بطـوالت الجمهورية للفروسية
لقفز الموانـع

الحلقة الخامسة
للدرجات األولى (أ) واألولى (ب) والثانية والثالثة
والمباريات المفتوحة
أيام  13 ،12 ،11فبراير 2016

على مالعب

نادي جرين بالزا
األسكندرية

الشروط الفنية لمباريات البطولة
على مالعب :نادي جرين بالزا
يوم الخميس الموافق  11فبراير 2016
الدرجة

األولى أ )(A1

األولي ب )(A2

الثانية )(B

الثالثة )(C

المباراة المفتوحة

شروط
االشتراك للخيول

لخيول الدرجة األولى أ

لخيول الدرجة األولى
ب

لخيول الدرجة الثانية

لخيول الدرجة الثالثة

مفتوحة

ارتفاع الموانع

 155- 135سم

 155 – 135سم

 135- 130سم

 125- 120سم

 95سم 105 ،سم
 115سم125 ،سم

عدد الموانع

 12 – 10مانع
 16 – 13قفزة

 12 – 10مانع
 16 – 13قفزة

 12 – 10مانع
 16 – 13قفزة

 12 – 10مانع
 15 – 13قفزة

 12 -10مانع

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

 350متر /دقيقة

 350متر /دقيقة

 350متر /دقيقة

 350متر /دقيقة

 325متر /دقيقة

البيان

الموانع المركبة

طريقة التحكيم

جدول أ مادة  238بند  2فقرة  1من القانون الدولي للفروسية دورة أساسية بالكرونومتر
والزمن حيوي ودورة ترجيحية إذا لزم األمر

مادة  238بند  2فقرة  2من القانون الدولي للفروسية دورة أساسية
بالزمن ودورة ترجيحية واحدة في حالة التعادل على المركز األول
والشوط الترجيحي بزمن حيوي

الشروط الفنية لمباريات البطولة
على مالعب :نادي جرين بالزا
يوم الجم ة الموافق  12فبراير 2016
الدرجة

األولى أ )(A1

األولي ب )(A2

الثانية )(B

الثالثة )(C

المباراة المفتوحة

شروط
االشتراك للخيول

لخيول الدرجة األولى أ

لخيول الدرجة األولى ب

لخيول الدرجة الثانية

لخيول الدرجة الثالثة

مفتوحة

ارتفاع الموانع

 155- 135سم

 155 – 135سم

 135- 130سم

 125- 120سم

 95سم 105 ،سم
 115سم125 ،سم

عدد الموانع

 12 – 10مانع
 16 – 13قفزة

 12 – 10مانع
 16 – 13قفزة

 12 – 10مانع
 16 – 13قفزة

 12 – 10مانع
 15 – 13قفزة

 12 -10مانع

الموانع المركبة

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

 350متر /دقيقة

 350متر /دقيقة

 350متر /دقيقة

 350متر /دقيقة

 325متر /دقيقة

البيان

طريقة التحكيم

مادة  238بند  2فقرة  2من القانون الدولي للفروسية دورة أساسية بالزمن ودورة ترجيحية واحدة
في حالة التعادل على المركز األول والشوط الترجيحي بزمن حيوي

جدول أ مادة  238بند  2فقرة  1من القانون الدولي للفروسية دورة
أساسية بالكرونومتر والزمن حيوي ودورة ترجيحية إذا لزم األمر

لووووووووامع ضوووووووي م وووووووو

عمووووووور

الموووووووووووووووووووووووووو ير الفنوووووووووووووووووووووووووو
والقووا ب بمعمووام الموو ير ال نفيوو ي
التحووووووووواد مصووووووووور للفروضوووووووووية

الشروط الفنية لمباريات البطولة
على مالعب :نادي جرين بالزا
يوم السبت الموافق  13فبراير 2016
الدرجة

األولى أ )(A1

األولي ب )(A2

الثانية )(B

الثالثة )(C

المباراة المفتوحة

شروط
االشتراك للخيول

لخيول الدرجة األولى أ

لخيول الدرجة األولى ب

لخيول الدرجة الثانية

لخيول الدرجة الثالثة

مفتوحة

ارتفاع الموانع

 155- 135سم

 155 – 135سم

 135- 130سم

 125- 120سم

 95سم 105 ،سم
 115سم125 ،سم

عدد الموانع

 12 – 10مانع
 16 – 13قفزة

 12 – 10مانع
 16 – 13قفزة

 12 – 10مانع
 16 – 13قفزة

 12 – 10مانع
 15 – 13قفزة

 12 -10مانع

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

 350متر /دقيقة

 350متر /دقيقة

 350متر /دقيقة

 350متر /دقيقة

 325متر /دقيقة

البيان

الموانع المركبة

طريقة التحكيم

مادة  274بند  5فقرة  5من القانون الدولي للفروسية مباراة من قسمين Two phases
القسم األول بزمن حيوي والقسم الثاني يحكم طبقا ً لجدول ج بإضافة  4ثواني على الزمن الفعلي للمتباري لكل إسقاط مانع

