بطـولات الجمهورية للفروسية
لقفز الموانـع

احللقة الثانية

للدرجات األولى (أ) واألولى (ب) والثانية والثالثة
والمباريات المفتوحة
أيام  62 ،62 ،62نوفمرب 6102

على مالعب

نادي اجلمعية الرياضية
القاهرة

الشروط الفنية لمباريات البطولة
على مالعب  :نادي الجمعية الرياضية
يوم الخميس الموافق  62نوفمبر 6102
الدرجة
البيان

)(C

المباراة المفتوحة

شروط
االشتراك للخيول

لخيول الدرجة الثالثة

مفتوحة

ارتفاع الموانع

 021- 021سم

 51سم 011 ،سم
 001سم021 ،سم

عدد الموانع

 02 – 01مانع
 01 – 01قفزة

 02 -01مانع

مركب ثالثي
ومركب ثنائي

مركب ثالثي
ومركب ثنائي

الموانع المائية

قفزة عريضة بوضع عرق

يمكن مانع البديه

السرعة المطلوبة

 111متر /دقيقة

 121متر /دقيقة

طريقة التحكيم

مادة  212بند  2فقرة  2من القانون الدولي للفروسية دورة أساسية بالزمن ودورة
ترجيحية واحدة في حالة التعادل على المركز األول والشوط الترجيحي بزمن
حيوي

الموانع المركبة

الشروط الفنية لمباريات البطولة
على مالعب :نادي الجمعية الرياضية
يوم الجمعة الموافق  62نوفمبر 6102
الدرجة
البيان

األولى أ )(A1

األولي ب )(A2

)(B

البطولة المفتوحة

شروط
االشتراك للخيول

لخيول الدرجة األولى أ

لخيول الدرجة األولى ب

لخيول الدرجة الثانية

مفتوحة لجميع الخيول

ارتفاع الموانع

 011- 011سم

 011 – 011سم

 011- 011سم

51سم011 ،سم
001سم021 ،سم

عدد الموانع

 02 – 01مانع
 01 – 01قفزة

 02 – 01مانع
 01 – 01قفزة

 02 – 01مانع
 01 – 01قفزة

 02-01مانع

مركب ثالثي
ومركب ثنائي أو اثنين

مركب ثالثي
ومركب ثنائي أو اثنين

مركب ثالثي
ومركب ثنائي أو اثنين

مركب ثالثي
ومركب ثنائي

الموانع المائية

ال اشتراطات خاصة

ال اشتراطات خاصة

ال اشتراطات خاصة

يمكن مانع البديه

السرعة المطلوبة

 111متر /دقيقة

 111متر /دقيقة

 111متر /دقيقة

 121متر /دقيقة

الموانع المركبة

طريقة التحكيم

جدول أ مادة  212بند  2فقرة  0من القانون الدولي للفروسية دورة أساسية بالكرونومتر
والزمن حيوي ودورة ترجيحية إذا لزم األمر

الشروط الفنية لمباريات البطولة
على مالعب :نادي الجمعية الرياضية
يوم السبت الموافق  62نوفمبر 6102
الدرجة

