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در اين ميان پر افتخارترين اسب دوبي پاشا ميباشد كه بيست و شش
مقام دارد كه هفت مقام قهرماني است .اين اسب از كرههاي «المرام»
بزرگ است و مادرش هم گل تن نام دارد .بعد از او «چرچيل» قرار دارد
كه چهارده عنوان را دارا است و پنج مقام آن اولي ميباشد .اين اسب از
كرههاي پايدار است و مادرش آريستو فيليا ميباشد.
*سابرينا هم داراي سيزده عنوان است كه پنج مقام آن اولي ميباشد.
الوارادو و هچس��نت در رديفهاي بعدي قرار دارند .در واقع س��ابرينا
خواهر ناتني دوبيپاش��ا است كه خط خوني آنها از المرام است .پانا مرا
هم برادر ناتني آنها به ش��ما ميرود .در واقع خانواده المرام در اين گروه
همه را محاصره كرده بودند .اين دور به اسبهاي سه تا پنج سال تروبرد
هنديكاپ اختصاص داش��ت كه در ساعت ش��انزده به ميدان مسابقه
فراخوانده ش��دند .مس��افت  1550متر بود و به برن��دگان باالي صد و
ش��صت ميليون ريال جايزه پرداخت شد كه اس��ب قهرمان نود و پنج
ميليون ريال آنرا برد .به هر حال بعد از اينكه اسبها را به ميدان آوردند،
مربيان ياري دادند تا چابكس��واران بر پش��ت اس��بها بنشيند و سپس
تالش خود را براي گرمكردن اسبها آغاز كردند و بعد از چند دقيقهاي،
بلندگوي مجموعه همه را به س��وي دپار فراخواند .برخي از اس��بهاي
حاضر چموش��ي ميكردند و وارد دپار نميشدند .خالصه بعد از مدتي
همه چيز براي شروع كار آماده شد و استارتر فرمان داد و در يك چشم
بهم زدن دربهاي دپار باز شد و به سرعت برق و باد ،اسبها گوي سبقت
را از ديگري ربودند .به مرور گروه پيشتاز شكل گرفت و اسبهاي نادال،
چرچيل ،سابرينا و هچ سنت از ديگران جلو زدند ،اما به مرور و به جهت
اينكه مس��افت  1550متر بود ،در پايان كار بي��ن آنها هم فاصله كمي
ايجاد ش��د و اين س��ابرينا بود كه با زمان يك دقيقه و سي هشت ثانيه و
چهل ثانيه قهرمان شد ،نادال با پنجاه و سه صدم ثانيه دوم و هچ سنت
مقام سوم را كسب كردند.
هنديكاپ تركمن
در دور اول ،اس��بهاي س��ه تا هشت سال تركمن مس��افت  1550متر
را دويدن��د و صد و ش��صت ميليون ريال را بردند .به اس��ب قهرمان هم
هش��تاد ميليون ريال رس��يد .در اين دور ده اس��ب ثبتنام كردند كه
يكي از آنها وارد ميدان نشد .اسبهاي كيارش ،3روز گارگز ،سقرقوش،
س��هند بهزاد ،پوربه ،ي��ادگار قرهتپه ،تيزپا يزدان��ي ،دلدل طال و ملك
روشن اس��بهايي بودند كه مسابقه دادند .در پايان اين دور دلدل طال با
زمان يك دقيقه و پنجاه ثانيه و پنجاه صدم به عنوان قهرماني رس��يد.
اين اس��ب از آن محمدحسين علي اصغري اس��ت و شهرام خوجملي
مرب��ي و محمد خوجملي چابكس��وارش بودند .اس��ب قهرمان داراي
بيش��ترين عنوان گروه است كه به عدد بيس��ت و پنج ميرسد .از اين
تعداد دوازده مقام قهرماني ميباش��د .اين اس��ب كره بچه آهو و برناق
ميباش��د .مقام دوم از آن تيزپا يزداني شد كه به حاج اناباي تراج تعلق
دارد ،عبدالخالق ايري مربي و ياس��ر جرجاني چابكسوارش بودند .اين
اس��ب داراي نه مقام است كيارش  3هم عنوان سومي را به دست آورد.
مالك او حوريه و نوريا عالقي هس��تند .علي گوگنژاد مربي و آقا اويلي
بشگرد چابكسوار او بودند.
كورس ويژه و قهرماني عالم ناب
اس��بهای دو ساله دوخون مس��افت هزار متر را در دور چهارم دويدند و
در پايان جايزه چهارصد و س��ي و هفت ميلي��ون و پانصد هزار ريالي را
بين خود تقس��يم كردند .در اين دور يازده اسب ثبتنام كرده بودند كه
هنگام مس��ابقه ده اسب به خط شدند و اس��تارت كار زده شد .در پايان
مسابقه اس��ب عالم ناب با زمان يك دقيقه و يازده صدم ثانيه به عنوان
قهرماني رس��يد .اين اسب كره س��امردولدرومز و تك عالم و از آن احد
آخوندپرويز است .آكام اسب دومي بود كه از خط پايان گذشت .عارف
و عرفان نيازي مالك او هستند و امانگدي خوجملي نيز به عنوان مربي
او را آماده مسابقه كرد تا بنيامين جرجاني سوار بر او به سوي خط پايان
برود .رقابت اس��بهاي اول و دوم تا آخرين لحظه ادامه يافت و حتي در
پايان هم مش��خص نبود كدام اسب زودتر از خط رد شده ،ولي دستگاه
فتوفينيش نش��ان داد «آكام» با يك صدم ثانيه عقبتر بوده و دوم شد.
بعد از آنها هم با بوي آمد و عنوان س��وم را به دست آورد .اين اسب از آن
نگين رحيمخاني اس��ت و نورمحمد اونق مربي و آق اويلي بشگرد نيز
چابكسوارش بودند.
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پرسا

جني وان

آكام

ماريانا
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