لقفز املوانـع

البطولة األوىل
نهذسجاخ :انشاتعح – انخايغح تقغًٍها – انغادعح تقغًٍها

أيام  53 ، 53يناير  3 ،فبراير 4336
على مالعب

نادي فروسية القوات املسلحة

الشروط الفنية لمباريات البطولة
على مالعب نادي فروسية القوات المسلحة
يوم الخميس الموافق  53يناير 4336
انثٍاٌ
انذسجح

انخايغح )(E

انخايغح
يصشٌح )(G

ششوط

اسذفاع

االشرشاك نهخٍىل

انًىاَع

نخٍىل
انذسجح انخايغح

 501عى

نخٍىل
انذسجح انخايغح
انًصشٌح

 500عى

عذد انًىاَع

درى 50يىاَع
 55قفضج
درى 50يىاَع
 55قفضج

انًىاَع انًشكثح

يشكة ثُائً

يشكة ثُائً

انًىاَع انًائٍح

ال يىاَع يائٍح

انغشعح انًطهىتح

 521يرش /دقٍقح

ال يىاَع يائٍح

 521يرش /دقٍقح

ال يىاَع يائٍح

 500يرش /دقٍقح

طشٌقح انرذكٍى

جذول أ يادج  252تُذ  2فقشج
 5يٍ انقاَىٌ انذونً نهفشوعٍح
دوسج أعاعٍح تانكشوَىيرش
وانضيٍ دٍىي ودوسج ذشجٍذٍح
إرا نضو األيش
يثاساج ٌرى ذذكًٍها طثقاً نهًادج
 252تُذ  2فقشج  5يٍ انقاَىٌ
انذونً نهفشوعٍح ونكٍ ٌضاف
إنٍها trotting lines

انغادعح
يصشٌح )(H

نخٍىل
انذسجح انغادعح
انًصشٌح

 00عى

درى 50يىاَع
 50قفضاخ

يشكة ثُائً

ٌجة أٌ ٌكىٌ انجىاد عهى
خطىج انـ  trotعُذ عاليح خظ
انـ  trotاإلنضايٍح وإال عٍرى
ادرغاب َ 4قاط جضاء فً دانح
ذعذي انخظ انـ  trotتخطىج
انًضاعف وذذرغة تاقً
األخطاء تانًثاساج طثقاً نهًادج
252
هزا وعٍرى ادرغاب عذد
انخطىاخ يا تٍٍ انًىاَع نهجىاد
وفً دانح ذجاوص عذد انخطىاخ
انًذذدج تًعشفح يصًى انًىاَع
أو ذخفٍضها تعذد أقم عٍرى
ادرغاب َ 4قاط جضاء

وددددددهل  /سدددددديد سدددددديد دددددده

عميد /طارق عبدد لوهاداخ يفي د

لملددددددددددددددددددددددددد لو ددددددددددددددددددددددددي

لملددددددددددددددددددددد لو يدددددددددددددددددد د

الحتدددددددددا

دددددددد وف وسدددددددددي

الحتدددددددددا

ددددددد د وف وسدددددددددي

الشروط الفنية لمباريات البطولة
على مالعب نادي فروسية القوات المسلحة
يوم الجمعة الموافق  53يناير 4336
انثٍاٌ
انذسجح

انشاتعح )(D

انخايغح )(E

ششوط

اسذفاع

االشرشاك نهخٍىل

انًىاَع

عذد انًىاَع

انًىاَع انًشكثح

نخٍىل

 550عى

 52-50ياَع

يشكة ثالثً

انذسجح انشاتعح

 551عى

 51-55قفضج

ويشكة ثُائً

نخٍىل
انذسجح انخايغح

 501عى

درى 50يىاَع
 55قفضج

انًىاَع انًائٍح

انغشعح انًطهىتح

ًٌكٍ ياَع
انثذٌه

 510يرش /دقٍقح

ال يىاَع
يائٍح

 521يرش /دقٍقح

يشكة ثُائً

ال يىاَع
يائٍح

 521يرش /دقٍقح

يشكة ثُائً

ال يىاَع
يائٍح

 500يرش /دقٍقح

يشكة ثُائً

طشٌقح انرذكٍى

جذول أ يادج  252تُذ  2فقشج 5
يٍ انقاَىٌ انذونً نهفشوعٍح دوسج
أعاعٍح تانكشوَىيرش وانضيٍ
دٍىي ودوسج ذشجٍذٍح إرا نضو
األيش
المادة  372من القانون الدولي للفروسية
بند  3فقرة  1وبند  2فقرة 2

