
 

 

 

 

 

 

 

 قوانین ملی مسابقات ورشی اسب اصیل ایرانی

 0011قابل اجرا از فرودین ماه 

 کمیته مسابقات ورزشی اسب اصیل ایرانی  فدراسیون سوارکاری 

 

 

 

 



 

 

 کلیات

هیئد    یدا   باید  ییدن ر دن ا بایایید  س ون دیار  دانوکاو  ک داو ا       ابقات کلیه مس -1

 ها   انوکاو  ن تارها نرجام شار .

دوصدداوت بنادد نو  مسددابقات دو  دد ب نکدداها بنادد نو ک  دد ک میتانردد  هددن یدد  نی  -2

قانرین ملی یا قدانرین نکداها ون دو بناد نو  مد  ر دن قدننو دندک نمدا باید  دو ن د            

و دداری ا دستن دده مسددابقات هتآددا بدده در نشدداوک شدد ک باشدد  ا دو  یددن نی  دداوت 

 قانرین ملی بن در مسابقه هاکم خانه  باد. 

 دنون  میکنا یپ اویشی  باش   . کلیه ن بها  شنک  ک   ک بای   -3

ن بهایی که ه ای میکنا یپ اویشی ر نورد  باید  یایید  یده  نی  دنو م اارد  س دی         -4

 دنشته باش   .  س ون یار  انوکاو  ک او هآننک

  ال به باال بای  باش .  4 ن ن بها  شنک  ک   ک    -5

مادیار ها  دبسدتن  نی مداک  هداوم دبسدت ی بده ب د  رآیتانر د  دو مسدابقه شدنک            -6

 رآای  . 

 مادیار ها  شیندک رآیتانر   دو مسابقه شنک  رآای  .  -7

دو کلیه مننهل  انوکا  بده  یدن نی ادناک مسدابقات  بدای مسلدی ن دت ادک نی کد ک           -8

 :نیآ ی ا  بای م ا ب  انوکاو  ن  نمی ن  

 

انوکاو   ورگهددا  مجددای کددنم یددا م ددکی ی شددلانو  دد ی  مجددای  شددلانو  دد –ن دد  

 رآیباش .(

ورگهدا  مجدای: م دکی و  داومه ن  یدا کدنم بدنن           ک   انوکاو  بنن  دقایار –ب 

 – م دکی و  داومه ن  یدا کدنم       هدا  مجدای :  ورگ  واپاش مخ اص  انو   خارم ها 

 دنو باش . :  ورگ مجای    ی  ا هتآا یقه   پیننهن یین ک    انوکاو  

 به ورگ م کی  بل    انوکاو  :   کآه –ت 

 انو  ورگ ها  مجدای : قهداک ن  وردگ یدا وردگ ییدنک ا دی د دتکش          د تکش-ث

   ی  مجای رآیباش . 

 ددانوکاو دو مسددابقات مسددین پیآددایی   میتانردد  هددن ی دد ند ن ددب ون دو مسددابقات   -9

 شنک  ده  ا ی بنا نو ک   ک مل م به وعای  ساصله بین ن بها  نا رآیباش . 

 مسابقه دو وای شنک  ک   .  3ی  ن ب رآیتانر  بی تن نی   -11



  نهد ن  دو مسابقات بای  هن ادناک ا هدن کد ی ب داوت ا ناارده ودک ب د   ا ادانی         -11

 شار . 

مقام ها  نال یا  ام هن اناک بده  داو هتآدی شدامل نهد ن  ادانی  وایت ا         -12

هکم خانه   باد.  نه ن  هکم ا ویت ا اای ک بده مقدام هدا  پدایین یدن بسدتگی بده        

 ی آیم بنا نو ک   ک دنود. 

دو مسابقات  انو  ک  دی  ن دت ادک نی هدن ردا  ی لیآدیو بارد نوو دبخداو          -13

   گین و مهآی  ا ش ق مجای رآیباش . 

دو هن مسدابقه بناد نو ک  د ک ید  سدند م لدر ون بدنن  ک تدنل ن دب هدا ا             -14

 م ابق  با یباورامه اک تنل میکنا یپ بای  م خص رآای  . 

ه نکثن ی  وای قبل نی شنا  مسدابقه  یسد  ن دبها  شدنک  ک  د ک باید           -15

 به یایی  م اار  س ی س ون یار  انوکاو  و ی ک باش . 

