بطـوالت اجلمهورية للفروسية
لقفز املوانـع

احللقة الرابعة

للذرجاخ األولى (أ) واألولى (ب) والثاًٍح والثالثح

احللقة اخلامسة

للذرجاخ الراتعح والخاهسح والذرجح السادسح
األجٌثٍح
أيام  7 ، 6 ، 5مارس 5105

على مالعب

مركس نادي جرين بالزا

الشروط الفنية لمباريات البطولة
على مالعب  :نادي جرين بالزا
يوم الخميس الموافق  5مارس 5105
الذرجح
الثٍاى

)(C

الراتعح )(D

الخاهسح )(E

السادسح األجٌثٍح )(F

لخٍول

لخٍول

لخٍول

الذرجح الراتعح

الذرجح الخاهسح

الذرجح السادسح

 013سن

 011سن
حتى  01هواًع

شروط
االشتراك للخٍول

لخٍول الذرجح الثالثح

ارتفاع الوواًع

 023 - 021سن

 003 - 001سن

عذد الوواًع

 02 – 01هاًع
 03 – 01قفزج

 02-01هاًع

حتى  01هواًع

 03-01قفزج
هركة ثالثً

 00قفزج

 01قفزاخ

هركة ثٌائً

هركة ثٌائً
ال هواًع هائٍح

هركة ثالثً
وهركة ثٌائً

وهركة ثٌائً

الوواًع الوائٍح

قفزج عرٌضح توضع عرق

ٌوكي هاًع الثذٌه

ال هواًع هائٍح

السرعح الوطلوتح

 131هتر /دقٍقح

 131هتر /دقٍقح

 123هتر /دقٍقح

 111هتر /دقٍقح

طرٌقح التحكٍن

هادج  212تٌذ  2فقرج  2هي القاًوى الذولً
للفروسٍح دورج أساسٍح تالزهي ودورج ترجٍحٍح
واحذج فً حالح التعادل على الوركز األول
والشوط الترجٍحً تزهي حٍوي

هادج  272تٌذ  3فقرج  3هي القاًوى الذولً
للفروسٍح هثاراج هي قسوٍي

هادج  212تٌذ  2فقرج  2هي القاًوى الذولً
للفروسٍح دورج أساسٍح تالزهي ودورج ترجٍحٍح
واحذج فً حالح التعادل على الوركز األول
والشوط الترجٍحً تزهي حٍوي

هادج  272تٌذ  3فقرج  3هي القاًوى الذولً
للفروسٍح هثاراج هي قسوٍي

الوواًع الوركثح

Special two phases

Special two phases
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الشروط الفنية لمباريات البطولة
على مالعب  :نادي جرين بالزا
يوم الجمعة الموافق  6مارس 5105
الذرجح
الثٍاى

