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هفته دهم مسابقات اسبدواني كورس تابستانه تهران ـ نوروزآباد

بندي را بگيريد ،دست مافيا را قطع كنيد!
ميخواهيد جلوي شرط
همه بياييد ،كورسهاي ويژه در راه است

مسابقات اس��بدواني تابس��تانه تهران عصر روز جمعه گذشته با
انجام كورسهاي ديدني دنبال ش��د و اس��بهاي برتر هر دور شناخته
ش��دند .در هفته دهم بيش��تر از  83ميليون تومان جايزه بين اسبهاي
برتر تقسيم شد .گفته ميشود ،دستاندركاران برگزاري مسابقات در
نظر دارند روز هفده شهريور ماه آينده كورسهاي ويژهاي را برپا دارند
ك��ه طي آنها جوايزي نزديك به صد ميليون تومان به كورسهاي ويژه
پرداخت ميشود! از هفته گذش��ته در اين رابطه پشت سرهم صحبت
ميشود تا همه مالكان و مربيان و  ...در جريان امور قرار گيرند و اسبهاي
خود را براي آن مس��ابقات مهم مهيا سازند .آمدن اسبهاي سرشناس
اعم از نژادهاي مختلف ميتواند بر ش��كوه مس��ابقات هفده ش��هريور
بيفزايد .البته راجع به كورس ويژه هنوز اطالع بيشتري منتشر شده و
خوب اس��ت افرادي كه از دور و نزديك دستي بر آتش مسابقات دارند،
در اين رابط��ه اطالعات دقيقتري در اختي��ار عالقهمندان بگذارند تا
آنهايي كه دوس��ت دارند در مس��ابقه حضور پيدا كنند ،از حاال خود را
آماده اين نبرد طاليي كنند!
كادر برگ��زاري تم��ام تالش خود را كرده اس��ت تا مس��ابقات به
صورت اس��تاندارد برپا ش��ود .زحمت زيادي براي آمادهسازي زمين
مسابقه كشيده ش��ده ،حفاظهاي دور زمين را تعمير اساسي كردهاند
تا خطرات به حداقل رسد ،با نصب مانيتورهاي بزرگ در اطراف زمين
باعث شدهاند تا تماشاگران و مش��تاقان رقابتها را هرلحظه به خوبي
نظاره كنند و با س��اختن برجكها در اطراف زمين شرايط خوبي براي
داوران و فيلمبرداران تلويزيون مهيا س��اختند تا نوروزآباد امس��ال با
تمام س��الهاي قبل متفاوت باش��د ،اما با اين وجود مال��كان و مربيان
خيلي از رقابتهاي تهران اس��تقبال نكردند و كورسها بيش��تر با  4تا
 8اس��ب برگزار ميشود و كمتر اتفاق ميافتد كه تعداد اسبهاي حاضر
به  10يا  12برس��د! نيامدن اسبها به تهران از يك طرف و عدم استقبال
تماش��اگران از سوي ديگر باعث ش��ده تا رقابتهاي امسال در شرايط
خاصي برگزار ش��ود .باال رفتن جوايز مس��ابقات و پايين آمدن تعداد
تماشاگران از سوي ديگر اين انديش��ه را تداعي ميكند كه سوددهي
اين دوره زير س��ؤال ميباش��د! اميدواريم با همكاري و همياري همه
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اهالي اس��بدواني اين موانع برطرف شده تا مس��ابقات تهران همچون
سالهاي گذشته ضرر و زياني نداشته باشد .مسئله ديگر قابل ذكر اينكه
فدراس��يون طبق بخشنامهاي اعالم كرده كه با افراد شرطبند برخورد
قانوني خواهد كرد كه اين امر در واقع كار بسيار پسنديدهاي است ،ولي
افراد همچنان به كارش��ان ادامه ميدهند و روال همان روال گذش��ته
اس��ت .آقايان اگر ميخواهند سالمت مسابقات را تضمين نمايند ،چه
خوب است تا مافياي پشت پرده را از سر راه بردارند .كساني كه در واقع
باعث ميش��وند تا حق و حقوق افراد از بين رفته و حق به حقدار نرسد!
امس��ال حتي برخي را تهديد كردند كه اگر با مافي��ا همراهي نكنند با
آنها به شدت برخورد ميش��ود و  ...خوب اين مسائل باعث شده كه هم
مربي و هم چابكسوار در جهت خواسته آنها گام بردارند! در اين شرايط
است كه همه ضرر خواهند كرد و مردمي كه پول ميدهند و ميآيند تا
از مس��ابقات ديدن كنند و در راه برگزاري ،مشاركت داشته باشند ،در
پيشبيني پنج پره و يا سه پره دچار مشكل شوند و در اين راه ديگر وارد
پيشبيني نشوند و بگويند نتايج جاي ديگري تعيين ميشود و ...
آقاي��ان اگ��ر ميخواهن��د ش��رطبندي را از ميدان اس��بدواني
برچينند ،بايد ريش��ه مافيا را از ميدان خشك كنند و سالمت رقابتها
را تامي��ن كنن��د كه در غي��ر اين صورت اس��بدواني روزگار خوش��ي
را نخواهد ديد و ...
تعداد زيادي از مشتاقان به شدت نسبت به كمبود اسبها اعتراض
دارند و به دنياي ورزش ميگويند كه چرا آقايان كورسهاي اس��بهاي
عرب را بيش��تر نميكنند تا هم كورسها تماش��اييتر و هم مسابقات
ديدنيتر از گذش��ته ش��ود؟ آنها ادامه ميدهند كه چگونه است براي
اسبهاي دوخون يا تروبرد مسابقه را حتي با چهار اسب برگزار ميكنند
و براي خالي نبودن عريضه برخي تنها ثبتنام ميكنند ولي اس��بها را
به ميدان نميآورند تا كورسها اسمي برگزار شود ،ولي مبارزه مشكل
واقعي و با تعداد بيشتري از اسبها برپا نشود؟ آنها ميگويند به جاي اين
كار كورسهاي اس��ب عرب را زياد كنند و توازني در رقابتها به وجود
آورند .آنها ادامه ميدهند اگر مسابقات تهران بخواهد اينگونه باشد از
سال بعد اس��بهاي خود را به تهران نخواهند آورد ،زيرا براي آنها ضرر و

