
 

 

 بنام خدا
 تور قهرمانی ایراندوره مسابقات پرش با اسب  پنجمین  

 (یمانیسپهبد قاسم سل دیبزرگداشت سردار شه)            

 فدراسیون سوارکاری جمهوری اسالمی برگزار کننده:

 IRAN champion tour مجری:

 بام )داخل سالن(باشگاه سوارکاری  -8931ماه  دی  42و  42و  42 تاریخ و محل رویداد:

 از طریق سایت فدراسیون سوارکاری - 82ساعت  44/81/31شنبه مورخه یکتا  نام:مهلت ثبت

 % مالیات ارزش افزوده3+ ریال 111/111/1 کوچکتور     نام:مبلغ ثبت

  % مالیات ارزش افزوده3ریال +  111/111/84 متوسطتور                           

 % مالیات ارزش افزوده3ریال +  111/111/82 بزرگتور                         

 تور قهرمانی ایران دوره مسابقات پرش با اسب پنجمینهای جدول فنی، جوایز نقدی و ترتیب برگزاری رده

 بزرگتور  تور متوسط کوچکتور  مشخصات روز و تاریخ

 سه شنبه

42/81/31 

 D1 C1 B1 رده مسابقه
 892 842 882 ارتفاع موانع

 جدول داوری

 

 نرمالدو بخشی 

9/2/8/422 

 نرمالدو بخشی 

9/2/8/422 

 مخصوصدو بخشی 

2/4/422 

 چهارشنبه

42/81/31 

 D C B رده مسابقه

 821 891 841 ارتفاع موانع

 جدول داوری

 
 A2جدول 

8/4/491 
 A2جدول 

8/4/491 

 A2جدول 

8/4/491 

 

 جمعه

42/81/31 

 

 C1 B1 A1 رده مسابقه

 822 892 842 ارتفاع موانع

 جدول داوری

 

 با یک باراژ

4/4/491 

 با یک باراژ

4/4/491 

 با یک باراژ

4/4/491 

 ریال 111/111/411/8 جمع جوایز در هر رویداد

 

 



 

 ها و تورهای پرش با اسب :شرایط و ضوابط شرکت در رده     

 شود یرده از هر تور برگزار م کیهر تور شامل سه رده بوده که در هر روز  -1

 به باال حق شرکت در تور متوسط و کوچک را نخواهند داشتو  141رده  یاسب ها -2

 به باال حق شرکت در رده تور کوچک را نخواهند داشت و 131رده  یاسب ها -3

رکت در تور کوچک هستند و سوارکاران به باال مجاز به شو  12 یسوارکاران رده سن -4

به باال  16باشند و سوارکاران  یبه باال مجاز به شرکت در تور متوسط مو  14 یرده سن

 .باشند یمجاز به شرکت در تور بزرگ م

سوارکار برتر در روز  21باشد و  یتور م نالیروز ف یمسابقات روز دوم تور بزرگ به منزله انتخاب -1

که با دو اسب در مسابقه  یاجازه شرکت در روز آخر را خواهند داشت و سوارکاران تور بزرگدوم در 

می کند) این بند شامل تور کوچک و  دایراه پ مشرکت کرده باشند اسب برتر آنها به روز سو

 متوسط نمی باشد(.

 .دیپرش نما تور 2تواند در  یهر اسب در هر روز م -6

 یقرار م یثبت نام داشته باشند و هر دو اسب در رده بند توانند دو یسوارکاران در هر تور م -7

برتر روز دوم می تواند در فینال شرکت  باشند و فقط اسب ریتوانند متغ یو اسبها م ردیگ

 .(1نماید)بند 

 IRAN champion tourنحوه محاسبه امتیاز فینال   -8

به منظور حمایت از هیئت های سوارکاری سایر استانها، مسابقاتی که در استانهای بجز  – 8_1

 محاسبه خواهد شد . 2/1تهران برگزار می گردد امتیاز تورها با ضریب 

 

 



 پایان شش مسابقهدر  ازهایجمع امت یبرا ازیامت 1هر ثبت نام در هر تور به منزله   -8_2

 گردد. یمحاسبه م

شش تور به پرامتیازترین سوارکاران هر تور جایزه نقدی )ویژه( برابر جدول  در پایان -8_3

 پیوست تعلق می گیرد.

