بطـولات ا لفروسية
للترويض

احللقة الرابعة
يومي  11 ، 11مارس 1112

على مالعب

فندق كونكورد السالم شرم الشيخ
العشبية

الشروط الفنية ملباريات املستويات املختلفة للرتويض

على مالعب :فندق كونكورد السالم شرم الشيخ العشبية
يومي  12 ،11فرباير 2112

المستوى

األول

الثاني

الثالث

الرابع

اسم البطولة

بطولة الرتويض خانة حرف ( أ) A

بطولة الرتويض خانة حرف ( ب) B
والناشئني حتت  81عام

بطولة الرتويض خانة حرف (ج )  Cوالناشئني حتت
 81عام

بطولة الرتويض خانة حرف ( د )  Dواألشبال حتت 81
عام

نوع النشاط

مـركـزي

مـركـزي

مـركـزي

ال مـركـزي

شروط االشتراك للمتبارين

مفتـوحـة

مفتـوحـة

مفتـوحـة

مفتـوحـة

التلقين

غيمسموح ابلتلقني

غيمسموح ابلتلقني

غيمسموح ابلتلقني

مسموح ابلتلقني للناشئني حتت  81عام

المهموز المعدنى

إجباري

اختياري

اختياري

اختياري

القنطرمة العادية أوالشدة ا لمزدوجة أو رباط
األنف العادي أو الساقط أو الصليبي او
الفالش

مسموح به جلميع املستوايت عدا املستوى الثالث والرابع فيمنع استخدام الشدة املزدوجة

رباط األنف الساقط

مسموح به

مسموح به

مسموح به

مسموح به

الكرباج

غي مسموح به

غي مسموح به

غي مسموح به

مسموح به للناشئني حتت  81عام

اللبب والغمايات و غطاء رأس الجواد
والوادنات وغطاء السرج وفرش القنطرمة
الجانبية وأسراع الجنب والبانداج والمهموز
البالستيك واللطاشات

غي مسموح

غي مسموح

غي مسموح

غي مسموح

الشروط العامــة
 - 1أخر موعد لقبول االشتراك للفرسان المجددة لبطاقات هوايتها للموسم  5102 / 5102يوم األحد الموافق
 5102/5/50السقاعة الثانيقة عشقر رهقرا بالرسقم العقادي وققدر مائقة جنيهقا ومقن بعقد كلقك بالرسقم ثالثقة
أضققعاو وقققدر ثالثمائققة جنيهققا لليققوم الواحققد وسقققيتم تسققجيل االشققتراكات علققى الموقققع الرسققمي لالتحقققاد
.www.eefegypt.org

ولققن تقبققل اشققتراكات أي فققارس مققا لققم تكققن هيئتققق قامققت بتسققديد اشققتراكها السققنوي عض قوا باالتحققاد عققام
 5102/5102وقيققد وتجديقققد القيققد السقققنوي للفرسقققان وكققكلك التسقققجيل والتجديقققد السققنوي للخيقققول لعقققام
 5102/5102وكافة االلتزامات المالية قبل االتحاد.
 - 2يتم تسديد جميع الغرامات لسكرتارية االتحاد.
 - 3ي تتتم االلت ت تالام ال تتالمب ممات تتت المااريت تتات ااتا تتارا م ت ت ظهت تتر يت ت م الخمت تتي

الم اف ت ت  2116/3/11للمما تتت حت ت ت

هايت تتة

مااريات الاط لة ي م السالت الم اف 2116/3/12
 - 4تجرى مراسم تسليم الج ائال للسادة الفرسا الفائالي ال خي لهم التي تم التااري الها فعم في هاية كل مااراة.
 - 5الي المتاتاري التالي الرستمي المامتل كالمتتادة  252مت الاتا

التد لي للفر ستية الال تتد  1فاترة مت  1- 1حتت  7- 1لجميتتع

أيام التااري .
 - 6ال ت ت الس ت تتادة م ت تتد إلي الهيئ ت تتات اوداري ت تتي

المت تتدرإلي

الفرس ت تتا المتات تتاري المل ت تتتركي االلتت ت تالام االلت تتر

الت ت ت اردة كت ت ت ل

الت قيتات ترتيت الدخ ل التالليغ ا أي تعديل لها قالل الدء المااريات امكتت السكرتارية المتااعة لمتحاد.

ملحوظة  :إمياءاً إىل تعليمات وزارة الدولة لشئون الرايضة بكتاهبا جلميع االحتادات الرايضية

جيب ال تأكيد 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 غي رايضية من شأهنا الداللة عن موقف سياسي ألي جهة من اجلهات
خالل أي مشاركات ومسابقات لالحتاد (داخلياً  /خارجياً).

مع خالص التمنيات الطيبة للجميع بالتوفيق

