
 

 مسابقه اطالعيه

 CEI1* 110 km  

 1400اسفند  12الی  11مورخ 

 

ايران زمین در استان  در باشگاه سواركاري1400اسفند  12 يال 11از تاريخ قرار است  km 110* 1CEI رساند مسابقهبه اطالع مي

مي باشد و میسر  1400 اسفند 7 مورخروز شنبه  00:14ساعت تا و  سايت فدراسیون از طريق وبتنها نام  برگزار گردد. ثبت اصفهان

 تيسا از طريق 1400اسفند  7تاريخ حداكثر تا  ديرده با نيشركت كنندگان ا .پذيرفتخواهد انجام ننام در محل به هیچ عنوان  ثبت

 مسابقه استان بوشهر مبلغ آنها بازگردانده خواهد شد. يبرا يزيو در صورت وار نديثبت نام نما ونیفدراس

 يشناسنامه اسب خود از معاونت فن افتينسبت به در 1400اسفند  7الزم به ذكر است اسب هاي شركت كننده بايد حداكثر تا تاريخ 

همچنین عکس پاسپورت سواركار، مربي و  .ندينما ونیالملل فدراس نیروابط ب ليتحوبه اقدام نموده و اصل آن را  يسواركار ونیفدراس

 تا تاريخ فوق ارسال گردد.  09127695034مالک بايد براي بخش بین الملل به شماره واتس اپ 

براي بخش بین الملل به  PDFدر قالب يک فايل صفحات پاسپورت اسب خود را  ياسکن تمام دیتوان يدر كار م عي: جهت تسرحیتوض

 ماره واتس اپ فوق ارسال نمايید.ش

( پاسپورت اسب بايد توسط دامپزشک تکمیل و مهر و امضاء شده باشد. هاي ظاهريعالئم و نشانهنکته بسیار مهم اين كه صفحه دياگرام )

 .بودتحويل گرفته نخواهد شد و مسئولیت آن به عهده شركت كننده خواهد ن الملل در غیر اين صورت پاسپورت توسط بخش بی

 ريال 000،450،5مبلغ و مربي اسب هر كدام  ، مالکبراي سواركار، اسب 2022براي سال  FEI IDالزم به ذكر است هزينه صدور/تمديد 

كه پس از ثبت نام و بررسي جهت واريز مبالغ مورد نیاز با شما تماس گرفته خواهد شد. لذا از شماره تماسي كه بر روي وبسايت مي باشد 

  گام ثبت نام ثبت مي نمايید، مطمئن شويد. فدراسیون هن

 .نخواهد بود CEI، سواركار مجاز به شركت در رده FEI IDمبلغ  زيعدم وار اياز مراحل فوق و  کير صورت عدم انجام هر د

نفر را به عنوان  کياز سواركاران  يجمع ايتواند خود سواركار بوده و  يكرده كه م يمعرف ينفر را به عنوان مرب کيالزم است هر سواركار 

 شود. زيوار ونیسال داشته و مبلغ ثبت نام جداگانه به حساب فدراس 18حداقل سن  ديشده با يمعرف يمرب يول ندينما يمعرف يمرب

  شد.به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد الذكر هاي فوقپس از تاريخكنندگان مراجعههاي به درخواستالزم به ذكر است 

  



 

 جهت شرکت در مسابقه شرایط سنی

 مربی اسب اسب سوارکار نوع مسابقه

CEI1*  سال 18حداقل  سال 6حداقل  سالگي 14از شروع 

 


