نهائى بطولة الجمهورية
للموسم الرياضي 5102 / 5102

لقفز الموانـع للدرجات

الرابعة واخلامسة بقسميها والسادسة بقسميها

أيام  21 ،21 ، 21مايو 1122
على مالعب

نادي جرين بالزا باإلسكندرية

الشروط الفنية لمباريات نهائي بطولة الجمهورية
على مالعب :نادي كينجز رانش جرين بالزا باإلسكندرية
يوم الخميس الموافق  21مايو 1122
الدرجة

الرابعة )(D

الخامسة األجنبية )(E

الخامسة المصرية )(G

السادسة األجنبية )(F

السادسة المصرية )(H

شروط
االشتراك للخيول

لخيول
الدرجة الرابعة

لخيول
الدرجة الخامسة

لخيول

لخيول
الدرجة السادسة

لخيول
الدرجة السادسة المصرية

ارتفاع الموانع

 002- 001سم

 012سم

 011سم

 011سم

 01سم

 05-01مانع
 02-01قفزة
مركب ثالثي
ومركب ثنائي

حتى 01موانع
 00قفزة

حتى 01موانع
 00قفزة

حتى 01موانع
 01قفزات

حتى 01موانع
 01قفزات

مركب ثنائي

مركب ثنائي

مركب ثنائي

مركب ثنائي

الموانع المائية

يمكن مانع البديه

ال موانع مائية

ال موانع مائية

ال موانع مائية

ال موانع مائية

السرعة المطلوبة

 121متر /دقيقة

 152متر /دقيقة

 152متر /دقيقة

 111متر /دقيقة

 111متر /دقيقة

البيان

عدد الموانع
الموانع المركبة

طريقة التحكيم

الدرجة الخامسة
المصرية

املادة  932من القانون الدويل للفروسية مباراة حتكم طبقاً جلدول ج
إبضافة  4ثواين على الزمن الفعلي للمتباري لكل إسقاط مانع

الشروط الفنية لمباريات نهائي بطولة الجمهورية
على مالعب :نادي كينجز رانش جرين بالزا باإلسكندرية
يوم الجمعة الموافق  21مايو 1122
الدرجة

الرابعة )(D

الخامسة األجنبية )(E

الخامسة المصرية )(G

السادسة األجنبية )(F

السادسة المصرية )(H

شروط
االشتراك للخيول

لخيول
الدرجة الرابعة

لخيول
الدرجة الخامسة

لخيول

لخيول
الدرجة السادسة

لخيول
الدرجة السادسة المصرية

ارتفاع الموانع

 002- 001سم

 012سم

 011سم

 011سم

 01سم

 05-01مانع
 02-01قفزة
مركب ثالثي
ومركب ثنائي

حتى 01موانع
 00قفزة

حتى 01موانع
 00قفزة

حتى 01موانع
 01قفزات

حتى 01موانع
 01قفزات

مركب ثنائي

مركب ثنائي

مركب ثنائي

مركب ثنائي

الموانع المائية

يمكن مانع البديه

ال موانع مائية

ال موانع مائية

ال موانع مائية

ال موانع مائية

السرعة المطلوبة

 121متر /دقيقة

 152متر /دقيقة

 152متر /دقيقة

 111متر /دقيقة

 111متر /دقيقة

البيان

عدد الموانع
الموانع المركبة

طريقة التحكيم

الدرجة الخامسة
المصرية

جدول أ مادة  512بند  5فقرة  0من القانون الدولي للفروسية دورة أساسية بالكرونومتر والزمن حيوي ودورة ترجيحية إذا لزم األمر

الشروط الفنية لمباريات نهائي بطولة الجمهورية
على مالعب :نادي كينجز رانش جرين بالزا باإلسكندرية
يوم السبت الموافق  21مايو 1122
الدرجة

