بطـوالت اجلمهورية للفروسية
لقفز املوانـع
احللقة الرابعة للدرجة الرابعة

والحلقة الخامسة للدرجات الخامسة بقسميها والدرجة
السادسة بقسميها والمباراة المفتوحة والترويض
اإلجباري
لمن هم أقل من  41عام والمباريات المفتوحة
أيام  41 ،41 ،41يناير 6141

على مالعب

مركز رباب للفروسية
اجليزة

الشروط الفنية لمباريات البطولة
على مالعب  :مركز رباب للفروسية
يوم الخميس الموافق  41يناير 6142
الدرجة

الخامسة المصرية )(G

السادسة المصرية )(H

شروط
االشتراك للخيول

لخيول

لخيول

الدرجة الخامسة المصرية

الدرجة السادسة المصرية

ارتفاع الموانع

 411سم

 01سم

حتى 41موانع

حتى 41موانع

 44قفزة

 41قفزات

مركب ثنائي

مركب ثنائي

مركب ثالثي
ومركب ثنائي

الموانع المائية

ال موانع مائية

ال موانع مائية

يمكن مانع البديه

السرعة المطلوبة

 529متر /دقيقة

 511متر /دقيقة

 529متر /دقيقة

طريقة التحكيم

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

مباراة يتم تحكيمها طبقاً للمادة  252بند 2
فقرة  4ولكن بالزمن األمثل Optimum
Time

البيان

عدد الموانع
الموانع المركبة

المباراة المفتوحة
مفتوحة
 09سم 419 ،سم
 449سم429 ،سم
 42 -41مانع

الشروط الفنية لمباريات البطولة
على مالعب :مركز رباب للفروسية
يوم الجمعة الموافق  41يناير 6142
الدرجة

الرابعة )(D

الخامسة )(E

السادسة األجنبية )(F

السادسة المصرية )(H

شروط
االشتراك للخيول

لخيول

لخيول

لخيول

لخيول

الدرجة الرابعة

الدرجة الخامسة

الدرجة السادسة

الدرجة السادسة المصرية

ارتفاع الموانع

 449- 441سم

 419سم

 411سم

 01سم

 42-41مانع

حتى 41موانع

حتى 41موانع

حتى 41موانع

 49-45قفزة
مركب ثالثي

 44قفزة

 41قفزات

 41قفزات

مركب ثنائي

مركب ثنائي

مركب ثنائي

مركب ثالثي
ومركب ثنائي

الموانع المائية

يمكن مانع البديه

ال موانع مائية

ال موانع مائية

ال موانع مائية

يمكن مانع البديه

السرعة المطلوبة

 591متر /دقيقة

 529متر /دقيقة

 511متر /دقيقة

 511متر /دقيقة

 529متر /دقيقة

طريقة التحكيم

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

جدول أ مادة  252بند  2فقرة
 4من القانون الدولي للفروسية
دورة أساسية بالكرونومتر
والزمن حيوي ودورة
ترجيحية إذا لزم األمر

مباراة يتم تحكيمها طبقًا
للمادة  252بند  2فقرة 4
ولكن بالزمن األمثل
Optimum Time

مادة  9 / 260من باب المباريات الخاصة من القانون الدولي
للفروسية  ACCUMULATORبمانع الجوكر والزمن
حيوي ( وسيضاف مانع مركب ثنائي اختياري خارج البنية
األساسية لمن يرغب في قفزه)

البيان

عدد الموانع
الموانع المركبة

ومركب ثنائي

البطولة المفتوحة
مفتوحة لجميع الخيول
09سم419 ،سم
449سم429 ،سم
 42-41مانع

الشروط الفنية لمباريات البطولة
على مالعب :مركز رباب للفروسية
يوم السبت الموافق  42يناير 6142
الدرجة

الرابعة )(D

الخامسة )(E

السادسة األجنبية )(F

الخامسة المصرية )(G

البطولة المفتوحة

شروط
االشتراك للخيول

لخيول

لخيول

لخيول

لخيول

الدرجة الرابعة

الدرجة الخامسة

الدرجة السادسة

الدرجة الخامسة المصرية

مفتوحة لجميع
الخيول

ارتفاع الموانع

 449- 441سم

 419سم

 411سم

 411سم

 42-41مانع

حتى 41موانع

حتى 41موانع

حتى 41موانع

 49-45قفزة
مركب ثالثي

 44قفزة

 41قفزات

 44قفزة

مركب ثنائي

مركب ثنائي

مركب ثنائي

مركب ثالثي
ومركب ثنائي

الموانع المائية

يمكن مانع البديه

ال موانع مائية

ال موانع مائية

ال موانع مائية

يمكن مانع البديه

السرعة المطلوبة

 591متر /دقيقة

 529متر /دقيقة

 511متر /دقيقة

 529متر /دقيقة

 529متر /دقيقة

طريقة التحكيم

جدول أ مادة  252بند  2فقرة  4من
القانون الدولي للفروسية دورة أساسية
بالكرونومتر والزمن حيوي ودورة
ترجيحية إذا لزم األمر

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

مادة  9 / 260من باب المباريات الخاصة من القانون الدولي
للفروسية  ACCUMULATORبمانع الجوكر والزمن
حيوي ( وسيضاف مانع مركب ثنائي اختياري خارج البنية
األساسية لمن يرغب في قفزه)

جدول أ مادة  252بند  2فقرة  4من
القانون الدولي للفروسية دورة
أساسية بالكرونومتر والزمن حيوي
ودورة ترجيحية إذا لزم األمر

البيان

عدد الموانع
الموانع المركبة

ومركب ثنائي

09سم419 ،سم
449سم429 ،سم
 42-41مانع

الشروط العامــة

www.eefegypt.org

مع خالص التمنيات الطيبة للجميع بالتوفيق

