الشروط الفٌٍح لوثارٌاخ

تطـىالخ الجوهىرٌح للفروسٍح
لقفز الوىاًـع

الحلقح العاشرج
للوىسن الرٌاضً 8102 / 8102
للذرجات
الخاهسة بقسويها  ،السادسة بقسويها والوبتذئين
أيام  41 ،41 ،41مارس 9142

على هالعب

هركز تٍجاسىس – درٌن الًذ

الشروط الفٌٍح لوثارٌاخ الثطىلح
على مالعب مركز بيجاسوس – دريم الند
أيام الخويس والجوعة والسبث
الوىافقين  41 ،41 ،41هارس 9142

أوالً :يىم الخويس الوىافق 9142/3/41
الذرجة الخاهسة للخيىل األجنبية ()E
شروط االشتراك

:

لخٍىل الذرجح الخاهسح أجٌثً

ارتفاع الوىاًع

:

 001سن

عذد الوىاًع

:

01هىاًع

الوىاًع الوركثح

:

هركة ثٌائً

الوىاًع الوائٍح

:

ال هىاًع هائٍح

السرعح الوطلىتح

:

 051هتر /دقٍقح

جذول التحكٍن

:

و  00قفزج

جذول أ هادج  802تٌذ  8فقرج  0هي القاًىى الذولً للفروسٍح دورج
أساسٍح تالكروًىهتر والزهي حٍىي ودورج ترجٍحٍح إرا لزم األهر

الذرجة الخاهسة للخيىل الوصرية والبراعن أقل هن  49عام()G
شروط االشتراك

:

لخٍىل الذرجح الخاهسح الوصرٌح

ارتفاع الوىاًع

:

 015سن

عذد الوىاًع

:

 01هىاًع

الوىاًع الوركثح

:

هركة ثٌائً

الوىاًع الوائٍح

:

ال هىاًع هائٍح

السرعح الوطلىتح

:

 051هتر /دقٍقح

جذول التحكٍن

:
هادج  5 / 862هي تاب الوثارٌاخ الخاصح هي القاًىى الذولً
للفروسٍح  ACCUMULATORتواًع الجىكر والزهي حٍىي (
وسٍضاف هاًع هركة ثٌائً اختٍاري خارج الثٌٍح األساسٍح لوي ٌرغة
فً قفزٍ)

و  00قفزج

الذرجة السادسة للخيىل األجنبية ()F

شروط االشتراك

:

لخٍىل الذرجح السادسح األجٌثٍح

ارتفاع الوىاًع

:

 015سن

عذد الوىاًع

:

 01هىاًع

الوىاًع الوركثح

:

هركة ثٌائً

الوىاًع الوائٍح

:

ال هىاًع هائٍح

السرعح الوطلىتح

:

 051هتر /دقٍقح

جذول التحكٍن

:

و  00قفزج

جذول أ هادج  802تٌذ  8فقرج  0هي القاًىى الذولً للفروسٍح دورج
أساسٍح تالكروًىهتر والزهي حٍىي ودورج ترجٍحٍح إرا لزم األهر

الذرجة السادسة للخيىل الوصرية()H
شروط االشتراك

 :لخٍىل الذرجح السادسح الوصرٌح

ارتفاع الوىاًع

 25 :سن

عذد الوىاًع

 01 :هىاًع

الوىاًع الوركثح

 :هركة ثٌائً

الوىاًع الوائٍح

 :ال هىاًع هائٍح

السرعح الوطلىتح

 051 :هتر /دقٍقح

جذول التحكٍن

و

 00قفزج

 :هادج  5 / 862هي تاب الوثارٌاخ الخاصح هي القاًىى الذولً
للفروسٍح  ACCUMULATORتواًع الجىكر والزهي حٍىي
( وسٍضاف هاًع هركة ثٌائً اختٍاري خارج الثٌٍح األساسٍح لوي
ٌرغة فً قفزٍ)

