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ورزش س�وارکاری یکی از رش�ته های ورزش�ی است 
ک�ه دین اس�ام ه�م ب�ه آن پرداخته اس�ت و توصیه 
حضرت محمد)ص(را همراه دارد.این ورزش که بس�یار 
مفرح،بانشاط و پرهیجان می باشد. مدت هاست مورد 

توجه مسئولین و آحاد جامعه قرار گرفته است.
سوارکاری زیر مجموعه های مختلفی دارد.سوارکاری 
ش�ناخته ش�ده و یکی از ورزش های اس�ت که موارد 
مش�ترک بین آقایان و بانوان ورزش دوست برگزار می 

گردد و مورد توجه قرار گرفته است .
مسابقات پرش با اسب بصورت انفرادی وبعضا تیمی در 
سطح باشگاهی،استانی،کشوری و بین المللی برگزار می 

گردد.
در گذشته های دور شکار روباه بسیار رواج داشت و این 
فعالیت نیاز به اسبهای داشت که قابلیت پرش از موانع 

طبیعی را داشته باشند.
لذا رش�ته ورزش�ی پ�رش با اس�ب که ام�روزه ما می 
شناسیم،ماحصل مسابقاتی است که شکارچیان روباه 

بین خود برگزار می کردند.
توس�عه و پیشرفت علوم ورزش�ی خصوصا مسابقات 
سواری،پرش با اسب در نهایت مواجه شد براین موضوع 
که پ�رش از روی موانع متعدد و جایگزین ش�کار روبا 

گردید.
در واقع هدف از پرش یک اسب به همراه سوارکار،طی 
مسیرهای طراحی شده بدون هر گونه خطایی می باشد.
اگ�ر هر قس�متی از موان�ع بیفتد و یا اس�ب از پریدن 
خودداری کند امتیاز های منفی تدوین ش�ده ای برای 

سوارکار در نظر گرفته می شود.
برنده هر مسابقه پرش با اسب،سوارکار و اسب می باشد.
براس�اس قوانین تعریف ش�ده و نظر داوران و قوانین 
مسابقات امتیاز دهی و امتیاز سنجی به ثبت کمترین 
زمانی که منجر به طی مسیر یا کمترین خطای مرتکب 

شده باشد تعیین می گردد.
در حال حاضر می توان از هر نژاد در این رشته :

هولشتاین،سل فرانس،Kwpn  را بعنوان شاخص ترین 
و بهترین نژادها برای رش�ته ورزش سوارکاری پرش با 

اسب نام برد.

جلیل خودرو ، حامی ورزش رشته 
سوارکاری پرش با اسب استان یزد

سید عباس سید حسنی قهرمان چندین 
سال پیاپی مسابقات پرش با اسب استان یزد؛

شرکت جلیل خودرو و نمایندگی کد 4002 ایران خودرو یزد
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نخستین مسابقه پرش های با اسب در 
نیمه دوم قرن هجدهم در کش�ورهایی 
فرانسه،ایرلند،روسیه،انکلستان  چون 
و امریکا برگزار ش�د  در نیمه دوم قرن 

هیجدهم در کشورهایی
در ان زم�ان پرش از موانع یک حرکت 
پیشرفته درساژ به شمار می رفت و در 
سال 1875 به حرکات سواری عالی در 
نمایش مدرسه سواری سمیور فرانسه 

اضافه شده.
به تدریج مس�ابقات پ�رش جنبه بین 
دوره  دومی�ن  در  و  یافتن�د  الملل�ی 
المپیک در س�ال 1900 مس�ابقه پرش 
در س�ه زمین�ه پ�رش ارتفاع،ط�ول و 
پرش گزی�ده، پیش بینی اما وارد بازی 
ها نش�د.در همین س�ال یک مس�ابقه 
دو جانبه بین افس�ران آلم�ان و ایتالیا 
ترنی�ب داده ش�د ک�ه م�ی ت�وان انرا 
نخستین مس�ابقه بین المللی به شمار 

آورد.
در المپی�ک 1904س�نت لوئی�س علی 
رغ�م پیش�نهاد مکرر،مس�ابقه ه�ای 
س�واری جزو بازی ها ق�رار نگرفت،اما 
در دوره بعد کمیته بین المللی المپیک 
پذیرفت که این مس�ابقه ها در المپیک 

1908 لندن برگزار شود، به شرط اینکه 
حداق�ل 24 نف�ر از 6 کش�ور داوطلب 
شرکت داشته باشند.ولی با وجود اینکه 
88 نفر از 8 کش�ور ش�رکت کردند، در 
لحظه اخر مسابقه های سواری از لیست 
رشته ها حذف شد.باالخره در المپیک 
1912 استکهلم مسابقه های سوارکاری 
در سه رشته درساژ، سه گانه و مسابقه 

پرش برای اولین بار برگزار شد.
در بخ�ش پرش، برای پ�رش از هرمانع 
10امتی�از در نظر گرفته می ش�ود و به 
ازا نخس�تین امتن�اع 2 امتیاز، دومین 
امتن�اع و یا افتادن اس�ب و س�وارکار 
4 امتیاز و س�ومین امتناع و یا افتادن 
سوارکار فقط 6 امتیاز از مجموع امتیاز 

های سوارکار کم می شود.
بلندترین مانع این مس�ابقه دیواری به 
ارتف�اع 1/40 متر و عری�ض ترین آنها 

مانع آب به عرض 4 متر بود 
و تعداد مانع فقط 15 مانع بود .در سال 
1921 با تاسیس فدراسیون سوارکاری، 
این رشته دارای انسجام بیشتری بود.

اما دوران شکوفایی آن در سالهای پس 
از جن�گ جهانی دوم می باش�د.دز این 
زمان بود که عاوه برمس�ابقات المپیک 

،مس�ابقههای جهانی دیگ�ری همچون 
قهرمان�ی پرش با اس�ب م�ردان جهان 
1953، مسابقات قهرمانی پرش با اسب 
جهانی زنان در سال 1965،مسابقه های 
جام ملل و مسابقه قهرمانی تیم جهانی

CSIE   و جام ه�ای جام های گوناگون 
پایه گذاری شد. 

