بطـولات الجمهورية للفروسية
لقفز الموانـع

احللقة الثالثة

للدرجة الخامسة بقسميها والدرجة السادسة بقسميها
والمباراة المفتوحة
أيام  24 ،21 ،21نوفمرب 1122

على مالعب

نادى فروسية القوات املسلحة

الشروط الفنية لمباريات البطولة
على مالعب  :نادي فروسية القوات المسلحة
يوم الخميس الموافق 1122/22/21

الدرجة
البيان

المباراة المفتوحة

شروط
االشتراك للخيول
ارتفاع الموانع

59سم509،سم
559سم529،سم

عدد الموانع

 52 -50مانع

الموانع المركبة

مركب ثالثي
ومركب ثنائي

الموانع المائية

يمكن مانع البديه

السرعة المطلوبة

 529متر /دقيقة

طريقة التحكيم

مادة  252بند  2فقرة  5من القانون الدولى للفروسية دورة أساسية
بالكرونومتر والزمن الحيوى ودورة ترجيحية إذا لزم األمر.

الشروط الفنية لمباريات البطولة
على مالعب  :نادى فروسية القوات المسلحة
يومى الجمعة والسبت
الموافق 1122/22/21-21
الدرجة

الخامسة )(E

الخامسة المصرية )(G

السادسة المصرية )(H

السادسة األجنبية )(F

شروط
االشتراك للخيول

لخيول

لخيول

لخيول

لخيول

الدرجة الخامسة

الدرجة الخامسة المصرية

الدرجة السادسة المصرية

الدرجة السادسة

ارتفاع الموانع

 509سم

 500سم

 50سم

 500سم

59سم509،سم
559سم529،سم

حتى 50موانع

حتى 50موانع

حتى 50موانع

حتى 50موانع

 52 -50مانع

 55قفزة

 55قفزة

 50قفزات

 50قفزات

مركب ثنائي

مركب ثنائي

مركب ثنائي

مركب ثنائي

مركب ثالثي
ومركب ثنائي

الموانع المائية

ال موانع مائية

ال موانع مائية

ال موانع مائية

ال موانع مائية

يمكن مانع البديه

السرعة المطلوبة

 529متر /دقيقة

 529متر /دقيقة

 500متر /دقيقة

 500متر /دقيقة

 529متر /دقيقة

البيان

عدد الموانع
الموانع المركبة

مباراة يتم تحكيمها طبقا ً للمادة  252بند  2فقرة  5ولكن بالزمن االمثل

طريقة التحكيم اليوم األول

مادة  272بند  9فقرة  9من القانون الدولي للفروسية مباراة من قسمين
Special two phases

Optimum Time

طريقة التحكيم اليوم الثاني

مادة  252بند  2فقرة  2من القانون الدولي للفروسية دورة أساسية بالزمن
ودورة ترجيحية واحدة في حالة التعادل على المركز األول والشوط الترجيحي
بزمن حيوي

مادة  272بند  9فقرة  9من القانون الدولي للفروسية مباراة من قسمين
Special two phases

المباراة المفتوحة

الشروط العامــة
 -1أخرررو د لرررل االشررر

لفرررر ولم ادةولرررقا لادارررللل اوسق رررق

ل رررق ادد لررر  5116 / 5112ررر

 5112 /11 /8لالقلة لاثقنية لررو ه ر لو وقاولر لاارقلو
رررررررلو ثالثدقئرررررررة ان رررررررق اد ررررررر

لا لحرررررررل لررررررر

لألحرررل لاد لفررر

رلو دقئرة ان رق درا وارل كارم وقاولر ثالثرة أعراق

لرررررررا ى لفرررررررر لو ق لدررررررر لاد ررررررر لاولرررررررد اال حرررررررقل

.www.eefegypt.org

اررا الشررى لر ر لو ق أو فررقوت دررق ا ر
5116/5112

ررا

ئ ررق قد ر ش لررل ل لر ر لو ق لالررن و لع ر ل وقف حررقل لررق

رررل ال رررل لاال رررل لالرررن و ادةولرررقا كررركام لا لرررا ى لا ال رررل لالرررن و ادخ ررر

اارررق

 5116/5112كقفة لفا زلدق لادقاية شى لف حقل.
 -2يتم تسديد جميع الغرامات لسكرتارية االتحاد.
تار م ت ظهتتر ي ت م األربعتتا الم اف ت  2015/11/11للمببتتي حتتتا ةهايتتة
 -3يتتتم االلت تبام قتتالعب مببتتي المعاريتتات ابتعت ا
معاريات العط لة ي م السقت الم اف .2015/11/14
 -4تجرى مراسم تسليم الج ائب للسادة الفرسا الفائبي بلا خي لهم التي تم التعاري قها فعب في ةهاية كل معاراة.
 -5بي المتعاري البي الرسمي الكامل كالمادة  252م القاة

الد لي للفر ستية القةتد  1فقترة مت  1-1حتتا  7-1لجميتع

أيام التعاري .
 -6بل تتا الست تتادة مةت تتد بي الهيئت تتات انداريت تتي

المت تتدربي

الت ت اردة كت ت ل

الفرس تتا المتعت تتاري المكت تتتركي االلت ت تبام عالكت تتر

الت قيتات ترتيي الدخ ل التقليغ ب أي تعديل لها ققل قد المعاريات عمكتي السكرتارية المتاععة لبتحاد.
 -7اا يلدح وقفر وم ألو فقوت شا لل ا يال ش اد

لاو لد لاا لل.

ملحوظة :إمياءاً إىل تعليمات وزارة الدولة لشئون الرايضة بكتاهبا جلميع االحتادات الرايضية
جيب التأكيد على مجيع فئات اللعبة (حكام  /إداريني  /العبني) ابلبعد هنائياً عن ممارسة أي شكل من أشكال السياسة وذلك من

خالل عدم رفع أو اإلشارة أبي إمياءات أو ارتداء مالبس رايضسية أو ساي رايضسية مسن شسأهنا الداللسة عسن مو سي سياسسن ي

سة مسن

اجل ات خالل أي مشاركات ومسابقات لالحتاد (داخلياً  /خار ياً).

مع خالص التمنيات الطيبة للجميع بالتوفيق
لووووووووومعوض ووووووووو

عملووووووووووووووووووووووووووو و

وووووووووم

عمووووووووو

عل ووووووووووووووووووووووووووو و

وعلقوووووأعم ل عموووووأ عملووو و

علي ووو و

الحتووووووووووووأ صوووووووووووو لل و وووووووووووو