هباريات الوبتذئين
شروط االشتراك

:

هفتىحح لجوٍع الفرساى والخٍىل

ارتفاع الوىاًع

:

 21سن تذوى هركثاخ

جذول التحكٍن

:

جذول أ هادج  802تٌذ  8فقرج  0هي القاًىى الذولً للفروسٍح دورج
أساسٍح تالكروًىهتر والزهي حٍىي ودورج ترجٍحٍح إرا لزم األهر

ثانياً :يىم الجوعة الوىافق 9142/3/41
الذرجة الخاهسة للخيىل األجنبية ()E

شروط االشتراك

:

لخٍىل الذرجح الخاهسح أجٌثً

ارتفاع الوىاًع

:

 001سن

عذد الوىاًع

:

01هىاًع

الوىاًع الوركثح

:

هركة ثٌائً

الوىاًع الوائٍح

:

ال هىاًع هائٍح

السرعح الوطلىتح

:

 051هتر /دقٍقح

جذول التحكٍن

:

و  00قفزج

هادج  5 / 862هي تاب الوثارٌاخ الخاصح هي القاًىى الذولً
للفروسٍح  ACCUMULATORتواًع الجىكر والزهي حٍىي (
وسٍضاف هاًع هركة ثٌائً اختٍاري خارج الثٌٍح األساسٍح لوي
ٌرغة فً قفزٍ)

الذرجة الخاهسة للخيىل الوصرية والبراعن أقل هن  49عام()G
شروط االشتراك

:

لخٍىل الذرجح الخاهسح الوصرٌح

ارتفاع الوىاًع

:

 015سن

عذد الوىاًع

:

 01هىاًع

الوىاًع الوركثح

:

هركة ثٌائً

الوىاًع الوائٍح

:

ال هىاًع هائٍح

السرعح الوطلىتح

:

 051هتر /دقٍقح

جذول التحكٍن

:

و  00قفزج

هادج  802تٌذ  8فقرج  8هي القاًىى الذولً للفروسٍح دورج أساسٍح
تالزهي ودورج ترجٍحٍح واحذج فً حالح التعادل على الوركز األول
والشىط الترجٍحً تزهي حٍىي

الذرجة السادسة للخيىل األجنبية ()F
شروط االشتراك

:

لخٍىل الذرجح السادسح األجٌثٍح

ارتفاع الوىاًع

:

 015سن

عذد الوىاًع

:

 01هىاًع

الوىاًع الوركثح

:

هركة ثٌائً

الوىاًع الوائٍح

:

ال هىاًع هائٍح

السرعح الوطلىتح

:

 051هتر /دقٍقح

و  00قفزج

جذول التحكٍن

هادج  5 / 862هي تاب الوثارٌاخ الخاصح هي القاًىى الذولً
:
للفروسٍح  ACCUMULATORتواًع الجىكر والزهي حٍىي (
وسٍضاف هاًع هركة ثٌائً اختٍاري خارج الثٌٍح األساسٍح لوي ٌرغة
فً قفزٍ)

الذرجة السادسة للخيىل الوصرية()H
شروط االشتراك

 :لخٍىل الذرجح السادسح الوصرٌح

ارتفاع الوىاًع

 25 :سن

عذد الوىاًع

 01 :هىاًع

الوىاًع الوركثح

 :هركة ثٌائً

الوىاًع الوائٍح

 :ال هىاًع هائٍح

السرعح الوطلىتح

 051 :هتر /دقٍقح

جذول التحكٍن

 00قفزج

و

 :هادج  802تٌذ  8فقرج  8هي القاًىى الذولً للفروسٍح دورج أساسٍح
تالزهي ودورج ترجٍحٍح واحذج فً حالح التعادل على الوركز األول
والشىط الترجٍحً تزهي حٍىي

هباريات الوبتذئين
شروط االشتراك

:

