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مباريات بين الجهات
المنطقة الجنوبية
ستقام المباراة بمدٌنة مراكش ٌومً  8و 9من شهر ماي  ، 2015وذلك حسب البرنامج التالً :
* الجمعة  8ماي : 2015صباحا مباراة الشبان  ،ومساءا تدارٌب خاصة بفئة الكبار.
* السبت  9ماي  : 2015مباراة فئة الكبار.
المنطقة الشمالية
ستقام المباراة بمدٌنة فاس ٌومً  15و16من شهر ماي  ، 2015وذلك حسب البرنامج التالً :
* الجمعة  15ماي  : 2015صباحا مباراة الشبان  ،ومساءا تدارٌب خاصة بفئة الكبار.
* السبت  16ماي  : 2015مباراة فئة الكبار.
مباراة جائزة الحسن الثاني
ستقام المباراة بدار السالم ابتداءا من ٌوم االثنٌن ٌ 1ونٌو2015
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قانون مباريات التبــــوريدة
 -Iالقوانين العامة
قبول قواعد المباراة
ٌجب على أعضاء اللجنة المنظمة ،والحكام ،و المقدمون ،و الفرسان االلتزام دون تحفظ ب "قواعد المبارٌات "
وبقبول قوانٌن الشركة الملكٌة لتشجٌع الفرس.
ال ٌجوز لمنظمً المبارٌات إضافة شروط تتناقض مع "قواعد السلوك فً مبارٌات التبــــورٌدة " المبٌنة بالصفحة . 9
شروط المشاركة
هذه المبارٌات مفتوحة للسربات المعترف بها لدى السلطات المحلٌة .وسوف تكون المباراة مفتوحة فقط للسرب المقٌمة
افرادها بالجهة التً ستقام بها .
ال ٌتم تنظٌم أي مباراة جهوٌة إذا لم ٌتجاوز عدد سرب المسجلٌن بها .5
ٌجب أن ال ٌتجاوز عدد السربات المرخص لها للمشاركة عن كل جهة  25سربة.
الوثائق المطلوبة لتسجٌل :
 استمارة االلتزام بقوانٌن المشاركة فً المباراة ( نموذج لكل سربة(
 الئحة باسماء الفرسان الرسمٌٌن و االحتٌاط
 نسخة من وثٌقة التعرٌف الوطنٌة لجمٌع الفرسان.
 نسخة من شهادة تعرٌف االحصنة المشاركة.
 شهادة التعرٌف البنكً بالنسبة للمقدم السربة او نائبه
 واجب التامٌن السنوي و التسجٌل للحصول على الرخصة الفٌدرالٌة الممنوحة من طرف الجامعة الملكٌة المغربٌة
للفروسٌة والمقدرة ب  200درهم لكل فارس برسم سنة 2015
تتم عملٌة التسجٌل بالمرابط الوطنٌة التالٌة  :مراكش ،الجدٌدة ،بوزنٌقة ،مكناس ،وجدة.
الخاصيات المؤهلة

بالنسبة للفرسان

المباريات الخاصة بالكبار :
هذه المبارٌات مفتوحة فً وجه السربات المتكونة من  15فارسا رسمٌا مؤمنٌن و البالغٌن من العمر  17سنة فما
فوق.
المباريات الخاصة بالشبان :
هذه المبارٌات مفتوحة فً وجه السرب المتكونة من 11فارس المتراوحة أعمارهم من  11إلى  16سنة  ،و
الحاصلٌن على موافقة الوالدٌن عند التسجٌل مصحوبة بنسخة من عقد االزدٌاد مرفقة بصورة شمسٌة للمشارك.

