Egyptian Equestrian Federation

جدول توقيتات مباريات قفز املوانع
احللقة الثالثة للدرجة اخلامسة بقسميهاوالدرجة السادسة بقسميها
واحللقة الثانية للدرجة الرابعة واملبارة املفتوحة
 21 ،21 ،21نوفمرب 1122
أولا  :الخميس  21نوفمبر 1025
الدرجة

توقيت بدء املباراة

الدرجة السادسة
اجنىب( (F

 3مساءا

الدرجة السادسة
مصرى))H
الدرجة اخلامسة
مصرى)(G
املباراة املفتوحة

 4مساءا

 2مساءا

التحكيم

مباراة يتم حتكيمها طبقا للمادة 832بند  8فقرة 1
ولكن ابلزمن االمثل
Optimum Time
مباراة يتم حتكيمها طبقا للمادة 832بند  8فقرة 1
ولكن ابلزمن االمثل
Optimum Time
مادة  472بند  5فقرة 5
من القانون الدولي للفروسية
مباراة من قسمين
Special two phases

االرتف ـاع

عدد املشا ركنت

100سم

62فارس

 00سم

 42فارس

 100سم

 62فارس

 7مساءا
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ثانيا ا  :الجمعة  21نوفمبر 1025
الدرجة

توقيت بدء املباراة

الدرجة اخلامسة أجنىب()E

2صباحا

الدرجة الرابعة ))D

 1بعد الظهر

الدرجة السادسة أجنىب( (F

 4بعد الظهر

الدرجة اخلامسة مصرى( )G

 5مساءا

املباراة املفتوحة

 2مساءا

التحكيم

مادة  872بند  5فقرة  5من القانون
الدوىل للفروسية من قسمني
Special two phases
مااادة  832بن ااد  8فقاارة  8م اان الق ااانون
ا لا اادوىل للفروسا ااية دورة لساسا ااية اب ل ا اازمن
ا ل ا ا ا ا ا ااة
ودورة ترج يحي ا ا ا ا ا ااة وا ا ا ا ا ا اادة
التع ا ا ااادمل كل ا ا ااا اور ا ا ااز االومل وال ا ا ااو
الرتجيحا بزمن يوى
مباراة يتم حتكيمها طبقا للمادة 832بند
 8فقرة  1ولكن ابلزمن االمثل
Optimum Time
مادة  872بند  5فقرة  5من القانون
الدوىل للفروسية من قسمني
Special two phases

ا الرتف ـاع

عدد
املشاركنت

105سم

 72فارس
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 26فارس

 100سم
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100سم

 62فارس
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ثالثا ا  :السبت  21نوفمبر 1025
الدرجة

توقيت بدء املباراة

الدرجة السادسة
مصرى()H

 2صباحا

الدرجة الرابعة
)(D
الدرجة اخلامسة
اجنىب)(E

املباراة املفتوحة

 11صباحا

 1336بعد الظهر

التحكيم

مادة  472بند  5فقرة  5من القانون
الدولى للفروسية مبارة من قسسمين
Special two phases
مادة  472بند  5فقرة  5من القانون
الدولى للفروسية مبارة من قسسمين
Special two phases
مادة  432بند  4فقرة  4من القانون
الدولى للفروسية دورة أساسية بالزمن
ودورة ترجيحية واحدة فى حالة
التعادل على المركز االول والشوط
الترجيحى بزمن حيوى

االرتف ـاع

عدد املشاركنت

 00سم

 45فارس

 115 - 110سم

 57فارس

 105سم

 72فارس

 4336مساءا
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