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  ةهيئات و فرسان اإلتحاد المصرى للفروسي/ السادة

  ....تحية طيبة و بعد

أن تحيط سيادتكم علما بأنها ستقوم مع إدارة نادى الفروسية بالجزيرة بتنظيم مهرجان  ة إآوى آيريسر شرآ
بالجزيرة بجوار  و ذلك بأرضية النادي ،2012إبريل  28و  27األول و ذلك يومي ) األمل و الخيول(

  .آوبري السادس من أآتوبر

و  (EEF)ويشمل المهرجان على بعض مباريات قفز الحواجز تحت إشراف اإلتحاد المصرى للفروسيه 
  (FEI). المعتمده من اإلتحاد الدولى للفروسية 

 :برسوم إشتراك *CSI 1ويتكون مهرجان الفروسية من أربعة مباريات  •
 
مجموع جوائز  .1

المباراة األولى 
2.000USD  

 
 مرحلتين خاصة

  

 
  سم 125/130إرتفاع 

إبريل 27
 
 

مجموع جوائز  .2
 المباراة الثانية

USD 
3.000   

   مرحلتين خاصة
  سم 135/140إرتفاع 

 إبريل 27

مجموع جوائز  .3
المباراة الثالثة 

4.000USD  

دورة شوط 
  توضيحى

 
  سم 125/130إرتفاع 

 إبريل 28

مجموع جوائز  .4
المباراة الرابعة 

6.000USD  

  سم 135/140دورة أولى   من دورتين
 

  سم 140/145دورة ثانية 

 إبريل 28

  
 :مباراة خاصة إحتفالية بدون رسوم إشتراك 2عدد  •

1. JUMP & DRIVE1  )27/4( 
2. 6 BAR )28/4(  

 :مع مراعاة الشروط العامة التالية و بذلك يسعدنا مشارآتكم معنا و مشارآة فرسانكم
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  ةالشروط العام
 

   : *CSI1(A) المباراة الدولية
 

 بدعوة فرسان 6فرسان ضيوف من الدول العربية و األجنبية و آذلك عدد  10لعدد  ةمفتوح .1
 . (Wild Card)خاصة 

 .بمستوييها األولىو الثانيةمفتوحة للفرسان المسجلين في اإلتحاد المصري للفروسية في الدرجة  .2
 .جوادا بحد أقصى هم ستون 1,2,3عدد الخيول المسموح لهم باإلشتراك في المباريات  .3
ستكون األولوية في اإلشتراك باألولوية في تسديد اإلشتراك أو بتقديم الخيول للفرسان الضيوف  .4

 .أو آالهما معا
جوادا بحد أقصى للفرسان المصرين  40هو  4عدد الخيول المسموح لهم باإلشتراك في المباراة  .5

 .المسجلين باإلتحاد
 .جواد في آامل المباراة 2للفارس الحق في تسجيل عدد  .6
 .الجائزة الكبرى ال يحق إال اإلشتراك بجواد واحد (GP)ال  )4(المباراة رقم  .7
 .اليحق للجواد القفز أآثر من مرة في اليوم الواحد .8
 .دوالر أمريكي 150سيكون رسم اإلشتراك عن الجواد الواحد في اليومين هو  .9
أقصاه  تارية نادي الفروسية في موعدبسكر عبد الحفيظمي / تسدد اإلشتراك لدى األنسة .10

  ) 01064933935:موبايل 273817192: ت( إبريل 18األربعاء 
آل فارس يقدم جواد للفرسان الضيوف و يقبل لإلشتراك مع الفارس الضيف ينال مقابله  .11

 .أشتراك بدون رسوم و أولوية في اإلشتراك
 فادي مجدي /لعقيدو الرسوم الالزمة لها تتم عن طريق ا للخيول اإلقامهحجز .12

 .و الحجز باألسبقية) 01001335511:موبايل(
التاسعة صباح يوم  )9(على جميع الخيول المشارآة التواجد بنادي الفروسية قبل الساعة  .13

دولي أو محلي إلجراء الفحص الطبي  سفر ازوبج مصحوبةإما و تكون  إبريل 26الخميس 
  .الالزم لإلشتراك في المباريات
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  :JUMP & DRIVE + 6 BAR المباريات الخاصة

  
لذلك  ،لكن إلضفاء روح خفيفة على المهرجانمنها ترفيهيا أآثر منه للتباري وهذه المباريات الهدف 

عند  المشارآه به من يرغب في اإلشتراك بإسمه و إسم الجواد الذي يرغب ىفعل ،هي بدون رسوم
لإلختيار  ةاإلختيار أو عمل القرع ةالمنظم ةجنلحتى يتسنى لل *CSI1التقدم باإلشتراآات في مباريات 

فارس  20فارس على األآثر و للثانية  15حسبما يترأى لها حيث سيكون المطلوب للمباراة األولى 
  .مميز مقدم لمكافحة السرطان  Charity Fundعلى األآثر وستكون هناك جوائز عينية قيمة و آذلك 

  
  جواد غير مشارك في اإلرتفاعات األخرى   BAR 6خاصة جواد ال -  المشاركويجب أن يكون الجواد 

  .أو يكون جوادا إضافيا ،في نفس اليوم
  

  .وتفضلوابقبول فائق اإلحترام
 