بالنسبة للخيول

ٌجب أن تكون الخٌول حاملة للشرٌحة اإللكترونٌة ،من أصل محلً ،ملقحة ضد زكام الخٌول و بالغة من العمر  3سنوات أو
أكثر.
التطعٌم ضد إنفلونزا الخٌول إجباري لجمٌع الخٌول المشاركة فً المباراة.
أٌ -جب أن تتلقى جمٌع الخٌول التطعٌم األولً فً شكل حقنتٌن متباعدتٌن ب ٌ 21وما إلى ٌ 92وما كحد
أقصى.
ب -بعد ذلكٌ ،نبغً وضع الحقنة الثالثة ،المسماة تعزٌز التطعٌم ،فً موعد أقصاه  6أشهر بعد الحقنة الثانٌة
من التطعٌم األولً؛ و ٌجوز أن ٌكون التطعٌم داخل مدة أقصر.
تٌ -نبغً أن تعطى اللقاحات المعززة كل  12شهرا وهذا ٌعنً  ،فً غضون ٌ 365وما بعد آخر حقنة.
ث -ال ٌنبغً حقن الحصان المشارك خالل  7أٌام قبل وصوله الى موقع المباراة.
جٌ -جب إجراء اللقاحات من قبل طبٌب بٌطريٌ .جب تسجٌل تفاصٌل اللقاح ،والرقم التسلسلً ،وتارٌخه ،و
طرٌقة التطعٌم فً وثٌقة المرافقة مع توقٌع و ختم الطبٌب البٌطري الذي نفذ التطعٌم.
ٌتم إبعاد أي حصان لم ٌتم تطعٌمه بشكل صحٌح من مكان المباراة.
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الحاالت الممنوعة من التسجيل
ال ٌسمح للفارس بالتسجٌل فً اكثر من مباراة جهوٌة واحدة فً السنة.
لكل حصان الحق بمشاركة واحدة فً مباراة جهوٌة فً السنة ،حتى ولو تغٌر المالك او الفارس.
كيفية المشاركة في االختبارات
اللجنة المنضمة تسهر على التدارٌب اثناء المبارٌات بٌن الجهات و غٌر مسؤولة عنها فً المبارٌات الجهوٌة.
ٌجب على السرب المشاركة :
 القٌام بعرض تقدٌمً أمام لجنة التحكٌم ٌمكن من تنقٌط  :الخٌول ،السروج ،اللباس ،تناغم السربة أثناء التدرٌجة. القٌام ب  3طلقات ٌمكن من تنقٌط :االنطالق سباق سرٌع و منظم ،تناسق الحركات بالبنادق ،إخراج البارود موحد ،وبعدو سرٌع.

كيفية التنقيط في االختبارات


التحية او التشويرة

-

على
الخٌول
على
السروج
على
اللباس
تناغم السربة أثناء التدرٌجة على



الطلقات
سٌؤخد بعٌن االعتبار تقالٌد كل جهة فً هذه المرحلة ( 25نقطة لكل طلقة)
على  5نقط.
 االنطالق (مراعاة التوقٌت ،االصطفاف)على  8نقط.
 سباق سرٌع و منظم ،تناسق الحركات بالبنادقعلى  12نقطة.
 إخراج البارود موحد  ،و بعدو سرٌعسٌتم خصم نقطتٌن عن كل بندقٌة تبورٌدة تمزقت اثناء هذا االختبار.

