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المستوى

األول

الثاني

الثالث

الرابع

اسم البطولة

بطولة الرتويض خانة حرف ( أ) A

بطولة الرتويض خانة حرف ( ب) B
والناشئني حتت  81عام

بطولة الرتويض خانة حرف (ج )  Cوالناشئني حتت
 81عام

بطولة الرتويض خانة حرف ( د )  Dواألشبال حتت 81
عام

نوع النشاط

مـركـزي

مـركـزي

مـركـزي

ال مـركـزي

شروط االشتراك للمتبارين

مفتـوحـة

مفتـوحـة

مفتـوحـة

مفتـوحـة

التلقين

غيمسموح ابلتلقني

غيمسموح ابلتلقني

غيمسموح ابلتلقني

مسموح ابلتلقني للناشئني حتت  81عام

المهموز المعدنى

إجباري

اختياري

اختياري

اختياري

القنطرمة العادية أوالشدة ا لمزدوجة أو رباط
األ ن العاد أو الساط أو الللييي او
الفالش
رباط األن

الساط

مسموح به جلميع املستوايت عدا املستوى الثالث والرابع فيمنع استخدام الشدة املزدوجة
مسموح به

مسموح به

مسموح به

مسموح به

الكرباج

غي مسموح به

غي مسموح به

غي مسموح به

مسموح به للناشئني حتت  81عام

الليب والغمايات و غطاء رأس الجواد
والوادنات وغطاء السرج وفرش القنطرمة
الجانيية وأسراع الجنب والبانداج والمهموز
البالستيك واللطاشات

غي مسموح

لووووووووووووووار

وووووووووووو و

رل وووووووووووووو

رملووووالف رلروووو لفل وووو رلرتولوووو
الحتوووووووووو و مصووووووووووووف للرفوسوووووووووووو

غي مسموح

غي مسموح

غي مسموح

لووووووووار سوووووووو ا م ووووووووا

مووووووووف

رملوووووووووووووووووووووووووووووالف رلرووووووووووووووووووووووووووووو
رلقوو و أع ال موو و ا رملووووالف رل ر وووو
الحتوووووووووو و مصووووووووووووف للرفوسوووووووووووو

الشروط العامــة
 - 1أخر موعد لقيول االشتراك للفرسان المجددة لبطاطات هوايتها للموسم  5102 / 5102يوم االثنين الموافق
 5102/05/8السااعة الثانياة عشار رهارا بالرسام العااد وطادر مائاة جنيهاا ومان بعاد كلاك بالرسام ثالثاة
أضااعاو وطاادر ثالثمائااة جنيهااا لليااوم الواسااد وسااايتم تسااجيل االشااتراكات علااى الموطااع الرساامي لالتسااااد
.www.eefegypt.org

ولاان تقياال اشااتراكات أ فااارس مااا لاام تكاان هيئتااق طاماات يتسااديد اشااتراكها الساانو عض اوا باالتساااد عااام
 5102/5102وطيااد وتجدياااد القيااد السااانو للفرساااان وكااكلك التساااجيل والتجدياااد الساانو للخياااول لعاااام
 5102/5102وكافة االلتزامات المالية طيل االتساد.
 - 2يتم تسديد جميع الغرامات لسكرتارية االتحاد.
 - 3ي تتتم االلت ت تالام ال تتالمب ممات تتت المااريت تتات ااتا تتارا م ت ت ظهت تتر يت ت م الخمت تتي

الم اف ت ت  2112/12/9للمما تتت حت ت ت

هايت تتة

مااريات الاط لة ي م السالت الم اف 2112/12/11
 - 4تجرى مراسم تسليم الج ائال للسادة الفرسا الفائالي ال خي لهم التي تم التااري الها فعم في هاية كل مااراة.
 - 2الي المتاتاري التالي الرستمي المامتل كالمتتادة  222مت الاتا

التد لي للفر ستية الال تتد  1فاترة مت  1- 1حتت  7- 1لجميتتع

أيام التااري .
 - 6ال ت ت الس ت تتادة م ت تتد إلي الهيئ ت تتات اوداري ت تتي

المت تتدرإلي

الفرس ت تتا المتات تتاري الم ت تتتركي االلت ت تتالام اال ت تتر و الت ت ت اردة كت ت ت ل

الت قيتات ترتيت الدخ ل التالليغ ا أي تعديل لها قالل الدء المااريات امكتت السكرتارية المتااعة لمتحاد.

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 غي رايضية من شأهنا الداللة عن موقف سياسي ألي جهة من اجلهات
خالل أي مشاركات ومسابقات لالحتاد (داخلياً  /خارجياً).

مع خالص التمنيات الطيبة للجميع بالتوفيق
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