
 

 

)جام رویان هورس ( استان فارس رویداد پرش با اسب هیأت سوارکاری یازدهمین  

هیات سوارکاری شهرستان شیراز  برگزار کننده :                    

صبح 10ساعت :   مسیر شروع مسابقه و بازدید  ،   19/12/1401 روز جمعهتاریخ و محل برگزاری مسابقه :  

  خاتونک  محله کمر بندی عادل آباد بلوار خرمشهر،شیراز -باشگاه سوارکاری آفتاب  برگزاری :  یزبانم

   09300808266مهدی حاصلیآقای   : و ثبت نام هماهنگی -17/12/1401اداری روز چهارشنبه  وقتثبت نام : تا پایان 

واریز گرددمهدی حاصلی آقای  5859831026863489 کارت  شمارهمبلغ ثبت نام به   

  جدول فنی ، مبلغ ثبت نام وترتیب برگزاری رده های مسابقه

 ردیف رده مسابقه ارتفاع موانع جدول داوری مبلغ ثبت نام

000/550/1  1 تمرینی 60 یک راندی  

000/550/1  3 اسب و سوارمبتدی A 100بدون زمان جدول–یک راندی  

000/405/2 5/2/274جدول –دو بخشی مخصوص   4 آماتور کالس 105 

000/405/2 5/2/274ماده –دوبخشی مخصوص    4 اسب زایچه ایران 110 

000/550/1  D 5 نونهاالن 100 دوبخشی مخصوص  

000/550/1  D 6 نوجوانان  110 دو بخشی مخصوص 

000/405/2 2/2/238-یک راند با باراژ    D 7 بزرگساالن 120 

از طرف شرکت رویال هورس جدول جوائز اهدائی به مقام های برتر   

D مقام  آماتور کالس  اسب زایچه ایران   رده 

ریال000/000/50روبان + 000/000/30روبان+  ریال000/000/20روبان+   اول 

ریال000/000/30روبان+ 000/000/20روبان+  ریال000/000/10روبان+   دوم 

ریال000/000/20روبان+ 000/000/10روبان+  ریال000/000/8روبان+   سوم 

  تذکر : جوائز بصورت نقدی و محصوالت رویان هورس به افراد حائز مقام تقدیم میگردد

 شرایط و ضوابط شرکت در مسابقه

آقایان سوارکار برای حضور در مسابقه می بایست کت سواری به همراه داشته و بانوان سوارکار نیز از لباس مصوبه خود و مقنعه مشکی -1

 استفاده نمایند 

ها و...(  سن اسب_رده های سوارکاران –ارتفاع موانع –سوارکاران توجه نمایند برای ثبت نام مفاد مقررات ملی از قبیل )رده بندی اسب ها  -2

 را رعایت نمایند 

سوارکاران باید گواهی سالمت اسب صادره از سوی شببکه دامپزشکی محل باشگاه خودرا به همراه داشته باشند -3  

عضویت در فدراسیون پزشکی ورزشی و داشتن کارت بیمه ورزشی جهت شرکت در مسابقت الزامی است -4  

 هیات سوارکاری استان فارس 


