
 

 

 

 بنام خدا 

 1400تقویم ورزشی رشته رپش با اسب  هیات سوارکاری استان افرس سال 

 مکان برگزاری  زمان برگزاری  نام رویداد  ردیف 

 باشگاه متقاضضی  مردادماه 8-7 (جام غدیر مسابقات پرش با اسب فارس ) 1

جام مسابقات پرش با اسب استان فارس  4

 مداقعان حرم 

 باشگاه متقاضضی مردادماه 22

 باشگاه متقاضضی شهریورماه 5-3 جام محرم  استان فارسمسابقات پرش با اسب  5

جام ب استان فارس مسابقات پرش با اس 6

 مدافعان سالمت 

 باشگاه متقاضضی شهریورماه26

هفته دفاع  مسابقات پرش با اسب فارس جام  7

 مقدس 

 باشگاه متقاضضی مهرماه 2

جام  مسابقه پرش با اسب استان فارس ) 8

 (دامپزشک 

 باشگاه متقاضضی مهرماه 16

 باشگاه متقاضضی مهرماه 30  زنده یاد عباس محمدی جام  9

 باشگاه متقاضضی ابان ماه  7 جام هیات سوارکاری استان  10

 باشگاه متقاضضی آبان ماه 21 قهرمانی استان فارسجام  11

 باشگاه متقاضضی  آذرماه  5  جام بسیج  12

 باشگاه متقاضضی دی ماه 26  جام والدت حضرت علی )ع( 13

 باشگاه متقاضضی بهمن ماه 8 جام فجر  14

 باشگاه متقاضضی اسفندماه 6 جام هیات استان فارس 15

    

    

قابل توجه سوارکاران رشته پرش با اسب  در استان فارس : سوارکارانی میتوانند در مسابقات قهرمانی پرش با اسب  استان 

 رویداد سوارکاری هیات  سوارکاری استان ویا شهرستان  شرکت نموده باشند . 3که حداقل در  فارس شرکت نمایند

تصویب ستاد اعالم ودر صورت 1400در سال جهت اجرا  ،هیات سوارکاری استان فارسرشته پرش با اسب   تقویم ورزشی 

ومجوز رسمی اداره کل ورزش وجوانان استان فارس و فدراسیون سوارکاری  ویروس کروناملی واستانی مقابله با شیوع 

 با رعایت کامل پروتکل ها ی بهداشتی اجرا میگردد ،  جمهوری اسالمی ایران

 

 



 

 

 

 

 بنام خدا 

 1400سال –تقویم ورزشی کمیته استقامت هیات سوارکاری استان افرس 

 رگزاری مکان ب زمان برگزاری نام رویداد  ردیف 

 ارسنجانشهرستان  مهرماه16-15 مسابقات استقامت استانی جام دامپزشک 1

 شهرستان اوز آذرماه  5-4 مسابقات استقامت استانی جام بسیج  2

 شهرستان  متقاضی  بهمن  15-14 فجر جام  استانی  مسابقات استقامت  3

4    

در راستای تقویم ورزشی کمیته استقامت استان فارس  : تقویم استان فارس  قابل توجه سوارکاران رشته استقامت تذکر : 

 سوارکاری و وضعیت کرونا  فدراسیون سوارکاری تنظیم شده است ودر صورت تغییر تاریخ مسابقات  استقامت فدراسیون 

 تاریخ ها تغییر خواهند کرد 

تصویب ستاد ملی اعالم ودر صورت 1400در سال جهت اجرا هیات سوارکاری استان فارس  رشته استقامت  تقویم ورزشی

واستانی مقابله با شیوع ویروس کرونا ومجوز رسمی اداره کل ورزش وجوانان استان فارس و فدراسیون سوارکاری جمهوری 

 تکل ها ی بهداشتی اجرا میگردد،  با رعایت کامل پرو اسالمی ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 بنام خدا 