( 25نقطة)
 8نقط
 6نقط
 6نقط
 5نقط

احتساب النقط في المباريات الجهوية
سوف تترجم االختبارات المنصوص علٌها الى نقاط و النتٌجة اإلجمالٌة هً مجموع النقاط الجزئٌة لكل اختبار وبطرٌقة
التحكٌم الجماعً.
.
احتساب النقط في المباريات بين الجهات و الوطنية
التحكٌم فً مبارٌات بٌن الجهات و الوطنٌة فردي وسوف ٌعطً كل حكم تنقٌطه الخاص .
لجنة التحكيم
تتكون من 3اشخاص على االقل .
وٌسمح بمشاركة الحكام المتدربٌن فً المبارٌات الجهوٌة وبٌن الجهات.
لجنة االنضباط
ٌتم تعٌٌن رئٌسها من قائمة أعضاء لجنة التأدٌب التابعة للشركة الملكٌة لتشجٌع الفرس تتألف من عضوٌن او اكثر،
وٌجب أن تضم طبٌبا بٌطرٌا.
مراقبة التنقيط
ٌجب تعٌٌن شخص لٌكون مسؤوال عن فحص النقاط التً قدمها كل حكم وإعالنها.
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الحوافز
وسٌتم منح الجوائز النقدٌة أو تعوٌضات المشاركة مع األخذ بعٌن اإلعتبار أماكن إقامة السرب و نوع المباراة.
االنضباط
كل خرق للقوانٌن أو عصٌان للمسؤولٌن من طرف مقدم السربة أو الفارس ،أو أي شخص مرافق لهما سوف ٌؤدي إلى
تنحٌة السربة و عدم مشاركتها .و تحتفظ اللجنة بالحق فً استبعاد أي سربة من المنافسة ،أو أي شخص ٌرتبط بها دون
تقدٌم التعوٌض أو األضرار .
ٌتم تسجٌل سوء معاملة الخٌل من طرف الحكام ،أو أعضاء اللجنة التأدٌبٌة ،و ٌمكن أن ٌعاقب علٌها باالستبعاد من المباراة.
التعويض
إن الشركة الملكٌة لتشجٌع الفرس غٌر مسؤولة عن أي خسارة أو أضرار أو إصابات تحدث ألي من الخٌول المشاركة.
جمٌع الخٌول تكون تحت تصرف اللجنة المنظمة للمباراة ،مع مسؤولٌة مالك الفرس عند حدوث أي خسارة أو ضرر أو
إصابة أي شخص أو حٌوان الغٌر .وٌعتبر التوقٌع على استمارة " إلتزام المشاركة " بمثابة قبول لألحكام الواردة فً هذا
النص.
فً حالة إصابة الفارس أثناء المباراة ٌجب تقدٌم الوثائق التالٌة:
 شهادة طبٌة فً موعد ال ٌتجاوز حدود ٌومٌن بعد تارٌخ الحادث.
 نسخة من وثٌقة التعرٌف الوطنٌة للمصاب CIN
 شهادة الشفاء
 الفواتٌر ( األصلٌة )
 نفقات طبٌة أخرى
الشكايات
ٌمكن لمقدم السربة المشاركة فً المباراة أن ٌرسل شكاٌة فً شأن اإلخالل بأحد "قواعد سلوك المباراة " أو نتائجها لدى
المربط الوطنً المنظم للمباراة  ،وذلك خالل أجل ال ٌتعدى  5اٌام بعد االعالن عن نتائج المباراة ومقابل مبلغ  2000درهم
ٌتم اقتطاعه من منحة السربة المشتكٌة .و ٌمكن مصادرتها لصالح الشركة الملكٌة لتشجٌع الفرس ،إذا اعتبر االدعاء غٌر
مبرر.
الظروف الصحية
ٌجب أال تظهر على الخٌول المشاركة عالمات العرج .
و ٌتم استبعاد الخٌول فً حالة صحٌة صعبة.
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قواعد السلوك في مباريات التبــــوريدة
ق .1من خالل المشاركة فً المباراةٌ ،تعهد المنضمون ،والحكام ،والمقدمون ، ،و الفرسان ،دون تحفظ ،على
احترام "قواعد السلوك فً مبارٌات التبــــورٌدة " ،وضمان احترامها من طرف األشخاص المرافقٌن لهم.
و فٌما ٌتعلق بالمسائل االنضباطٌة  ،فهم سٌخضعون إلى قواعد اللجنة التأدٌبٌة (ل.ت).و رئٌس الحكام المعٌن لكل
مباراة  ،و اللجنة التأدٌبٌة الدائمة (ل.ت.د.).
ال ٌجوز للمنظمٌن إضافة قواعد تتناقض مع "قواعد السلوك في مباريات التبــــوريدة " للشركة الملكٌة لتشجٌع
الفرس.
ق .2ت قع مسؤولٌة السربة المشاركة على مقدمها الذي ٌجب أن ٌوقع شخصٌا على استمارة المشاركة فً المباراة.
قٌ .3شترط فً الفرسان المشاركون فً المباراة أن ٌتوفرون على بطائق التعرٌف الوطنٌة.
ق .4ال ٌمكن أن ٌشارك نفس الفارس أو الحصان فً مباراتٌن جهوٌتٌن فً نفس السنة.
قٌ .5شترط فً الخٌول المشاركة فً المباراة أن تتوفر على دفتر المرافقة ٌحتوي على جمٌع التطعٌمات الخاصة
به.
ق .6عدد أعضاء السربة هو 18تتكون من :
أ -المقدم
ب -نائب المقدم
ت -الفرسان  :عددهم  15بمن فٌهم المقدم و نائبه
ث -فرسان اإلحتٌاط  :و عددهم 3
ق .7فً حال تعذر على مقدم السربة المشاركةٌ ،مكن لنائبه أن ٌعوضه ،و إذا لم ٌتمكن هذا األخٌر من قٌادة
السربة ٌ ،مكن للفرسان المشاركٌن أن ٌختاروا واحدا منهم لقٌادة السربة فً تلك المباراة.
قٌ .8حتفظ المنظمون بالحق فً رفض التسجٌل فً المباراة ،و ذلك مع تعلٌل القرار كتابٌا.
ق .9تعمل الشركة الملكٌة لتشجٌع الفرس على نشر كتٌب المباراةٌ .جب أن ٌظهر اسم كل سربة فً الكتٌب،
فضال عن أسماء المقدمٌن  ،الفرسان  ،و فرسان اإلحتٌاط
إذا لم ٌرد اسم السربة فً الكتٌب ،فال ٌسمح مشاركتها فً المباراة إال إذا لم ٌكن لها مسؤولٌة فً هذا اإلغفال؛ و ٌعود قرار
المشاركة إلى لجنة التأدٌب.
و فضال عن ذلكٌ ،حتوي الكتٌب على :
• قواعد المباراة.
• نظام التحكٌم ،و القواعد المطبقة فً حال التعادل.
ق .11فً أي حال من األحوال ،ال ٌمكن ألعضاء الفرٌق المنظم للمباراة أن ٌتواجد ضمن لجنة التحكٌم.
قٌ .11تعهد الحكام ،فً إطار ممارسة تحكٌمهم ،بأداء واجبهم بصدق و نزاهة ،مع األخذ بعٌن االعتبار خاصٌات
التبورٌدة بكل جهة.
قٌ .12مكن للحكام رفض منح جائزة أو لقب أو رتبة إذا كانوا ٌعتقدون أن المنافس ال ٌستحقها.
ق .13بعد انتهاء فترة التسجٌل ،تقوم لجنة بعملٌة القرعة التً ٌسفر عنها ترتٌب الفرق المشاركة لكل مباراة.
قٌ .14جب على كل فارس أن ٌرتدي لباسا تقلٌدٌا و أنٌقا  ،و ٌجوز ارتداء زي المنطقة.
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قٌ .15جب أن تكون البنادق التقلٌدٌة المستعملة فً حالة جٌدة  ،ووجب على الفرسان االلتزام بكمٌات مواد
التبورٌدة المسموح باستعمالها والمقدمة من طرف اللجنة المنضمة.
قٌ .16مكن أن ٌتلقى مقدم السربة إنذارا من لجنة التحكٌم أو االنضباط فً حال عدم امتثالهم للتعلٌمات.
و سٌتم حرمانه من منحة المشاركة.
قٌ .17جب على السرب الحضور إلى الحلبة فً موعد أقصاه  20دقٌقة قبل بداٌة التحٌة ،وسٌتم استبعاد
المنافسٌن الذٌن ٌأتون فً وقت متأخر جدا.
ق . 18فً جمٌع المبارٌاتٌ ،منع االستخدام المفرط للضرب على الحصان.
قٌ .19مكن أن تصدر إنذارات شفهٌة عن أعضاء اللجنة التأدٌبٌة ،أو المسؤولٌن عن المباراة.
ق .21سٌتم االعالن عن نتٌجة المباراة ٌوما واحدا بعد إجرائها كأقصى حد.
قٌ .21منع على مقدم السربة و الفرسان المشاركٌن معه مغادرة حلبة التباري قبل االعالن الرسمً على انتهاء
المباراة .وكما ٌمكن حرمانه من منحة المشاركة.

