Egyptian Equestrian Federation

جدول توقيتات مباريات قفز املوانع
احللقة الرابعة للدرجة الرابعة
واحللقة اخلامسة للدرجة اخلامسة بقسميها والسادسة بقسميها

 41 ، 41 ، 41يناير 6141
أولا  :الخميس  41يناير 6142

الملعب الرئيسي :
الدرجة

توقيت بدء املباراة

اخلامسة مصرية )(G

 3بعد الظهر

السادسة مصرية )(H

 1331بعد الظهر

االرتفـاع

التحكيم

مادة  632بند  6فقرة  6من القانون الدويل للفروسية دورة أساسية
ابلزمن ودورة ترجيحية واحدة يف حالة التعادل على املركز األول
والشوط الرتجيحي بزمن حيوي
مباراة يتم تحكيمها طبقا ً للمادة  832بند  8فقرة  1ولكن
بالزمن األمثل Optimum Time

 011سم
 01سم

الملعب الفرعي :
االرتفـاع

الدرجة

توقيت بدء املباراة

التحكيم

املفتوحة

 46ظهرا

جدول أ مادة  632بند  6فقرة  4من القانون الدويل للفروسية دورة
أساسية ابلكرونومرت والزمن حيوي ودورة ترجيحية إذا لزم األمر

 01سم
 411سم
 441سم
461سم

Salah Salim Road, Nasr City, Cairo, Egypt.
Tel: 02-2402-9265
Fax: 02-2261-6575
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Egyptian Equestrian Federation

ثانياا :الجمعة  41يناير 6142

الملعب الرئيسي :
االرتفـاع

التحكيم

الدرجة

توقيت بدء املباراة

السادسة مصرية )(H

 41صباحا

الرابعة )(D

 4بعد الظهر

مادة  632بند  6فقرة  6من القانون الدويل للفروسية دورة أساسية ابلزمن
ودورة ترجيحية واحدة يف حالة التعادل على املركز األول
والشوط الرتجيحي بزمن حيوي

001- 001سم

اخلامسة )(E

 1بعد الظهر

جدول أ مادة  632بند  6فقرة  4من القانون الدويل للفروسية دورة أساسية
ابلكرونومرت والزمن حيوي ودورة ترجيحية إذا لزم األمر

 011سم

السادسة )(F

 1مساءا

مباراة يتم حتكيمها طبقا للمادة  632بند  6فقرة  4ولكن ابلزمن األمثل
Optimum Time

 011سم

ACCUMULATOR

 01سم

الملعب الفرعي :
االرتفـاع

الدرجة

توقيت بدء املباراة

التحكيم

املفتوحة

 41صباحا

جدول أ مادة  632بند  6فقرة  4من القانون الدويل للفروسية دورة
أساسية ابلكرونومرت والزمن حيوي ودورة ترجيحية إذا لزم األمر

 01سم
 411سم
 441سم
461سم

Salah Salim Road, Nasr City, Cairo, Egypt.
Tel: 02-2402-9265
Fax: 02-2261-6575
Info@eefegypt.org

www.eefegypt.org

Egyptian Equestrian Federation

ثالثا ا  :السبت  42يناير 6142
الملعب الرئيسي :
الدرجة

توقيت بدء املباراة

السادسة )(F

 0صباحا

اخلامسة مصرية )(G

 41331صباحا

الرابعة )(D

 46ظهرا

اخلامسة )(E

 6311بعد الظهر

االرتفـاع

التحكيم

ACCUMULATOR

 011سم

جدول أ مادة  632بند  6فقرة  4من القانون الدويل للفروسية دورة أساسية
ابلكرونومرت والزمن حيوي ودورة ترجيحية إذا لزم األمر
جدول أ مادة  632بند  6فقرة  4من القانون الدويل للفروسية دورة أساسية
ابلكرونومرت والزمن حيوي ودورة ترجيحية إذا لزم األمر
مادة  632بند  6فقرة  6من القانون الدويل للفروسية دورة أساسية ابلزمن
ودورة ترجيحية واحدة يف حالة التعادل على املركز األول
والشوط الرتجيحي بزمن حيوي

 01سم
001- 001سم
 011سم

الملعب الفرعي :
االرتفـاع

الدرجة

توقيت بدء املباراة

التحكيم

املفتوحة

 44صباحا

جدول أ مادة  632بند  6فقرة  4من القانون الدويل للفروسية دورة
أساسية ابلكرونومرت والزمن حيوي ودورة ترجيحية إذا لزم األمر

 01سم
 411سم
 441سم
461سم

Salah Salim Road, Nasr City, Cairo, Egypt.
Tel: 02-2402-9265
Fax: 02-2261-6575
Info@eefegypt.org

www.eefegypt.org

