
 

 خداامنبه

 دهمین دوره جام صدران پیشرو اسبزدوا
 (قهرمانی کشور اسب خالص ایرانی)

   
 جمهوری اسالمی سوارکاری  فدراسیون برگزار کننده:

 گروه صدران پیشرو اسب مجری:

 باشگاه سوارکاری آزمونتهران،  -1400ماه  اسفند 13لغایت  8 رویداد:محل  و تاریخ

 سوارکاری  فدراسیوناز طریق سایت  - 6/12/1400 مورخه عهجمروز  تا نام:مهلت ثبت
 

  تورهای رده و ترتیب برگزاری نامجدول فنی، مبلغ ثبت

 وروز 

 تاریخ
 مشخصات

 تور بزرگ

Big 
Tour 

 جوان تور اسب ج

Young 

Horse Tour 

 اسبتور 

 خالص ایرانی
Iranian Pure 

 تور نوجوان

Juniors 

Tour 

 تور کوچک

Small 

Tour 

 متوسط تور

Medium 

Tour 

 تور مالکین

Owner 

Tour 

 000/350/10 000/320/19 000/420/12 000/050/8 000/000/11 000/000/11 000/840/24 )ریال( نام تورها مبلغ ثبت

یکشنبه 

8/12/00 

  D1 C1   ساله 7و 6-5اسب   رده مسابقه

  125 115   115  ارتفاع موانع
  دوبخشی نرمال دوبخشی نرمال   دوبخشی نرمال  جدول داوری

شنبه دو

9/12/00 

 O1   نوجوان -نونهال اسب خالص ایرانی  B1 رده مسابقه

 110   110 105  135 ارتفاع موانع
 مخصوصدوبخشی   مخصوصدوبخشی مخصوصدوبخشی  مخصوصدوبخشی جدول داوری

شنبه سه

10/12/00 

  D C   ساله 7و 6-5اسب   رده مسابقه

  130 120   120  تفاع موانعار

  A2جدول  A2جدول    A2جدول   جدول داوری

چهارشنبه 

11/12/00 

 O2   نوجوان -نونهال اسب خالص ایرانی  B رده مسابقه

 115   115 110  140 ارتفاع موانع

 A2جدول    A2جدول  A2جدول   A2جدول  جدول داوری

پنجشنبه 

12/12/00 

 فینال

  C1 B   ساله 7و 6-5سب ا  رده مسابقه

  140 125   120  ارتفاع موانع

  راندوینینگ 276ماده  با یک باراژ   با باراژ همزمان  جدول داوری

 جمعه

13/12/00 

 فینال

 O3   نوجوان -نونهال اسب خالص ایرانی  A1 رده مسابقه

 120   120 115  145 ارتفاع موانع
 A2جدول    با یک باراژ باراژبا  ندیدورا  با یک باراژ جدول داوری

 سنی مجاز برایرده 

 نام هر تورثبت

 نوجوانان تا بزرگساالن
نونهاالن و 

 نوجوانان

نونهاالن تا 

 بزرگساالن

نوجوانان تا 

 بزرگساالن

 فقط مالکین

 بزرگسال 

 سال به باال 21 سال به باال 15 سال به باال 12 سال  18تا  12 سال به باال 15
 

 

       و قهرمانی کشور اسب خالص ایرانیهای برتر تور جدول جوایز مقام

 تور

 اسب  

خالص 

 ایرانی

 پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

 ریال 000/000/5 ریال 000/000/6 ریال 000/000/8 ریال 000/000/10 ریال 000/000/20 105رده  -روز اول

 ریال 000/000/6 ریال 000/000/8 ریال 000/000/10 ریال 000/000/20 ریال 000/000/30 110رده  -روز دوم

 ریال 000/000/40 ریال 000/000/70 ریال 000/000/90 ریال 000/000/150 ریال 000/000/250 ایرانی قهرمانی کشور اسب خالص