اولی�ن اعضای فدراس�یون بین المللی 
فرانس�ه،  کش�ورهای  س�وارکاری 
دانم�ارک،  ،ایتالی�ا،  بلژی�ک  س�وئد، 

نروژ،ژاپن،آمریکا و آلمان بودند.
کش�ور ای�ران نی�ز در س�ال1959 ب�ه 
فدراس�یون بی�ن الملل�ی س�وارکاری 
بدانید،بیشترین  نیس�ت  بد  پیوس�ت. 
ارتفاعی که اس�ب و س�وارکار رسما از 
روی آن عب�ور کرده ان�د، رکورد 2/47 
مت�ر اس�ت که در س�ال 1949 توس�ط 
مورالس از ش�یلی با اسب هوالسو ثبت 
شده اس�ت.رکورد رس�می پرش طول 
نیز 8/40متر که در س�ال 1975 توسط 
آندره فریرا با اسب سامتینگ در حین 
ی�ک رویداد بی�ن الملل�ی در آفریقای 

جنوبی ثبت گردیده است . 
ترجمه رخشان راد پور 
داور بین المللی پرش با اسب

تاریخچه
مسابقات

پرش
با اسب
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سوارکاران ایرانی از نظر فنی و مهارت 
و تخصص در سطح باالیی قرار دارند

داور و کالنتر فدراسیون سوارکاری و هیأت های استان ها:

در خدم�ت آقای سلس�له ذاکری�ن، داور و کانتر با 
فدراسیون سوارکاری و هیأت های استان ها هستیم 
تا در خصوص فعالیت ه�ا و موفقیت ها و دیدگاهها و 
ارزیابی هاشون در خصوص این رشته پرطرفدار جویا 

شویم. با هم این گفتگوی صمیمی را مرور می کنیم.
لطفا کمی از خودتان و بیوگرافی تان بگوئید.

من از سال 1370 ورزش سوارکاری را به صورت جدی 
در رش�ته پرش با اس�ب دنبال کردم و توانس�تم در 
مسابقات استانی و کشوری و نیروهای مسلح شرکت 
کنم.همچنی�ن در س�ال 1371 م�درک داوری پرش 
با اس�ب را اخذ و تا کنون به عن�وان داور و کانتر با 
فدراسیون سوارکاری و هیأت های استان ها همکاری 

دارم. 

موقعیت سوارکاران پرش کار و ورزش پرش با اسب و 
همچنین اسب های تربیت شده در ایران از نظر شما 

چگونه است؟ 
خوش��بختانه بس��یاری از س��وارکاران ایرانی از نظر فنی و 
مهارت و تخصص در س��طح باالیی قرار دارند و در صورت 
وجود شرایط و برنامه ریزی مناسب از سوی مسئوالن امکان 
حضور در میادین بین المللی به خصوص مسابقات آسیایی را 
خواهند داشت و می توانند سکوهای قهرمانی را فتح کنند و 

مقام های برتر را بدست آورند.

س�رمایه گذاری بر روی این رش�ته ورزش�ی در چه 
وضعیتی قرار دارد؟

عموماً س��رمایه گذاری در ورزش س��وارکاری توسط بخش 
خصوصی انجام شده است و رشته پرش با اسب هم مستثنی 
نیس��ت، احداث باشگاه و مجموعه های سوارکاری، خرید و 
تولید اسب های ورزشی، تهیه لوازم و تجهیزات سوارکاری 
و برگزاری و میزبانی مس��ابقات، همه و همه توسط بخش 
خصوصی که عالقمند به سوارکاری هستند، سرمایه گذاری 
ش��ده است. در همین راستا سوارکاری در سال های اخیر با 
استقبال خوب مردم مواجه شده و اشخاص بسیاری در رشته 
پرش با اسب وارد شده و به یادگیری این ورزش پرداخته اند.

در مسابقات بیشتر از چه نوع اسب ها و با چه اصالتی 
استفاده می شود؟

در حال حاضر اس��ب هایی که در مس��ابقات مهم و رده باال 
توسط سوارکاران استفاده می شود عموماً خارجی بوده و از 
کشورهای صاحب نام اروپایی در عرصه سوارکاری و تولید 
و پرورش اس��ب برای مس��ابقات پرش با اسب خریداری و 
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وارد ایران ش��ده اس��ت. در طی چند سال گذشته به علت رونق واردات 
اس��ب، در مسابقات حضور اسب های تولید داخل و تربیت شده داخلی 
رونق چندانی نداش��ته و بیشتر سوارکاران از اسب های خارجی استفاده 
می کردند. ولی به تازگی با برگزاری مسابقات اسب های ایرانی و زائیچه 
ایران توسط هیأت های استان ها موجب شده تا تولید و تربیت اسب های 
با نژادهای ایرانی بیشتر شود و این مسابقات در سطوح و رده های پایینتر 

شروع شده است.

با توجه به حضور شما در مسابقات سال گذشته پیشرفت کمیته 
پرش نسبت به سالهای گذشته را چگونه ارزیابی می کنید؟

بنده برای اولین بار که در اواخر س��ال 97 برای داوری مس��ابقات پرش 
با اسب قهرمانی اس��تان یزد آمدم، متوجه تالش ها و برنامه های بسیار 
خوبی شدم که به اجرا گذاشته شده بود و موجب رونق و گسترش رشته 
پرش با اس��ب در استان یزد شد.این برنامه ها و اقدامات کمیته پرش با 
اس��ب هیأت جناب آقای جلیلی و با حمایت های ریاست محترم هیأت 
اس��تان جناب آقای بیک در جهت توس��عه رش��ته پرش با اسب، که با 
برگزاری کالس های توجیهی طراحی مسیری و داوری که توسط استاد 
علی دهدشتی انجام شده قابل تقدیر است. اجرای این برنامه ها تاکنون 
نیز ادامه داش��ته و مسابقات پرش با اس��ب در سال جاری نیز بصورت 
منظم برگزار و با اس��تقبال سوارکاران و باشگاه ها روبرو بوده است.قطعاً 
با حمایت های ریاست محترم هیأت سوارکاری استان همچون گذشته 
و بهره گیری متناسب از مربیان، متخصصان و اعضای جامعه سوارکاری 
اس��تان یزد و شناسایی استعدادها، شاهد رشد و توسعه هر چه بیشتر 

رشته پرش با اسب در سطح استان خواهیم بود

سطح کیفی برگزاری مسابقات را چگونه می بینید؟
این که در طی دو س��ال گذشته مسابقات بصورت مستمر برگزار شده 
است نشان دهنده برنامه ریزی خوب و استفاده از عالقمندان به سوارکاری 
و آموزش های مناسب بوده و کیفیت برگزاری مسابقات نیز قابل توجه 
و خوب اس��ت ولی می شود این کیفیت را افزایش داد که این مهم نیاز 
به حمایت جدی مسئوالن به ویژه فدراسیون سوارکاری در تجهیز لوازم 

برگزاری مسابقه و تکمیل کادر فنی و تخصصی دارد.

