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مسابقات اسبدواني ثامن مشهد و كورس پاييزه و زمستانه گنبد

«بيم» و «اميد» در اسبدواني ،عاقبت كار به كجا ميانجامد؟!
«اسبدواني» از آن «ثامن» مشهد ميشود

بيم و اميد همچنان س��رو پاي اسبدواني را فراگرفته و بس��ياري در تماس با مجله خود ميگوينفد :به
دو طرف بگوييد؛ به جاي تقابل ،تعامل كنند ،به جاي بحثهاي رودررو،كنار هم بنش��ينند و اختالفات را بر
طرف نمايند! قضيه از اين قرار اس��ت كه فدراسيون ميگويد :برگزاري مسابقات ،از وظايف ذاتي ما است ،از
طرف ديگر هيات گنبد عقيده دارد كه مس��ابقات را آنها بايد برپا دارند ،زيرا مجموعه گنبد در اين شهرستان
واقع است و اين سريال اختالفات همچنان ادامه دارد و بايد ديد سرنوشت كار به كجا ختم ميشود؟
جداي از اين مسائل كه براي اهالي اسبدواني بيم فراواني به وجود آورده  ،در بقيه موارد اميدهاي زيادي
در دل دوستداران اسبدواني به وجود آمده است.
از يك ط��رف راهان��دازي مجموعه اس��تاندارد ثامن كه با زحمات ش��بانهروزي حمي��د نيكويي مرد
خستگيناپذير هيات سوار كاري خراس��ان رضوي به بهرهبرداري رسيده و به همين مناسبت مسابقات دو
هفتهاي افتتاحيه مشهد را ش��اهد بوديم از طرف ديگر مسابقات تماشايي گنبد كه حاال به اوج خود رسيده
و تع��دادي از مربيان با تجربه در تماس با دني��اي ورزش بيان كردند كه از برگزاري اس��بدواني گنبد راضي
هستند و جوايز رقابتها به شدت باال رفته ،به گونهاي كه قابل مقايسه با گذشته نميباشد! رقابتهاي گنبد
تماش��ايي شده و اقبال تماشاگران هر روز بيشتر ميش��ود ،مالكان و مربيان براي هميشه نميتوانند دست
روي دست بگذارند و در رقابتها نباشند.
آنها يك هفته ،دو هفته يا يك ماه وارد مسابقه نشدند ،بعد چه بايد بكنند؟
اين همه هزينه ،اي��ن همه زحمت و عذاب و خون دل خوردن  ،پس براي چه بوده و اس��بهاي خود را
كجا بايد به نمايش بگذارند؟ كجاكرههاي توليدي را بر فروش برس��انند و آينده خود را چگونه تامين كنند؟
شترس��واري دوال ،دوال نميشود ،تكليف مردم بايد روشن ش��ود ،يا رومي روم ،يا زنگي زنگ  ،اين را بايد هم
فدراس��يون نش��ينها بدانند و هم كادر برگزاري  ،آنها بايد كنار هم بنشينند ،مش��كالت را بر طرف سازند و
ش��فاف و روشن حركت كنند ،و اال اگر فدراسيون يك چيز بگويد ،اداره كل استان چيز ديگري را دنبال كند
و هيات شهرستان به دنبال برنامه خود باشد ،هيچكس به نتيجهاي نخواهد رسيد! اميدواريم در اسبدواني و
سياستهاي كلي  ،آقايان به يك جمعبندي برسند وحركت كنند تا شايد در آيندهاي نزديك ،صنعت اسب
راه اصولي خود را پيدا كند و در قبال آن مربيان و مالكان و چابكسواران به نوايي برسند .انشاءاهلل.
مسابقات چگونه بود؟
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مس��ابقات اس��بدواني امروز قطب تازهاي پيدا كرده اس��ت ،بعد از يزد كه با زحمات هيات سوار كاري
اس��تان و شركت اسب اصيل عرب مسابقات سر فرازانهاي را بر پا كرد ،حاال خراسان رضوي قطب تازهاي را به
وجود آورده اس��ت .شرايط آنها بسيار متفاوت از يزد و حتي گنبد و گلستان است ،زيرا با مساعي و تالشهاي
مس��تمر حميد نيكويي فعال هيات سواري استان خراس��ان رضوي و كمك و حمايتهاي مديركل تربيت
بدني اس��تان كه حامي بخش خصوصي است ،سرانجام كار مجموعه ثامن به اتمام رسيد و براي افتتاح آن دو
هفته كورسهاي زيبا برپا ش��د .مجموعه مذكور تنها جايي است كه پيست مستقيم  800متر را دارا است و
چابكسواران و اسبهاي شركت كننده دغدغه پيجهاي خطرناك را ندارند .مشهد حاال هم پيست استاندارد
با تمام امكاناتش را دارد و هم برگزاري مس��ابقات در آن ميتواند تا س��طح بينالمللي ارتقاء يابد .با برگزاري
آزمايشي دو هفتهاي مس��ابقات بسياري از اهالي اس��بدواني به ديار طوس رفتند و رقابتها را شكل دادند.
قرار اس��ت مسابقات كشوري ثامن در تقويم فدراسيون قرار گيرد و همه ساله رقابتها با شكل با شكوهي در
آنجا دنبال ش��ود .ما به حميد نيكويي و هيات سواركاري خراسان رضوي و مدير كل ورزش و جوانان استان
خسته نباشيد ميگوييم و در انتظار برپايي يك دوره مسابقه بين المللي در خور نام مقدس ثامن هستيم .در
هفته دوم مسابقات ثامن مشهد شش كورس تماشايي برگزار شد كه در دور اول قهرماني از آن اسب سركش
پوريا ش��د .در دور دوم اين اسب يادگار س��يناخ بود كه زودتر از بقيه از خط پايان گذشت .جايزه دور سوم به
هالكوسنجر رس��يد و دور چهارم را سيلورمون فتح كرد .سهند بهزاد اس��ب ديگري بود كه در دور پنجم به
قهرماني دست يافت و كيهان واحدي هم آخرين مسابقه را از آن خود ساخت.
رقابتهاي گنبد ديده شده
جداي از همه اختالفات فدراس��يون با كادر برگزاري ،حاال مس��ابقات گنبد از هميش��ه ديدنيتر شده
اس��ت .روز پنجشنبه و جمعه گذشته هفته چهاردهم و پانزدهم مس��ابقات با اجراي چهارده كورس برگزار
ش��د و روز جمعه هفت كورس به نمايش درآمد كه اس��بهاي گروه يك در دور پنجم مسابقه دادند .اسبهاي
تروبرد 3و 4سال مسافت  1550متر را دويدند و اسب قهرمان  95ميليون جايزه را از آن خود ساخت .در اين
دور اسبهاي زير ثبت نام كردند.
ايلوس��يو كه از آن نازدوردي حاجي سوقي اس��ت و مربي او تويلي قرباني ميباشد .اين اسب  9عنوان را
در كارنامه دارد.

