
  

  

1397-پیشنهادی هیات سوارکاری استان فارس  تقويم ورزشي  

 1397برای سال ورزشي ،اموزشي ،تحقیقاتي ،عملیاتي هیات سوارکاری استان فارس  در تقويم ورزشي کلیه فعالیتهای

در قالب کمیته های مختلف پرش با اسب ،کورس شامل آموزش، برگزاری مسابقات اعزامهای داخلي و خارجي 

واسبدواني ،جشنواره وزيبايي ،استقامت ،هنرهای رزمي سواره ،درساژ ،جانبازان ومعلولین ؛کمیته اسب اصیل ايراني 

،کمیته آموزش وتحقیقات ،کمیته همگاني وامور شهرستانها تدوين واعالم میگرددوروسای محترم کمیته ها موظف به 

                                                                                    ع اين مسابقات وبرنامه ها میباشنداجرای به موق

 اهداف برنامه :

افرادشرکت کننده در رويدادهای سوارکاری وجشنواره های زيبايي اسب  وتوجیه فني تشكیل جلسه های هماهنگي با-1         

منطقه ای واجرای دقیق –ملي –کشوری –استاني –قات شهرستاني در کلیه رويدادها ومساب جهت سالمت اسب وسوارکاران

 . وقانون مند مسابقات وارائه گزارش به رئیس هیات سوارکاری استان فارس 

داوران وکالنتران واعالم نتايج به موقع مسابقات نظارت دقیق بر حسن انجام وظايف کادر اجرايي و          .2 

 مختلف ورزشات وجشنواره های در مسابق ودارای شرايط الزم جهت شرکت افراد متقاضي وعالقه مند حضورکمک به -3        

واطالع رساني به موقع از طريق روسای محترم هیات های سوارکاری طبق برنامه ريزی  سوارکاری در سطح استان فارس 

ترم کمیته های مختلف ورزشي هیات سوارکاری وروابط عمومي هیات سوارکاری استان وهمچنین روسای مح شهرستانهای استان

 . استان 

سوارکاران در ساير استانها وشهرستانها واطمینان از  اردوی  ،پزشكي ، اسكان ، بهداشت و تغذيه دامنظارت بر امور -4         

 .   سالمت غذا ،اسكان وسالمت اسب ها وسرمايه های مردم

مي شونددر رويدادهای کشوری وساير استانها  که موفق به کسب مدال  سوارکاراني تشويق مادی و معنوی          .5 

محل برگزاری مسابقات وارائه گزارش به موقع به تدوين برنامه بازديد خبر نگاران ،عكاسان و نمايندگان صدا و سیما از -6       

 . ورزش سوارکاری در سطح استان جهت همگاني نمودن اين رشته ورزشي ومعرفي  رسانه ها واصحاب جرايد محلي وکشوری

شرکت  روسای محترم کمیته ها ی ورزشي هیات استان وروسای هیات سوارکاری شهرستانهای نظارت برنحوه حضور-7         

وهمچنین افراد خبره ومطلع ودارای مسابقات ورويدادها ی سوارکاری وتوجیه فني توسط ناظر فدراسیون  کننده در جلسات فني

 .  شرايط فني 

 وجوه با  در ارتباط مسابقات سوارکاری در سطح استان محاسبه هزينه های انجام شده و تسويه حساب با کمیته بر گزاری -8

قانون مند سازی دريافت ها وپرداخت ها توسط سیستم ()  فرد هر برای پرداختي دريافتي و   )  



 

استان فارس– 1397تقویم ورزشی کمیته پرش با اسب در سال   

مسابقات -عنوان رویداد تاریخ برگزاری  باشگاه متقاضی-مکان برگزاری توضیحات   ردیف  
فروردین25و24 باشگاه متقاضی درصورت داشتن شرایط جام مبعث-اولین رویداد پرش با اسب فارس   1 

7/2/97 باشگاه متقاضی درصورت داشتن شرایط  2  جام جوانان-دومین رویداد پرش با اسب فارس 

21/2/97 باشگاه متقاضی درصورت داشتن شرایط  3 سومین رویداد پرش با اسب فارس 

4/3/97 باشگاه متقاضی درصورت داشتن شرایط )دوبخشی(چهارمین رویداد پرش با اسب فارس   4 