 باشد(میمیلیون تومان  420)جمع جوایز نقدی اهدایی این دوره از مسابقات بیش از 
 

 



 
 

 همین دوره جام صدران پیشرو اسبدزدوا
 هاها و تورشرایط و ضوابط شرکت در رده

 

                
 

 (ثبت نام فقط از طریق سایت فدراسیون امکان پذیر است) .باشدمی مسابقه 3نام سوارکاران در هر تور بصورت سری برای مبلغ ثبت -1

های متفاوتی نیز استفاده نمایند ولی های تور از اسبشند و در هر یک از ردهنام داشته باثبت 2توانند سوارکاران در هر تور می -2

 فقط با اسب برتر جایزه دریافت خواهند کرد.

 های مختلف رعایت نمایند.بندی اسب خود را در تورها و ردهسوارکاران جوان و بزرگسال الزم است رده -3

 توانند درتورها استفاده نمایند.گردد و از هر اسبی میالن و نوجوانان لحاظ نمیها برای سوارکاران رده سنی نونهابندی اسبرده -4

نیز شرکت تور کوچک  D1توانند در رده ( قرار دارد میD-C1-Cها طبق مقررات ملّی در گروه )بندی آنهایی که ردهاسب -5

 نمایند.

تور متوسط نیز شرکت  C1تواند فقط در رده قرار دارد می (C-B1-B)ها طبق مقررات ملی در گروه بندی آنهایی که ردهاسب -6

 نمایند.

 رده مالکین شرکت کنند. 3توانند در هر بوده و تمامی سوارکاران مالکین می (120-115-110)های تور مالکین به ترتیب رده -7

سوارکاری به عنوان اسب خالص  هایی اجازه شرکت در تور اسب خالص ایرانی را دارند که در معاونت فنی فدراسیوناسب -8

ارائه پاسپورت اسب  ثبت و مجوزات الزم برای شرکت در این مسابقات را داشته باشد.دره شور و عرب(  -کرد -)ترکمنایرانی 

 در روز مسابقه الزامی است.

 د.به این مهم توجه نمایینام باشد، الزم است برای ثبتمبنای سن برای شرکت درمسابقات )سال میالدی( میعزیز سوارکاران  -9

گیری های شرکت کننده بدون اطالع قبلی در مسابقات نمونهکمیته ضد دوپینگ فدراسیون سوارکاری ممکن است از اسب -10

 بایست همکاری الزم را با کمیته ضد دوپینگ داشته باشند. دوپینگ انجام دهند. سوارکاران می

 سوی شبکه دامپزشکی محل باشگاه خود را به همراه داشته باشند.سوارکاران گواهی سالمت اسب صادره از  -11

 عضویت در فدراسیون پزشکی ورزشی و داشتن کارت بیمه ورزشی جهت شرکت در مسابقات الزامی است. -12

ز های خود و مالک آن را پس از احراز مالکیت بر اساس شرایط اعالم شده ابایست مشخصات اسبتمامی شرکت کنندگان می -13

 نام مسابقه نمایند.سوی معاونت فنی فدراسیون، در آن واحد ثبت و سپس اقدام به ثبت

ها توسط ناظران و نماینده معاونت فنی کنترل و چنانچه اسب در معاونت فنی در جریان برگزاری مسابقه میکروچیپ اسب -14

امانه معاونت فنی مغایرت داشته باشد، از شرکت ها با اطالعات ثبت شده در سنامی اسبثبت نشده باشد و یا اطالعات ثبت

 جلوگیری به عمل خواهد آمد.در مسابقه اسب 

. این بهداشتی ستاد ملّی مبارزه با ویروس کرونا و ابالغی از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی اجرا خواهد شدهای تکلپرو -15

 و استفاده از ماسک برای تمامی حاضرین در محل مسابقه الزامیست. گرددتماشاچی برگزار می مسابقه بدون