کلیه  انوکاونر ا ن دب هدا باید  بده ینییدب نشداوک شد ک ودک هدا  خدادون            -16

 مسابقه ده   :

 ودک مبت   

 ودک متا ط

 ودک پی نسته 

 ودک رارهاالر

 

 نویقا به ودک باالین به ضآیآه نین قانرین میباش . رساک نمتیایدهی ا 

 

 اناک ب    ن ب ها

 ن بها دو اناهها  یین میتانر   با هم وقاب  رآای   : -17

 

 خا ص نیننری -

 خار انودنیی -

 کند -

 دوک شاو -

 ینکآن  -

 س ت نیننر -

 ن بها  نیننری -



بده   ونی ن دب میباشد  . دوصداوییکه کده اناههدا      5ه نقل ی  ند بنن  ی دکیل ید  ادناک    

ه  ر اب رن ی ک باش   . رسب  به شدننیط مسدابقه میتانر د   بدا ه د  ردام ادناک میتانر د          

 اناک ب    شار :

 مثال:

 ونی 2ی  ند ن بها  خا ص نیننری 

 ونی 3ی  ند ن بها  انودنیی 

 ونی( 5خار انودنیی یی  ند   –رام اناک : اناک خا ص نیننری 

 

 :2مثال 

 2ی  ند ن بها  خا ص نیننری 

 1ی  ند ن بها  انودنیی 

  1ی  ند ن بها  کند

 3ی  ند ن بها  دوک شاو  

 3ی  ند ن بها  ینکآن 

 کلیه ن بها یین رام  اناک ن بها  نیننری  با هم وقاب  می رآای  .دو نین مسابقه 

 کادو و آی : -18

 دو مسابقات  انو  ک  ی  :  دناو/دناونر و  نک رتنو ک رتننرو  اناک مسا بات

 مسابقات مسین پیآایی : دناو/ دناونر و ک رتننرو اناک مسا باتدو 

 

کلیدده نیددن نسددنند بایدد  نی  یسدد  و ددآی کآیتدده مسددابقات اویشددی ن ددب نصددیل نیننرددی   

 نرتخاب شار .  ا با یایی  کآیته  س ون یار  انوکاو 

 گوینده مسابقه باید از گویندگان میدان مورد تایید فدراسیون سوارکاری باشد.

 



 رشته های مسابقات ورزشی اسب اصیل ایرانی

 سواری کالسیک 

 مسیرپیمایی 

  پرش ) قوانین مسابقات پرش با اسب مخصوص اسبهای اصیل ایرانی برا اساس قوانین پرش

 با اسب  پونی کالب میباشد(

  درساژ) قوانین مسابقات پرش درساژ مخصوص اسبهای اصیل ایرانی برا اساس قوانین

 کالب میباشد(درساژ    پونی 

 مسابقه سواری کالسیک

 زین و برگ :  -91

نوار روی بینی باید ساده باشد نوارروی پیشانی دست جلوهای چرمی  با کلگی آب خوری ساده   

 میتواند رنگی باشد اما باید رنگ آن متناسب  زین و برگ سوارکارباشد. 

 متوسط و پیشرفته ( پلهم با دو دست جلو ) رده -دهنه : آبخوری ساده  ) همه رده ها (

 اسبهای چهار سال باید  آب خوری ساده داشته باشند.

و چرمی که رنگ آن باید به بقیه لوازم اسب  ) نزدیک به مدل انگلیسی( زین: زین مدل انگلیسی 

 هماهنگی داشته باشد.زین باید  درقسمت شانه اسب  آزاد باشد و شانه دیده شود . 

 ازی, درساژ مجاز نمیباشند. زینهای پرشی , استقامتی , شیر

 تنگ زین ساده و نرم باشد . سگگ های رکاب نباید دیده شود و رکاب باید از چرم باشد. 

 استفاده ازتعلیمی و دیگر اثرهای مصنوعی مجاز نمیباشند.  

 استفاده  ازبانداژ ومچ بند مجاز نمیباشد.

 زین باشد و رنگ آن متناسب با رنگ زین و اسب باید باشد.  طرحعرق گیر زیر زین باید 

 یال و دم باید به صورت طبیعی باشند بافتن یال و دم مجاز نمیباشد. 

 

 کلیات   -02

 سال کامل  سن داشته باشند.  4اسبها باید حداقل   -الف 

قرار گرفته باشد. رباغه در صورتیکه اسبها نعل شده اند باید نعل ساده باشد. نعل نباید روی قو –ب 

 بین نعل و سم نباید چیزی قرار گیرد مانند مانند پد و ...

