بطـولات الجمهورية للفروسية
لقفز الموانـع
احللقة اخلامسة للدرجة الرابعة

والحلقة السادسة للدرجات الخامسة بقسميها والسادسة
بقسميها والمباراة المفتوحة والترويض اإلجباري
لمن هم أقل من  41عام
أيام  03 ، 82 ، 82يناير 8302

على مالعب

أكادميية الشرطة

التجمع الخامس

الشروط الفنية لمباريات البطولة
على مالعب :أكاديمية الشرطة
يوم الخميس الموافق  82يناير 8102
الدرجة

الخامسة المصرية )(G

السادسة األجنبية )(F

السادسة المصرية )(H

شروط
االشتراك للخيول

لخيول

لخيول

لخيول

ا لدرجة الخامسة المصرية

الدرجة السادسة

الدرجة السادسة المصرية

ارتفاع الموانع

 411سم

 411سم

 01سم

حتى 41موانع

حتى 41موانع

حتى 41موانع

 44قفزة

 41قفزات

 41قفزات

الموانع المركبة

مركب ثنائي

مركب ثنائي

مركب ثنائي

مركب ثالثي
ومركب ثنائي

الموانع المائية

ال موانع مائية

ال موانع مائية

ال موانع مائية

يمكن مانع البديه

السرعة المطلوبة

 529متر /دقيقة

 511متر /دقيقة

 511متر /دقيقة

 529متر /دقيقة

البيان

عدد الموانع

طريقة التحكيم

مادة  472بند  5فقرة  5من القانون الدويل للفروسية
مباراة من قسمني Special two phases

والترويض اإلجباري لهذه الدرجات ولمن يرغب من الدرجات األخرى

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

الشروط الفنية لمباريات البطولة
على مالعب :أكاديمية الشرطة
يوم الجمعة الموافق  82يناير 8102
الدرجة

الرابعة )(D

الخامسة )(E

السادسة األجنبية )(F

شروط
االشتراك للخيول

لخيول

لخيول

لخيول

الدرجة الرابعة

الدرجة الخامسة

الدرجة السادسة

ارتفاع الموانع

 449- 441سم

 419سم

 411سم

 42- 41مانع

حتى 41موانع

حتى 41موانع

 49- 45قفزة
مركب ثالثي

 44قفزة

 41قفزات

مركب ثنائي

مركب ثنائي

مركب ثالثي
ومركب ثنائي

الموانع المائية

يمكن مانع البديه

ال موانع مائية

ال موانع مائية

يمكن مانع البديه

السرعة المطلوبة

 591متر /دقيقة

 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

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

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

البيان

عدد الموانع
الموانع المركبة

ومركب ثنائي

والترويض اإلجباري لهذه الدرجات ولمن يرغب من الدرجات األخرى

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

الشروط الفنية لمباريات البطولة
على مالعب :أكاديمية الشرطة
يوم السبت الموافق  01يناير 8102
الدرجة

الرابعة )(D

الخامسة )(E

الخامسة المصرية )(G

السادسة المصرية )(H

شروط
االشتراك للخيول

لخيول

لخيول

لخيول

لخيول

الدرجة الرابعة

الدرجة الخامسة

الدرجة الخامسة المصرية

الدرجة السادسة المصرية

ارتفاع الموانع

 449- 441سم

 419سم

 411سم

 01سم

 42- 41مانع

حتى 41موانع

حتى 41موانع

حتى 41موانع

 49- 45قفزة
مركب ثالثي

 44قفزة

 44قفزة

 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

 529متر /دقيقة

 511متر /دقيقة

 529متر /دقيقة

طريقة التحكيم

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

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 طبقا ً للمادة  252بند  2فقرة
 4ولكن بالزمن األمثل Optimum Time

البطولة المفتوحة
مفتوحة لجميع الخيول
 09سم 419 ،سم
 449سم 429 ،سم
 42- 41مانع

الشروط العامــة
 - 1أخرررو د لرررل االشررر

ل

لفرررر ولم ادةولرررقا لادارررللل اوسق رررق

 5116 /1/52لالرقل لاثقني ر لرررو ً رول وقاول ر لادررقلد
رررررررلو ثالثدقئررررررر ان رررررررق اد ررررررر

لا لحرررررررل لررررررر

رررق ادد لررر  5116 / 5112ررر

لألحرررل لاد لفررر

رلو دقئ ر ان ررق درا ودررل اررم وقاولر ثالث ر أارردق

لرررررررا ى لفرررررررر ول ق لدررررررر لاد ررررررر لاولرررررررد اال حرررررررقل

.www.eefegypt.org
لخو د لرل االشر
وقاول لادقلد

لفرر ول ق اددوقويرق لادة حر
لو دقئ ان ق

اررا الشررى لر ر ول ق أد فررقوت دررق ا ر
5116/5112

ر

لألوءدرقم لاد لفر  5116 /1/52لالرقل لاثقنير لررو ً رول

ررل

ررا

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

ال رررل لاال ررل لالرررن د ادةولرررقا كرر ام لا لرررا ى لا ال رررل لالررن د ادخ ررر

 5116/5112كقف لفا زلدق لادقاي

ادرررق

شى لف حقل.

 - 2يتم تسديد جميع الغرامات لسكرتارية االتحاد.
 - 3ي تتتم االلت ت تالام الت تتلمبا مبتت تتب الم اري تتات اتت ت تتارا م ت ت ظهت تتر ي ت ت م األربع تتا الم اف ت ت  2016/1/22للمبتت تتب حت ت ت

هايت تتة

م اريات ال ط لة ي م السالت الم اف .2016/1/30
 - 4تجرى مراسم تسليم الج ائال للسادة الفرسا الفائالي تل خي لهم التي تم الت اري الها فعب في هاية كل م اراة.
 - 5الي المت تاري التالي الرستمي المامتل كالمتتادة  252مت الاتا

التد لي للفر ستية الال تتد  1فاترة مت  1- 1حتت  2- 1لجميتتع

أيام الت اري .
 - 6تل ت ت الس ت تتادة م ت تتد بي الهيئ ت تتات اوداري ت تتي

المت تتدربي

الفرس ت تتا المت ت تتاري الم ت تتتركي االلتت ت تالام ال ت تتر

الت ت ت اردة كت ت ت ل

الت قيتات ترتيب الدخ ل التالليغ ت أي تعديل لها قالل الد الم اريات مكتب السكرتارية المتا عة لبتحاد.
 - 2اا يلدح وقفر ولم ألد فقوت شا لل ا ي ال ش دد
 - 2الق دوقويق

لاو لد لاا لل.

لا و يض لإلاوقود كى دل ى ف نةت

لالوا لاخقص وق ف لاالةز.

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).

مع خالص التمنيات الطيبة للجميع بالتوفيق