در چه بخشی در این رشته، خاء و کمبود احساس می شود؟
داور پرش با اسب به تعداد کافی در استان داریم ولی خالء وجود کالنتر، 
دامپزشک و طراح مسیر در مس��ابقات احساس می شود که الزم است 
هیأت اس��تان از مسئوالن و کمیته های فدراسیون سوارکاری مطالبه و 
پیگیری نمایند تا اقدام جدی در خصوص برگزاری کالس های آموزشی 
مورد نیاز و صدور مدارک رس��می صورت پذیرد.خوشبختانه در استان 
چند باشگاه سوارکاری بسیار خوب برای برگزاری مسابقه وجود دارد و 
مالکان باشگاه ها شرایط و تجهیزات مناسبی را تهیه و در اختیار هیأت 
برای برگزاری مسابقات قرار داده اند. ولی وجود تجهیزاتی شامل میخ های 
ایمنی )س��فتی کاپ( برای موانع، سیستم چش��م الکترونیک و موانع 

متنوع تر ضروری به نظر می رسد. 

استان یزد چقدر آمادگی میزبانی مسابقات کشوری را دارد؟
همانطور که قبالً هم اشاره کردم چند باشگاه سوارکاری مناسب و بسیار 
خوب برای مس��ابقات دارید که امکان برگزاری مس��ابقات کشوری در 
آن باش��گاه ها وجود دارد که با برنامه ریزی و زمانبندی دقیق مسابقه از 
استانهای تهران، قم، اصفهان، کرمان، شیراز، خراسان و... شرکت خواهند 
نمود و با حضور سوارکاران استان یزد در رده¬های مختلف سنی رقابت 
دیدنی به نمایش گذاشته خواهد شد.وجود شهر تاریخی یزد با مناطق 
گردشگری زیبا و بهره مندی از منطقه کویری، برگزاری مسابقات پرش 
با اس��ب کشوری را با استقبال چشمگیر سوارکاران استان های مختلف 

روبرو خواهد کرد.

آی�ا امکان برگ�زاری مس�ابقات درون منطق�ه ای )یزد-کرمان 
-اصفهان -شیراز( با میزبانی دوره ای هر استان را داریم؟ 

بله داریم، تعامل با هیأت های س��وارکاری استان های همجوار می توان 
مسابقات منطقه ای از جمله مسابقات تیمی باشگاهی )لیگ( و یا تیمی 
استانی را برگزار نمود. لذا این مهم با برنامه¬ریزی و تهیه آئین¬نامه الزام 

آور امکان پذیر خواهد بود.



روند مسابقات پرش با اسب در استان 
یزد، رو به پیشرفت و تعالی است

رئیس کمیته پرش با اسب استان یزد:
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با توجه به جایگاه مس�ابقات پرش با اس�ب در سطح استان 
یزد، گفتگوئی با آقای سید محسن جلیلی پیرامون فعالیت های 
اثربخش وی و همچنین وضعیت این مسابقات انجام داده ایم که 

مرور می کنیم.

لطفا مختصری از بیوگرافی، فعالیت کاری و اجتماعی خود را 
بفرمایید؟

بنده سید محسن جلیلی متولد  اولین ماه از بهار ۱۳۵۰ ،زاده و ساکن 
یزد و دارای  مدرک تحصیلی لیس��انس هس��تم، همچنین دوره های 
مدیریت )توانمند سازی مدیریتی ( را در سازمان مدیریت صنعتی تهران 
گذرانده ام و هم اکنون نیز مدیرعامل ش��رکت جلیل خودرو و صاحب 
امتیاز نمایندگی مجاز محصوالت ای��ران خودرو کد ۴۰۰۲یزد ، رئیس 
انجمن صنفی نمایندگی های ایران خودرو در استان یزد، نایب رئیس و 

عضو اتحادیه صنف خدمات خودرویی شهرستان یزد نیز هستم.

جناب آقای جلیلی حدود یکس�الی می باش�د که سکان دار 
کمیته پرش با اسب استان یزد اید چقدر از اهداف و برنامه های 

شما در این مدت عملیاتی شده است؟
از جمله اهداف کمیته پرش که به ثمر رسید شامل دعوت از اساتید 
برجسته بین المللی جهت حضور در برگزاری مسابقات طبق قوانین ملی 
پرش از طراح مسیر تا داوری و کالنتری و درخواست از باشگاههای استان 
برای همکاری با کمیته پرش با اسب و تجهیز کمیته پرش برای سهولت 
در کار اس��ت.همچنین دعوت از عوامل با تجربه در امر برگزاری، ارتقا و 
اموزش در زمینه داوری و کالنتری، برگزاری کالس اموزشی جهت ارایه  
قوانین  پرش برای مربیان و س��وارکاران،ایجاد روابط نزدیک و صمیمی 
بیشتر میان سوارکاران، ایجاد انگیزه برای سوارکاران و برگزاری مسابقات 

پرش با اسب بطور منظم طبق تقویم است.

به نظر ش�ما روند فعالیت مس�ابقات پرش با اسب استان در 
آینده چگونه است و آن را در چه سطحی ارزیابی می کنید ؟

رو به پیش��رفت بوده چراک��ه اکثریت ابراز خرس��ندی می نمایند و 
همچنین حضور و تعداد ش��رکت کنندگان در مسابقات تاحدی بیانگر 

این موضوع می تواند باشد.

آخرین مسابقه سال98 گویا 25 بهمن برگزار می گردد، کمی 
در مورد این مسابقه توضیح بفرمایید؟

مسابقه ۲۵ بهمن 9۸ قهرمان استانی میباشد ،طبق تقویمی که در 
ابتدای سال ارائه شد برنامه ریزی گردیده است و باتوجه به  سوارکاران  
آماده ، این مس��ابقه در دو  رده برگزار می ش��ود رده زیر ۱۸ سال و رده 
باالی ۱۸ س��ال ر و درهر رده به مقام اول تا سوم جایزه اهدا می گردد. 
همچنین  از آقای رامین شفیعی طراح مسیر بین المللی و عضو فدراسیون 
جهانی و آقای مرتضی سلسله ذاکرین سرداور و  آقای مسعود ایلخانی 

سرکالنتر دعوت بعمل امده است

آیا برنامه ریزی و تقویم برای سال 99 تدارک دیده شده است؟
در حال حاضر بصورت قطعی چیزی اعالم نکردیم.