دورتين غير متماثلتين بزمن مسموح به

انخايغح
يصشٌح )(G

نخٍىل
انذسجح انخايغح
انًصشٌح

 500عى

درى 50يىاَع
 55قفضج

للدورة األولى والزمن حيوي للدورة الثانية
يسمح لجميع المشاركين للدخول
في الدورة الثانية بنفس ترتيب الدخول
في الدورة األولى

يثاساج ٌرى ذذكًٍها طثقاً نهًادج
 252تُذ  2فقشج  5يٍ انقاَىٌ
انذونً نهفشوعٍح ونكٍ ٌضاف
إنٍها trotting lines

انغادعح )(F

نخٍىل
انذسجح انغادعح

 500عى

درى 50يىاَع
 50قفضاخ

ٌجة أٌ ٌكىٌ انجىاد عهى خطىج
انـ  trotعُذ عاليح خظ انـ trot
اإلنضايٍح وإال عٍرى ادرغاب 4
َقاط جضاء فً دانح ذعذي انخظ
تخطىج انًضاعف انـ trot
وذذرغة تاقً األخطاء تانًثاساج
طثقاً نهًادج 252
هزا وعٍرى ادرغاب عذد انخطىاخ
يا تٍٍ انًىاَع نهجىاد وفً دانح
ذجاوص عذد انخطىاخ انًذذدج
تًعشفح يصًى انًىاَع أو
ذخفٍضها تعذد أقم عٍرى ادرغاب
َ 4قاط جضاء

وددددددهل  /سدددددديد سدددددديد دددددده

عميد /طارق عبدد لوهاداخ يفي د

لملددددددددددددددددددددددددد لو ددددددددددددددددددددددددي

لملددددددددددددددددددددد لو يدددددددددددددددددد د

الحتدددددددددا

دددددددد وف وسدددددددددي

الحتدددددددددا

ددددددد د وف وسدددددددددي

الشروط الفنية لمباريات البطولة
على مالعب نادي فروسية القوات المسلحة
يوم السبث الموافق  3فبراير 4336
انثٍاٌ
انذسجح

انشاتعح )(D

ششوط

اسذفاع

االشرشاك نهخٍىل

انًىاَع

عذد انًىاَع

انًىاَع انًشكثح

انًىاَع انًائٍح

انغشعح انًطهىتح

نخٍىل

 550عى

 52-50ياَع

يشكة ثالثً

انذسجح انشاتعح

 551عى

 51-55قفضج

ويشكة ثُائً

ًٌكٍ ياَع
انثذٌه

 510يرش /دقٍقح

يشكة ثُائً

ال يىاَع يائٍح

 500يرش /دقٍقح

طشٌقح انرذكٍى

انًادج  275يٍ انقاَىٌ
انذونً نهفشوعٍح تُذ  2فقشج
 5وتُذ  5فقشج 5
دوسذٍٍ غٍش يرًاثهرٍٍ تضيٍ
يغًىح ته نهذوسج األونى
وانضيٍ دٍىي نهذوسج انثاٍَح
ٌغًخ نجًٍع انًشاسكٍٍ
نهذخىل فً انذوسج انثاٍَح
تُفظ ذشذٍة انذخىل
فً انذوسج األونى