األولى أ )(A1

األولً ب )(A2

)(B

)(C

الراتعح )(D
لخٍول

شروط
االشتراك للخٍول

لخٍول الذرجح األولى أ

لخٍول الذرجح األولى
ب

لخٍول الذرجح الثاًٍح

لخٍول الذرجح الثالثح

ارتفاع الوواًع

 033 - 013سن

 033 – 013سن

 013 - 011سن

 023 - 021سن

 003 - 001سن

عذد الوواًع

 02 – 01هاًع
 04 – 01قفزج

 02 – 01هاًع
 04 – 01قفزج

 02 – 01هاًع
 04 – 01قفزج

 02 – 01هاًع
 03 – 01قفزج

 02-01هاًع

هركة ثالثً
وهركة ثٌائً أو اثٌٍي

هركة ثالثً
وهركة ثٌائً أو اثٌٍي

هركة ثالثً
وهركة ثٌائً أو اثٌٍي

هركة ثالثً
وهركة ثٌائً

وهركة ثٌائً

الوواًع الوائٍح

ال اشتراطاخ خاصح

ال اشتراطاخ خاصح

ال اشتراطاخ خاصح

قفزج عرٌضح توضع عرق

ٌوكي هاًع الثذٌه

السرعح الوطلوتح

 131هتر /دقٍقح

 131هتر /دقٍقح

 131هتر /دقٍقح

 131هتر /دقٍقح

 131هتر /دقٍقح

هادج  212تٌذ  2فقرج  2هي القاًوى الذولً
للفروسٍح دورج أساسٍح تالزهي ودورج ترجٍحٍح
واحذج فً حالح التعادل على الوركز األول والشوط
الترجٍحً تزهي حٍوي

جذول أ هادج  212تٌذ  2فقرج  0هي
القاًوى الذولً للفروسٍح دورج أساسٍح
تالكروًوهتر والزهي حٍوي ودورج
ترجٍحٍح إرا لزم األهر

هادج  212تٌذ  2فقرج  2هي القاًوى الذولً
للفروسٍح دورج أساسٍح تالزهي ودورج
ترجٍحٍح واحذج فً حالح التعادل على
الوركز األول والشوط الترجٍحً تزهي
حٍوي

الوواًع الوركثح

طرٌقح التحكٍن

هادج  272تٌذ  3فقرج 3
هي القاًوى الذولً للفروسٍح
هثاراج هي قسوٍي Special two phases

الذرجح الراتعح

 03-01قفزج
هركة ثالثً

لووووووووومعوض ووووووووو
عملووووووووووووووووووووووووووو و
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وووووووووم
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عل

ووو و
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الشروط الفنية لمباريات البطولة
على مالعب  :نادي جرين بالزا
يوم السبث الموافق  7مارس 5105
الذرجح

)(B

األولى أ )(A1

األولً ب )(A2

شروط
االشتراك للخٍول

لخٍول الذرجح األولى أ

لخٍول الذرجح األولى ب

لخٍول الذرجح الثاًٍح

ارتفاع الوواًع

 033 - 013سن

 033 – 013سن

 013 - 011سن

 013سن

عذد الوواًع

 02 – 01هاًع
 04 – 01قفزج

 02 – 01هاًع
 04 – 01قفزج

 02 – 01هاًع
 04 – 01قفزج

حتى  01هواًع

حتى  01هواًع

 00قفزج

 01قفزاخ

هركة ثالثً
وهركة ثٌائً أو اثٌٍي

هركة ثالثً
وهركة ثٌائً أو اثٌٍي

هركة ثالثً
وهركة ثٌائً أو اثٌٍي

هركة ثٌائً

هركة ثٌائً

الوواًع الوائٍح

ال اشتراطاخ خاصح

ال اشتراطاخ خاصح

ال اشتراطاخ خاصح

ال هواًع هائٍح

ال هواًع هائٍح

السرعح الوطلوتح

 131هتر /دقٍقح

 131هتر /دقٍقح

 131هتر /دقٍقح

 123هتر /دقٍقح

 111هتر /دقٍقح

الثٍاى

الوواًع الوركثح

طرٌقح التحكٍن

هادج  212تٌذ  2فقرج  2هي القاًوى الذولً للفروسٍح دورج
أساسٍح تالزهي ودورج ترجٍحٍح واحذج فً حالح التعادل
على الوركز األول والشوط الترجٍحً تزهي حٍوي

الخاهسح )(E

السادسح األجٌثٍح )(F

لخٍول

لخٍول

الذرجح الخاهسح

الذرجح السادسح
 011سن

هادج  272تٌذ  3فقرج 3
هي القاًوى الذولً للفروسٍح
هثاراج هي قسوٍي Special two phases

هادج  212تٌذ  2فقرج  2هي القاًوى الذولً للفروسٍح
دورج أساسٍح تالزهي ودورج ترجٍحٍح واحذج فً حالح
التعادل على الوركز األول والشوط الترجٍحً تزهي
حٍوي
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الشروط العاهــح
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