 آق�ای جلیلی می تونایم این قول را به خوانندگان بدهیم که 
همچنان شما و مجموعه خوب جلیل خوردرو مثل همیشه حامی 

مسابقات پرش با اسب استان هستند؟
باعنایت به عالقه زیاد مجموعه ش��رکت جلیل خودرو به سوارکاری 
پرش با اسب همیشه حامی مسابقات خواهد بود همچنین اسب جدید 
جلیل خودرو در سال اینده همانند سال های گذشته در مسابقات خارج 

از استان  شرکت خواهد کرد.

تاکنون چه تعداد مسابقه برگزار شده است؟
سال 9۸ تا نیمه دوم بهمن ۲۱ مسابقه برگزار شده است

حضور ش�رکت کنندگان نس�بت به سال گذش�ته را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

از سال گذشته آمار شرکت کننده ها دو برابر شده است.

در راستای بهبود و ارتقا سطح فنی و کیفی مسابقات اقداماتی 
هم صورت گرفته است؟

بله دعوت از داور و طراح مسیر بین المللی جهت ارتقا و تشکیل کالس 
برای کلیه سوارکاران مربیان داوران، در این راستا مرتضی سلسله ذاکرین 
به عنوان داور و رامین ش��فیعی به عنوان طراح مسیر انتخاب شده اند.
همچنین از مدوعین ازجمله شهردار، شواری شهر ،فرماندار و  استاندار 

نیز دعوت به عمل آمده است.

جناب آقای جلیلی جهت جذب تماشاچیان و معرفی ورزش 
پرش با اسب اقدامی صورت گرفته است؟

اهدا جایزه به قید قرعه کشی  به تماشاچیان برای جذب بیشتر صورت 
می گیرد.همچنین برای سرگرمی و تنوع به اجرای موزیک زنده و اجرای 
چالش آب و انداختن نفر اول بزرگس��ال به برکه احداث ش��ده در مانژ 
می پردازیم گفتنی است چاپ دفترچه پرش برای ارائه لیست سوارکاران 
شرکت کننده بهمراه بخشنامه برای بهبود در برگزاری نیز صورت گرفته 

است.



رتبه های برتر در مس�ابقات قهرمانی پرش با اسب استان یزد 
جام فجر در باشگاه سوارکاری پرتوسبز شامل رده نونهاالن، 

نوجوانان، رده مالکین و رده بزرگساالن .
گفتنی است در رده نونهاالن، مقام اول به یوسف مرزنگوشی 
با اس�ب پیکولینی از باش�گاه صفاییه و مقام دوم به یاسمین 
امیری با اس�ب ردونیز از باش�گاه صفاییه و مقام سوم به مینا 

یک کامی با اسب گیلدا از باشگاه توسن کبیر تعلق گرفت.
همچنین رده نوجوانان ش�امل مقام اول ویژه سبحان کمالي 
با اس�ب کیمیا از باشگاه پرتو سبز، مقام دوم برای مبین وطن 
خواه با اس�ب ریگونزو از باش�گاه باغش�هر و مقام سوم برای 

حسین مهینی با اسب آهو از باشگاه پرتو سبزبود.
در رده مالکین نیز مقام اول از آن مجید س�بز چمنی با اسب 
سانوزا از باشگاه پرتو سبز، مقام دوم از آن علی عسکرشاهی 
با اس�ب ژوزف5 از باشگاه باغش�هر و مقام سوم از آن محمد 

ایمان بلبلی نیا با اسب توناکیز از باشگاه پرتو سبز شد.
رده بزرگساالن نیز شامل مقام اول برای محسن صفار زاده با 
اسب پاپیلو از باشگاه پرتو سبز، مقام دوم برای مختار نصیري 

با اسب کارتریناگون از باشگاه باغشهر و مقام سوم برای کاوه 
حداد زاده با اسب پوییسی از باشگاه شبدیز است.

این رویداد ورزش�ی در س�ال گذش�ته با حضور رئیس اداره 
ورزش جوانان استان یزد جناب آقاي مسعود شریعتی،معاون 
عمرانی اس�تانداری جن�اب آقای مهن�دس صادقیان،معاون 
ورزش و جوان�ان اس�تان جناب آقای هاش�می،رئیس هیئت 
س�وارکاري یزد جناب آقاي س�عید بیک و طراحي مس�یر و 
پارکورچیني علي دهدش�تی و س�ر کانتری آرش قهرماني 
و س�ر داوری مرتضي سلس�له ذاکری  و جمعي از مس�ئوالن 
سوارکاري استان برگزار شد و احکام قهرمانی، تندیس ویژه 

مسابقات، رزت و حمایل به حائزین مقام ها اعطا گردید.
در پایان نیز از پیشکسوتان و اساتید سوارکاری ایران جنابان 
اقای علی مرتضی سلسله زاکرین ،اسفندیار هوشمند ،آرش 
قهرمانی، شاهرخ مقدم و علی دهدشتی تقدیر و تشکر بعمل 
آم�د و از زحم�ات جناب آقاي س�ید محس�ن جلیلي رئیس 
کمیته پرش توسط جمعي از دوستان و پیشکسوتان و مربیان 

قدرداني شد.