انغادعح )(F

انغادعح
يصشٌح )(H

نخٍىل
انذسجح انغادعح

 500عى

نخٍىل
انذسجح انغادعح
انًصشٌح

 00عى

درى 50يىاَع
 50قفضاخ

درى 50يىاَع
 50قفضاخ

يشكة ثُائً

ال يىاَع يائٍح

 500يرش /دقٍقح

انًادج  275يٍ انقاَىٌ
انذونً نهفشوعٍح تُذ  2فقشج
 5وتُذ  5فقشج 5
دوسذٍٍ غٍش يرًاثهرٍٍ تضيٍ
يغًىح ته نهذوسج األونى
ٌغًخ نجًٍع انًشاسكٍٍ
نهذخىل فً انذوسج انثاٍَح
تُفظ ذشذٍة انذخىل
فً انذوسج األونى
ونكٍ تانضيٍ األيثم
Optimum Time
وهً انًغافح يقغىيح عهى
عشعح يعٍُح ذعطً انىقد
األيثم واالَرهاء يٍ انكىسط
فً وقد أقم يٍ انىقد
األيثم ذكىٌ انُرٍجح أخطاء
انضيٍ صفش وإرا ذجاوص
انًرغاتق انضيٍ األيثم عٍرى
يعاقثره وٌذرغة انىقد
تانثىاًَ تأكًهها وأجضاء
انثاٍَح ذذرغة كثاٍَح كايهح
يثال  :انضيٍ األيثم  00ثاٍَح
يا هى دوٌ ال  00ثاٍَح تذوٌ
أخطاء ويا هى أكثش يٍ 00
ثاٍَح ٌعاقة تأخطاء نهضيٍ.
فاسط صيُه  10ثاٍَح
فاسط صيُه  17ثاٍَح
األول هى انفاسط انزي دقق
انضيٍ األقشب يٍ انضيٍ
انًثانً وهى  10ثاٍَح

وددددددهل  /سدددددديد سدددددديد دددددده

عميد /طارق عبدد لوهاداخ يفي د

لملددددددددددددددددددددددددد لو ددددددددددددددددددددددددي

لملددددددددددددددددددددد لو يدددددددددددددددددد د

الحتدددددددددا

دددددددد وف وسدددددددددي

الحتدددددددددا

ددددددد د وف وسدددددددددي

الشروط العامــة
 -1أخرررو د لرررل االشررر

لفرررر ولم ادةولرررقا لادارررللل اشسق رررق

لاكقددا اخ ا ق لاداللل ادد ل 3112/3112
شدالو لف ةرقل شقاولر لاارقلو

ل رررق ادد لررر  3112 / 3112دصرررة شا شقاش ق رررق

لألةرل لاد لفر  3112 /1 /32لالرقلا لاثق را لررو ر ر لو

رلو دقئرا ا رق درا شارل كارم شقاولر ثالثرا أعراقو رلو ثالثدقئرا ا رق اد ر

لا لةل.

اررا الش ر لر ر ولكق أو فررقو
3112/3112

دررق ا ر كررا

ئ ررق قد ر ش لررل ل لر ر ولك ق لال ر و لع ر ل شقف ةررقل لررق

ررل ال رررل لاال ررل لالررر و ادةولررقا كررركام لا لررا

لا ال رررل لالرر و ادخ ررر

اارررق

 3112/3112كقفا لفا زلدق لادقا ا ش لف ةقل.
 -2يتم تسديد جميع الغرامات لسكرتارية االتحاد.
تار متتن ظهتتر ي ت م األر عتتا الم افتتق  2114/1/29لممالعتتا حتتتا ةهايتتة
 -3يتتتم االلت تبام تإغالق مالعتتا الم اريتتات اعت ت ًا
م اريات ال ط لة ي م الس ت الم افق .2114/2/1
 -4تجرى مراسم تسميم الج ائب لمسادة الفرسان الفائبين عما خي لهم التي تم الت اري ها فعالً في ةهاية كل م اراة.
 -5بي المت تتارين التتبي الرستتمي الكامتتل كالمتتادة  258متتن النتتاة ن التتد لي لمفر ستتية ال ةتتد  1فن ترة متتن  1-1حتتتا 7-1
لجميع أيام الت اري .
 -6عم تتا الس تتادة مة تتد ي الهيئ تتات ادداري تتين الم تتدر ين الفرس تتان المت تتارين المل تتتركين االلتت تبام الل تتر ط الت ت اردة كت ت ل
الت قيتات ترتيا الدخ ل الت ميغ عن أي تعديل لها ق ل د الم اريات مكتا السكرتارية المتا عة لالتحاد.

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 شأنها الداللة عن موقف سياسي
ألي جهة من الجهات خالل أي مشاركات ومسابقات لالتحاد (داخلياً  /خارجياً).

مع خالص التمنيات الطيبة للجميع بالتوفيق
وددددددهل  /سدددددديد سدددددديد دددددده

عميد /طارق عبدد لوهاداخ يفي د

لملددددددددددددددددددددددددد لو ددددددددددددددددددددددددي

لملددددددددددددددددددددد لو يدددددددددددددددددد د

الحتدددددددددا

دددددددد وف وسدددددددددي

الحتدددددددددا

ددددددد د وف وسدددددددددي

