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الشروط والقوانين

البطولة الوطنية الكبرى الثانية لقفز الحواجز ( جــدة )

توزيع وارتفاعات األشواط

أيام البطولة

اليوم األول
الخميس

01 أكتوبر 2020

02 أكتوبر 2020

2
100-2.1 - 120238 - 130 سممفتوح (3)

1050%2.5 - 100274 - 110 سممفتوح (1)1

3
1675%2.5 - 110274 - 120 سممفتوح (2)

اليوم الثاني
الجمعة

03 أكتوبر 2020

اليوم الثالث
السبت

0650%1.1 - 70238 - 80 سممبتدئين4
1050%2.2 - 120238 سمتحت 18 عام5
6SMALL1050%2.5 - 100274 - 115 سم

0825%2.5 - 80274 - 90 سمتحت 15 عام7
8MEDIUM1875%2.2 - 120238 - 125 سم
9BIG22100%2.2 - 130238 - 135 سم

االرتفاعاسم الشوطرقم الشوط
قانون

التحكيم
نسبة

الجوائز

%12

%8

%10

%06
%10
%10

%08
%16
%20

نسبة الجوائز
الجديدة

رسوم
اإلشتراك

- ال يقبل تسجيل أي فارس أو فارسة بعد الموعد المعلن إلغالق التسجيل.

بساعتين  األول  الشوط  بداية  قبل  البيطري  الفحص  اجراء  يتم  سوف   -
ونأمل من جميع الفرسان إحضار جوازات جيادهم.

نسب الجوائز  للمراكز

األول
%30

الثاني
%25

الثالث
%20

الرابع
%15

الخامس
%10

قوانين وأنظمة البطولة

شروط عامة
1- يحق للفارس (ة) المشاركة بعدد 6 جياد في البطولة على أن التتجاوز عدد 3 جياد في الشوط.

2- اليحق للجياد المشاركة في المستوى ( مفتوح 3 ، مفتوح Big ، Medium ، 4 ) المشاركة في شوط المفتوح 1.

3- يجب على الفرسان و الفارسات والجياد المشاركة في منافسات القفز أن يكونوا أعضاء باإلتحاد السعودي للفروسية.

4- ال يحق للجواد المشاركة بأكثر من شوط واحد في اليوم باستثناء الجياد المشاركة بشوط المبتدئين ، وشوط تحت 15 عام.

5- يجب تحديد مستوى الجواد في البطولة و ال يحق تغيير المستوى.

6- يلتزم الفارس(ة) بتأكيد مشاركته(ـا) و تسديد رسوم االشتراك قبل انطالق الشوط بساعتين.

اإلشتراك  رسوم  باستعادة  المطالبة  له(ـا)  يحق  فال  بساعتين  انطالقه  قبل  الشوط  من  انسحابه(ـا)  يؤكدالفارس(ة)  لم  حال  في   -7
(يستثنى من ذلك في حالة إصابة الفارس(ة) أو الجواد في مقر البطولة مع إحضار ما يثبت ذلك من اإلسعاف أو الطبيب البيطري).

 Small ، Medium ،) 8- المبتدئون/المبتدئات هم/هن الفرسان/الفارسات الذين/اللواتي لم يسبق لهم/لهن المشاركة في المستوى
Big) في المواسم السابقة والموسم الحالي.

9- على جميع الفرسان والفارسات اإللتزام بالزي الفروسي الكامل في جميع األشواط.

إرتداء الزي المناسب والمحتشم بحيث يتناسب مع العادات والتقاليد والُعرف السائد في المملكة العربية  10- على جميع الفارسات 
السعودية. 

11- يجب على الفرسان/الفارسات تحت 14 عام إرتداء سترة الحماية ولن يسمح بالمشاركة دون ذلك.

12- اإللتزام والتقيد باإلجراءات اإلحترازية المعمتدة من وزارة الرياضة الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد 19).

13- اليحق للفرسان/الفارسات تحت 15 عام المشاركة في األشواط األخرى.

تبديل الخيل والفارس
1- اليجوز أن تتم عملية استبدال الخيل بعد تاريخ أخر موعد معلن للتسجيل ، إال في حاالت األشواط التي يكون اإلشتراك فيها أكثر من 
في  جياده(ـا)  تسجيل  نظامية  عن  مسؤول(ة)  (الفارس(ة)  الجواد  عجز  تفيد  البيطري  الطبيب  من  شهادة  تقديم  شريطة  واحد  جواد 

الشوط).

2-  ال يجوز تغيير ترتيب دخول الجواد بعد إجراء القرعة إال بتقرير طبي أو حسب رأي مراقب الميدان مع رئيس لجنة التحكيم.

3- يمكن إجراء استبدال الفارس(ة) إذا كان هناك إصابة او مرض بتقرير طبي.

االنسحاب من الشوط
1- ال يجوز للفارس(ة) سحب خيوله(ـا) من البطولة المعتمدة بعد بدايتها بدون إعالم سكرتير البطولة.

2- يتم تطبيق جميع حاالت االستبعاد واالنسحاب وفقا للقانون الدولي.

توزيع الجوائز النقدية والعينية
1- يتم تسليم الجوائز للفرسان/للفارسات ما لم يستلم اإلتحاد رسميا أية اتفاق بين الفارس(ة) و مالك الجواد ينص على غير ذلك قبل بدأ 

البطولة.