قهرمانان رشته پرش با اسب
استان یزد در سال۱۳۹۷
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امتیاز بندی سوارکاران و رنکینگ استان یزد تا پایان سال منتهی به 20بهمن ۱۳۹٨

اسامی ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات پرش با اسب استان یزد

 سوارکاران به ترتیب امتیاز
نونهالرده

 یوسف مرزنگوشی 1

ایناز اخوندی2

نوجوانرده

 مبین وطن خواه 1

 مینا یک کامی 2

 ایمان بلبلی نیا3

 مبینا سادات علوی زاده4

نام و نام خانودگی ردیف 

بهار ابریشمی1

محمد امین حاجی صادقی2

سید محمد حسین دهقان دهنوی 3

مجید سبز چمنی 4

نجمه دهقان 5

سعید حسن نیا6

مختار نصیری7

علی سبحان 8

ابوالفضل سبیلی 9

امیر صالح داودی10

محسن صفار زاده11

امین ابوالحسن زاده 12

مینا یک کامی 13

علی عسکرزاده شاهی 14

سبحان کمالی 15

محمد ایمان بلبلی نیا 16

مبین وطن خواه 17

یوسف مرزنگوشی 18

آیناز آخوندی 19

بزرگساالنرده

 مختار نصیری1

سعید حسن نیا2

سید عباس سید حسنی3

نجمه دهقان4

 مجیدسبزچمنی5

کاوه حدادزاده6

 محسن صفارزاده7

کاوه حداد20

ملیسا کمالی 21

امیر عباس مزیدی 22

صادقی ایزدی 23

امیر عباس فیروزی 24

سید سامیار وکیل الساداتی 25

محمد مهدی حاجی صادقی 26

مهدی حاصلی 27

الیکا بهمنی 28

رها السادات غضنفری 29

رضا عسکری )کرمان(30

سید محمدرضا علی زاده31

دانیال حکیمیان 32

سحر سبحان 33

مها ولی زاده 34

محمد متین مشکاتیان راد35

مبینا السادات علوی زاده36

امیر حسین رحیمیان37

سید عباس سید حسنی 38

محمد آقابزرگی 39

زهرا فرمایشی 40

سید نیما میرجلیلی41

شایان مشکاتیان 42

محمد زارع  دهنوی 43

حسن خانی 44

مهرانه مدیر45

پرنیان انتظاری 46

ستایش السادات چاکرالعباس 47

سونیا توانگر 48

سهیل عقبائی 49

ستاره جعفریان  50

مرتضی ایزدی51

شیرین رحیمیان 52

فاطمه ایمانی 53

نواب نظری 54

شیرین ملکی 55

محمد آسال 56

مهدی دهقان 57

نام و نام خانودگی ردیف نام و نام خانودگی ردیف 



جام جلیل خودرو در چهار رده اس�ب مبتدی و سوار مبتدی 
،  Cنوجوانان و Dبزرگس�ال و با میزبانی باش�گاه سوارکاری 

پرتو سبز
بخش اول رده C نوجوانان شامل مقام اول برای مینا یکامی 
با اس�ب ویکتوریا از باشگاه توسن کبیر همراه با اهدایی کاپ 

وحمایل وحکم قهرمانی و رزت 
همچنین مقام دوم به مبین وطن خواه با اس�ب آهو از باشگاه 
باغشهر با اهدایی رزت و  حکم و مقام سوم ویژه محمدایمان 
بلبلي نیا با اس�ب توناکیز از باشگاه پازن تعلق با اهدای رزت 

و حکم همراه 
در رده D بزرگس�االن نیز مقام اول به رضا عس�کري با اسب 
پاپیتال از باش�گاه ش�بدیز کرمان با اهدائی جایزه نقدی 700 
هزارتومان و کاپ وکنس�انتره وین�رو  رزت و  حکم قهرمانی 

و  حمایل 
مقام دوم به سعید حسن نیا با اسب زدتو ازباشگاه باغشهر با 

اهدائی:جایزه نقدي 500 هزار تومان و رزت و حکم 
مقام سوم نیز از آن محسن صفار زاده با اسب پاپیلو از باشگاه 
صفایی�ه یزد به همراه اهدایی جایزه نق�دی 300هزارتومان و 

رزت و حکم 
در این جام از محس�ن محم�ودی مدیریت گل لوتوس تقدیر 

شد به پاس همراهی و حضورشان .

جـام جلیل خودرو
شهریور ۱۳۹٨ 

   رژه پونی سواران
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   چالش آب   رژه پونی سواران



س�ید عباس)فاض�ل( س�ید حس�نی متول�د 1363 دارای 
کارشناسی ارش�د تربیت بدنی و  علوم ورزش�ی ،دارای مدرک 
مربیگری درجه 2 و داوری درجه 2 پرش با اس�ب از فدراسیون 

سوارکاری ایران است.
وی  بجز فعالیت ثابت در حوزه پرش با اس�ب در رش�ته های 
استقامت استانی و کشوری، کورس و درساژ استانی فعالیت کرده  

و دارای مقام است.
سید حسنی، قهرمان چندین س�ال پیاپی مسابقات پرش با 
اس�ب استان است، همچنین در مسابقات کش�وری دارای مقام 
از جمله در جام پدیده س�ازان، جام نقش جهان، جام پیشرفت، 
جام بیستاک، جام رمضان، جام سرهنگ نشاطی و جام منطقه 

ای کرمان می باشد.
وی در م�ورد برخ�ی از فعالیت های�ش می گوی�د: م�ن نف�ر 
22رنگینک مسابقات پرش با اسب فدارسیون سوارکاری ایران 
در  رده C بزرگساالن و باالتر بعد از برگزاری  27  مسابقه در سال 
1395 بوده و برای اولین بار تنها نماینده استان یزد در مسابقات 
پرش با اسب قهرمانی کشورمان سال 1395 و CSIبین المللی در 
جمع 40نفر از برترین و پرامتیاز ترین سوارکاران کشور می باشم.
س�ید حس�نی:از مدیر محترم جلیل خودرو جناب مهندس 
جلیلی عزیز که در این جند سال اسپانسر و حامی بودند تا بتوانم 
در مسابقات خارج از استان شرکت کنم کمال تشکر و تقدیر را 

دارم.  

سید عباس سید حسنی ؛ قهرمان
چندین سال پیاپی مسابقات پرش با اسب
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  سفره شب یلدا

  برگزاری کالس پارکورچینی و کالنتری

جلسه هماهنگی با مدیران باشگاه ها برای برگزاری مسابقات

گزارش تصویری



  سفره شب یلدا  حضور معاونت امور مالی اداره ورزش و جوانان اقای شیخی

  برگزاری کالس پارکورچینی و کالنتری

جلسه هماهنگی با مدیران باشگاه ها برای برگزاری مسابقات

  حضور مسئوالن شهری در محل مسابقات
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سومین دوره از مسابقات پرش با اسب جام جلیل خودرو آبان 
ماه 98 با حضور مسولین ذی ربط در 3 رده برگزار گردید.

