بطـولات الجمهورية للفروسية
لقفز الموانـع

احللقةالثانية

للدرجة الرابعة والمباراة المفتوحة
والترويض اإلجبارى تحت سن  41سنة
أيام  34 ، 31نوفمرب 5132

على مالعب

نادى فروسية القوات املسلحة

الشروط الفنية لمباريات البطولة
على مالعب  :نادى فروسية القوات المسلحة
يومى الجمعة والسبت
الموافق 5132/33/31- 31
الدرجة
البيان
شروط
االشتراك للخيول
ارتفاع الموانع
عدد الموانع
الموانع المركبة

الرابعة ()D
لخيول
الدرجة الرابعة
 441سم
 441سم
 41- 41مانع
 41- 43قفزة
مركب ثالثى
ومركب ثنائى

الموانع المائية

يمكن مانع البدية

السرعة المطلوبة

 311متر /دقيقة

طريقة التحكيم اليوم األول

مادة  132بند  1فقرة  1من القانون الدولي للفروسية دورة أساسية بالزمن ودورة ترجيحية
واحدة في حالة التعادل على المركز األول والشوط الترجيحي بزمن حيوي

طريقة التحكيم اليوم الثاني

مادة  171بند  1فقرة  1من القانون الدولى للفروسية مبراة من قسمين
Special two phases

الشروط العامــة
لفرررر ولم ادةولرررقا لادارررللل اوسق رررق

 - 1أخرررو د لرررل االشررر

ل

 5112 /11 /8لالرقل لاثقنير لرررو ا رول وقاولر لااررقلق
رررررررلو ثالثدقئررررررر ان رررررررق اد ررررررر

لا لحرررررررل لررررررر

رررق ادد لررر  5116 / 5112ررر

لألحرررل لاد لفررر

رلو دقئر ان ررق درا وارل كاررم وقاولر ثالثر أعرراق

لرررررررا ى لفرررررررر ول ق لدررررررر لاد ررررررر لاولرررررررد اال حرررررررقل

.www.eefegypt.org

اررا الشررى لر ر ول ق أق فررقو
5116/5112

ررل

ررا

دررق ا ر

ئ ررق قدرر ش لررل ل لر ر ول ق لالررن ق لع ر ل وقف حررقل لررق

ال رررل لاال ررل لالرررن ق ادةولرررقا كرركام لا لرررا ى لا ال رررل لالررن ق ادخ ررر

 5116/5112كقف لفا زلدق لادقاي

اارررق

شى لف حقل.

 - 2يتم تسديد جميع الغرامات لسكرتارية االتحاد.
 - 3ي تتتم االلتت تغام مت ت الم ملي تتا المراري تتات ايتر تتارا م ت ت ظه تتر يت ت م األربع تتا الم افت ت  2015/11/11للملي تتا حت تتة هايت تتة
مراريات الرط لة ي م السمت الم اف .2015/11/14
 - 4ل اوى دوقويق

لا و يض لإلاوقوى ح  14لن

د لاادا

لالش لاد لفال ا .5112/11/14- 11

 - 5تجرى مراسم ت سليم الج ائغ للسادة الفرسا الفائغي يلة خي لهم التي تم التراري مها فعل في هاية كل مراراة.
 - 6غي المترتاري التغي الرستمي المامتل كالمتتادة  252مت الاتا

التد لي للفر ستية الم تتد  1فاترة مت  1- 1حتتة  7- 1لجميتتع

أيام التراري .
 - 7يلت تتة الس ت تتادة م ت تتد بي الهيئ ت تتات ا داري ت تتي

المت تتدربي

الفرس ت تتا المترت تتاري المم ت تتتركي االلتت ت تغام رالمت تتر

الت ت ت اردة كت ت ت ل

الت قيتات ترتيا الدخ ل التمليغ ي أي تعديل لها قمل مد المراريات رمكتا السكرتارية المتارعة للتحاد.
 - 2اا يلدح وقفر وم ألق فقو

شا لل ا ي ال 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 رايضية أو غري رايضية من شأهنا الداللة عن موقف سياسي ألي جهة من
اجلهات خالل أي مشاركات ومسابقات لالحتاد (داخلياً  /خارجياً).
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