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را قيچي كنند تا جلوي قهرمانياش را بگيرند ،اما نشد و چابكسوار
ما مهارت بسيار خوبي نشان داد و از اين مشكالت فرار كرد تا به
عنوان قهرماني برسيم .موحد سپس به احمد ايري مربي خود
اشاره كرد و گفت :او زحمات زيادي كشيد و مزد خود را با قهرماني
در اين مسابقه و باال بردن جام قهرماني گرفت.
موحد در ادامه به قربان محمد اودك چابكسوار خود هم اشاره
داشت و گفت :او هم عالي كار كرد و از هر دوي آنها راضي هستم.
قسمت بود كه اسب من قهرمان شود .با افشاگريهايي كه سردار
آزمون داشت ،همه نگاهها به كورس تهران دوخته شد و آنهايي
كه هميشه قهرمان ميشدند ،در اين روز نتوانستند كاري را
صورت دهند .وي در مورد مسابقات تهران اظهار داشت :ما
هميشه روي دوپينگ كور سهاي تهران اعتراض داشتيم
و ...امسال هم گفته ميشد كورس هفتاد ميليون توماني برپا
ميشود ،ولي جايزه اين كورس فقط  56ميليون تومان بود كه
به اسب قهرمان  32ميليون ميرسيد .البته در پايان كار هم
ميگويند به علت برخي مسائل حامي مالي كورس گفته كه از
دادن جايزه صر فنظر كرده است!

پيكاسو هم قهرماني را نقاشي كرد!

دور دوم اختصاص به اسبهاي دوساله تروبرد داشت .در اين دور
هشت اسب ثبتنام كرده بودند .حق ثبتنام سه ميليون تومان بود تا
گوشهاي از مخارج جايزه تأمين شود .يعني  24ميليون از  39ميليون
تومان جايزه از ثبتنام تأمين شد .به هرحال در پايان اين مبارزه
بيامان اسب «پيكاسو» قهرماني را براي خود نقاشي كرد و جايزه
 22ميليون توماني را برد.
اين اسب از آن مهندس ايمان محمدزاده و حميد سليمخاني
بود .به همين روي با محمدزاده تماس گرفتيم و او گفت :مسابقه
خوبي شد و اسب ما به عنوان قهرماني دست يافت .او ادامه داد
گرچه هيچ جاي دنيا مرسوم نيست كه براي اسبهاي بدون
امتياز جايزه ويژه را ترتيب دهند با اين وجود چنين كاري صورت
گرفت و كورس خوبي هم از كار درآمد .وي در مورد اسب خود
بيان داشت :پيكاسو از ناحيه دست دچار مشكل بود و قراقوش
گرفته بود با اين وجود پزشك اجازه حضور در مسابقه را داد ،ولي
توصيه كرد فشاري به او نياوريم و اگر در چنين مسابقه چابكسوار
احساس كرد كه اسب ناراحت است ،او را از مسابقه خارج سازد.
كار كه شروع شد اسب ما در رديف پنجم از دپار بيرون آمد ،به
مرور جلو افتاد و در پيچ خر سوم بود .بعد از آن پيكاسو آمد و
قهرمان شد.
وي در پايان از فدراسيون و كادر برگزاري تشكر و قدرداني كرد كه
مسابقات تهران را با همه امكانات الزم برپا داشته است .وي گفت:
مسابقات تهران حدود پنج ماه به درازا كشيده كه اين امر بيسابقه
است و اميدواريم در سالهاي آتي نيز اين كار خوب استمرار يابد.

باالهچ مسابقه را براي ديگر حاضران سخت و دشوار كرده بود.
به خصوص اسب كاررا كه سال گذشته بهترين جايزه سال را برده
بود و خيليها او را به عنوان قهرمان ميشناختند .از طرفي باالهج
هم خود را براي كسب عنوان قهرماني آماده كرده بود ،با اين وجود
ديگر اسب حاضر كه نادر موحد به صورت افتخاري از گروه سوم در
اين گروه ثبتنام كرده بود ،نمايش خيرهكنندهاي داشت فالورهج
آنچنان سرعت گرفت كه كسي ياراي مبارزه با او را نداشت .او از
استارت كه درآمد عقب بود ،ولي به مرور آمد و در صف پيشتازان
قرار گرفت گرچه اسبهاي كاررا و باالهچ سعي داشتند او را قيچي
كنند تا از فرارش جلوگيري نمايند ،اما قربان محمد اودك با
مهارت قابل تقدير خود فالورهچ را از اين معركه نجات داد و روي
پيچ آخر اين اسب از همه پيشي گرفت و با فاصله  15متر نسبت به
رقباي گروه يك به عنوان قهرماني دست يافت .با نادر موحد مالك
اسب قهرمان تماس گرفتيم ،او در مورد فالورهچ ميگويد :كورس
خوبي بود ،فالورهچ در واقع در گروه سوم قرار دارد ،اما من او را
افتخاري به گروه يك آوردم و ثبتنام كردم .اين اسب از استارت
كه درآمد با حمله اسبهاي ديگر مواجه شد و خيلي خواستند كه او

نامگذاريكورساسبدوانيهندوستان
به افتخار يك ايراني

چند روز پيش حميد رادان يكي از برگزاركنندگان و حمايتكننده
مالي اسبدواني و يكي از دستاندركاران اصلي معاونت اسبدواني
كشور به هندوستان سفري داشت تا در كورس ويژهاي كه به نام يك
ايراني نام نهاده شده بود ،حضور پيدا كند.
در مسابقات اسبدواني كه در پوناي هندوستان برگزار شد ،دور
چهارم به نام «ايران كاپ» نامگذاري كردند .در اين كورس كه در
گروه يك و امتياز  80به باال برگزار ميشد ،هشت اسب مسافت 1600
متر را دويدند و در پايان اسب لوكاس با مربيگري نازيك چنوي و
چابكسواري جيساننوش به عنوان قهرماني رسيد .برگزاركنندگان
مسابقه به افتخار حميد رادان مالك سرشناس كشور و نايب رئيس
كميته اسبدواني كه براي حضور در كورس مذكور و مذاكره با
كارشناسان تبارنامه اسب آسيا به هندوستان سفر كرده بود كورس
چهارم را به نام «ايرانكاپ» نامگذاري كردند .به همراه رادان ،بابك
سياري از كارشناسان برجسته اسبدواني كه سالها در كورسهاي
هندوستان شركت ميكند نيز حضور داشت.
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