گفتنی است این سه رده شامل اسب مبتدی، سوار مبتدی و 
دو راندی با میزبانی باشگاه سوارکاری صفاییه بود.

در رده مبتدی، امیر صالح داودي و امیر حس�ین رحیمیان و 
سونیا توانگر از باشگاه شبدیز، مها ولی زاده از باشگاه باغشهر، 
محمدمتین مشکاتیان راد از باشگاه مزرعه پرورش اسب امینی 
توانستند مسیر مسابقه را بدون خطا بپیمایند همچنین اهدایی 

زرت و گواهی را دریافت کردند.

در رده دوران�دی نیز مقام اول به آیناز آخوندی با اس�ب 
پویس�ی از باش�گاه باغش�هر به همراه اه�دای کاپ، جایزه 
نق�دی، رزت و حک�م تعلق گرفت و مقام دوم از آن حس�ن 
خانی با اس�ب چری گلد از باش�گاه باغشهر با اهدای جایزه 

نقدی و رزت و حکم شد.
همچنین مقام سوم از آن نجمه دهقان با اسب پیکو از باشگاه 
باغش�هر با اهدای جایزه نق�دی و رزت و حکم و مقام چهارم از 
آن مبین وطن خواه با اسب سانست از باشگاه باغشهر با اهدای 

جایزه نقدی و رزت و حکم شد.

پانزدهمین دوره مسابقات پرش با اسب 
استان یزد به مناسبت هفته وحدت
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لیست باشگاه ها به ترتیب تعداد شرکت کنندگان در مسابقه

عوامل فنی و اجرایی برگزاری مسابقات پرش با اسب سال ۹۷-۹٨
 سال1397 فقط 4 باشگاه شرکت داشتند که در سال 1398 به 12 باشگاه رسیده است  

مجموع تعداد شرکت نام باشگاه  ردیف 
مدیریت باشگاه مالک باشگاه مکان کننده در کل مسابقات  

مختار نصیریوطن خواهتفت143 باغشهر 1

محمد حسین مهدی پور دکتر مرتاض یزد 54شبدیز2

سیدعلی گلزاریهیئت سوارکاری استان یزد یزد 52صفاییه3

زهرا بختیاریزهرا بختیاریتفت 34 پرتوسبز 4

حمیدرضا مشکاتیان رادبرادران مشکاتیان راد یزد 16توسن کبیر یزد 5

امیر جعفریان امیر جعفریان یزد 9اسب افرین6

سعید بیک سعید بیک اشکذر5پازن7

منصوریک کامی سعید امینی مهریز4پرورش اسب  امینی8

مهدی حاصلی مهدی حاصلی شیراز4هورس افتاب 9

**کرمان 3شبدیزکرمان10

محمد مهدی شکاری حاج منصور شکاریرفسنجان 3شکاری رفسنجان 11

تجملیان تجملیان یزد 1ملی 12

نام و نام خانودگی ردیف 

مهندس سعید بیک 1

سید محسن میرجلیلی2

سید علی گلزاری3

سعید ابوطالبی 4

سعید حسن نیا 5

مهدس محمد هادی چرخکار6

سیدعباس سید حسنی )فاضل(7

ابوالفضل زارع8

علی نعیمی پور 9

عباس علیپور 10

دکترمسعود نبی میبدی 11

احسان احتشام زاده12

مجید روحی پناه 13

مهدی دهقانی 14

منصور یک کامی 15

مختار نصیری16

محمد مهدی شیبی 17

رضا رحمانی 18

رامین شفیعی  19

سید علیرضا غضنفری20

مهندس محمدرضا توانگر 21

حامد اسامی )صداب ناب(22

محمد صادق منتظری )گروه ماهک(23

محمد اصالح 24

استاد علی مرتضی سلسله ذاکرین 25

 امیر عباس دهقانی 26

پدارم پسران 27

امیر جعفریان28

یونس ابوالمعصومی 29

مهندس محمد نظری 30

کامران انتظام31

محمد حسین مهدی پور 32

حمیرا منشادی 33

زهرا بختیاری 34

نجمه دهقان 35

رها ساالری 36

نگارالسادات احرامیان 37

ستاره جعفریان 38

نام و نام خانودگی ردیف 



علیرضا عس�کری یکی از سوارکاران مهمان از استان کرمان 
است که برای آشنایی بیشتر، گفتگوئی با وی انجام داده ایم.

لطفا خود را معرفی کنید.
من علیرضا عسکری متولد ۱۳۵۲ از کرمان هستم و مدیریت باشگاه 

شبدیز کرمان را بر عهده دارم

از چه زمانی فعالیت پرش با اس�ب را به صورت جدی ش�روع 
کردید؟

از س��ال ۱۳6۲ وارد عرصه سوارکاری شدم هیجان این ورزش باعث 
می شد من به صورت جدی وبا پشتکار و عالقه ای ادامه دهم، سوارکاری 

رشته ای پرهیجان و دوست داشتنی است.

در چه مسابقاتی شرکت داشتید و حائز چه مقام هایی در چه 
رده هایی بودید؟

در بس��یاری از مسابقات استانی و کشوری شرکت کردم و حائز مقام 
های بسیاری شدم که از جمله سال ۱۳7۰ جام یگانگی استان مشهد، 
س��ال ۱۳69 در ۳ دوره، قهرمانی اس��تان کرمان، ۸دوره پرامتیاز ترین 
سوارکار استان کرمان و 9 دوره بعنوان نائب قهرمان استان کرمان شدم.

سطح مسابقات پرش با اسب استان یزد و میزبانی کمیته پرش 
را چگونه دیدید؟

از زمان حضور جناب مهندس جلیلی بعنوان ریاست کمیته پرش با 
اسب استان یزد کامال واضح و مشخص است که مسابقات این استان در 
رقابت و مشابه استانهای تهران و اصفهان است و روز به روز رو به پشرفت 
قابل توجهی دارد.همیشه از میزبانی و لطف ایشان بوده که بدون هیچ 
کم و کاستی در مسابقات مشوق شرکت اینجانب از استان کرمان بوده 

و هستم .

آیا در دوره های مربیگری و داوری پرش هم شرکت کردید؟
بله 

در حال حاضر در چه سطحی هستید؟
دارای مدرک مربیگری درجه ۳ از اس��تان تهران هس��تم  و آموش 

سوارکاری در باشگاه شبدیز کرمان را به عهده دارم.