بایست از مانژ تمرین تعیین شده توسط برگزار کننده استفاده نمایند. در ارکاران شرکت کننده در این رویداد فقط میسو -16

صورت مشاهده کالنتران و یا دریافت گزارش رسمی، سوارکارانی که در مانژهای دیگر مسابقه تمرین کرده باشند به تشخیص 

 شوند.هیأت داوران از مسابقه محروم می

 

  ( دوازدهمین دوره جام صدران پیشرو اسبA1جوایز ویژه فینال تور بزرگ )رده 

  

 

 

 

 

 (  801زودپز دیجیتال )سوم مقام      (     پارچه روما 27رسویس )دوم مقام          (R06فوت  6یخچال )اول مقام      
      



 
 

 جام صدران پیشرو اسبدهمین دوره زدواهای برتر جدول جوایز نقدی اهدایی به مقام

     1400ماه  اسفند 13لغایت  8
 

 چچچچچچچچچچچ

 مقام
Small Tour Young Horse Juniors Tour 

D1   D   C1  (Final)   115 110 

 ریال 000/000/9روبان+  ریال 000/000/15روبان+  ریال 000/000/50+ روبان ریال 000/000/40روبان+  ریال 000/000/25روبان+  اول

 ریال 000/000/7روبان+  ریال 000/000/10روبان+  ریال 000/000/35روبان+  ریال 000/000/25روبان+  ریال 000/000/15روبان+  دوم

 ریال 000/000/6روبان+  ریال 000/000/8روبان+  ریال 000/000/25روبان+  ریال 000/000/15روبان+  ریال 000/000/10روبان+  سوم

 ریال 000/000/5روبان+  ریال 000/000/7روبان+  ریال 000/000/20روبان+  ریال 000/000/10روبان+  ریال 000/000/9روبان+  چهارم

 ریال 000/000/4روبان+  ریال 000/000/6روبان+  ریال 000/000/15روبان+  ریال 000/000/9روبان+  ریال 000/000/8روبان+  پنجم

 ریال 000/000/3روبان+  ریال 000/000/5روبان+  ریال 000/000/12روبان+  ریال 000/000/8روبان+  ریال 000/000/7روبان+  ششم

 ریال 000/000/2روبان+  ریال 000/000/4روبان+  ریال 000/000/10روبان+  ریال 000/000/7روبان+  ریال 000/000/6روبان+  هفتم

 ریال 000/000/2روبان+  ریال 000/000/3روبان+  ریال 000/000/8روبان+  ریال 000/000/6روبان+  ریال 000/000/5روبان+  هشتم

 ریال 000/000/2روبان+  ریال 000/000/3روبان+  ریال 000/000/6روبان+  ریال 000/000/5روبان+  ریال 000/000/4روبان+  نهم

 ریال 000/000/2روبان+  ریال 000/000/3روبان+  ریال 000/000/6روبان+  ریال 000/000/5روبان+  ریال 000/000/4روبان+  دهم

 ریال 000/000/54 ریال  000/000/64 ریال 000/000/223 ریال 000/000/160 ریال 000/000/117 جمع
 

 مقام
Medium Tour Young Horse Juniors Tour 

C1   C   B  (Final)   120 115 

 ریال 000/000/11روبان+  ریال 000/000/20روبان+ ریال 000/000/130 +روبان ریال 000/000/50روبان+  ریال 000/000/35روبان+ اول

 ریال 000/000/9روبان+  ریال 000/000/15روبان+  ریال 000/000/70روبان+  ریال000/000/35روبان+  ریال 000/000/25روبان+  دوم

 ریال 000/000/8روبان+  ریال 000/000/10روبان+  ریال 000/000/50روبان+  ریال 000/000/25روبان+  ریال 000/000/15روبان+  سوم

 ریال 000/000/7روبان+  ریال 000/000/8روبان+  ریال 000/000/40روبان+  ریال 000/000/20روبان+  ریال 000/000/10روبان+  چهارم