در صورتیکه سوارکاری   دور قدم  را از دست دهد از مسابقه حذف خواهد شد. سوارکاران  –پ 

 باید قبل از پایان دور اول قدم وارد میدان شده باشند. 



 , تجربه و اندازه باشند. اسبها باید مناسب مهارت سوارکار از نظر آرامش   -ت

هر اسبی که رفتارش باعث به خطر انداختن بقیه شرکت کنندگان باشد یا رفتار خطرناکی انجام  -ث

 از میدان اخراج خواهد شد.  به کالنتر وسط  دهد با دستور داور

در صورتیکه سوارکاری از اسب جدا شود در هر قسمت از میدان مسابقه از مسابقه حذف خواهد  -ج

 شد. 

اگر سوارکاری بدون اجازه داور یا کالنتر وسط اسب را از میدان خارج نماید جریمه ای برابر با   -چ

میگیرد.  برگزار کننده مسول دریافت جریمه میباشد. سوارکار برابر هزینه ثبت نام به او تعلق  4

مسول پرداخت جریمه میباشد . به استثنای زمانی که سوارکار قادر به کنترل اسب نیست و فرصت 

 اعال م به کالنتر وسط را ندارد. 

 

 داوری   - 09 

سمی مسابقات ورزشی  داور در میدان خواهند بود. داوران از لیست داوران ر 3حداقل یک وحداکثر 

اسب اصیل ایرانی فدراسیون سوارکاری باید انتخاب شوند. تعداد داوران باید در برنامه  مسابقه  قید 

 شود. داوران با یکدیگر نباید مشورت نمایند. 

 صورتیکه یک داور در میدان باشد داوری به صورت مقایسه ای خواهد بود .

 نحوه داوری :

 در گروه امتیاز : عملکرد اسب 32

 امتیاز: عملکرد اسب به طور انفرادی  32

 امتیاز : تیپ 92

 امتیاز: ساختار 92

 امتیاز: زین و برگ اسب    92

 امتیاز : لباس سوارکار 92

 

با  ی مختلف در یک گروه در صورتیکه تعداد اسبها در گروهها به حد نصاب نرسیده باشد  و نژادها

هم رقابت نمایند و یا اینکه زمان مسابقه کافی نباشد  داوری در تیپ و ساختار صورت نخواهد گرفت  

 . 

 در صورت تساوی اسبی که باالترین عملکرد انفرادی را داشته باشد پیشی خواهد گرفت  .

 



 اهدای جوایز -00

سواره برای گرفتن جایزه به  اسبهای باید در هنگام اهدا جوایز سواره حضور داشته باشند هر گروه

میدان میاید و با دستور کالنتر وسط .  بعد از اینکه مسابقه قهرمانی به پایان رسید شرکت کنندگان 

 میتوانند برگه های امتیازدهی خود را مشاهده نمایند. 

 

 

 قهرمانی ها     - 03 

 در صورتیکه گروههای نژادی تقسیم شوند بین گروهها باید قهرمانی برگزار شود. 

هر گروه  و سوم  در قهرمانی ها داوران میتوانند با یکدیگر مشورت نمایند . اسبهای اول  و دوم

 برای قهرمانی با یکدیگر رقابت خواهند کرد. 

  

در قهرمانی را داشته باشد میتواند با امتیاز شرکت در صورتیکه سوارکاری با دو اسب یا بیشتر 

 خواست خودش یکی از اسبها را برای شرکت در گروه قهرمانی انتخاب نماید. 

 

قهرمانی ها میتواند در صورتی که گروهها  به حد نصاب رسیده باشند بین یک نژاد باشند و اگر 

بنا به خواست تعداد گروهها طوری باشد که از هر نژاد یک گروه در مسابقه شرکت کنند 

 برگزارکننده  قهرمانی میتواند بین نژادها نیز باشد . 

 در قهرمانی ها تیپ و ساختار امتیاز نخواهند داشت. 

 

 نحوه اجرا -04

 

 همه سوارکاران گروه با قدم در خط حصار روی دست راست  حرکت  مینمایند. -الف  

سوارکاران خواسته میشود که یورتمه سپس  به دستور داور ) داوران (  از طریق بلندگو از  -ب

 روی همان دست بروند.