در آینده هم در مسابقه استان یزد شرکت می کنید؟
بله حتما باعث افتخار این جنانب است که در کنار هم رده های بسیار 

عالی و قوی به رقابت بپردازم.

سوارکاری رشته ای پرهیجان
و دوست داشتنی است

علیرضا عسکری ، سوارکار مهمان از استان کرمان:
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آیناز آخوندی
کسب مقام اول
رده دوراندی 
مسابقات پرش

 با اسب جام
جلیل خودرو



آین�از آخوندی متول�د پاییز س�ال 1384، از 
سن 11 س�الگی فعالیت ورزشی خود را در حوزه 
سوارکاری شروع کرد. با توجه به اهمیت جایگاه 
بانوان در رشته های ورزشی به سراغ این نوجوان 
موفق که دارنده مقام اول رده دوراندی مسابقات 

پرش با اسب است رفته ایم.
ح�وزه  در  س�وارکاری  تاثی�ر  ب�اره  در  وی 
تحصیلی اش می گوید: قطعا تاثیر مثبتی داشته 
اس�ت و در مدرسه نمونه دولتی درس میخوانم و 
چون هرروز برای تمرین به باشگاه میروم و سعی 
می کنم بیش�ترین یادگیری را در کاس داش�ته 
باش�م و خدارا شکر که با همان یادگیری کاسی 

تا کنون موفق بوده ام.
آیناز آخوندی در خصوص اینکه آیا این حجم 
فعالیت ورزش�ی در هر روز و رفتن به مدرسه به 
او استرس یا فش�اری روحی وارد می کند گفت: 
در رابطه با تاثیر سوارکاری بر روحیه ام، میتوانم 
بگویم لحظاتی را که با اسب ام میگذرانم لبریز از 

آرامش و حس خوبی است.
وی ادامه داد:اولین تجربه حضورم در مسابقات 
کش�وری پونی در تهران بود و از این بابت بسیار 

خوشحال هستم.
آخوندی پس از گذراندن رده مبتدی توانسته 
اس�ت در رده Eو D  ش�رکت کن�د و مق�ام اول 
جام ش�رکت محترم جلیل خودرو و مقام دوم و 
همچنین در یکی دیگر از مسابقات پرش با اسب 
که در تقویم ورزشی کمیته استان بود را بدست 

آوردو
آیناز در س�ال گذش�ته ب�ه عنوان س�وارکار 
شایس�ته منتخب ش�د و در حال حاض�ر نیز در 

باشگاه باغشهر مشغول فعالیت است.
وی بر این باور است خانواده اش نقش بسزایی 
در پیش�رفت و موفقیت او داش�ته اند و همیشه 
هم�راه و مش�وقی برای تعالی و پیمودن مس�یر 

هستند.
آیناز آخوندی می گوید: من توانستم با توکل بر 
خ�دا و حمایت های عاطفی و مادی خانواده ام به 

این مرحله برسم.
وی در پایان از تاش اولین مربی خود سرکار 
خانم نجمه دهقان و همچنین از مربی  فعلی اش 
جناب آقای مختاری نصیری به پاس صبوری و 

راهنمایی های خوبشان تقدیر و تشکر کرد .
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باش�گاه باغشهر با بیشترین تعداد ش�رکت کننده در رتبه اول 
حضور در مسابقات قرار گرفت

با توجه به اینکه باشگاه باغشهر با بیشترین تعداد شرکت کننده 
در رتبه اول حضور در مسابقات قرار گرفت، جویای علت موفقیت 

این باشگاه از زبان مهدی وطنخواه مالک این باشگاه شدیم.

آیا شما به عنوان مالک باشگاه، سابقه ای نیز در حوزه سوارکاری 
دارید؟ یا بر حسب عاقه  در این مجموعه فعالیت دارید؟

بله اما نه بصورت حرفه ای و برحس��ب عالقه به سمت مقوله سوارکاری 
و به صورت ویژه پرش با اسب رفته ام.با توجه به پیشرفت مقوله پرش با 

اسب و نیاز تجهیزات مرتبط با پرش این مجموعه را نیز راه اندازی کرده ام.

درباره این که باشگاه باغشهر بیشترین تعداد شرکت کننده در 
مسابقات را داشته است نیز بفرمائید.

بله طبق آماری که کمیته پرش با اس��ب اس��تان زحمت کشیدند این 
مجموعه بیشترین تعداد شرکت کننده در مسابقات را داشته است.

آیا درصد تجهیز بیشتر امکانات این باشگاه هستید؟
بله هر چه تجهیزات و امکانات باش��گاه کامل باش��د برای س��وارکار 
و اس��ب ها طبیعتا بهتر اس��ت  و امکان حرفه ای تر کار کردن برای 

باشگاه باغشهر؛ رتبه اول حضور
در مسابقات پرش با اسب استان



سوارکاران استان مهیا می شود.

سطح مسابقات را نسبت به سالهای گذشته چگونه ارزیابی می 
کنید؟ 

ب��ا توجه به حضور جناب آقای جلیلی که واقعا زحمت می کش��ند و 
نمی توان این تالش ش��بانه روزی وی را کتمان کرد، پرش با اس��ب 
اس��تان تغییر و تحول زیادی کرده است و البته بهتر و با کیفیت تر 
شده است، در سالهای گذش��ته تعداد اندکی از سوارکاران در حوزه 
پرش کار می کردند اما در حال حاضر با توجه به برگزاری مسابقات 
به صورت منظم ش��اهد حضور بیش��تر پرش��کاران هس��تیم و البته 

امیدوارم این روند ادامه پیدا کند.

آیا برنامه ای برای میزبانی مسابقات کشوری دارید؟
در صورت تکمیل و داشتن امکانات مناسب باعث خوشحالی ماست که 

میزبان مسابقات کشوری باشیم.

