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 .شد خواهد اهدا محبوبی اسب پرورش مرکز طرف از مسابقه جوایز کلیه

 .میشود داده ای ویژه جوایز سوم تا اول های مقام  نهاالن نو به

  آنالین ورزشی  مسابقه  نقدی جوایز

  نهاالن نو جز به گروهها کلیه

  تومان ۰۰۱۱۱۱ اول مقام

 تومان ۰۱۱۱۱۱ دوم مقام

 تومان ۰۱۱۱۱ سوم مقام

  قهرمانی مسابقه برگزاری تاریخ. کنند می شرکت قهرمانی در گروهها سوم تا اول های مقام کلیه

 .مبشود اعالم بزودی

 .میشود اهدا محبوبی اسب پرورش مرکز طرف از قهرمانی مسابقه جوایز

   سیلمی:    ایران فالت  قهرمان مقام

  تومان ۰۱۱۱۱۱:  ایرانی خالص اسب قهرمان مقام

  تومان ۰۱۱۱۱۱:  ایران  فالت  قهرمان نایب مقام

 ۰۱۱۱۱۱:  ایرانی خالص قهرمانی نایب مقام

 ورش پر مرکز محبوبی آقای طرف از محلی لباس دوم و اول و کالسیک  سوم تا اول نفرات  وایزج

 شماره به را خود پستی آدرس لطفا.  میشود ارسال کنندگان شرکت برای محبوبی اسب

 .اسب شماره و اسب و سوارکار نام ذکر با بفرمایید ارسال ۱1۰۱66۰۰190

 

 

 

 



 

 

                                                                                                               Class A گروه الف  

 First place مقام اول

 ۰۰شماره اسب: 

 رکسانا (& زدیریم نی)زوب بیله نام اسب: 

 : کرنگ رنگ

 ۰۱۰۰:تولدتاریخ  

 1۰7۰9۱۱۱۰17۰1۰۰میکروچیپ :

 یمانیبا کایمل :سوارکار

 قاسم پور میمر : یمرب

 استان : خوزستان

Nr:23 
LAHEEB 
 

 

 

 

 

 

 Second place مقام دوم

 ۰9شماره اسب:

 زدی ریم لمانینام اسب:

 پدر: رستم میریزد

 مادر:شهرزاد میریزد

 رنگ:کرنگ

 ۰60۱116۱۱۱۱۰۰00میکروچیپ :

 شیآسا محمدنام سوارکار:

 نام مربی: محمد آسایش

 استان : یزد

Nr:27 
YOLAMAN MIR YAZD 

 

 

 

 

 

 مقام سوم مشترک 

                              Third place مقام سوم

  Nr. 24, Gemreh Bentoreif                  

                                      Third placeمقام سوم 

Nr. 26, Gemreh Bentoreif 

 ۰0شماره اسب:

 ( فیبن طر عهیرب&)دلتا  فیطرگمره بن  نام اسب: 

  لهی: نرنگ

 ۰۱۰۱: سال تولد

 ::1۰7۰9۱۱۱۰1۰9۰6۰میکروچیپ 

 ۰6شماره اسب: 
 ( فیبن طر عهیرب&)دلتا  فیگمره بن طر 

  لهی: نرنگ

 ۰۱۰۱: تاریخ تولد

 1۰7۰9۱۱۱۰1۰9۰6میکروچیپ : 



    یستاره سعادت :سوارکار 

 قاسم پور میمر یمرب

 استان: خوزستان

 مهال سعد نژاد :سوارکار

 قاسم پور میمر: یمرب

 استان: خوزستان

 

 

 

 

                                                                                                               Class B گروه ب  

 First place مقام اول

 ۰6شماره اسب:

 اسب :آروان نام

 یموسو یعل دینام سوارکار:س

 :بن عامر پدر

 یساری:فروز نمادر

 انی:نرتیجنس

 :کهر رنگ

 1۰7۰9۱۱۱۰1۱16۰۰ : پیکروچیم

 نام مربی: سید علی موسوی

 زدی: استان

Nr:36 
ARVAN 

 

 

 

 

 

 

 Second place مقام دوم

 ۰۰شماره اسب: 

 یساک اینام اسب:دن

 :الماس/اسد خوزستانیلمی/سانیماد

  انی:ماد تیجنس

 ی:حمدانرهیت

 : کرنگرنگ

 ۰۱۱۰تولد: خیتار

 KH ۱۱/۰79۰/۱۰: پیکروچیم شماره

 کار:اعظم ساغرزاده  سوار نام

 یکرم ی:مصطفیمرب نام

 :خوزستاناستان

Nr:32 
DONYA SAKI 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 Third place  مقام سوم 

 ۰۱شماره اسب :

 ( کایجس&)سلحشور  ادیفر

 انینر

 ۰۰۰9تولد: سال

 لهین رنگ

 1۰7۰70۱۱۱۱۰0696میکروچیپ: 

 سوارکار: حسین فیصلی زاده

 قاسم پور میمر :یمرب

 استان:خوزستان

Nr. 30 
FARYAD 

 

 