26/3/97 باشگاه متقاضی درصورت داشتن شرایط )جام پنجمین رویداد پرش با اسب فارس 

 رمضان(

5 

9/4/97 باشگاه متقاضی درصورت داشتن شرایط شواری )دبا اسب فارس ششمین رویداد پرش 

 تدریجی(

6 

22/4/97 باشگاه متقاضی درصورت داشتن شرایط )جام عفاف هفتمین رویداد پرش با اسب فارس 

 وحجاب(بین استانی )استانهای جنوب کشور

7 

5/5/97 باشگاه متقاضی درصورت داشتن شرایط )جام ثامن هشتمین رویداد پرش با اسب فارس 

 االئمه(

8 

20/5/97 باشگاه متقاضی درصورت داشتن شرایط  9 نهمین رویداد پرش با اسب فارس 

2/6/97 باشگاه متقاضی درصورت داشتن شرایط  10  )جام دولت(دهمین رویداد پرش با اسب فارس 

16/6/97 باشگاه متقاضی درصورت داشتن شرایط )جام یاردهمین رویداد پرش با اسب فارس 

  خانواده(

11 

6/7/97 باشگاه متقاضی درصورت داشتن شرایط  12 دوازدهمین رویداد پرش با اسب فارس 

20/7/97 باشگاه متقاضی درصورت داشتن شرایط )جام سیزدهمین رویداد پرش با اسب فارس 

حافظ شیرازی(بین استانی استانهای جنوب 

 کشور

13 

4/8/97 باشگاه متقاضی درصورت داشتن شرایط  14 چهاردهمین رویداد پرش با اسب فارس 

18/8/97 باشگاه متقاضی درصورت داشتن شرایط  15 پانزدهمین رویداد پرش با اسب فارس 

2/9/97 باشگاه متقاضی درصورت داشتن شرایط )اسب رویداد پرش با اسب فارس شانزدهمین 

 ایرانی(

16 

16/9/97 باشگاه متقاضی درصورت داشتن شرایط جام -دهمین رویداد پرش با اسب فارسهف 

بین استانی -دانشجو  

17 

30/9/97 باشگاه متقاضی درصورت داشتن شرایط دهمین رویداد پرش با اسب فارسهیج   18 

14/10/97 باشگاه متقاضی درصورت داشتن شرایط با اسب فارس دهمین رویداد پرشنوز   19 

12/11/97 باشگاه متقاضی درصورت داشتن شرایط رویداد پرش با اسب فارس بیستمین   20 

22/11/97 باشگاه متقاضی درصورت داشتن شرایط رویداد پرش با اسب فارس ویکمین بیست   21 

10/12/97 باشگاه متقاضی درصورت داشتن شرایط جام -رویداد پرش با اسب فارس بیست ودومین 

 فجر

22 

داشتن شرایطدرصورت  24/12/97 باشگاه متقاضی  رویداد پرش با اسب فارس  بیست وسومین   23 

14/12/97 باشگاه متقاضی درصورت داشتن شرایط رویداد پرش با اسب فارس بیست وچهارمین   24 

 

 تذکر:درصورت تداخل با تقویم فدراسیون سوارکاری تاریخ های فوق قابل تغییر خواهد بود



1397فارس –تقویم ورزشی کمیته کورس واسبدوانی   

 

 رديف  نام رويداد تاريخ برگزاری محل میزباني عنوان 

24/1/97 اوز الرستان   اولین رويداد کورس استان فارس  

 

1 

7/2/97 سپیدان  دومین رويداد سوارکاری کورس استان  

 فارس

2 

شهرستان  

 متقاضي 

26/3/97  3 سومین رويداد کورس استان فارس  

15/4/97 اوز   4 چهارمین رويداد کورس استان فارس 

شهرستان  

 متقاضي

5/5/97  5 پنجمین رويداد کورس استان فارس 

8/6/97 مرودشت    6 ششمین رويداد کورس استان فارس 

27/7/97 اوز   7 هفتمین رويداد کورس استان فارس  

شهرستان  

 متقاضي

25/8/97  8 هشتمین رويداد کورس استان فارس  

23/9/97 اوز   9 نهمین رويداد کورس استان فارس  

شهرستان  

 متقاضي

21/10/97  10 دهمین رويداد کورس استان فارس 

19/11/97 گراش جام فجر  11 يازدهمین رويداد کورس استان فارس  

 