زيان دارد و ...
برخي از مربيان و مالكان هم خواسته ديگري داشتند و ميگفتند
چرا مسافت هزار متر؟ آنها عالقه داشتند مسافتها بيشتر از هزار متر
شود تا مبارزه واقعيتر و ديدنيتر شود .اين عزيزان ادامه دادند كه همه
جاي دنيا مسافتها بيش��تر است ،ولي ما روي مسافت هزار متر عالقه
نشان ميدهيم كه اين امر هم بايد اصالح شود و ...
دستاندركاران تهراني اگر بخواهند تنور مسابقات گرمتر شود،
ميبايد به خواسته مربيان ،مالكان ،چابكسواران و كارشناسان احترام
بگذارند ،در اين صورت اس��ت كه تماشاگران اس��تقبال بسيار خوبي
از مس��ابقات خواهند داشت و رقابتها از هميش��ه ديدنيتر ميشود.
اميدواريم چنين شود.
نگاهي به مسابقات
اين هفته ه��م چند ك��ورس عص��ر روز جمعه گذش��ته برگزار
ش��د و اس��بهاي قهرمان معرفي ش��دند كه مهمترين آنها مربوط به
دور چهارم ميش��ود .در اين مس��ابقه اس��بهاي دوخون  3تا 6سال
هنديكاپ به ميدان رفتند و مس��ابقه دادند .مس��افت ب��راي آنها هزار
متر تعيين ش��ده بود و جايزه مس��ابقه بيش از  80ميليون ريال بود كه
به اس��بهاي برنده اهدا شد .اين مس��ابقه در حضور مهندس شهرام
غراوي نماينده مردم خوب كالله ،مرواهتپه گاليكش و مينودش��ت در
مجلس شوراي اس�لامي برگزار شد ،اسبهاي شركت كننده به شرح
زير معرفي شدند:
* ويمتو اس��ب رحيم و رس��ول قوجقنژاد كه رشيد روشني او را
آماده ميدان كرده بود .كره س��امر دوالدرومز و لرويا كه  11اس��تارت
داشته و  8عنوان قهرماني را دركارنامه دارد.
* اسب پيربابا كه از آن محمد مهدي طاليي است و كمال قرباني
مربي او ميباشد.
* اس��ب ديگر آلچيباي نام داش��ت كه از آن رض��ا و محمد امين
قرهني ميباشد .احمد قليقرباني نيز مربي او معرفي شد.
* ارسالن ديگر اس��ب مس��ابقه از آن محمود نعيمي ميباشد و
استاد عبدالرحمن كلته او را آماده ميدان كرد.