از سوارکاران به دستور داور ) داوران( از طریق بلندگو از سوارکاران خواسته میشود که چهار  -پ

 نعل روی همان دست بروند. 

دست از سوارکاران به دستور داور ) داوران( از طریق بلندگو از سوارکاران خواسته میشود که  -ت 

  . عوض نمایند ) یا از گوشه رو و یا با نیم دایره  یا تکرار رو (



از سوارکاران به دستور داور ) داوران( از طریق بلندگو از سوارکاران خواسته میشود که قدم   -ث 

 روی دست چپ بروند.

از سوارکاران به دستور داور ) داوران( از طریق بلندگو از سوارکاران خواسته میشود که  -ج

 یورتمه روی همان دست بروند.

از سوارکاران به دستور داور ) داوران( از طریق بلندگو از سوارکاران خواسته میشود که چهار  -چ

 نعل روی همان دست بروند.

براساس رده مسابقه اجرای گامهای متفاوتی  از طریق بلندگو  ) با هماهنگی قبلی با گوینده( از  -ح

 سواکاران  درخواست میشود

  .  

 :گامهای اجباری در رده مبتدی

 چهار نعل کوتاه قدم , یورتمه کار , 

 :انتقالی های اجباری در رده مبتدی

 قدم به یورتمه به چهارنعل

 چهارنعل به یورتمه به قدم

 گامهای اجباری در رده متوسط :

 کوتاهچهارنعل  یورتمه کشیده, ,   کار  قدم, یورتمه 

 متوسطانتقالی های اجباری در رده 

  چهار نعل کوتاه قدم به 

 به قدم  چهار نعل کوتاه 

 یورتمه کار به یورتمه کشیده به قدم

 یورتمه کشیده به یورتمه کار به قدم 

 گامهای اجباری در رده پیشرفته  

 , چهار نعل بلند چهار نعل کوتاه , قدم , یورتمه کار,  یورتمه کشیده 

 انتقالی های اجباری در رده پیشرفته 

 چهار نعل کوتاه قدم به 

 به قدم چهار نعل کوتاه 



 قدم به یورتمه کشیده 

 یورتمه کشیده به قدم 

 قدم به یورتمه کار به چهار نعل بلند  

 چهار نعل بلند به یورتمه کار به قدم 

 گام 5عقب رفتن 

 

 سپس در انتها از سوارکاران خواسته میشود که در یک سمت میدان صف ببندند.

توجه . سوارکاران باید در هنگامی که در گروه هستند مراقب ایمنی خود و دیگران باشند در 

صورتیکه سوارکاری راه سوارکار دیگر را به عمد ببرد یا جلوی حرکت او را بگیرد و یا مانع 

اجرای صحیح سوارکار دیگر و یا تحریک اسب های دیگر شود از میدان و مسابقه اخراج خواهد 

 شد. 

عد از کار در گروه از هر سوارکار خواسته میشود به طور انفرادی مسیری را در میدان باگامهای ب 

 قدم , یورتمه و چهارنعل  روی هر دو دست در زمان حداکثر یک دقیقه و نیم برود.  

بعد از اتمام کار انفرادی سوارکار ایست و ایست کامل خواهد داشت و سپس به محل خود در صف  

 گشت. برخواهد 

 

 مسیر کار انفرادی اختیاری است . 

 



با دستور کالنتر وسط هر سوارکار میتواند از فرد کمکی خود بخواهد به میدان آمده و سپس او را در 

درآوردن زین برای بخش داوری تیپ و ساختار کمک نماید . دست جلو نباید تعویض شود. مگر 

 درموارد استثنایی و با اجازه داور/ داوران .

 

برای این بخش از مسابقه  سوارکار اسب را با همان دست جلوبه صورت دستگردان  از جلوی داور 

 خط مستقیم با دستور داور قدم  و سپس یورتمه  میبرد. 

 

 رده های مسابقه : -05  

 سال  4رده مبتدی :  حداقل سن اسب  

 و تغییر دست  , ایست کامل   چهار نعل کوتاه در بخش انفرادی و گروهی  : قدم , یورتمه و 

 سال  6رده متوسط :  حداقل سن اسب   

, چهارنعل کشیده , تغییر دست  .  چهار نعل کوتاه : قدم , یورتمه ,  و انفرادی در بخش گروهی

 قدم به عقب  و ایست کامل  5ایست کامل , 

 رده پیشرفته  :

. از چهار نعل بلند,  چهار نعل کوتاه یده , در بخش گروهی و انفرادی : قدم , یورتمه کار, یورتمه کش

 قدم به عقب و ایست کامل  5قدم به چهار نعل . 

