بطولة كأس مصر للفروسية

البطولة الدولية وحلقة بطولة
الجمهورية للتحسين
للموسم الرياضي 5102 / 5102

لقفز الموانـع للدرجات
األوىل أ واألوىل ب والثانية والثالثة

من 12حتى  12أبريل 1122
على مالعب

منطقة سهل حشيش بالبحر األمحر

الشروط الفنية لمباريات كأس مصر
على مالعب :منطقة سهل حشيش البحر األحمر
اليوم األول
الدرجة
البيان

)(A1

)(A2

)(B

)(C

شروط
االشتراك للخيول

لخيول الدرجة األولى أ

لخيول الدرجة األولى ب

لخيول الدرجة الثانية

لخيول الدرجة الثالثة

ارتفاع الموانع

 022- 032سم

 022 – 032سم

 032- 031سم

 052- 051سم

عدد الموانع

 05 – 01مانع
 02 – 03قفزة

 05 – 01مانع
 02 – 03قفزة

 05 – 01مانع
 02 – 03قفزة

 05 – 01مانع
 02 – 03قفزة

مركب ثالثي
ومركب ثنائي أو اثنين

مركب ثالثي
ومركب ثنائي أو اثنين

مركب ثالثي
ومركب ثنائي أو اثنين

مركب ثالثي
ومركب ثنائي

الموانع المائية

ال اشتراطات خاصة

ال اشتراطات خاصة

ال اشتراطات خاصة

قفزة عريضة بوضع عرق

السرعة المطلوبة

 321متر /دقيقة

 321متر /دقيقة

 321متر /دقيقة

 321متر /دقيقة

الموانع المركبة

طريقة التحكيم

املادة  329من القانون الدويل للفروسية مباراة حتكم طبقاً جلدول ج
إبضافة  4ثواين على الزمن الفعلي للمتباري لكل إسقاط مانع

الشروط الفنية لمباريات كأس مصر
على مالعب :منطقة سهل حشيش البحر األحمر
اليوم الثاني
الدرجة
البيان

)(A1

)(A2

)(B

)(C

شروط
االشتراك للخيول

لخيول الدرجة األولى أ

لخيول الدرجة األولى ب

لخيول الدرجة الثانية

لخيول الدرجة الثالثة

ارتفاع الموانع

 022- 032سم

 022 – 032سم

 032- 031سم

 052- 051سم

عدد الموانع

 05 – 01مانع
 02 – 03قفزة

 05 – 01مانع
 02 – 03قفزة

 05 – 01مانع
 02 – 03قفزة

 05 – 01مانع
 02 – 03قفزة

مركب ثالثي
ومركب ثنائي أو اثنين

مركب ثالثي
ومركب ثنائي أو اثنين

مركب ثالثي
ومركب ثنائي أو اثنين

مركب ثالثي
ومركب ثنائي

الموانع المائية

ال اشتراطات خاصة

ال اشتراطات خاصة

ال اشتراطات خاصة

قفزة عريضة بوضع عرق

السرعة المطلوبة

 321متر /دقيقة

 321متر /دقيقة

 321متر /دقيقة

 321متر /دقيقة

الموانع المركبة

طريقة التحكيم

املادة  372من القانون الدويل للفروسية بند  3فقرة  1وبند  2فقرة 2

دورتني متماثلتني بزمن مسموح به للدورتني ويصنف الفائزين طب ًقا جملمو خطاائمم لليومني
يسمح جلميع املشاركني للدطول يف اليوم الثاين

الشروط الفنية لمباريات كأس مصر
على مالعب :منطقة سهل حشيش البحر األحمر
اليوم الثالث
الدرجة
البيان