الخامسة المصرية
)(G

السادسة األجنبية )(F

السادسة المصرية )(H

لخيول

لخيول
الدرجة السادسة

لخيول
الدرجة السادسة المصرية

 002- 001سم

 012سم

 011سم

 011سم

 01سم

 05-01مانع
 02-01قفزة
مركب ثالثي
ومركب ثنائي

حتى 01موانع
 00قفزة

حتى 01موانع
 00قفزة

حتى 01موانع
 01قفزات

حتى 01موانع
 01قفزات

مركب ثنائي

مركب ثنائي

مركب ثنائي

مركب ثنائي

الموانع المائية

يمكن مانع البديه

ال موانع مائية

ال موانع مائية

ال موانع مائية

ال موانع مائية

السرعة المطلوبة

 121متر /دقيقة

 152متر /دقيقة

 152متر /دقيقة

 111متر /دقيقة

 111متر /دقيقة

الرابعة )(D

الخامسة األجنبية )(E

شروط
االشتراك للخيول

لخيول
الدرجة الرابعة

لخيول
الدرجة الخامسة

ارتفاع الموانع

البيان

عدد الموانع
الموانع المركبة

طريقة التحكيم

الدرجة الخامسة
المصرية

املادة  973من القانون الدويل للفروسية بند  9فقرة  1وبند  3فقرة  3دورتني غري متماثلتني بزمن مسموح به للدورة األوىل والزمن حيوي للدورة الثانية
ويصنف الفائزين طب ًقا جملموع أخطائهم للدورات السابقة

يسمح لـ  % 05من عدد املشاركني
للدخول يف الدورة األوىل ويف الدورة
الثانية يسمح ابلدخول لـ  % 50من
عدد املشاركني حبد أدىن  6فرسان

يسمح لـ  % 05من عدد املشاركني
للدخول يف الدورة األوىل ويف الدورة الثانية
يسمح ابلدخول لـ  % 50من عدد
املشاركني حبد أدىن  6فرسان

يسمح لـ  % 05من عدد
املشاركني للدخول يف الدورتني

يسمح لـ  % 05من عدد املشاركني للدخول يف
الدورة األوىل ويف الدورة الثانية يسمح ابلدخول
لـ  % 50من عدد املشاركني
حبد أدىن  6فرسان

يسمح لـ  % 05من عدد املشاركني للدخول
يف الدورة األوىل ويف الدورة الثانية يسمح
ابلدخول لـ  % 50من عدد املشاركني حبد
أدىن  6فرسان

الشروط العامــة
 -1أخرررو د لرررل ا ررر

الشررركول اساو رررجد ادبرررلل اايجهرررجم س ك رررج اسد ررر  5116 / 5112ررر

ألحرررل اد فررر

 5116 /2/8ا جلة اثجنية لشو ظ ًو اجاو اعجلي هلوه ثالثدجئة بن ً رج درد اعرل كارل اجاو ر ثالثرة أعرعج
هررررررررلوه ك ررررررررعدجئة بن ررررررررجً اساي اررررررررة رررررررر ك ك ررررررررب ل الشرررررررركو جم لسرررررررر اد هرررررررر او ررررررررد االكحررررررررجل
.www.eefegypt.org

اررد ك ررل شرركو جم أي فررجوت دررج ا ر ك ررد س ئكررق هجدررم ك ررل ل شرركو ج ا ررن ي لع ر ً اجالكحررجل لررج

 5116/5112ه رررل كبل رررل ا رررل ا رررن ي اساو رررجد كررركال اك رررب ل اكبل رررل ا رررن ي اسخ ررر

اعرررج

 5116/5112كجفة الاكزدجم ادجاية ه ل الكحجل.
 -2يتم تسديد جميع الغرامات لسكرتارية االتحاد.
تار م ت ظهتتر ي ت م األربعتتا الم اف ت  2112/5/11للمببتتي حتتتا ةهايتتة
 -3يتتتم االلت تبام قتتالعب مببتتي المعاريتتات ابتعت ا
معاريات العط لة ي م السقت الم اف .2112/5/11
 -1تجرى 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  1فو ترة م ت  1-1حتتتا 7-1

لجميع أيام التعاري .
 -2بل تتا الس تتادة مة تتد بي الهيئ تتات ادداري تتي

الم تتدربي

الفرس تتا المتع تتاري المك تتتركي االلتت تبام عالك تتر ذ الت ت اردة كت ت ل

الت قيتات ترتيي الدخ ل التقليغ ب أي تعديل لها ققل قد المعاريات عمكتي السكرتارية المتاععة لبتحاد.
 -7اد ي دح اجالشكول ألي فجوت ب له ا ي

كعس

اوه لس

اب ل.

مع خالص التمنيات الطيبة للجميع بالتوفيق

