
 
 

 

 



 مسابقات پرش با اسب)درون مرزی(
 محل برگزاری زمان برگزاری نام رویداد ردیف

 تهران فروردین 03-72 )جام صدران پیشرو اسب( 1تور 1

 باشگاه آزمون اردیبهشت 13-10 13جام آزمون  7

0 Jumping champion tour 72-72 تهران اردیبهشت 

4 )CSI*-W جام نقش جهان)   هاناصف خرداد 77-74 

 باشگاه آزمون تیر 8-4 11جام آزمون  2

 تهران تیرماه 71-11 جام نشاطی 6

 تهران تیر FEI 76روز اول  2

8 CSI-CH/J/Y 72-78 تهران تیر 

 تهران مرداد 11-8 )جام صدران پیشرو اسب( 7تور  1

13 Jumping champion tour 70-72 البرز مرداد 

 تهران مرداد FEI 72روز دوم  11

17 Final FEI 2 تهران شهریور 

10 CSI**-W 6-8 تهران شهریور 

14 Jumping champion tour 77-73  خراسان رضوی شهریور 

 تهران شهریور 78و 76 سال 14تا  17روز اول قهرمانی نونهاالن و بین المللی  12

 تهران شهریور 71و 72 روز دوم قهرمانی نوجوانان و جوانان 16

 تهران مهر17-8 گساالنقهرمانی بزر 12

18 Jumping champion tour 72-70 همدان مهر 

 تهران آبان 0-1 قهرمانی استان تهران 11

 تهران آبان 12-16 قهرمانی اسب خالص ایرانی 73

 باشگاه آزمون آذر 71-72 17جام آزمون  77

 باشگاه آزمون دی 17-13 جام صدران پیشرو اسب 70

 باشگاه بام دی 73 حراج اسب پرش 74

76 Jumping champion tour 74-72 تهران دی 

72 CSI*W 16-18 تهران بهمن 

 باشگاه آزمون اسفند 70-71 10جام آزمون  78
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 مسابقات پرش اسب ایرانی

 محل برگزاری زمان برگزاری نام رویداد ردیف

 تهران خرداد 12 مسابقه پرش اسب خالص ایرانی 1

 تهران مرداد 18 مسابقه پرش اسب خالص ایرانی 7

 تهران شهریور 12 مسابقه پرش اسب خالص ایرانی 0

 تهران مهر 11 مسابقه پرش اسب خالص ایرانی 4

 تهران آبان 12 پرش اسب خالص ایرانی قهرمانی مسابقه 2

 تهران دی 73 مسابقه پرش اسب خالص ایرانی 6

 

  مسابقات سواری استقامت
 محل برگزاری زمان برگزاری نام رویداد  ردیف 

 متعاقبا اعالم می گردد اردیبهشت 2 – 2 مسابقه کشوری استقامت کردستان 1

 متعاقبا اعالم می گردد تیر 8و  2 مسابقه کشوری استقامت 7

 متعاقبا اعالم می گردد شهریور 1و  8 مسابقه استقامت نقش جهان 0

 متعاقبا اعالم می گردد مهر 72و  76 مسابقه کشوری استقامت 4

 متعاقبا اعالم می گردد آبان 11و  13 مسابقه کشوری استقامت 2

 قبا اعالم می گرددمتعا اسفند 0و  7 مسابقه استقامت قهرمانی کشور 6

 

 