)(A2

)(A1

)(C

)(B

شروط
االشتراك للخيول

لخيول الدرجة األولى أ

لخيول الدرجة األولى ب

لخيول الدرجة الثانية

لخيول الدرجة الثالثة

ارتفاع الموانع

 022- 032سم

 022 – 032سم

 032- 031سم

 052- 051سم

عدد الموانع

 05 – 01مانع
 02 – 03قفزة

 05 – 01مانع
 02 – 03قفزة

 05 – 01مانع
 02 – 03قفزة

 05 – 01مانع
 02 – 03قفزة

مركب ثالثي
ومركب ثنائي أو اثنين

مركب ثالثي
ومركب ثنائي أو اثنين

مركب ثالثي
ومركب ثنائي أو اثنين

مركب ثالثي
ومركب ثنائي

الموانع المائية

ال اشتراطات خاصة

ال اشتراطات خاصة

ال اشتراطات خاصة

قفزة عريضة بوضع عرق

السرعة المطلوبة

 321متر /دقيقة

 321متر /دقيقة

 321متر /دقيقة

 321متر /دقيقة

الموانع المركبة

طريقة التحكيم

املادة  372من القانون الدويل للفروسية بند  3فقرة  1وبند  2فقرة 2
دورتني غري متماثلتني بزمن مسموح به للدورة األوىل والزمن حيوي للدورة الثانية ويصنف الفائزين طب ًقا جملمو خطاائمم للدورات السابقة
يسمح لـ  % 05من عدد املشاركني للدخول
يف الدورة األوىل ويف الدورة الثانية يسمح
ابلدخول لـ  % 05من عدد املشاركني حبد أدىن
 8فرسان

يسمح لـ  % 05من عدد املشاركني للدخول
يف الدورة األوىل ويف الدورة الثانية يسمح
ابلدخول لـ  % 05من عدد املشاركني حبد أدىن
 8فرسان

يسمح لـ  % 05من عدد املشاركني للدخول
يف الدورة األوىل ويف الدورة الثانية يسمح
ابلدخول لـ  % 50من عدد املشاركني حبد أدىن
 8فرسان

يسمح لـ  % 05من عدد املشاركني للدخول يف الدورة
األوىل ويف الدورة الثانية يسمح ابلدخول
لـ  % 50من عدد املشاركني
حبد أدىن  8فرسان

الشروط العامــة
 -1أخررم عد ررب ل اررردا للررسم لمجمدررربط لع ررببت ل لبمررب

د س رررب لمعددرر  5116 / 5112رررد لثنرر ط لعد فررر

 5116 /4/4لدب ة لثبنية لم ظ ًم امد إلسم مبمه  511دمد لكأس عصم د ل لدلة لبدلية دحم ة لدلرة
ل ع دمية " لسحد ط" دد س سد ل للسمكب

مى لعدمع لمدعي لالسحبب .www.eefegypt.org

دد س إ جبء لجمدبط عط مدد إل د ء
دلررط س اررل لررسمكب أ فرربمس عررب ل ر سكررط

ئسررق مبع ر اسدررب ب لررسمك ب لدررند

 5116/5112دم رررب دس ب رررب ل رررب لدرررند لمجمدررربط دكررر ل
 5116/5112دكبفة للسزعب

رردً بلسحرربب ررب

لسدررر ل د لس ب رررب لدرررند لمخ ررردا لعرررب

لعبلية مال لسحبب.

 -2يتم تسديد جميع الغرامات لسكرتارية االتحاد.
تار م ت ظهتتر ي ت م األربعتتا الم اف ت  2226/4/22للمببتتي حتتتا ةهايتتة
 -3يتتتم االلت تبام قتتالعب مببتتي المعاريتتات ابتعت ا
معاريات العط لة ي م األحد الم اف .2226/4/24
 -4تجرى مراسم تسليم الج ائب للسادة الفرسا الفائبي بلا خي لهم التي تم التعاري قها فعب في ةهاية كل معاراة.
 -5بي المتعتتاري التتبي الرستتمي ال امتتل كالم تتادة  252م ت الوتتاة

التتد لي للفر س تتية القةتتد  2فو ترة م ت  2-2حتتتا 7-2

لجميع أيام التعاري .
 -6بل تتا الس تتادة مة تتد بي الهيئ تتات ادداري تتي

الم تتدربي

الفرس تتا المتع تتاري المل تتتركي االلتت تبام عالل تتر

الت ت اردة كت ت ل

الت قيتات ترتيي الدخ ل التقليغ ب أي تعديل لها ققل قد المعاريات عمكتي السكرتارية المتاععة لبتحاد.
 -7لط يدعح بللسم أل فبمس ا د به ل ي

اسعم

لمم

مى ل د ب.

مع خالص التمنيات الطيبة للجميع بالتوفيق

