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*البطولة األولي:

CSI1*/ CSICh-B

من  5-3مارس :6102

 المستويات واالرتفاعات: -الخميس الموافق  3مارس :6102

* المباراة رقم Small Tour 1

 :ارتفاعات الموانع حوالي  121سم .

جددلوأ مددالة  232بنددل  2فق درة  1مددا القددانوا الددلولي ل فروس دية لورة ساسددية بددالورونومتر والددوما ح ددو
ولورة ترجيحية إذا لوم األمر

* المباراة رقم 2

 : Medium Tourارتفاعات الموانع حوالي  131سم.

مالة  272بنل  5فقرة  3ما القانوا اللولي ل فروسية  Normal two phasesمباراة ما قسم ا.
* المباراة رقم 3

 : Big Tourارتفاعات الموانع حوالي  121سم.

مالة  272بنل  5فقرة  3ما القانوا اللولي ل فروسية  Normal two phasesمباراة ما قسم ا.
* المباراة رقم 2

 : CSICh-Bارتفاعات الموانع حوالي ما  115سم .

جددلوأ مددالة  232بنددل  2فق درة  1مددا القددانوا الددلولي ل فروسددية لورة ساسددية بددالورونومتر والددوما ح ددو
ولورة ترجيحية إذا لوم األمر

 -الجمعة الموافق  4مارس :6102

* المباراة رقم 5

Small Tour

 :ارتفاعات الموانع حوالي  121سم .

مالة  272بنل  5فقرة  3ما القانوا اللولي ل فروسية  Normal two phasesمباراة ما قسم ا.
* المباراة رقم 6

Medium Tour

 :ارتفاعات الموانع حوالي  131سم.

جددلوأ مددالة  232بنددل  2فق درة  1مددا القددانوا الددلولي ل فروسددية لورة ساسددية بددالورونومتر والددوما ح ددو
ولورة ترجيحية إذا لوم األمر.
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* المباراة رقم  ( Big Tour 7المؤه ددة ل ج دداكوة الوب ددر

 121سم .

 :ارتفاع ددات الموان ددع

جددلوأ مددالة  232بنددل  2فق درة  1مددا القددانوا الددلولي ل فروسددية لورة ساسددية بددالورونومتر والددوما ح ددو
ولورة ترجيحية إذا لوم األمر.
* المباراة رقم CSICh-B 2

 :ارتفاعات الموانع حوالي ما  115سم .

مالة  272بنل  5فقرة  3ما القانوا اللولي ل فروسية  Two phasesمباراة ما قسم ا
 -السبت الموافق  5مارس :6102

* المباراة رقم Small Tour 9

 :ارتفاعات الموانع حوالي  121سم .

مالة  232بنل  2فقرة  2ما القانوا الدلولي ل فروسدية لورة ساسدية بدالوما ولورة ترجيحيدة واحدلة فدي حالدة
التعالأ ع ى المركو األوأ والشوط الترجيحي بوما ح و .

* المباراة رقم 11

 : Medium Tourارتفاعات الموانع حوالي  131سم.

مالة  232بنل  2فقرة  2ما القانوا الدلولي ل فروسدية لورة ساسدية بدالوما ولورة ترجيحيدة واحدلة فدي حالدة
التعالأ ع ى المركو األوأ والشوط الترجيحي بوما ح و .

* المباراة رقم 11

 : Big Tourارتفاعات الموانع حوالي  121سم.

مالة  273ما القانوا اللولي ل فروسية بنل  3فقرة  2وبنل  3فقدرة  3لورتد ا ي در متمداي ت ا بدوما مسدمو
به ل لورة األولى والوما ح و ل لورة اليانية.

* المباراة رقم 12

 : CSICh-Bارتفاعات الموانع حوالي ما  115سم .

مالة  232بنل  2فقرة  2ما القانوا الدلولي ل فروسدية لورة ساسدية بدالوما ولورة ترجيحيدة واحدلة فدي حالدة
التعالأ ع ى المركو األوأ والشوط الترجيحي بوما ح و .
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*البطولة الثانية:
:6102

CSI2*/ CSICh-B

من  06 - 01مارس

 المستويات واالرتفاعات: -الخميس الموافق  01مارس :6102

* المباراة رقم Small Tour 1

 :ارتفاعات الموانع حوالي  121سم .

مدالة  5 / 269مدا بداا المبارتدات الةامدة مدا القدانوا الدلولي ل فروسدية  ACCUMULATORبمدانع
الجوكر والوما ح و .

* المباراة رقم 2

 : Medium Tourارتفاعات الموانع حوالي  131سم.

جددلوأ مددالة  232بنددل  2فق درة  1مددا القددانوا الددلولي ل فروسددية لورة ساسددية بددالورونومتر والددوما ح ددو
ولورة ترجيحية إذا لوم األمر
* المباراة رقم 3

 : Big Tourارتفاعات الموانع حوالي  121سم.

مدالة  5 / 269مدا بداا المبارتدات الةامدة مدا القدانوا الدلولي ل فروسدية  ACCUMULATORبمدانع
الجوكر والوما ح و .
* المباراة رقم 2

 : CSICh-Bارتفاعات الموانع حوالي ما  115سم .

