املوانع واملقامه على مالعب مركز رباب للفروسية

املشتوى الثالث ( )Small Tourوالنبشئين أقل من  16عبم

2019 1 24
الخميس

 1يسرعح رتاب نهفروضُح ٌ
َ 2ادٌ اإلضكُذرَح انرَاضٍ
 3يركس انًذرضح انًصرَح نهفروضُح ٌ
َ 4ادٌ فروضُح انذرش انجًهىرٌ
َ 5ادٌ انجسَرج انرَاضٍ
 6يسرعح رتاب نهفروضُح
َ 7ادٌ ضًىدح انرَاضٍ
َ 8ادٌ انفروضُح تانجسَرج ٌ
َ 9ادٌ ضًىدح انرَاضٍ
 10اذذاد انشرطح انرَاضٍ
َ 11ادٌ انجسَرج انرَاضٍ
َ 12ادٌ ضًىدح انرَاضٍ
َ 13ادٌ ضثىرذُج انرَاضٍ
 14يسرعح رتاب نهفروضُح
َ 15ادٌ انجًعُح انرَاضُح
َ 16ادٌ انجًعُح انرَاضُح
َ 17ادٌ انجسَرج انرَاضٍ
َ 18ادٌ انجسَرج انرَاضٍ
َ 19ادٌ ضثىرذُج انرَاضٍ ٌ
 20يركس تالذُُىو نهفروضُح ٌ
َ 21ادٌ انجًعُح انرَاضُح
َ 22ادٌ ضًىدح انرَاضٍ
َ 23ادٌ انًعادٌ انرَاضٍ

اضًاعُم يذًذ انثرعً

ضُف عصاو عثاش
َادي ونُذ دطاٍَُ
عًر ونُذ فاروق
عالء صالح وزَري
شرَف أدًذ إنرهايٍ
طارق يذًذ صالح انذٍَ

ضهُى ادًذ جعفر
جُالٌ أدًذ يراد
يذًذ عالء اضًاعُم
يذًىد دطاو انذٍَ
عهً يذًذ شرتٍ
يرواٌ يذًذ شعراوي
عثذ انردًٍ عصاو انذٍَ

روَذا طارق وجذي
كرَى عثذ انذًُذ عطم

أًٍَ يًذوح عثاش
أدًذ صثري عثذ انقىي
َىضف ضعذ انذٍَ انذًادي
َاضٍُ عًاد انذٍَ انفخراٍَ

طارق يذًذ ضعُذ
صالح انذٍَ أدًذ انفقً

يذًذ جًعح تُىيٍ

أدًر
أدًر عًر رشاد عثًاٌ
أدًر َادي ونُذ دطٍُ

 79هىنُذا  2006اَثً
ترداٍَ
هىخ شىخ  1353فرَطا  2010اَثً
كىَذو دي نىكص  868انًاَُا  2004ركر يخصً
 1594تهجُكا  2008ركر طهىق أدًر داكٍ
تايثُُى
ذروتهى (ر  1399 )ٌ .هىنُذا  2012ركر يخصً أزرق
أدًر
 390هىنُذا  2005اَثً
افُىَا
جافاش جاك  1632اَرنُذا  2012ركر يخصٍ أشقر
فىكص شٍُ  1405هىنُذا  2005ركر يخصً أشقر
أدًر داكٍ
أَاتُص ياٌ هاضُُذا  1234اَجهررا  2008اَثً
 388هىنُذا  2003ركر يخصٍ أشقر
واٌ هاف
 184هىنُذا  2006ركر يخصً أدًر داكٍ
تارَُىش
أدًر
ياتم فاٌ ضُفٍ  1448هىنُذا  2012اَثً
أكشٍ ترَكر  1435انًاَُا  2012ركر يخصً أدًر
 1076هىنُذا  2008ركر يخصً أدًر داكٍ
ذشُهً
وَذر فُردي  1473تهجُكا  2012ركر يخصً أدًر
يادوكص  1472انًاَُا  2009ركر يخصً أدًر
955
تىراكىرا
1153
تركح
جُجً تىش 1553
747
جايثُُا
ذًُثرشٍُ (ر1273 )ٌ.
1094
شىتاٌ
كُكً

311

أدًر

هىنُذا  2006اَثً
هىنُذا  2011ركر يخصً
أزرق
هىنُذا  2011اَثً
أدًر
هىنُذا  2004اَثً
أدًر
هىنُذا  2009اَثً
هىنُذا  2011ركر يخصً أدًر
أدًر
هىنُذا  2003اَثً