 

سال به پایین در این رده میتوانند شرکت کنند   . قدم , یورتمه       94رده نونهاالن:  سوارکاران از 

 و تغییر دست  , ایست کامل 

 ید . مربی میتواند در صورت تمایل در کنار اسب حرکت نما

 

  اپاو

 ه و نین وشته   -26

  نی بدین مانردر مختلد  بدا مهداوت عبداو ک د  ا بده نیدن          ن ب مسین پیآایی بای  بتانرد 

 ینییب یانرایی سی یکی ا هاش خاد ون ر ار ده .



بای  نی بین مانرر یا نی وا  درها عباو ک   بده  دآ  الدا بد ار نی کده یآنکد  خداد ون نی        

 د   ب ه 

 او صسیب به هن مار ی ر دی  شداد ا بده  داو هآ مدار ن دتیل ا ی دادل       بای  بتانر  به 

 خاد ون ه   رآای .

نمتیای باالین به ن بی ی لق میگیند که دو یمدار کآتدن ا بدا مهداوت بی دتن بد ار یداخین        

 ا با رنمی نی مانرر ب ار ضنبه یدر یا اابجایی درها عباو رآای .

 ودک ب   -27 

 مبت  

 متا ط 

 پی نسته

یین ا بنگ : بنن  ونهتی دو عباو نی مانرر  نرتخاب ییدن بده عهد ک خداد  دانوکاو ن د         

. نمددا ییددن بایدد  بددنن  ن ددب ونهدد  باشدد  ا هنااردده راهآدداه گی بددا ن ددب م جددن بدده  

 یین خانه  ش . دوخان   ک رتننر ا یا دناونر نی ی ایض

 ی میباش .مجا  متحرک. ی لیآی   آبخوری غیر متعارف مجاز نمیباشدده ه :  

یآدنین باید  دنمش شد  ن دب ون بد ار مد  ب د          ژن ت ادک  نی مج ب   مجای ن    دو مدار 

 م ای ه رآای   .

 

 ال  مانرر ا 

 اام ق م

  ارتی متن 51  یین یکی  ه نکثن یا نویقا  

  ارتی متن2 5یین ها     یایی  ه نکثن  نوی ا  

   .ع د رآیتانر   باش   5  یایی بیش یننی  یینها  

 



 ساصله بین یین ها   

  ارتی متن 61یا  51بنن  اام ق م  

  ارتی متن 243 ارتی متن یا  182 هاو ر ل  بنن  اام 

 مانرر پنشی  

  ارتی متن 71ه نکثن نوی ا   

دواده   31 دارتی متدن ینایده ییدن هارباید  نی       46هد نکثن نوی دا      Xودک مبت    مانردر  

 .بی تن باش 

 . ارتی متن باش  366بای   L ال یینمانرر منب ی ا  

 کاان تی

 ساصله بین یین ها

  ارتی متن 122اام یاویآه   

  ارتی متن 232اام  هاو ر ل هآر 

  .  کاان تی ربای   ی ک شاد 5بی تن نی 

 ر بنن  عقب وستن دنال

  ارتی متن ساصله بین یینها نان وا  یمین باش   72ه نقل 

 یینها نان باالین نی یمین قننو انسته باش  .  ارتی متن ساصله بین 76ه نقل 

 

 ب که

  ارتی متن 82ساصله بین ب که ها  ه نقل 

 

Side pass 

  ارتی متن 31یین یکی نوی ا   



  ارتی متن باش  . 71یینها  ک او هم ربای  ر دیکتن نی 

 

 ماوپی 

  ار  نی یک یگن ساصله بای  دنشته باش   183 تارها نیپایه به پایه  ه نقل ن    

 .ع د بی تن ربای  باش  5ی  ند  تار ها نی 

 هنک  دو ماوپیج یاویآه میباش . 

 نخش 

 دارتی متدن کآتدن     244دواه  دنخش دو ید  منب دی کده رباید  نب دادش نی        181یا  91

 باش  

 دارتی متدن کآتدن     314نخش دوید  منب دی کده رباید  نب دادش نی       دواه  361یا  271

 باش 

 دوانیک

  ارتی متن باش  152  اب دوانیک بای  یقنیبا    نوی ا  اینک انستن  

 

 رق ه مسین ی  ه ته قبل نی مسابقه بای  به د   شنک  ک   اار بن    . - 28 

 

 شیاک قننو دندر مانرر بل  

      



 

 

 شکل مانرر پنش مجای 

 

 

  

  ارتی متن باش  . 366 ال یینها بای  

 

 وشته مسین پیآایی دو ودک رارهاالر ری  بنا نو می اد.