مدالة  5 / 269مدا بداا المبارتدات الةامدة مدا القدانوا الدلولي ل فروسدية  ACCUMULATORبمدانع
الجوكر والوما ح و .

 -الجمعة الموافق  00مارس :6102

* المباراة رقم 5

Small Tour

 :ارتفاعات الموانع حوالي  121سم .

جددلوأ مددالة  232بنددل  2فق درة  1مددا القددانوا الددلولي ل فروسددية لورة ساسددية بددالورونومتر والددوما ح ددو
ولورة ترجيحية إذا لوم األمر.
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* المباراة رقم 6

Medium Tour

 :ارتفاعات الموانع حوالي  131سم.

مدالة  5 / 269مدا بداا المبارتدات الةامدة مدا القدانوا الدلولي ل فروسدية  ACCUMULATORبمدانع
الجوكر والوما ح و .

* المباراة رقم  ( Big Tour 7المؤه ة ل جاكوة الوبر

 :ارتفاعات الموانع  121سم .

جددلوأ مددالة  232بنددل  2فق درة  1مددا القددانوا الددلولي ل فروسددية لورة ساسددية بددالورونومتر والددوما ح ددو
ولورة ترجيحية إذا لوم األمر.
* المباراة رقم CSICh-B 2

 :ارتفاعات الموانع حوالي ما  115سم .

جددلوأ مددالة  232بنددل  2فق درة  1مددا القددانوا الددلولي ل فروسددية لورة ساسددية بددالورونومتر والددوما ح ددو
ولورة ترجيحية إذا لوم األمر

 -السبت الموافق  06مارس :6102

* المباراة رقم Small Tour 9

 :ارتفاعات الموانع حوالي  121سم .

مالة  232بنل  2فقرة  2ما القانوا الدلولي ل فروسدية لورة ساسدية بدالوما ولورة ترجيحيدة واحدلة فدي حالدة
التعالأ ع ى المركو األوأ والشوط الترجيحي بوما ح و .

* المباراة رقم 11

 : Medium Tourارتفاعات الموانع حوالي  131سم.

مالة  232بنل  2فقرة  2ما القانوا الدلولي ل فروسدية لورة ساسدية بدالوما ولورة ترجيحيدة واحدلة فدي حالدة
التعالأ ع ى المركو األوأ والشوط الترجيحي بوما ح و .

* المباراة رقم 11

 : Big Tourارتفاعات الموانع حوالي  121سم.

مالة  273ما القانوا اللولي ل فروسية بنل  3فقرة  2وبنل  3فقدرة  3لورتد ا ي در متمداي ت ا بدوما مسدمو
به ل لورة األولى والوما ح و ل لورة اليانية.
* المباراة رقم 12

CSICh-B

 :ارتفاعات الموانع حوالي ما  115سم .

مالة  232بنل  2فقرة  2ما القانوا الدلولي ل فروسدية لورة ساسدية بدالوما ولورة ترجيحيدة واحدلة فدي حالدة
التعالأ ع ى المركو األوأ والشوط الترجيحي بوما ح و .
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 شروط االشتراك في البطوالت: -ت ت ددوم كد د ه ك ددة بتق ددليم ع ددلل ةمس ددة ة ددوأ م ددا ة ددوأ اللرج ددة األول ددى واألول ددى ا والياني ددة واليالي ددة ل فرس دداا

األجانا وس تم الموافقة ع ى اشتراك الة وأ بمعرفة ال جنة الفنيدة باتتحدال وذلدك حفا داى ع دى الة دوأ المقلمدة
والم هر الحضار لممرنا ول ة وأ المقلمة التي تستطيع المشاركة في المسابقة الوبر .

 مسمو ل فارس اتشتراك بعلل  3ة وأ بحل قمى في البطولة. يسمح ل فارس باتشتراك بجوال ا في مباراة  Big Tourفي المباراة المؤه ة ع ى ا تم احتساا نت جة الجوالاألوأ ل تأه

لبطولة الجاكوة الوبر .

 إجمالي الجواكو المالية ل بطولة األولى  22111ورو باإلضافة إلى الجواكو الع نية. إجمالي الجواكو المالية ل بطولة اليانية  21511ورو باإلضافة إلى الجواكو الع نية. قيمة االشتراك للجواد الواحد في البطولة الواحدة  022يورو لـ*CSI1* ، CSI2و 022يورو لـ ( CSICh-Bبطولة الناشك ا .
قيمة اإليواء للبطولة الواحدة أو للبطولتين  0222جم.
 -توم جميع الفرساا بتسج

الجدوال باتتحدال الدلولي ل فروسدية و يضدا الفرسداا سدوات بالتجل دل و الق دل وأ مدرة

ل موسم الحالي.
 جميع اترتفاعات مفتوحة لو الة وأ والفرساا لوا تحل ل المستو . آةر موعل لقبوأ اتشتراوات وم األحل الموافق  2116/2/15ممحوبة بقيمة اتشتراك بالبطولة. -نظ اًر لضيق الوقت سيكون األولوية للمشتركين بأسبقية الحجز والتسجيل الفعلي.
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