اسبدواني

 حسين اقبالپور

هفته بيست و چهارم و بيست و پنجم مسابقات اسبدواني گنبد

خانواده «المرام» همه را محاصره كردند،
«سابرينا» قهرمان شد!
هفت بيس��ت و چهارم و بيست و پنجم مس��ابقات اسبدواني زمستانه
روزهاي پنجشنبه و جمعه گذشته در مجموعه اسبدواني گنبد برگزار
شد و قهرمانان چهاردگانه آن شناخته شدند .روز پنجشنبه هفت دور
و روز جمعه هم هفت دور مسابقه صورت گرفت.
مس��ابقات اس��بهاي گروه یک و همچنين كورس ويژه روز جمعه ،از
اهميت بس��زايي برخوردار بود و مالكان بزرگ هم به مرور اس��بهاي
خود را به گنبد رساندند تا جمع بزرگان جمع شود.
استقبال تماشاگران و عالقهمندان به اسبدواني هر روز بيشتر و بيشتر
ميش��ود و پنج پره و س��ه پره هم هر هفته بهتر و بهتر ميشود و از اين
بابت نگراني وجود ندارد حاال هماهنگي خوبي بين مسئوالن برگزاري
و فدراس��يون به وجود آمده و از اين بابت خيال عالقمندان و طرفداران
اسبدواني آسوده اس��ت .به مرور همه آماده ميشوند تا هفته قهرماني
را بر پا دارند .ميگويند مس��ابقات گنبد تا س��يزدهم اسفند ماه ادامه
ميياب��د و بعد از آن هم��ه به آق قال ميرون��د تا در آنج��ا كار را دنبال
كنند .ما همواره بايد در بيم و اميد باش��يم ،زيرا برخي ميخواهند اين
رشته در همين س��قف آرزو باقي باش��د! اگر آنطرف آب و يا برخي از
كشورهاي همسايه اين همه پيشرفت داشتهاند ،به خاطر اين است كه
ميخواهند پيشرفت كنند ،ولي در اينجا هركس ساز خود را ميزند و
اسب خود را ميتازد ،بنابراين هر چه به پيش ميرويم ،گويي سرجاي
خودمان هستيم .البته در اسبدواني نه تنها پيشرفت نداشتهايم ،بلكه
اين وضع مجموعههاي اسبدواني اس��ت كه ميبينيم ،هر طرف آن را
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كه بگيري ،خرابتر از جاهاي ديگر است .اي كاش آقايان سري به اتاق
مربيان و  ...بزنند و خود از نزديك شاهد امور باشند!
مسابقات هنديكاپ
اس��بهاي نام��ي در دور هيجانانگيز هنديكاپ وارد ميدان ش��دند.
اس��بهاي هنديكاپ ترکمن و بهترينهاي تركمن ايران و اسبهاي
تروبرد در مبارزه تماش��ايي اسبهاي هنديكاپ و بهترينهاي تروبرد
كه به واقع تماشايي بود بسياري را به مجموعه اسبدواني گنبد كشاند
تا از نزديك شاهد اين رويداد مهم باشند .هواي سرد ،جادههاي برفي،
بارش باران و برف در ش��هرهاي مختلف مانع از مس��افرت آنها به گنبد
نشد و همه اين لحظات تماشايي را در ذهن خود ضبط كردند.
ع�لاوه بر اينها دور چه��ارم روز جمعه هم اختص��اص به كورس ويژه
داشت كه جايزه آن نزديك به چهارصد و چهل ميليون ريال بود و طي
آن اس��بهاي دو ساله ،مس��افت هزار متر را دويدند .به جهت اهميت
موضوع نگاهي به اين كورسها داريم اگر كورس هنديكاپ اسبهاي
دوخون را هم داشتيم ،در واقع اين چرخه قهرماني كامل ميشد!
مدعيان تروبرد ،مدعيان قهرماني
دور شش��م اختصاص به گل مسابقات داش��ت ،آنجايي كه اسبهاي
ناب تروبرد ،آماده پيكار شدند .در آنجا همه مدعيان آمده بودند ،چون
جملگي مدعي قهرماني بودندو جايزه ويژه را ميخواس��تند .همه آنها
در ويترين افتخارات جايزههاي زيادي داش��تند كه ميتوان به دوبي

پاش��ا ،چرچيل و  ...اشاره داش��ت .در اين دور اس��بهاي زير ثبت نام
كردهبودند:
* كراي��س لر ك��ه از آن عليرضا تارك ميباش��د ،مرب��ي او هم مجيد
صالحپور ميباش��د .البته اين اسب ثبت نام كرد ،ولي به مسابقه نيامد،
درست مثل ريوسيتي از توليدات اسب رادان كه او هم نام نويسي كرد،
ولي روز مسابقه وارد ميدان نشد.
* «هچس��نت» نازنين اسب مهندس فرشيد نفر كه استاد مجيد ايري
مربي او ميباش��د ،جواد آچاك هم چابكس��وارش معرفي شد ،زيرا نور
محمد بهادر س��وار بر ديگر اسب مهندس ش��ده بود كه «الدارادو» نام
دارد.
*سابرينا از آن دكتر يگان محمدي است و استاد رحيم مهراني مربي او
به شمار ميرود .آق اويلي بشگرد هم چابكسوارش معرفي شد.
*چرچيل ديگر نامدار این گروه بود كه در حال حاضر از آن حاج احمد
تراچ ميباشد .تويلي قرباني مربي ارزشمند اوست و ابوطالب چاريزاده
تيرچابسكوارش بود.
* دوبي پاش��ا نامدار ديگر گروه از آن مهن��دس محمد امين آرخي مي
باشد .مجيد صالحپور مربي و نادر صالحپور چابكسوارش بودند.
*نادال نازنين اس��ب مهرداد عابديني است كه امانقلي خوجملي او را
آماده مسابقه كرد و بنيامين جرجاني نيز سوار بر او شد و تاخت.
*پانا مرا هم به حاج محمد س��لطاني تعلق دارد و مهران عاليي مربي او
است و عيدمحمد غراوي چابكسواريش را برعهده داشت.

