Egyptian Equestrian Federation

جدول توقيتات
كأس مصر لقفز املوانع
للدرجة الرابعة واخلامسة بقسميها والسادسة بقسميها

 13مارس  1 ، 2 ، 3 ،أبريل 2132
أو ًلاًً:الخميسًً13مارسًً 6132
الدرجة

توقيت بدء املباراة

السادسة مصرية )(H

 31صباحا

السادسة )(F

 33صباحا

اخلامسة مصرية )(G

 32ظهرا

اخلامسة )(E

 3بعد الظهر

الرابعة )(D

 1بعد الظهر

االرتفـاع

التحكيم

 01سم
المادة  932من القانون الدولي
للفروسية مباراة تحكم طبقا ً لجدول
ج بإضافة  4ثواني على الزمن
الفعلي للمتباري لكل إسقاط مانع
يتم ترتيب دخول الفرسان لليوم
الثاني عكس ترتيب نتائج اليوم
األول

 311سم
 311سم
 311سم
331- 331سم

ثانيااًً:الجمعةًً3أبريلًً 6132

الدورةًاألولىً ً
الدرجة

توقيت بدء املباراة

السادسة مصرية )(H

 0صباحا

السادسة )(F

 31صباحا

اخلامسة مصرية )(G

 33صباحا

اخلامسة )(E

 3131بعد الظهر

الرابعة )(D

 1111بعد الظهر

االرتفـاع

التحكيم

 01سم
المادة  973من القانون الدولي
للفروسية بند  9فقرة  1وبند  3فقرة
 3دورتين متماثلتين بزمن مسموح
به للدورتين ويصنف الفائزين طبقًا
لمجموع أخطائهم لليومين
يسمح لجميع المشاركين للدخول
في اليوم الثاني

 311سم
 311سم
 311سم
331- 331سم

Salah Salim Road, Nasr City, Cairo, Egypt.
Tel: 02-2402-9265
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ثالثااًً:السبتًً6أبريلًً 6132

الدورةًالثانيةً ً
الدرجة

توقيت بدء املباراة

السادسة مصرية )(H

 31صباحا

السادسة )(F

 33صباحا

اخلامسة مصرية )(G

 32ظهرا

اخلامسة )(E

 3بعد الظهر

الرابعة )(D

 1بعد الظهر

االرتفـاع

التحكيم

 01سم
المادة  973من القانون الدولي
للفروسية بند  9فقرة  1وبند  3فقرة
 3دورتين متماثلتين بزمن مسموح
به للدورتين ويصنف الفائزين طبقًا
لمجموع أخطائهم لليومين
يسمح لجميع المشاركين للدخول
في اليوم الثاني

 311سم
 311سم
 311سم
331- 331سم

رابعًا اًً:األحدًً1أبريلًً 6132

الدورةًاألولىً ً
الدرجة

توقيت بدء املباراة

االرتفـاع

التحكيم

الدورة األوىل وتكون املبارايت تباعا دون توقف
السادسة مصرية )(H

 0صباحا

السادسة )(F

 0111صباحا

اخلامسة مصرية )(G

 31131صباحا

اخلامسة )(E

 33صباحا

الرابعة )(D

 32131ظهرا

يسمح لـ  % 05من عدد المشاركين
للدخول في الدورة األولى وفي
الدورة الثانية يسمح بالدخول لـ 90
 %من عدد المشاركين بحد أدنى 6
فرسان
يسمح لـ  % 05من عدد المشاركين
للدخول في الدورتين
يسمح لـ  % 05من عدد المشاركين
للدخول في الدورة األولى وفي
الدورة الثانية يسمح بالدخول لـ 90
 %من عدد المشاركين بحد أدنى 6
فرسان

 01سم
 311سم
 311سم
 311سم
331- 331سم

Salah Salim Road, Nasr City, Cairo, Egypt.
Tel: 02-2402-9265
Fax: 02-2261-6575
Info@eefegypt.org
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تابعًرابعااًً:األحدًً1أبريلًً 6132

الدورةًالثانية ً
الدورة الثانيـة وتكون املبارايت تباعا دون توقف
السادسة مصرية )(H
السادسة )(F
اخلامسة مصرية )(G
اخلامسة )(E
الرابعة )(D

 2131بعد الظهر

 01سم
المادة  973من القانون الدولي
للفروسية بند  9فقرة  1وبند  3فقرة
 3دورتين غير متماثلتين بزمن
مسموح به للدورة األولى والزمن
حيوي للدورة الثانية ويصنف
الفائزين طبقًا لمجموع أخطائهم
للدورات السابقة

 311سم
 311سم
 311سم
331- 331سم

Salah Salim Road, Nasr City, Cairo, Egypt.
Tel: 02-2402-9265
Fax: 02-2261-6575
Info@eefegypt.org

www.eefegypt.org