No. Competition Name Hijri Date Gregorian Date Place 

1 CSI1*-W + CSIAm-B 
Khordad 22-24, 

1398 
June 12-14 TEHRAN 

2 CSI.Ch + CSI.J + CSI.Y Tir 26-28, 1398 July 17-19 TEHRAN 

3 
FEI World Jumping 

Challenge Final 
Shahrivar 5, 1398 Aug. 27 TEHRAN 

4 CSI2**-W + CSIAm-B 
Shahrivar 6-8, 

1398 
Aug. 28-30 TEHRAN 

5 
FEI Children International 

Classic 2019 

Shahrivar 26-28, 

1398 
Sep. 17-19 TEHRAN 

6 

National Championship, 

Children, Juniors, Young 

Riders 

Shahrivar 26-29, 

1398 
Sep. 17-20 TEHRAN 

7 CSI1*-W + CSIAm-B 
Bahman 16-18, 

1398 
February 5-7 TEHRAN 

8 Martial Arts Competition  20 Nov YAZD 

 Martial Arts Competition  10 SEP AKBORZ 



 مسابقات درساژ

 محل برگزاری زمان برگزاری نام رویداد ردیف

 تهران اردیبهشت 73 جام تیمسار مبشری )پدر درساژ ایران( 1

 تهران خرداد 74 (D1  ،Preliminary , Elementaryجام یادبود رامین شکی )رده 7

 تهران تیر 78 (D1  ،Preliminary , Elementaryجام یادبود فرخ نجفی )رده 0

 تهران مرداد 18 (D1  ،Preliminary , Elementaryجام یادبود سرهنگ نشاطی )رده 4

 تهران شهریور 12 (Mediumو در صورت پیشرفت سوارکاران رده  Elementaryقهرمانی کشور )رده  2

 تهران بهمن 17 (D1  ،Preliminary , Elementaryجام فجر )رده 6

 

 نبازان و معلولینجامسابقات 

 محل برگزاری زمان برگزاری نام رویداد ردیف

 مازندران / البرز فروردین 71 جام المپیک ویژه 1

 مرکزی/ فارس / تهران تیر 72 جام بهزیستی 7

 آذربایجان شرقی شهریور 71 جام ستارخان 0

 مرکزی / فارس مهر 03 – 78 جام پارالمپیک 4

 ز / مازندران / تهرانالبر آذر 11و  13 جام قدم 2

 

 جشنواره و مسابقات زیبایی اسب اصیل )درون مرزی(

 محل برگزاری زمان برگزاری نام رویداد ردیف

 کرمان فروردین C-Show 71 – 70جشنواره اسب عرب /  1

 یزد اردیبهشت C-Show 11 – 10جشنواره اسب عرب /  7

 گلستان اردیبهشت جشنواره اسب ترکمن  0

 گیالن اردیبهشت ه اسب کاسپینجشنوار 4

 کرج -کردان  خرداد 74 – 77 جشنواره اسب عرب / ملی 2

 بجنورد خرداد جشنواره اسب ترکمن 6

 کردستان خرداد جشنواره اسب کرد 2

 اردبیل خرداد جشنواره اسب کرد 8

 تبریز تیر C-Show 11 – 71جشنواره اسب عرب /  1

 کرمانشاه تیر جشنواره اسب کرد 13

 اصفهان مرداد 11 – 1 جشنواره اسب عرب / ملی 11

 تهران مرداد جشنواره اسب ترکمن 17

 بیجار مرداد جشنواره اسب کرد 10

 اصفهان –شهرضا  مرداد جشنواره اسب دره شور 14

 تهران مرداد جشنواره اسب کاسپین 12



16 
 1 –مرداد  03 قهرمانی کشورجشنواره اسب عرب / 

 شهریور
 تهران

 شیراز آبان جشنواره اسب دره شور 12

 اردکان آذر 1آبان  C-Show 71جشنواره اسب عرب /  18

 خوزستان آذر 71 – 72 جشنواره اسب عرب / قهرمانی کشور )خالص ایرانی( 11
 

 

 هنرهای رزمی سوارهمسابقات  

 محل برگزاری زمان برگزاری نام رویداد  ردیف 

 زدی خردادماه   یمسابقات کشور 1

سواره فقط مکاتب  یرزم یهنرها یدوره مسابقات جهان نیاول 7

 پارسی
  مرداد ماه

  ورماهیشهر یجنوب یاز مسابقات کره  شیپ یمل میت یمسابقات انتخاب 0

 زدیاستان  آذرماه سواره یرزم یهنرها یدوره مسابقات جهان نیسوم 4

 استان یزد بهمن ماه کشور جام فجر یمسابقات قهرمان 2

 

 پونی سواریسابقات م
 

 محل برگزاری زمان برگزاری نام رویداد  ردیف 

 اردیبهشت تهران مسابقه استقامت بمناسبت روز زمین پاک 1

 تیر  مسابقات هماهنگ در استانها 7

(عالقبندیان جام)  کشوری مسابقه 0  مرداد تهران 

استانها در هماهنگ مسابقات 4  شهریور  

(دککو جام) کشوری مسابقه 2  مهر استان متقاضی 

فیروز خانم زادروز بمناسبت هماهنگ مسابقات 6  دی  

کشوری مسابقه 2  بهمن تهران 

اسب درکنار پیاده مسابقات 8  اسفند استان متقاضی 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برنامهای اموزشی  