ق .22ال ٌمكن للخٌول التً تظهر علٌها عالمات المرض أن تشارك فً المباراة ،وٌعود القرار للطبٌب البٌطري
للمباراة.
إذا أسفر التشخٌص عن مرض معدٌ ،نبغً تنفٌذ الحجر الصحً للحصان على الفور ،وال ٌمكنه المشاركة فً
المباراة.

قاوون المبارياث الجهويت للتبــــوريدة
المبارياث الخاصت بالكبار
شروط المشاركة:
هذه المبارٌات مفتوحة فً وجه السربات المتكونة من  15فارسا رسمٌا مؤمنٌن و البالغٌن من العمر  17سنة فما
فوق.
احتساب النقط في المباريات الجهوية
سوف تترجم االختبارات الى نقاط و النتٌجة اإلجمالٌة هً مجموع النقاط الجزئٌة لكل اختبار وبطرٌقة التحكٌم الجماعً.
الجوائز:
ستخصص منح تشجٌعٌة للسرب الثالث األولى على النحو التالً:
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الجائزة األولى
الجائزة الثانٌة
الجائزة الثالثة
الجائزة الرابعة
الجائزة الخامسة
الجائزة السادسة

-

 15.000 :درهم
 14.000 :درهم
 13.000 :درهم
 12.000 :درهم
 11.000 :درهم
 10.000 :درهم

ستستفٌد السرب الغٌر الفائزة من منحة  7500درهم كتعوٌضات عن المشاركة.