ريادي /أزرق فاذخ جذا

يذًذ يصطفً أتى شُة

عًر ونُذ فاروق

عالء وزَري
شرَف انرهايً
عثذ انردًٍ أدًذ

جُالٌ أدًذ يراد
اذذاد انشرطح انرَاضً

ادًذ دطاو
عهً يذًذ شرتً

يرواٌ شعراوي
عثذ انردًٍ عصاو

روَذا طارق
كرَى عطم
أًٍَ يًذوح عثاش

عهٍ انًىاردٌ
َىضف ضعذ انذًادي

عًاد انفخراًَ
طارق ضعُذ
صالح انفقً
يذًذ جًعه
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 24يسرعح رتاب نهفروضُح ٌ
 25يسرعح رتاب نهفروضُح ٌ
َ 26ادٌ انفروضُح تانجسَرج
َ 27ادٌ ضثىرذُج انرَاضٍ
َ 28ادٌ انجًعُح انرَاضُح نطثاق انخُم
َ 29ادٌ انجسَرج انرَاضٍ
 30يسرعح رتاب نهفروضُح ٌ
َ 31ادٌ انجسَرج انرَاضٍ
َ 32ادي انعايهٍُ تشركح أو قً تً
 33يسرعح رتاب نهفروضُح
َ 34ادٌ انًعادٌ انرَاضٍ
َ 35ادٌ ضًىدح انرَاضٍ االجرًاعٍ
َ 36ادٌ ضثىرذُج انرَاضٍ ٌ
َ 37ادٌ ضًىدح انرَاضٍ ٌ
 38يسرعح رتاب نهفروضُح
َ 39ادٌ ضًىدح انرَاضٍ
َ 40ادٌ انفروضُح تانجسَرج
َ 41ادٌ ضًىدح انرَاضٍ
َ 42ادٌ انجًعُح انرَاضُح نطثاق انخُم
 43يسرعح رتاب نهفروضُح ٌ
َ 44ادٌ ضًىدح انرَاضٍ ٌ
ٌ
َ 45ادٌ إو فٍ تٍ
 46يسرعح رتاب نهفروضُح ٌ

عًر أضايه

روَال

 1013فرَطا  2005ركر يخصً

اضًاعُم يذًذ انثرعً ذشُهً اكطثهىجٍ  1278هىنُذا  2008ركر يخصً

جىنُد اَُهُس تراَذ
ضُف انذٍَ عصاو عثاش

يذًذ اتراهُى انشىارتً

يذًذ يذدد
هُا يذًذ أضايح انثرعً

يذًذ أتى جثم
أدًذ َاصر انُجار
يُاف عصاو انجاترٌ
يصطفً يذًذ يُُر
يذًذ ضعذ أتى زَادج
يذًذ أدًذ انُجار
جٍُ ونُذ عثذ انذًُذ
شرَف أدًذ إنرهايٍ
زَاد يذًىد انطًادٍ
كارال رايٍ اضكُذر
طارق يذًذ صالح انذٍَ

ذُغُى إضًاعُم عرًاٌ

َاضٍُ َشأخ دجازٌ

عثذ اهلل انهُثى
َىضف أدًذ عصر
اضًاعُم يذًذ انثرعً

أوراي
إضرا
ضرترَس
َُرَُا
انراَه
كروَىش
ذشاو تُال
تُهًُ
الضد درَى
ضىتر ياٌ
أتطهُىٌ
كاترٍ جاك
جىنذ فاَر
فىرالٌ
ايثُر
َروفُُا (ر)ٌ.
فانكًاٌ
ياي كاَذي
تارَص
ضُىَارا
اَفُرً كًثاري

 1279فرَطا  2008اَثً
 423انًاَُا  2004اَثً
 1346هىنُذا  2013ركر يخصً
 1275هىنُذا  2010اَثً
 1189هىنُذا  2009اَثً
 842أنًاَُا  2009ركر يخصً
 1593هىنُذا  2010اَثً
 1307انًاَُا  2010ركر طهىق
 1337هىنُذا  2007اَثً
 1589هىنُذا  2011ركر يخصً
 1103هىنُذا  2004ركر يخصً
 1137هىنُذا  2007ركر يخصً
 1193هىنُذا  2011ركر يخصً
 1254هىنُذا  2010ركر يخصً
820
1180
1491
1136
489
875

هىنُذا
هىنُذا
هىنُذا
تهجُكا
هىنُذا
هىنُذا

2009
2010
2007
2009
2001
2007

عًر اضايح
أدًر
أدًر داكٍ يذًذ انثرعً
أدًذ دطٍُ
أزرق
أشقر ادو اتراهُى راشذ
أدًر
أزرق أًٍَ يًذوح عثاش
فرَذج انطثع
أدًر
أدًر عًرو عصاو
أدًر ادًذ َاصر انُجار
أشقر رداب يصطفً
أدًر يصطفً يُُر
أدًر يذًذ أتى زَادج
أضىد
أدًر عثذ انفراح انذطٍُُ
أشقر شرَف انرهايً
أدًر زَاد انطًادً

أزرق طارق صالح
اَثً
ركر يخصً أدًر داكٍ ذُغُى عرًاٌ
ركر يخصً أدًر داكٍ َشأخ دجازي
أزرق عثذ اهلل انهُثى
اَثً
أدًر َىضف عطر
اَثً
ركر يخصً أدًر يذًذ يُصىر
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َ 47ادٌ انفروضُح تانجسَرج

َ 48ادٌ انًعادٌ انرَاضٍ ٌ
َ 49ادٌ اإلضكُذرَح انرَاضٍ
َ 50ادٌ انفروضُح تانجسَرج
َ 51ادٌ انجسَرج انرَاضٍ

أدًذ انطُذ يذطٍ كُىداو فانىخ تىي  1050هىنُذا  2010ركر يخصً

 36هىنُذا  2007اَثً
َاضٍُ يذًىد انذاعىر جىَكىَم
 1590هىنُذا  2010ركر يخصً
إًَُر
ضُف عصاو عثاش
إتراهُى يذًذ انثططاوَطٍ
ركر يخصً
 1238انًاَُا
إَهىٌ
أًٍَ يًذوح عثاش دوَد إكطثكد  954هىنُذا  2008ركر يخصً

أدًر
أدًر
أدًر
أزرق
أشقر

أدًذ يذطٍ
َاضٍُ انذعىر
إتراهُى يذًذ انثططاوَطٍ

أًٍَ يًذوح عثاش