 

 

 

 

 

 



  97فارس –تقویم ورزشی کمیته جشنواره وزیبایی 

مسابقات -عنوان رويداد تاريخ برگزاری مكان برگزاری    رديف  

24/1/97 شهرستان کوار  جشنواره زيبايي اسبان ايران  

 زمین

1 

باشگاه سوارکاری  مراسم افتتاحیه 

 پارس لپويي

21/2/97و20 اصیل  جشنواره زيبايي اسبان 

 دره شوری جام تمدن پارسه 

2 

زيبايي اسبان فالت جشنواره  خردادماه  شهرستان آباده 

 ايران

3 

تیرماه15و14 شهرداری شیراز  اصیل جشنواره زيبايي اسبان  

2دره شوری تمدن پارسه   

4 

باشگاه سوارکاری  

 پارس لپويي

مهرماه 16و15 ايران جشنواره زيبايي اسبان  

 زمین

5 

جشنواره زيبايي اسبان اصیل  بهمن ماه   اوز الرستان  

 ايران زمین

6 

متقاضيشهرستان   جشنواره زيبايي اسبان فالت   

 ايران

7 

جشنواره زيبايي اسبان فالت   شهرستان متقاضي 

 ايران

8 

     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تقویم ورزشی کمیته استقامت استان فارس 

مسابقات -عنوان رویداد تاریخ برگزاری مکان برگزاری    ردیف  

شهرستان متقاضی  

 دارای شرایط

14/2/97 اولین رویداد سوارکاری  

استقامت جام حمایت از کاالی 

 ایرانی

1 

15/4/97 شهرستان متقاضی  دومین دوره مسابقات استقامت  

 استان فارس 

2 

13/7/97 شهرستان متقاضی  سومین رویداد سوارکاری  

استقامت استان فارس جام 

 دامپزشکان

3 

16/9/97 شهرستان گراش  سوارکاری چهارمین رویداد  

 استقامت جام دانشجو

4 

19/11/97 شهرستان جهرم  پنجمین رویداد سوارکاری  

 استقامت  جام فجر

5 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 تقویم ورزشی کمیته هنرهای رزمی سواره استان فارس 

مسابقات -عنوان رویداد تاریخ برگزاری مکان برگزاری    ردیف  

24/1/97 متعاقبا اعالم میگردد  هنرهای رزمی سواره  مسابقات 

 جام حمایت از کاالی ایرانی

1 

7/2/97 شهرستان متقاضی   2 مسابقات اتنخابی تیم استان  

31/3/97 شهرستان متقاضی  جشنواره هنرهای رزمی سواره  

 درجمع عشایر واشاعه این رشته

3 

-16-15 شهرستان متقاضی 

17/4/97  

کارگاه آموزشی هنرهای رزمی 

 سواره 

4 

25.25/5/97 شهرستان متقاضی  کارگاه آموزشی هنرهای رزمی  

 سواره 

5 

23/6/97 شهرستان متقاضی  مسابقات انتخابی جهت شرکت  

 در رویدادهای بین المللی

6 

 7 مسابقات هنررهای رزمی سواره  آبان ماه شهرستان متقاضی 

16/9/97 شهرستان متقاضی  کارگاه آموزشی هنرهای رزمی  

 سواره 

7 

14/10/97 شهرستان متقاضی  مسابقات آزاد هنرهای رزمی  

 سواره

8 

     

 

 تقویم ورزشی کمیته آموزش وتحقیقات هیات سوارکاری استان فارس

مسابقات -عنوان رویداد تاریخ برگزاری مکان برگزاری    ردیف  

3دوره مربیگری درجه  اردیبهشت ماه     1 

 2 دوره مقدماتی نعل بندی  خردادماه   

کارگاه آموزشی اصول باشگاه  مردادماه  

 داری

3 

تئوری  10کارگاه آموزشی  شهریورماه    4 

     

 


