
 
 

 0202 سوارکاری فدراسیون جهانیبخشنامه مسابقات پرش با اسب 

(FEI Jumping World Challenge 2021)  
 0200و انتخابی مسابقه پرش با اسب جوانان فدراسیون جهانی سوارکاری 

(FEI Youth Jumping Competition 2022) 
 

 

ات پرش با اسب فدراسیون جهاني رساند شرکت کنندگان در بیست و هفتمین دوره مسابقبه اطالع مي 

باید پس از ثبت نام از طریق وبسایت فدراسیون، عکس پاسپورت خود را به همراه عکس پاسپورت  سوارکاری

-برای بخش بین 17059672190اسب خود )عکس تمامي صفحات مشخصات( از طریق واتس اپ به شماره 

خرداد  0روز شنبه  00:11عدم ارسال مدارک تا ساعت  الملل )خانم اسماعیلي( ارسال نمایند. الزم به ذکر است

)برای مسابقه روز  0011تیر  05روز شنبه  00:11)برای مسابقات روز اول و دوم( و حداکثر تا ساعت  0011

سوم( به منزله انصراف از ثبت نام تلقي خواهد شد و ثبت نام این افراد صورت نخواهد پذیرفت. ضمنا ثبت نام از 

 فوق الذکر امکان پذیر است. های ت و تاریخافدراسیون نیز تنها تا ساع طریق وبسایت

 

  سوارکاریدوره مسابقات پرش با اسب فدراسیون جهاني  هفتمینبیست و  نام رویداد : -2

 0011 خرداد 2 چهارشنبهمسابقه روز اول: : برگزاریتاریخ  -0

 0011 خرداد 9مسابقه روز دوم: جمعه              

علوي  آقوای   ،FEI داور خوارجي )بوا حووور    0011 تیور  02ابقه روز سووم: سوه شونبه    مس     

 ( کوچوک

 (و سوم دوم ،اولمسابقات روز )سوارکاری نوروزآباد  مجموعه -تهران: محل برگزاری -3

   سایت فدراسیون سوارکاریوبدرگاه ثبت نام: محل -4

)بورای مسوابقات روز اول و دوم( و    0011رداد خو  0 شنبهروز  00ساعت : حداکثر تا اریخ ثبت نام نهاییت -5

 )برای مسابقه روز سوم( 0011تیر  05روز شنبه  00حداکثر تا ساعت 

 ارزش افزوده %7+  ریال 0،911،111برای هر روز به ازای هر اسب : مبلغ ثبت نام -6

 



 شرایط فنی
 

 سانتي متر 0391 الي 0،51 ( ارتفاعCAT-A) Aمسابقه گروه 

 .مي شود  در مانژ روباز انجام 599393935ماده  Aو راندی طبق جدول این مسابقه د -

 متر 62*02اندازه مانژ مسابقه  -

 .غیر مشابه و در سه ارتفاع مختلف مي باشد روزدو راند مسابقه هر  -

 دوم با احتساب زمان هایاول بدون احتساب زمان و راند هایراند -

 بود.ترتیب ورود سوارکاران بر اساس قرعه کشي خواهد  -

سوارکاران به  ،در صورت تساوی خطاها .اول مي باشد هایراند هایدوم برعکس خطا هایترتیب ورود راند -

 ترتیب قرعه کشي راند اول به رقابت مي پردازند.

