بطـىالت الجمهىرٌة للفروسٍة
لقفس المىانـع

احللقة الثانية
للدرجات :الثانٍة والثالثة

واحللقة الثالثة
للدرجة الخامسة مصرية والدرجة السادسة بقسميها
وانمباراة انمفتىحت بإرتفاع  55سم 505 ،سم 555 ،سم525 ،سم

ٌىمً  89 ،82نىفمبر 8241
على مالعب

نادي جرين بالزا

الشروط الفنٍة لمبارٌات البطىلة
على مالعب  :نادي جرٌن بالزا
ٌىم الجمعة المىافق  82نىفمبر 8241
)(B

)(G

)(C

نخٍىل

)(F

)(H

نخٍىل

نخٍىل

شروط
االشتراك نهخٍىل

نخٍىل انذرجت انثاوٍت

نخٍىل
انذرجت انثانثت

انذرجت انخامست انمصرٌت

انذرجت انسادست
انمصرٌت

انذرجت انسادست

ارتفاع انمىاوع

 535 - 530سم

 525 - 520سم

 500سم

 50سم

 500سم

 55سم 505 ،سم
 555سم525 ،سم

عذد انمىاوع

 52 – 50ماوع
 56 – 53قفزة

 52 – 50ماوع
 55 – 53قفزة

حتى
 50مىاوع  55قفزة

حتى 50مىاوع

حتى 50مىاوع

 52 – 50ماوع

 50قفزاث

 50قفزاث

مركب ثالثً
ومركب ثىائً أو اثىٍه

مركب ثالثً
ومركب ثىائً

مركب ثىائى

مركب ثىائى

مركب ثىائى

مركب ثالثً
ومركب ثىائً

انمىاوع انمائٍت

ال اشتراطاث خاصت

قفزة عرٌضت
بىضع عرق

ال مىاوع مائٍت

ال مىاوع مائٍت

ال مىاوع مائٍت

ٌمكه ماوع انبذٌه

انسرعت انمطهىبت

 350متر /دقٍقت

 325متر /دقٍقت

 300متر /دقٍقت

 300متر /دقٍقت

 350متر /دقٍقت

انمىاوع انمركبت

طرٌقت انتحكٍم

 350متر /دقٍقت

مادة  274بىذ  5فقرة  5مه انقاوىن انذونً
نهفروسٍت مباراة مه قسمٍه
Special two phases

مادة  232بىذ  2فقرة  2مه انقاوىن
انذونً نهفروسٍت دورة أساسٍت بانزمه
ودورة ترجٍحٍت واحذة فً حانت انتعادل
عهى انمركز األول وانشىط انترجٍحً
بزمه حٍىي

مباراة ٌتم تحكٍمها طبقاً نهمادة  232بىذ  2فقرة
 5مه انقاوىن انذونً نهفروسٍت ونكه ٌضاف
إنٍها trotting lines

الشروط الفنٍة لمبارٌات البطىلة
على مالعب  :نادي جرٌن بالزا
ٌىم السبث المىافق  89نىفمبر 8241
)(B

)(G

)(C

نخٍىل

)(H

نخٍىل

شروط
االشتراك نهخٍىل

نخٍىل انذرجت انثاوٍت

نخٍىل انذرجت انثانثت

ارتفاع انمىاوع

 535 - 530سم

 525 - 520سم

 500سم

عذد انمىاوع

 52 – 50ماوع
 56 – 53قفزة

 52 – 50ماوع
 55 – 53قفزة

حتى
 50مىاوع
 55قفزة

مركب ثالثً
ومركب ثىائً أو اثىٍه

مركب ثالثً
ومركب ثىائً

مركب ثىائى

انمىاوع انمائٍت

ال اشتراطاث خاصت

قفزة عرٌضت بىضع عرق

ال مىاوع مائٍت

ال مىاوع مائٍت

انسرعت انمطهىبت

 350متر /دقٍقت

 350متر /دقٍقت

 325متر /دقٍقت

 300متر /دقٍقت

انمىاوع انمركبت

طرٌقت انتحكٍم

مادة  232بىذ  2فقرة  2مه انقاوىن انذونً نهفروسٍت
دورة أساسٍت بانزمه ودورة ترجٍحٍت واحذة فً حانت
انتعادل عهى انمركز األول وانشىط انترجٍحً بزمه
حٍىي

)(F

نخٍىل

انذرجت انخامست انمصرٌت

انذرجت انسادست
انمصرٌت

انذرجت انسادست

 50سم

 500سم

 55سم 505 ،سم
 555سم525 ،سم

حتى 50مىاوع

حتى 50مىاوع

 52 – 50ماوع

 50قفزاث

 50قفزاث

مركب ثىائى

مركب ثىائى

مركب ثالثً
ومركب ثىائً

ال مىاوع مائٍت

ٌمكه ماوع انبذٌه

 300متر /دقٍقت

 350متر /دقٍقت

مادة  274بىذ  5فقرة  5مه
انقاوىن انذونً نهفروسٍت مباراة
مه قسمٍه
Special two phases

مباراة ٌتم تحكٍمها طبقاً نهمادة  232بىذ  2فقرة
 5ونكه بانزمه األمثم Optimum Time

الشروط العامــة

www.eefegypt.org

مع خالص التمنيات الطيبة للجميع بالتوفيق