 است. یسوارکاران جهت شرکت در مسابقات مذکور الزام یورزش مهیبه همراه داشتن کارت ب -9

شرکت کننده در  یممکن است از اسب ها یسوارکار ونیفدراس نگیضد دوپ تهیکم -11

ضد  تهیالزم را با کم یهمکار ستیبا یانجام دهند. سوارکاران م نگیدوپ یریمسابقات نمونه گ

 داشته باشند. نگیدوپ

به همراه داشته و بانوان  یکت سوار یستیحضور در مسابقات با یسوار کار برا انیآقا -11

 .ندیاستفاده نما یاز لباس مصوبه خود و مقنعه مشک زیسوارکار ن

اسب ها  یتوانند جهت گرم کردن و آماده ساز یم دادیرو نیسوارکاران شرکت کننده در ا -12

 .ندیشده توسط برگزار کننده استفاده نما نییتع نیفقط از مانژ تمر

محل  گرید یکه از مانژها یسوارکاران ،یگزارش رسم افتیدر ایصورت مشاهده کالنتران و  در

 شوند. یداوران از مسابقه محروم م اتیه صیبه تشخ ندیمسابقه استفاده نما یبرگزار

موجب  یضوابط فوق و مفاد مقررات مل تیعدم رعا ندیسوارکاران محترم توجه نما -13

 خواهد شد. ینقد مهیبا اخراج سوارکار و جر تیمحرم

 ثبت نام ها باید از سایت فدراسیون سوارکاری انجام شود و سوارکارانی که خارج از سایت -14

 اقدام به ثبت نام نمایند امتیاز تور و رنکینگ فدراسیون را دریافت نخواهند کرد.

 

 



 تور قهرمانی ایراندوره مسابقات پرش با اسب  پنجمین های برترجدول جوایز اهدایی به مقام            
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 )جمعه( روز سوم )چهارشنبه( روز دوم )سه شنبه( روز  اول مقام

 000/000/00 000/000/10 000/000/21 اول

 00/000/10 000/000/20 000/000/6 دوم

 000/000/25 000/000/7 000/000/5 سوم

 000/000/9 000/000/5 000/000/4 چهارم

 000/000/7 000/000/4 000/000/0 پنجم

 000/000/5 000/000/0 000/000/1 ششم

 000/000/4 000/000/0 000/000/1 هفتم

 000/000/4 000/000/0 000/000/1 هشتم

 000/000/0 000/500/1 000/000/1 نهم

 000/000/0 000/500/1 000/000/1 دهم
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 )جمعه( روز سوم )چهارشنبه( روز دوم )سه شنبه( روز  اول مقام

 000/000/50 000/000/00 000/000/10 اول

 000/000/15 000/000/10 000/000/20 دوم

 000/000/27 000/000/25 000/000/7 سوم

 000/000/21 000/000/9 000/000/5 چهارم

 000/000/9 000/000/7 000/000/4 پنجم

 000/000/6 000/000/5 000/000/0 ششم

 000/000/6 000/000/4 000/000/0 هفتم

 000/000/5 000/000/4 000/000/0 هشتم

 000/000/5 000/000/0 000/500/1 نهم

 000/000/5 000/000/0 000/500/1 دهم

 



 تور بزرگ

 

 

 جایزه برندگان فینال پس از شش دوره مسابقات                  

 

 تور بزرگ تور متوسط تور کوچک

 ریال 111/111/211 ریال 111/111/911 ریال 111/111/411

 

 
 
 و  2با رعایت حداقل کنندگان هر رده به یک چهارم جوایز نقدی با توجه به تعداد شرکت

 خواهد شد. ءاهدا نفر 81حداکثر 
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 )جمعه( سومروز  )چهارشنبه( روز دوم )سه شنبه( روز  اول مقام

 000/000/275 000/000/65 000/000/50 اول

 000/000/70 000/000/40 000/000/15 دوم

 000/000/50 000/000/00 000/000/27 سوم

 000/000/00 000/000/10 000/000/21 چهارم

 000/000/10 000/000/20 000/000/9 پنجم

 000/000/25 000/000/8 000/000/6 ششم

 000/000/20 000/000/7 000/000/6 هفتم

 - 000/000/7 000/000/5 هشتم

 - 000/000/7 000/000/5 نهم

 - 000/000/6 000/000/5 دهم