المبارياث الخاصت بالشبان
شروط المشاركة:
هذه المبارٌات مفتوحة فً وجه السرب المتكونة من 11فارس المتراوحة أعمارهم من  11إلى  16سنة
احتساب النقط في المباريات الجهوية
ستطبق نفس شروط مبارٌات الكبار فٌما ٌخص جدول التنقٌط ماعدا عدد الطلقات ،حٌث ستخصص لهم طلقة
واحدة .
الجوائز:
ستخصص منح تشجٌعٌة للسربتٌن المحتلتٌن للرتبة األولى والثانٌة كما ٌلً:
 10.000 :درهم
الجائزة األولى
 8.000 :درهم
الجائزة الثانٌة

-

ستستفٌد السرب الغٌر الفائزة من منحة  5500درهم كتعوٌضات عن المشاركة فً حالة استعمالهم لخٌولهم
الخاصة بهم.
الشكايات
ٌمكن لمقدم السربة المشاركة فً المباراة الجهوٌة أن ٌرسل شكاٌة فً شأن اإلخالل بأحد "قواعد سلوك المباراة " أو
بنتائجها لدى المربط الوطنً المنظم للمباراة  ،وذلك خالل أجل ال ٌتعدى  5اٌام بعد االعالن عن نتائج المباراة كما هو مبٌن
أسفله.

المباراة الجهوية
أسفً
بوزنٌقة
مراكش
الٌوسفٌة
بنً مالل
الفقٌه بن صالح
كلمٌم
أكادٌر
الدار البٌضاء
الجدٌدة
الرباط
وجدة

تاريخ اعالن النتيجة
األربعاء  4مارس 2015
الجمعة  6مارس 2015
األربعاء  11مارس 2015
الجمعة  13مارس 2015
األربعاء  18مارس 2015
الجمعة  20مارس 2015
األربعاء  25مارس 2015
الجمعة  27مارس 2015
األربعاء  1أبرٌل 2015
الجمعة  3أبرٌل 2015
اإلثنٌن  6أبرٌل 2015
األربعاء  8أبرٌل 2015

تاريخ أخر أجل لقبول الشكاية
اإلثنٌن  9مارس 2015
الثالثاء 10مارس 2015
اإلثنٌن  16مارس 2015
الثالثاء 17مارس 2015
اإلثنٌن 23مارس 2015
الثالثاء  24مارس 2015
اإلثنٌن  30مارس 2015
الثالثاء  31مارس 2015
اإلثنٌن  6أبرٌل 2015
الثالثاء 7أبرٌل 2015
اإلثنٌن 13أبرٌل 2015
اإلثنٌن 13أبرٌل 2015
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فاس
العرائش
تازة
مكناس
اخنٌفرة
القنٌطرة
الخمٌسات
سٌدي قاسم

الجمعة  10أبرٌل 2015
األربعاء  15أبرٌل 2015
الجمعة  17أبرٌل 2015
األربعاء  22أبرٌل 2015
الجمعة  24أبرٌل 2015
األربعاء  29أبرٌل 2015
الجمعة  1ماي 2015
األربعاء  6ماي 2015

الثالثاء 14أبرٌل 2015
اإلثنٌن  20أبرٌل 2015
الثالثاء  21أبرٌل 2015
اإلثنٌن  27أبرٌل 2015
الثالثاء 28أبرٌل 2015
اإلثنٌن  4ماي 2015
الثالثاء 5ماي 2015
اإلثنٌن 11ماي 2015

قاوون مبارياث بيه الجهاث للتبــــوريدة
المبارياث الخاصت بالكبار
شروط المشاركة:
هذه المبارٌات مفتوحة فً وجه السرب الفائزة بالمراتب االولى فً المبارٌات الجهوٌة برسم سنة  2015على
النحو التالً:
 الفائزة بالمرتبة االولى والثانٌة فً مباراة جهوٌة لم ٌتجاوزعدد السربات المشاركة بها  12سربة.
 الفائزة بالمرتبة االولى ،الثانٌة ،والثالثة فً مباراة جهوٌة ٌتجاوزعدد السربات المشاركة بها  12سربة.
ٌمكن اضافة  3فرسان او خٌول جدد فً هذه المرحلة من المنافسات.
احتساب النقط في المباريات بين الجهات
التحكٌم فً مبارٌات بٌن الجهات فردي ،وسوف ٌعطً كل حكم تنقٌطه الخاص .و ٌمكن للجنة التحكٌم االستعانة
بنتائج البنادق الغٌر مستعملة اثناء اختبارات الطلقات ,اذا اقتدت الضرورة.
الجوائز:
ستخصص منح تشجٌعٌة للسرب الثمانٌة األولى على النحو التالً:
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الجائزة األولى
الجائزة الثانية
الجائزة الثالثة
الجائزة الرابعة