 ریال 000/000/6ان+ روب ریال 000/000/7روبان+  ریال 000/000/30روبان+  ریال 000/000/15روبان+  ریال 000/000/9روبان+  پنجم

 ریال 000/000/5روبان+  ریال 000/000/6روبان+  ریال 000/000/25روبان+  ریال 000/000/12روبان+  ریال 000/000/8روبان+  ششم

 ریال 000/000/4روبان+  ریال 000/000/5روبان+  ریال 000/000/20روبان+  ریال 000/000/10روبان+  ریال 000/000/7روبان+  هفتم
 ریال 000/000/3روبان+  ریال 000/000/4روبان+  ریال 000/000/12روبان+  ریال 000/000/9روبان+  ریال 000/000/6روبان+  شتمه

 ریال 000/000/3روبان+  ریال 000/000/4روبان+  ریال 000/000/12روبان+  ریال 000/000/9روبان+  ریال 000/000/6روبان+  نهم
 ریال 000/000/3روبان+  ریال 000/000/4روبان+  ریال 000/000/12روبان+  ریال 000/000/9روبان+  لریا 000/000/6روبان+  دهم
 ریال  000/000/77 ریال 000/000/83 ریال 000/000/473 ریال 000/000/248 ریال 000/000/163 جمع

 

 مقام
Big Tour Young Horse Juniors Tour  

 B1    B    A1  (Final)   120  (Final) 120  (Final) 

 ریال 000/000/13 +روبان ریال 000/000/25روبان+  ریال 000/000/300+روبان ریال 000/000/150روبان+ ریال 000/000/90روبان+ اول

 یالر 000/000/10روبان+  ریال 000/000/20روبان+  ریال 000/000/150روبان+  ریال 000/000/80روبان+  ریال 000/000/50روبان+  دوم

 ریال 000/000/9روبان+  ریال 000/000/15روبان+  ریال 000/000/100روبان+  ریال 000/000/50روبان+  ریال 000/000/35روبان+ سوم

 ریال 000/000/8روبان+  ریال 000/000/12روبان+  ریال 000/000/70روبان+  ریال 000/000/40روبان+  ریال 000/000/30روبان+  چهارم

 ریال 000/000/7روبان+  ریال 000/000/10روبان+  ریال 000/000/50روبان+  ریال 000/000/30روبان+  ریال 000/000/20 روبان+ پنجم

 ریال 000/000/6روبان+  ریال 000/000/8روبان+  ریال 000/000/30روبان+  ریال 000/000/20روبان+  ریال 000/000/15روبان+  ششم

 ریال 000/000/5روبان+  ریال 000/000/7روبان+  ریال 000/000/20روبان+  ریال 000/000/15وبان+ ر ریال 000/000/12روبان+  هفتم

 ریال 000/000/4روبان+  ریال 000/000/6روبان+  ریال 000/000/15روبان+  ریال 000/000/12روبان+  ریال 000/000/10روبان+  هشتم

 ریال 000/000/4روبان+  ریال 000/000/6روبان+  ریال 000/000/13روبان+  الری 000/000/12روبان+  ریال 000/000/10روبان+  نهم

 ریال 000/000/4روبان+  ریال 000/000/6روبان+  ریال 000/000/13روبان+  ریال 000/000/12روبان+  ریال 000/000/10روبان+  دهم

 ریال 0000/000/94 ریال 000/000/115 ریال  000/000/840 ریال 000/000/493 ریال 000/000/342 جمع
   

  گردد.نفر اهداء می 16و حداکثر  5جوایز نقدی با توجه به تعداد شرکت کنندگان در هر رده، به یک چهارم با رعایت حداقل 

 گرددمی)اول تا سوم تورهای مالکین( و )اول تا سوم فینال تور نوجوان( اهدا -ها(تورهای )اول فینال تندیس صدران پیشرو اسب به مقام. 


