Egyptian Equestrian Federation

جدول توقيتات مباريات
قفز املوانع احللقة الثانية
 7 ،6 ،5ديسمبر  3102بمالعب كلية الشرطة
أولا  :الخميس  5ديسمبر 3102
 سيتم توقيع الكشف البيطري على الخيول كاآلتي :في تمام الساعة  8صباحاً للدرجة السادسة مصري والدرجة الخامسة أجنبي وفي حالة تواجد أي جواد من أي درجة متواجد سوف يتم
الكشف عليه

الدرجت

توقيت بدء المباراة

التحكيم

السادسة مصرية )(H

 00صباحاً

الخامسة )(E

 0بعد الظهر

جدول أ يادة  832بُد  8فقرة
 1يٍ انقاَىٌ اندوني نهفروسيت
دورة أساسيت بانكروَىيتر
وانزيٍ حيىي ودورة
ترجيحيت إذا نزو األير

االرتفـاع

عدد المشاركتن

 91سم

 50فارس

 015سم

 68فارس

ثانيا ا  :الجمعة  6ديسمبر 3102
 سيتم توقيع الكشف البيطري على الخيول كاآلتي:الخامسة مصري الساعة  7صباحاً
الدرجة السادسة مصري الساعة  8صباحاً
الدرجت

توقيت بدء المباراة

الدرجة الرابعة الساعة  7105صباحاً

التحكيم

االرتفـاع

عدد المشاركتن
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جدول أ يادة  832بُد  8فقرة
 1يٍ انقاَىٌ اندوني نهفروسيت
دورة أساسيت بانكروَىيتر
وانزيٍ حيىي ودورة
ترجيحيت إذا نزو األير

الخامسة مصرية )(G

 8صباحاً

الرابعة )(D

 9105صباحاً

الخامسة )(E

 0بعد الظهر

من القانون الدولي للفروسية

السادسة )(F

 2105بعد الظهر

جدول أ يادة  832بُد  8فقرة
 1يٍ انقاَىٌ اندوني نهفروسيت
دورة أساسيت بانكروَىيتر
وانزيٍ حيىي ودورة
ترجيحيت إذا نزو األير

 011سم

 33فارس

005 - 001سم

 66فارس

مادة  376بند  5فقرة 5

مباراة من قسمين
Special two phases

 015سم

 011سم

 66فارس

 38فارس
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ثالثا ا  :السبت  7ديسمبر 3102
الدرجت

توقيت بدء المباراة

التحكيم

السادسة مصرية )(H

 8صباحاً

السادسة )(F

 01121صباحاً

يباراة يتى تحكيًها طبقا ً
نهًادة  832بُد  1فقرة 1
ونكٍ بانزيٍ األيثم
Optimum Time

 011سم

الرابعة )(D

 03ظهراً

مادة  376بند  5فقرة 5

005 - 001سم

 65فارس

الخامسة مصرية )(G

 3121بعد الظهر

مباراة من قسمين
Special two phases

 011سم

 33فارس

من القانون الدولي للفروسية

االرتفـاع

عدد المشاركتن

 91سم

 53فارس
 21فارس

 إخطار لجميع الهيئات بالنسبة لمواعيد المباريات يومي الجمعة والسبت ستقام المباريات تباعاً ولم يتم االلتزام بالمواعيد المحددةبالجدول في حال االنتهاء مبكراً من المباراة1

Salah Salim Road, Nasr City, Cairo, Egypt.
Tel: 02-2402-9265
Fax: 02-2261-6575
Info@eefegypt.org

www.eefegypt.org