لووووووووامع ضوووووووي م وووووووو

عمووووووور

الموووووووووووووووووووووووووو ير الفنوووووووووووووووووووووووووو
والقووا ب بمعمووام الموو ير ال نفيوو ي
التحووووووووواد مصووووووووور للفروضوووووووووية

الشروط ال امــة
 -1أخرررو د لرررل االشررر

لفرررر ولم ادةولرررقا لادارررللل اشسق رررق

ل رررق ادد لررر  2016 / 2015ررر

لاثالثرررق لاد لفررر

 2016 /2/2لالقلة لاثقن ة لرو ظ لوً شقاول لاعقلي لوه دقئة ان ً ق درا شعرل كارم شقاولر ثالثرة أعرعقو
لا لفر ولكق لدى لاد ع لاولدي اال حقل .www.eefegypt.org
ثالثدقئة ان قً اد لا لحل ل
لخو د لل االش
لاعقلي

لفر ولكق اددشقو ق لادة حة

لاثالثق لاد لف  2016/2/9لالقلة لاثقن ة لررو ظ ر لوً شقاولر

لوه دقئة ان ً ق

اررا الش ر لر ر ولكق أي فررقوت دررق ا ر كررا
2016/2015

رلوه

ئ ررق قد ر ش لررل ل لر ر ولك ق لالررن ي لع ر لً شقف حررقل لررق

ررررل ال ررررل لاال ررررل لالررررن ي ادةولررررقا كرررركام لا لررررا

لا ال ررررل لالررررن ي ادخ رررر

اعررررق

 2016/2015كقفة لفا زلدق لادقا ة ش لف حقل.
 -2يتم تسديد جميع الغرامات لسكرتارية االتحاد.
تار مت ت ظه تتر يت ت م األرمع تتا الم اف تتم  2016/2/10للملي تتا حت تتة هاي تتة
 -3ي تتتم االلتت تغام مت ت الم ملي تتا المماري تتات ايتم ت ا
مماريات المط لة ي م السمت الم افم .2016/2/13
 -4تجرى مراسم تسليم الج ائغ للسادة الفرسا الفائغي يلة خي لهم التي تم التماري مها فعل في هاية كل مماراة.
 -5غي المتماري الغي الرسمي الكامل كالمتادة  258مت الاتا

التد لي للفر ستية الم تد  1فاترة مت  1-1حتتة  7-1لجميتع

أيام التماري .
 -6يلة السادة م د مي الهيئات اإلداريي

المدرمي

الفرسا المتماري المشتركي االلتغام مالشر ط الت اردة كتكلا الت تيتتات

ترتيا الدخ ل التمليغ ي أي تعديل لها تمل مد المماريات ممكتا السكرتارية المتامعة للتحاد.
 -7اا لدح شقفر لوم ألي فقوت شا لله ا ال ش عد

لاو لدى لاا لل.

ملحوظة :إيماءاً إلى تعليمات وزارة الدولة لشئون الرياضة بكتابها لجميع االتحادات الرياضية
يجب التأكيد على جميع فئات اللعبة (حكام  /إداريين  /العبين) بالبعد نهائياً عن ممارسة أي شكل من أشكال السياسة وذلك

من خالل عدم رفع أو اإلشارة بأي إيماءات أو ارتداء مالبس رياضية أو غير رياضية من شأأنها الداللأة عأن موسأا سياسأج ةي جهأة
من الجهات خالل أي مشاركات ومسابقات لالتحاد (داخلياً  /خارجياً).

مع خالص التمنيات الطيبة للجميع بالتوفيق
لووووووووامع ضوووووووي م وووووووو

عمووووووور

الموووووووووووووووووووووووووو ير الفنوووووووووووووووووووووووووو
والقووا ب بمعمووام الموو ير ال نفيوو ي
التحووووووووواد مصووووووووور للفروضوووووووووية