و جمله پایانی
در نهایت از هیئیت س��وار کاری و جناب جلیلی رئیس کمیته پرش با 
اس��ب استان کمال تشکر را دارم و امیدوارم با همکاری بیشتر در سال 

جاری شاهد رشد بیشتر ورزش سوارکاری استان باشیم.
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مینا یک کامی، متولد س�ال 83، فعالیت ورزشی خود را در 
حوزه س�وارکاری  از 5 سالگی ش�روع کرد، وی مصمم است تا  

پرش با اسب را در آینده به عنوان ورزش حرفه ای ادا مه دهد.
وی درباره تاثیر ورزش بر روی تحصیل معتقد است که باعث 
آرامش و نشاط بیشتر شده و ورزش تاثیر مثبتی روی تحصیل 

وی دارد.
مینا یک کامی هم اکنون در باش�گاه و مزرعه پرورش اسب 

امینی فعالیت خود را ادامه می دهد.
از نظر وی، نقش خانواده در موفقیت فعلی با توجه به اینکه پدر 

در این رشته فعالیت دارد بسیار اثربخش بوده است.
وی در س�ن 12 س�الگی مقام اول در مسابقات کشوری پونی 

کاب تهران را کس�ب کرده و به عنوان س�وارکار شایس�ته در 
مس�ابقات کشوری پونی کاب تهران انتخاب شده است و 5 بار 

مسابقات پرش بااسب رده سوار مبتدی را بدون خطا طی کرد.
همچنین مینا یک کامی دارنده مقام سوم مسابقات قهرمانی 
اس�تان رده نونهاالن س�ال 1397 و منتخب به عنوان سوارکار 
شایس�ته در رده سوار مبتدی مس�ابقات پرش با اسب است و 
در مسابقات استقامت مس�افت 40 کیلومتر به کسب موفقیت 
و دریاف�ت حکم نائ�ل ش�د. وی دارای مقام اول در مس�ابقات 
سوارکاری کاسیک باشگاه سوارکاری پازن و کسب ی مقام دوم 
مس�ابقات پرش با اسب اس�تان رده نوجوانان و دو بار مقام اول 

مسابقات پرش با اسب استان در رده نوجوانان است. 

مینا یک کالمی
دارنده مقام اول رده Cنوجوان یازدهمین دوره 

از مسابقات پرش با اسب جام جلیل خودرو
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اسامی شرکت کنندگان
در مسابقه قهرمانی  پرش با اسب

 25 بهمن ماه 1398

رده زیر 18 سال 

رده باالی 18 سال

نام باشگاه  مالک اسبنام اسب نام و نام خانوادگی  سوارکار

شبدیزشیرین رحیمیان اسپارتان امیر حسین رحیمیان

باغشهرمبین وطنخواهآهومبین وطنخواه

اسب آفرین ستاره جعفریانعقیقستاره جعفریان 

صفائیه یزدشاهین شفرهالیورامیر عباس فیروزی

صفائیه یزد آینازآخوندی پویسیآیناز آخوندی

مزرعه پرورش اسب امینیمینا یک کامییوتی ماژورمینا یک کامی 

باغشهریوسف مرزنگوشیویتنسییوسف مرزنگوشی

نام باشگاه  مالک اسبنام اسب نام و نام خانوادگی  سوارکار

صفائیه کارخانجات شیررضاکمرونمحسن صفار زاده

باغشهر حسن بسیطیمیس داگاسمختار نصیری

پازن زکیه کریمی کوئین سید محمد حسین دهقان دهنوی

پرتو سبزپرتو سبزسانوزامجید سبز چمنی

شبدیزجلیل خودروسولدنسرسید عباس سید حسنی

باغشهرسحر سبحان پیکولنیسعید حسن نیا
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 بنام خدا
 

 مسابقات پرش با اسب قهرمانی استان یزد
  جلیل خودروجام 

 گرامیداشت دهه مبارک فجر
 

 

 1398ماه  بهمن 25روز جمعه  :مسابقه تاریخ
 باشگاه سوارکاری پرتو سبز محل مسابقه:

  
 

 مسابقات پرش با اسب قهرمانی استان یزدجدول فنی 
 

  25/11/1398جمعه  مشخصات
 سال 18رده باالی  سال 18زیر ده ر رده مسابقه
 Cm 105 -دور اول ارتفاع موانع

 

 Cm 125 -دومدور  Cm 120 -دور اول Cm 110 -دومدور 

 2/4/3/273طبق ماده  -با باراژ دو راندی جدول داوری
 

 
 

 :مسابقاتنحوه داوری 
  

  گردد. با احتساب زمان راند دوم برگزار می 2/4/3/273بصورت دو راندی طبق ماده این دوره از مسابقات
های )اول، دوم و سوم( یک باراژ با احتساب زمان در صورت برابری خطای سوارکاران برای احراز مقام

 شوند. بندی میبرگزار خواهد شد و مابقی سوارکاران بر اساس مجموع خطای دو راند و زمان راند دوم رده
 .ترتیب ورود سوارکاران در راند دوم عکس خطای راند اول خواهد بود 
 تواند در دور دوم شرکت کند.وارکاری که در دور اول اخراج شود و یا انصراف دهد، نمیس 

 
 

 
 

 : مسابقه شرایط و ضوابط شرکت در
 

 سوارکاران فقط با یک اسب اجازه شرکت در مسابقه را خواهند داشت.  -1
نام نمایند. در سوارکاران الزم است در خصوص رده سنی خود مطابق مقررات این مسابقه بشرح زیرثبت -2

بندی احتمالی نیز خارج صورت تخلف از این مهم ضمن حذف از دور مسابقه و اعمال جریمه نقدی، از رده
 خواهند شد. 

  بعد خواهد بود. سوارکاران متولد شمسی( به  1380میالدی یا  2001سوارکاران متولد ) سال: 18زیر رده
 نمایند.  توانند در این رده شرکتنیز می  (30/12/79الی   11/10/79)

  شمسی( به قبل خواهد بود.  1379میالدی یا  2000سوارکاران متولد ) سال: 18باالی رده 
 توانند در مسابقات شرکت کنند.سال نمی 8سوارکاران زیر   -3
از لباس  زیبه همراه داشته و بانوان سوارکار ن یکت سوار بایدر مسابقات حضور د یسوارکار برا انآقای -4

 .ندیاستفاده نما یمصوبه خود و مقنعه مشک
سوارکاران باید گواهی سالمت اسب صادره از سوی شبکه دامپزشکی محل باشگاه خود را به همراه داشته  -5

 باشند.
 ر مسابقات مذکور الزامی است.به همراه داشتن کارت بیمه ورزشی سوارکاران جهت شرکت د -6

 

 هیأت سوارکاری استان یزد با اسب کمیته پرش                                                                                                               
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 راه تو را می خواند...
یزد ، دروازه قرآن ، بلوار نصر، خیابان سمند
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