
 

 

 :مجازی پارادرساژ 1ی شماره اردو

افراد دارای معلولیت   • و  با توجه به ش   فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا.کمیته سوارکاری جانبازان   روس یو  وعیدر نظر دارد 

  1399در ماه مرداد  خود    سوارکارانمربیان و    ی برارا    مجازی پارادرساژ  1  ردوی شماره ا،  های پارادرساژرنامه ب کرونا و  

 .د یانمبرگزار 

ارسال    امیپ  ای  د یریتماس بگ   09375017938با شماره  تست مورد نظر    لیفا  افتیدر  ای   رشتیکسب اطالعات ب  یبرا •

 .د یینما

ی  و دوره   ردوهای بعدیو برای حضور در ا  ی مربیان و سوارکاران پارادرساژ ملزم به شرکت در این اردو هستند همه •

 . د باش می  و معیار انتخاب می الزا دراسیون اردوهای اعالمی از طرف فدر هر یک از  دیو ارسال وی FEI مربیگری پارادرساژ

را در مانژ استاندارد کوچک درساژ پارادرساژ  انفرادی    1گرید تست مجازی    1ره  شما  اردوی ی  برا   د یکنندگان با  شرکت •

 .( اجرا کنند 40* 20)

بدون    و ید یو  ن یا  .د نکن  ه یته  وی د یگرفته شده است و C یو از نقطه   ی که به صورت عمود  ینیتست با دورب   یاجرا  از •

و و  موز  ش یرایبرش  بدون  نخموالح شده  اص  و ید یو  باشد.  د یبا  کی و  قبول  بود. رد    رسان   ام یپ  ق یاز طر  وها ید یو  واهد 

 .ارسال گردد 09375017938  به شماره تلگرام

 

 :اسب راقیو  نیز

و    یمیتعل  ای بند و  استفاده شود و استفاده از هرگونه مچ  ،ز هستند که مجا  یآبخور  یاو آهن تو دهنه   د یسف  ریعرقگ حتما از  

 . باشد یممنوع م  ی گوش بند و رو نهیس 

 : ات سوارکارتجهیز  لباس و

  ی و دستکش اجبار  ی سوارکار  یمنیو استفاده از کاله اداشته  لباس فرم مسابقه    جرای تستدر حین ا  د یبا  سوارکار  مربیان و 

 . است

آقایان یا سرمه   :برای  یا کرم بسیارایمنی سوارکاری  اله ، ک ایکت مشکی  ، دستکش  ، پیراهـن یقه سفید روشن  ، شلوار سفید 

 .اجباری است و چکمه سیاه سوارکاریسفید 



بانوان سوارکاری  الهک:برای  یا سرمه   ،ایمــنی  ،کت مشکی  یقه سفــید  با  پیراهن  داخل  ،  دستکش سفید   ،ایمقنعه مـشکی 

 . باشد چکمه سیاه سوارکاری اجباری و استفاده از شلوار سفید نیز مجاز می 

ز بیرون آماده  مرکز مهمی  ها باید فلزی بوده و یک تکه فلز مستقیم از میز می باشد . مهاجباری  ،  برای مربیان  استفاده از مهمیز

حداکثر   از  نباید  آن  طول  و  و  5باشد  صاف  باید  مهمیز  بازوهای   . کند  تجاوز  مهمیزهای    سانتیمتر  از  اگر  و  باشد  صیقلی 

فلزی با شاخک پالستــــیکی انواع مهمیزهای  .  چرخشی استفاده می شود باید آزادانه قابل چرخش و دارای سطح صاف باشد 

 .می باشند  مجاز شاخک  سخت و مهــمیزهای بدون 

وارکاران  برای س سانتیمتر  120با حداکثر    شالقشود ولی استفاده از  سوارکار می   حذفموجب  شالق  استفاده از  برای مربیان  

 تواند مجاز باشد.می پارادرساژ 

 :وی دیارسال و  مهلت

 1399 مرداد  31

 ضاوت:دهی و قنمره 

  ی از رو و پارادرساژ    درساژ  جیارسال خواهد شد و مطابق مسابقات را  یا ندو خانم پاتریس  ی ارسال شده برا  یها   وید یو  ی  همه

 .ل خواهد شد ارسا زی هر سوارکار ن ی برامتعاقبا  شود که یهر سوارکار و اسب پر م  یبرا  یلوح داور  وهاید یو

 