 
 ردیف عنوان دوره  تاریخ مکان

 1 3ربیگری درجه م 1کلینیک  بزرگساالن اردیبهشت استان کشور بصورت معین 5در 

 2 3مربیگری درجه 2کلینیک  بزرگساالن خرداد استان کشور بصورت معین 5در 

 3 3مربیگری درجه  3کلینیک  بزرگساالن تیر استان کشور بصورت معین 5در 

 4 3مربیگری درجه  4کلینیک  بزرگساالن مرداد استان کشور بصورت معین 5در 

 5 3مربیگری درجه  5کلینیک  بزرگساالن رشهریو استان کشور بصورت معین 5در 

 6 3آزمون ورودی مربیگری درجه  بزرگساالن شهریور استان کشور بصورت معین 5در 

 7 3تئوری مربیگری درجه  بزرگساالن مهر استان کشور بصورت معین 5در 

 8 3مربیگری عملی درجه  بزرگساالن آبان استان کشور بصورت معین 5در 

 9 آزمون مربیگری عملی بزرگساالن آذر ور بصورت معیناستان کش 5در 

 11 پیش نیاز داوری بزرگساالن در طول سال استان کشور بصورت معین 5در 

 11  3داوری درجه  بزرگساالن در طول سال استان کشور بصورت معین 3در 

 12 بازآموزی داوری پرش بزرگساالن در طول سال استان کشور بصورت معین 3در 

 13 آزمون ورودی داوری بزرگساالن در طول سال استان کشور بصورت معین 5 در

 14 دامپزشک رویداد پرش و درساژ استانی بزرگساالن در طول سال استان کشور بعنوان معین 2در 

 15 دامپزشک رویداد استقامت استانی بزرگساالن در طول سال استان کشور بعنوان معین 2در 

 16 دامپزشک رویداد زیبایی استانی بزرگساالن در طول سال نوان معیناستان کشور بع 2در 

 17 دامپزشک رویداداسب دوانی استانی بزرگساالن در طول سال استان کشور بعنوان معین 2در 

 18 دامپزشک ملی بزرگساالن در طول سال استان کشور بعنوان معین 1در 

االنبزرگس در طول سال استان کشور بصورت معین 5در   19 درساژ آشنایی 

 21 درساژ ابتدایی بزرگساالن در طول سال استان کشور بصورت معین 5در 

 21 درساژ متوسط بزرگساالن در طول سال استان کشور بصورت معین 5در 

 22 درسا پیشرفته بزرگساالن در طول سال استان کشور بصورت معین 5در 

زرگساالنب در طول سال استان کشور بصورت معین 5در   23 کودکان 3کلینیک مربیگری درجه  

 24 دوره مبانی پارکوچینی بزرگساالن در طول سال استان کشور بصورت معین 5در 



 25 استقامت 3کالنتری درجه  بزرگساالن در طول سال استان کشور بعنوان معین 2در 

 26 تقامتاس 3داوری درجه  بزرگساالن سال2در طول  استان کشور بعنوان معین 2در 

 27 چابکسواری مسابقات اسبدوانی بزرگساالن در طول سال استان کشور بعنوان معین 2در 

 28 چابکسواری مسابقات کورس و پرش بزرگساالن در طول سال استان کشور بعنوان معین 2در 

 29 کلینیک مربیگری اسبدوانی بزرگساالن در طول سال استان کشور بعنوان معین 2در 

روردینف تهران  31 آشنایی با مربیگری کودکان وروش تربیت اسبچه نونهاالن 

1کارگاه روانشناسی کودک  نونهاالن اردیبهشت تهران  31 

2کارگاه روانشناسی کودک  نونهاالن خرداد   32 

 33 آشنایی با مربیگری کودکان وروش تربیت اسبچه نونهاالن خرداد استان متقاضی

تهران -استان متقاضی تیر -دخردا   34 حضور مدرس بین المللی نونهاالن 

 35 کارگاه روش طراحی بازی و تمرین نونهاالن مهر تهران

 36 آشنایی با مربیگری کودکان نونهاالن آبان استان متقاضی

 37 کارگاه روانشناسی کودک نونهاالن آذر تهران

 38 آشنایی با اصول تغذیه و نگهداری از اسبچه خزر نونهاالن دی تهران

 39 آشنایی با طراحی تمرین و استعدادیابی کودکان نونهاالن بهمن تهران

 


