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 هیأت سوارکاری استان فارس  مسابقات پرش با اسب
 

  
   

    فارسهیأت سوارکاری استان  برگزارکننده:

  کوی بهشتباشگاه سوارکاری  -1400ماه آذر  5 :مسابقه و محل تاریخ

  3/9/1400 مورخه چهارشنبهروز  پایان ساعت اداریتا  نام:ثبت مهلت
 

 مسابقههای م و ترتیب برگزاری ردهنامبلغ ثبت ،جدول فنی

ترتیب 

 هارده
 رده مسابقه

ارتفاع 

 موانع
 ناممبلغ ثبت جدول داوری

 ریال 000/150/1 با زمان محدود – Aجدول  یک راندی 100 اسب و سوار مبتدی 1

2 E 110 جدول  یک راندیA – ریال 000/150/1 با زمان مجاز 

 ریال 000/850/1 1/2/238ل جدو – A2جدول  110 زایچه ایران اسب 3

 ریال 000/850/1 5/2/274 ماده –دو بخشی مخصوص  110 آماتور کالس 4

5 C ریال 000/150/1 5/2/274 ماده –دو بخشی مخصوص  100 نونهاالن 

6 C ریال 000/850/1 5/2/274 ماده –دو بخشی مخصوص  110 نوجوانان 

7 C ریال 000/520/2 5/2/274 ماده –دو بخشی مخصوص  120 جوانان 

8 C ریال 000/300/4 2/2/238جدول  -با یک باراژ 130 بزرگساالن 
 

 

 

 

 

 

      

    شرایط و ضوابط شرکت در مسابقات:
 

 نام نمایند. سوارکاران الزم است در خصوص رده سنی خود مطابق قوانین ملّی ثبت -1

 لباس از نیز سوارکار بانوان و داشته همراه به سواری کت بایستمی مسابقات در حضور برای سوارکار آقایان -2

        .نمایند استفاده مقنعه مشکی و خود مصوبه

های رده-ارتفاع موانع -هابندی اسبسوارکاران توجه نمایند که تغییرات اعمال شده در مقررات ملّی از قبیل )رده -3

 د.ها و ...( در این دوره از مسابقات اجرا خواهد شسن اسب -سوارکاران

نونهاالن، نوجوانان و جوانان در این مسابقات  هایبرای سوارکاران رده (پاسپورت ملّی و یاکارت  -شناسنامه)ارائه  -4

  .الزامی است

 .باشند داشته همراه به را خود باشگاه محل دامپزشکی شبکه سوی از صادره اسب سالمت گواهی باید سوارکاران -5

 عضویت در فدراسیون پزشکی ورزشی و داشتن کارت بیمه ورزشی جهت شرکت در مسابقات الزامی است. -6

دراسیون پزشکی ورزشی اجرا خواهد های بهداشتی ستاد ملّی مبارزه با ویروس کرونا و ابالغی از سوی فپروتکل  -7

استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری برای تمامی حاضرین  گردد.شد. این مسابقه بدون تماشاچی برگزار می

 در محل مسابقه الزامی است.

 های زایچه ایران همزمان خواهد بود.اسب و Eبازدید مسیر رده   -8
 

 

 

 هیأت سوارکاری استان فارس                                                                       