 

 رساک دناو  

 یمار اواد ا خناج  ا خ اها  یماری مسا به می اد.  

 :   خ ا ها

 نخننج    



 ا ایل رامت اوو وا  ن ب

 بی وهآی با ن ب

 بی نهتننمی ا وستاو راشایس 

 عباو رکندر نی دوانیک  

 اواد به مارر  نی  آ  رادو   دو صاوت ندنمه ا نص ح رکندر مسین  

 ن ت ادک نی ش ق  

 ا ن ش ر نی ن ب 

 ع م وعای  اامهایی که دو رق ه قی  ش ک  

 عباو نی یمار ه نکثن 

 نضاسه ش ر یمار ی خ ا  یماری (

 ثاریه  31انیک ربستن دو

 ثاریه   5دو صاوت نص ح    اواد به مارر نی  آ  رادو  

 ثاریه  11  یامل وا  مارر

 ثاریه  11دو صاوت بنا   ا نص ح   ع م وعای  اامهایی که دو رق ه قی  ش ک

 ثاریه  11  اودر د   یا پا  ن ب به ماررخ 

 ثاریه 31نر نختن مارر 

 ثاریه 11 عباو ب ار ی ادل ا هآاه گی با ن ب  نی مارر 

 موانع اجباری   

 پرش -مربع   – داالن -دروازه  

 و متوسط رده مبتدی

 زمین خواهد بود . یکلیه موانع رو

 6 تعداد موانع حداکثر 



 سانت باید باشد.  کلیه موانع روی زمین قرار میگیرد.  32دو مانع  ایکس پرش  حداکثر ارتفاع 

 رده پیشرفته 

 92حداکثر تعداد موانع 

 سانتیمتر 32حداقل لندتر خواهند بود موانع همگی از سطح زمین ب

 متریسانت 52حداقل دو مانع پرشی  باید درمسیر باشد. حداکثر ارتقاع 

 

 

 9 ضمیمه 

 امتیازات  مسابقات ورزشی رشته سواری کالسیکجدول 

  

 امتیاز کسب شده
 اسب و سوارکار

مجموع امتیازدر مسابقه 
 ورزشی سواری کالسیک

922 62 

55 51 

55 55 

55 55 

52 56 

52 55 

52 54 

52 53 

52 50 

52 59 

52 52 

52 41 

52 45 

52 45 

52 46 

52 45 

42 44 

42 43 

42 40 

42 49 

42 42 

 به پایین31 02



 

 

  

 0ضمیمه  

 جدول امتیازات  مسابقات مسیر پیمایی

 اسب و سوارکارامتیاز رده بندی 

  922 بی خطا 

  52 ثانیه خطای زمانی 02

  42 ثانیه خطای زمانی  02بیشتر از 

 

 

 . نمیباشند  توجه : اسبهای رده پیشرفته  مجاز به شرکت  در رده مبتدی 

 اسبهای رده متوسط مجاز به شرکت در رده مبتدی نمیباشند.        

 سوارکار رده پیشرفته مجاز به شرکت در رده مبتدی میباشد به شرط آنکه اسب مبتدی باشد.

 سوارکار رده متوسط مجاز به شرکت در رده مبتدی میباشد به شرط آنکه اسب مبتدی باشد. 

 

  3ضمیمه  

مسابقات در رشته  پرش  و درساژ اسب اصیل ایرانی براساس قوانین اکاهوکتاب سبز و پونی کالب 

 میباشد. 

 برای اطالع از این قوانین پرش و درساژ به قوانین پونی کالب رجوع نمایید.

 رقابت ها در رشته پرش  و درساژ به تفکیک نژاد ها خواهد بود .به قرار زیر:

 اسبهای خالص ایرانی

 سبهای  عرب وارداتیا

 ترکمن 

 کرد

 دره شوری 



 اسبهای فالت ایران 

راس اسب شرکت نمایند با گروه نژادی که کمترین تعداد  5در صورتیکه  در هر نژاد کمتر از 

 شرکت کننده در مسابقه را داشته باشند ادغام خواهند شد.


