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الشروط العامــة
 -1أخر موعد لقبول االشتراك للفرسان المجددة لبطاقات هوايتها للموسم  2021 / 2020يوم الثالثاء الموافق
 2021/5/4الساعة الثانية عشر ظهر ار بالرسرم الارادو وقردر ثالثمائرة جنيهرا ومرن بارد لرك بالرسرم ثالثرة
أضرررراا

وقرررردر تسررررامائة جنيهررررا جنيهررررا وسرررريتم تسررررجيل االشررررترالات علرررر الموقرررر الرسررررم لالت رررراد

.www.eefegypt.org
 -2ولررن تقبررل اشررترالات أو فررارت مررا لررم تلررن هيئتررت قامررت بتسررديد اشررترالها السررنوو عض روا باالت رراد عررام
 2021/2020وقيرررد وتجديرررد القيرررد السرررنوو للفرسررران ولررر لك التسرررجيل والتجديرررد السرررنوو للخيرررول لارررام
 2021/2020ولافة اال لتزامات المالية قبل االت اد.

لن يسمح ألو فارت باالشتراك ما لم يلن قد سدد قيمة اشترالت بالمباراة.
 -3يتم تسديد جميع الغرامات لسكرتارية االتحاد.
اعتبار من ظهر يوم األربعاء الموافق  2021/5/5للمالعب وحتى نهايةة مباريةات
ًا
 -4يتم االلتزام بإغالق مالعب المباريات
البطولة يوم السبت الموافق 2021/5/8
 -5تجرى مراسم تسليم الجوائز للسادة الفرسان الفائزين على خيولهم التي تم التباري بها فعالً في نهاية كل مباراة.
 -6زي المتب ة ة ةةارين الة ة ة ةةزي الرسة ة ة ةةمي الكامة ة ة ةةل كالمة ة ة ةةادة  258مة ة ة ةةن الد ة ة ةةانون الة ة ة ةةدولي للفروسة ة ة ةةية البنة ة ة ةةد  1فدة ة ة ةرة مةة ة ةةن 1-1
وحتى  7-1لجميع أيام التباري .
 -7عل ةةى السة ةةادة منة ةةدوبي الهيئة ةةات واندارية ةةين والمة ةةدربين والفرسة ةةان المتبة ةةارين المكة ةةتركين االلت ة ةزام بالكة ةةروط الة ةواردة وكة ة ل
التوقيتات وترتيب الدخول والتبليغ عن أي تعديل لها قبل بدء المباريات بمكتب السكرتارية والمتابعة لالتحاد.
 -8يجب االلتزام بترتيب الفرسان الموجود في البرنامج.
 -9وفي حالة عدم انبالغ عن أي انسحابات قبل بدء المباراة سوف توقع غرامة على الفارس.
 -10عل ر السررادة منرردوب الهيئررات االلت رزام بمواعيررد االشررتراك ولررن يقبررل أو اشررترالات باررد الموعررد الم رردد رال بالرسررم
المضاع .
 -11عل ر السررادة منرردوب الهيئررات واإداريررين رخطررار سرريات الخيررول ب نررت ال بررد مررن االلت رزام بنظافررة اإسررطبالت عق ر
المباراة وقبل مغادرة الخيول بضرورة نظافرة االسرطبالت ومرن سريخال

سرتوق عليرت مرامرة ماليرة  100جنيهرا علر

من يترك البولت المخصص لجواد بدون نظافة ولن يسمح بخروج الجواد من الهيئة.
 -12عل الهيئة المقام عل مالعبها البطولة توفير ملان مخصص إلقاء المخالفات فيت بملان قري من االسطبالت
 -13نوجررت عنايررة السررادة منرردوب الهيئررات انررت نظر ار رلر الظرررو ال اليررة فر الرربالد وتفشر فيررروت لورونررا المسررتجد
ضرورة االلتزام ان يلون للل ثالث خيول سايت وا د فقط تجنبا للت از م والادوى ف منطقة االسطبالت.

مع خالص التمنيات الطيبة للجميع بالتوفيق
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