مي  FEIتعیین کننده برنده  و زمان راند دوم هر مسابقه روز مسابقه 9از جمع  برتر روز 5 مجموع خطای -

 .باشد

ی که در این مسابقات شرکت مي کنند قبل از شروع مسابقه اجازه پرش از هیچ سوارترکیب اسب و هیچ  -

و  5003930. در غیر این صورت طبق ماده از مسیر طراحي شده است را ندارد یک از موانعي که بخشي

 حذف خواهند گردید.  FEIقوانین پرش  5053530

قبل از آن به تمرین بپردازد و یا در و یا یک روز  سوارکار این اجازه را دارد که با اسب خود در روز مسابقه -

مسابقات ملي به رقابت بپردازد اما حق طي مسیر طراحي شده برای مسابقات پرش با اسب جام فدراسیون 

 را ندارد. FEIجهاني 

 سال باشد. 6و حداقل سن اسب باید  00حداقل سن سوارکار باید  -

 هر اسب تنها مي تواند توسط یک سوارکار در همان سال در مسابقه شرکت کند. -

با بیش از یک اسب در مسابقه شرکت نماید اما نتایج کسب شده تنها با یک اسب  هر سوارکار مي تواند -

از مالک خواهد بود. این اسب باید قبل از شروع راند اول مسابقه اولي که سوارکار در آن شرکت مي کند، 

ریق تکمیل فرم پیوست به هیئت داوران اعالم گردد. سوارکار باید فرم پیوست را قبل از شروع مسابقه ط

تکمیل و امواء نموده و به هیئت داوران تسلیم نماید. سوارکار باید اسب اعالم شده را در تمامي راندهای 

 ی نهایي نخواهد بود.اول سوار شود. نتایج کسب شده با سایر اسب ها مالک رتبه بند ،هر سه روز

سانتي متر در همان سال  0392سوارکاراني که در بیش از سه مسابقه پرش بین المللي با ارتفاع بیش از  -

این مسابقات شامل بازی ها و قهرماني های  شرکت کرده باشند، اجازه شرکت در مسابقه را نخواهند داشت.

و بازی های المپیک مي باشد.  (WEGکاری )منطقه ای و قاره ای بزرگساالن، بازی های جهاني سوار

در چنین مسابقاتي شرکت نکرده باشند، اجازه شرکت در مسابقه را خواهند  در سه سال گذشتهکساني که 

 داشت. 



 بند فوق در مورد سوارکاران سطوح نوجوانان و جوانان برقرار نمي باشد.  -

 مي توانند در این مسابقات شرکت نمایند.سوارکاراني که در مسابقات المپیک جوانان شرکت کرده اند  -

 شرکت نمایند.همان روز  اسب و سواری که در راند اول حذف شده باشند، نمي توانند در راند دوم  -

، اند که قبل از مسابقه مشخص نمودهسوارکاراني در رده بندی کلي جهاني قرار خواهند گرفت که با اسبي  -

 شرکت باشند. FEIروز مسابقه  9روز از  جمع  5حداقل در 

 

 به نام  (YOG)ن اطالعات مربوط به مسابقه جایگزین بازی های المپیک جوانا

 0200 فدراسیون جهانی سوارکاری مسابقه پرش با اسب جوانان

(FEI Youth Jumping Competition 2022) 

 

را به  (YOG)انان تصمیم گرفته است تا بازی های المپیک جو (IOC)کمیته بین المللي المپیک از آنجا که  -

تصمیم به  (FEI)به تعویق بیندازد، فدراسیون جهاني سوارکاری  5156دلیل شیوع ویروس کرونا تا سال 

 5155فدراسیون جهاني سوارکاری  برگزاری مسابقه ای جایگزین با نام مسابقه پرش با اسب جوانان

(FEI Youth Jumping Competition 2022 (YJC)) جوان امکان شرکت در  نموده تا سوارکاران

به  FEI Jumping World Challenge 2021لذا مسابقه روز سوم مسابقه ای مشابه را داشته باشند. 

 در نظر گرفته شده است.  YJC 2022برای عنوان مسابقه انتخابي 

 دسامبر 90الي  5110ژانویه  0تاریخ تولد سوارکاران باید بین  ،شرکت در این مسابقه کسب سهمیهجهت 

 .باشد )مالک تاریخ تولد ثبت شده در پاسپورت ایراني سوارکاران مي باشد( 5119

 