هفتىحح لجوٍع الفرساى والخٍىل

ارتفاع الوىاًع

:

 21سن تذوى هركثاخ

جذول التحكٍن

:

جذول أ هادج  802تٌذ  8فقرج  0هي القاًىى الذولً للفروسٍح دورج
أساسٍح تالكروًىهتر والزهي حٍىي ودورج ترجٍحٍح إرا لزم األهر

ثالثاً :يىم السبث الوىافق 9142/3/41
الذرجة الخاهسة للخيىل األجنبية ()E
شروط االشتراك

:

لخٍىل الذرجح الخاهسح أجٌثً

ارتفاع الوىاًع

:

 001سن

عذد الوىاًع

:

01هىاًع

الوىاًع الوركثح

:

هركة ثٌائً

الوىاًع الوائٍح

:

ال هىاًع هائٍح

و  00قفزج

السرعح الوطلىتح

:

جذول التحكٍن

:

 051هتر /دقٍقح
هادج  802تٌذ  8فقرج  8هي القاًىى الذولً للفروسٍح دورج أساسٍح
تالزهي ودورج ترجٍحٍح واحذج فً حالح التعادل على الوركز األول
والشىط الترجٍحً تزهي حٍىي

الذرجة الخاهسة للخيىل الوصرية والبراعن أقل هن  49عام()G
شروط االشتراك

:

لخٍىل الذرجح الخاهسح الوصرٌح

ارتفاع الوىاًع

:

 015سن

عذد الوىاًع

:

 01هىاًع

الوىاًع الوركثح

:

هركة ثٌائً

الوىاًع الوائٍح

:

ال هىاًع هائٍح

السرعح الوطلىتح

:

 051هتر /دقٍقح

جذول التحكٍن

:

و  00قفزج

جذول أ هادج  802تٌذ  8فقرج  0هي القاًىى الذولً للفروسٍح دورج
أساسٍح تالكروًىهتر والزهي حٍىي ودورج ترجٍحٍح إرا لزم األهر

الذرجة السادسة للخيىل األجنبية ()F
شروط االشتراك

:

لخٍىل الذرجح السادسح األجٌثٍح

ارتفاع الوىاًع

:

 015سن

عذد الوىاًع

:

 01هىاًع

الوىاًع الوركثح

:

هركة ثٌائً

الوىاًع الوائٍح

:

ال هىاًع هائٍح

السرعح الوطلىتح

:

 051هتر /دقٍقح

جذول التحكٍن

:

و  00قفزج

هادج  802تٌذ  8فقرج  8هي القاًىى الذولً للفروسٍح دورج أساسٍح
تالزهي ودورج ترجٍحٍح واحذج فً حالح التعادل على الوركز األول
والشىط الترجٍحً تزهي حٍىي

الذرجة السادسة للخيىل الوصرية()H
شروط االشتراك

 :لخٍىل الذرجح السادسح الوصرٌح

ارتفاع الوىاًع

 25 :سن

عذد الوىاًع

 01 :هىاًع

الوىاًع الوركثح

 :هركة ثٌائً

الوىاًع الوائٍح

 :ال هىاًع هائٍح

السرعح الوطلىتح

 051 :هتر /دقٍقح

جذول التحكٍن

و

 00قفزج

 :جذول أ هادج  802تٌذ  8فقرج  0هي القاًىى الذولً للفروسٍح دورج
أساسٍح تالكروًىهتر والزهي حٍىي ودورج ترجٍحٍح إرا لزم األهر

هباريات الوبتذئين
شروط االشتراك

:

هفتىحح لجوٍع الفرساى والخٍىل

ارتفاع الوىاًع

:

 21سن تذوى هركثاخ

جذول التحكٍن

:

جذول أ هادج  802تٌذ  8فقرج  0هي القاًىى الذولً للفروسٍح دورج
أساسٍح تالكروًىهتر والزهي حٍىي ودورج ترجٍحٍح إرا لزم األهر
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