األولى أ )(A1

األولي ب )(A2

الثانية )(B

الثالثة )(C

البطولة المفتوحة

شروط
االشتراك للخيول

لخيول الدرجة األولى أ

لخيول الدرجة األولى ب

لخيول الدرجة الثانية

لخيول الدرجة الثالثة

مفتوحة لجميع الخيول

ارتفاع الموانع

 011 - 011سم

 011 – 011سم

 011 - 011سم

 021 - 021سم

51سم011 ،سم
001سم021 ،سم

عدد الموانع

 02 – 01مانع
 01 – 01قفزة

 02 – 01مانع
 01 – 01قفزة

 02 – 01مانع
 01 – 01قفزة

 02 – 01مانع
 01 – 01قفزة

 02 -01مانع

مركب ثالثي
ومركب ثنائي أو اثنين

مركب ثالثي
ومركب ثنائي أو اثنين

مركب ثالثي
ومركب ثنائي أو اثنين

مركب ثالثي
ومركب ثنائي

مركب ثالثي
ومركب ثنائي

الموانع المائية

ال اشتراطات خاصة

ال اشتراطات خاصة

ال اشتراطات خاصة

قفزة عريضة بوضع عرق

يمكن مانع البديه

السرعة المطلوبة

 111متر /دقيقة

 111متر /دقيقة

 111متر /دقيقة

 111متر /دقيقة

 121متر /دقيقة

البيان

الموانع المركبة

طريقة التحكيم

مادة  212بند  2فقرة  2من القانون الدولي للفروسية دورة أساسية بالزمن ودورة ترجيحية واحدة في
حالة التعادل على المركز األول والشوط الترجيحي بزمن حيوي

جدول أ مادة  212بند  2فقرة  0من القانون
الدولي للفروسية دورة أساسية بالكرونومتر
والزمن حيوي ودورة ترجيحية إذا لزم
األمر

الشروط العامــة
 -1أخر موعد لقبول االشتتتتتتتتتس ار لمجردتتتتتتتتتتهو الماددل لسمه ه

وا س ه لممودتتتتتتتتت  5116 / 5112و األحد الموافق

 5112 /11/55الدتتهع الثهني عشتتر ر ار سهلردتت الدهدو و در مهئ ان ه ومو سدد ذل سهلردتت ثالث أضتتده
عم

و تتتتدر ثالثمتتتتهئتتتت ان تتتته لم و الواحتتتتد ودتتتتتتتتت س سدتتتتتتتتتا تتتت االشتتتتتتتتتس ار تتتته

المو

الردتتتتتتتتتم

لالسحتتتتهد

.www.eefegypt.org
و األربدهء الموافق  5112/11/52ال دهع الثهني ع شر ر ار

اخر موعد لقبول اال شس ار ه لممسهريه المجسوح
سهلرد الدهدو و در مهئ ان ه

ئسه هم بسدتتتتتتد د اشتتتتتتس ار ه الدتتتتتتنوو عضتتتتتتوا سهالسحهد عه

ولو سقب اشتتتتتتس ار ه أو فهرم مه ل س و

 5116/5112و د وساد د الق د الدتتتتتتتتنوو لمجردتتتتتتتتهو وكذل السدتتتتتتتتا
 5116/5112وكهف االلسزامه المهلي

والساد د الدتتتتتتتتنوو لمخ ول لده

ب االسحهد.

 -2يتم تسديد جميع الغرامات لسكرتارية االتحاد.
 -3يتم االلتزام بإإالق م م

إار م ظهر يوم األربعإإا الموافق  2112/11/22للم
إإم الماإإاريإإات ا تاإ ا

إإم وحتن اهإإايإإة

مااريات الاطولة يوم السبت الموافق .2112/11/22
 -4تجرى مراسم تسليم الجوائز للسادة الفرسا الفائزي

لن خيولهم التي تم التااري بها فع في اهاية كل مااراة.

 -2زي المتااري الزي الرسإإمي اللامل كالمادة  222م القااو الدولي للفروسإإية الباد  1فقرة م  1-1وحتن  7-1لجميع
أيام التااري .
 -6لن السادة مادوبي الهيئات واإلداريي والمدربي والفرسا المتااري المشتركي االلتزام االشروط الواردة وكذلك التوقيتات
وترتيم الدخول والتبليغ

أي تعديل لها قبل بد المااريات امكتم السكرتارية والمتااعة ل تحاد.

 -7لو يدمح سهالشسر ألو فهرم باواد ل يق بسدم ق الر عم الاواد.

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 اإلش ااارة ي إمياءات أو ارتداء مالبس رايض ااية أو راي رايض ااية من ش ااأهنا الداللة عن موألي س ااياسا ا
اجل ات خالل أي مشاركات ومسابقات لالحتاد (داخلياً  /خار ياً).

مع خالص التمنيات الطيبة للجميع بالتوفيق

ي

ة من