 35.111 :درهم
 33.111 :درهم
 31.111 :درهم
 28.111 :درهم

الجائزة الخامسة
الجائزة السادسة
الجائزة السابعة
الجائزة الثامنة

 26.111 :درهم
 24.111 :درهم
 22.111 :درهم
 21.111 :درهم

ستستفٌد السرب الغٌر الفائزة من منحة شاملة كتعوٌضات عن المشاركة حسب اإلنتماء الجهوي ،كما ٌلً:
الجهات الجنوبية
السربات المؤهلة عن المباريات الجهوية ل:
أسفً
الجدٌدة
مراكش
الٌوسفٌة
بنً مالل
الفقٌه بن صالح
كلمٌم
أكادٌر
بوزنٌقة
الدار البٌضاء

منحة المشاركة
12000
12000
7500
10000
10000
10000
17000
15000
12000
12000

الجهات الشمالية
السربات المؤهلة عن المباريات الجهوية ل:
الرباط
وجدة
فاس
تازة
مكناس
اخنٌفرة
الخمٌسات
القنٌطرة
سٌدي قاسم
العرائش

منحة المشاركة
11000
17000
7500
10000
10000
10000
10000
11000
10000
11000

المبارياث الخاصت بالشبان
شروط المشاركة:
هذه المبارٌات مفتوحة فً وجه السرب الفائزة بالمراتب االولى فً المبارٌات الجهوٌة برسم سنة .2015
ٌمكن اضافة  3فرسان او خٌول جدد فً هذه المرحلة من المنافسات.
احتساب النقط في المباريات بين الجهوية
ستطبق نفس شروط مبارٌات الكبار فٌما ٌخص جدول التنقٌط .
الجوائز:
ستخصص منح تشجٌعٌة للسرب الثالث األولى على النحو التالً:
الجائزة األولى
الجائزة الثانية
الجائزة الثالثة

 15.111 :درهم
 14.111 :درهم
 13.111 :درهم
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ستستفٌد السرب الغٌر الفائزة من منحة شاملة كتعوٌضات عن المشاركة حسب اإلنتماء الجهوي ،كما هو مبٌن
عند فئة الكبار.

التخييم
ستضع الشركة الملكٌة لتشجٌع الفرس رهن اشارة كل السربات المشاركة خٌما رسمٌة مجهزة و ٌطلب من هذه
االخٌرة استقدام خٌما اضافٌة من قٌاس  12متر 6/امتار.
سٌتم ترتٌب الخٌم و كذلك تسلسل السربات اثناء المبارٌات حسب نتائج القرعة .

الوجباث الغذائيت
ستوفر الشركة الملكٌة لتشجٌع الفرس المصارٌف الالزمة للوجبات الٌومٌة كتالً:
_ٌومً الجمعة  8و السبت  9ماي  2015بالنسبة لمباراة بمدٌنة مراكش
_ٌومً الجمعة  15و السبت  16ماي  2015بالنسبة لمباراة بمدٌنة فاس

كأل الخيول
ٌجب على السرب المشاركة توفٌر الكأل و الفراش لخٌولها.

مباراة جائزة الحسه الثاوي
تعتبر مبارٌات ما بٌن الجهات للتبورٌدة تأهٌلٌة لجائزة الحسن الثانً لفنون الفروسٌة
التقلٌدٌة "التبورٌدة" والتً ستجرى خالل شهر ٌونٌو .2015

معزض الفزس للجديدة
كل جهات المملكة ستكون ممثلة بفرقة (سربة) تشارك ٌومٌا فً عروض من مستوى عالً بفضاء التبورٌدة لمعرض الفرس
بالجدٌدة المخصص لفنون الفروسٌة التقلٌدٌة المغربٌة.
تعتبر نتائج المبارٌات الجهوٌة ،ما بٌن الجهات و جائزة الحسن الثانً لفنون الفروسٌة تأهٌلٌة للدورة السابعة للمعرض،
التً ستنضم بٌن  12أكتوبر و  18منه .و تبقى لجمعٌة معرض الفرس كامل الصالحٌة لرفض مشاركة أي سربة ألسباب
تنظٌمٌة .
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