 1400سال –تقویم ورزشی کمیته جشنواره وزیبایی اسب رعب استان افرس 

 محل برگزاری تاریخ  نام رویداد ردیف 

 باشگاه سوارکاری شهاب شهریورماه 18 جشنواره زیبایی اسب عرب استان فارس 1

 شهابباشگاه سوارکاری  مهرماه 22 کشوری جشنواره زیبایی اسب عرب  2

 باشگاه سوارکاری شهاب  آذرماه  13 مسابقات استقامت اسب های عرب  3

  باشگاه سوارکاری شهاب  اسفندماه 13 استان فارس   جشنواره زیبایی اسب عرب 4

مسابقات سوارکاری کورس اسب عرب  جام  5

 فجر

 پیست کورس شهرستان اوز بهمن 14-15

 

صورت اعالم ودر 1400در سال جهت اجرا  ،هیات سوارکاری استان فارس  کمیته جشنواره زیبایی اسب عرب  ورزشیتقویم 

تصویب ستاد ملی واستانی مقابله با شیوع ویروس کرونا ومجوز رسمی اداره کل ورزش وجوانان استان فارس و فدراسیون 

 ،  با رعایت کامل پروتکل ها ی بهداشتی اجرا میگرددی اسالمی ایران سوارکاری جمهور

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بنام خدا 

 1400سال –تقویم ورزشی کمیته جشنواره وزیبایی  هیات سوارکاری استان افرس 

 مکان برگزاری تاریخ برگزاری نام رویداد ردیف 

 متعاقبا اعالم میگردد آذرماه 26-25  اصیل دره شوری اسبان  کشوری  جشنواره زیبایی 1

 شهرستان متقاضی  دی ماه  17-16 جشنواره زیبایی اسبان  فالت ایران  3

 شهرستان متقاضی  اسفندماه  6-5 جشنواره زیبایی اسب های اصیل ایرانی 4

    

 

صورت تصویب اعالم ودر 1400در سال جهت اجرا ،هیات سوارکاری استان فارس  کمیته جشنواره وزیبایی  تقویم ورزشی

ستاد ملی واستانی مقابله با شیوع ویروس کرونا ومجوز رسمی اداره کل ورزش وجوانان استان فارس و فدراسیون سوارکاری 

 تکل ها ی بهداشتی اجرا میگردد،  با رعایت کامل پروجمهوری اسالمی ایران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بنام خدا 

 1400سال –هیات سوارکاری استان افرس   شو سواره و مسابقات ورزشی تقویم ورزشی کمیته 

 مکان برگزاری تاریخ برگزاری نام رویداد ردیف 

 متعاقبا اعالم میگردد آذرماه 19-18 کشوری-  مسابقات شو سواره استانی  1

 شهرستان متقاضی  بهمن ماه 15-14 شهرستانها مسابقات شو سواره   3

4    

    

 

صورت تصویب اعالم ودر 1400در سال جهت اجرا ،هیات سوارکاری استان فارس  کمیته جشنواره وزیبایی  تقویم ورزشی

ستاد ملی واستانی مقابله با شیوع ویروس کرونا ومجوز رسمی اداره کل ورزش وجوانان استان فارس و فدراسیون سوارکاری 

 تکل ها ی بهداشتی اجرا میگردد،  با رعایت کامل پروجمهوری اسالمی ایران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنام خدا 



 

 

 1400سال -تقویم ورزشی کمیته هنراهی رزمی سواره  هیات سوارکاری استان افرس

 مکان برگزاری  تاریخ برگزاری نام رویداد ردیف 

 متعاقبا اعالم میگردد شهریور26 مسابقات هنرهای رزمی استان فارس 1

 متعاقبا اعالم میگردد آبان ماه14-13 مسابقات هنرهای رزمی سواره استانی  2

 متعاقبا اعالم میگردد دی ماه  3-2 مسابقات کشوری هنرهای رزمی سواره  3

 متعاقبا اعالم میگردد سفندماه 13-12 مسابقات کشوری هنرهای رزمی سواره  4

  دی ماه  24-23 مسابقات جهانی هنرهای رزمی سواره  5

 

تصویب اعالم ودر صورت 1400در سال جهت اجرا ،هیات سوارکاری استان فارس  کمیته هنرهای رزمی سواره  تقویم ورزشی

فدراسیون سوارکاری ستاد ملی واستانی مقابله با شیوع ویروس کرونا ومجوز رسمی اداره کل ورزش وجوانان استان فارس و 

 با رعایت کامل پروتکل ها ی بهداشتی اجرا میگردد  جمهوری اسالمی ایران ،

 

 


