سوارکاری

www.ettelaat.com

* اس��ب معروف رحما ك��ه از آن اميرعلي هفت تني ميباش��د و
فره��اد قزل مربي او اس��ت .رحما خيلي تالش كرده ك��ه عنوان گروه
هنديكاپ را به دس��ت آورد ،ولي چندبار به مقام دوم و س��وم رسيده و
هنوز آرزويش تحقق نيافته است!
* اسب س��اواش هم ثبتنام كرد ،ولي وارد ميدان نشد ،علت اين
امر بركسي روشن نيست.
به هر حال با نظم و انضباطي كه به وجود آمده ،اسبها وقتي وارد
پيس��ت ميش��وند ،از همان ابتدا مربيان و كمك مربيان بايد اسبها
را به دس��ت چابكس��واران بدهند و خود ميدان را ت��رك كنند كه در
غير اين صورت جريمه س��نگين خواهند ش��د .بنابراين چابكسواران
سوار بر اس��ب وارد پيست شدند و پس از گرم كردن اسبها همه براي
مسابقه آماده شدند .اس��تارتر هم فرمان شروع مسابقه را صادر كرد و
رقابتهاي اين دور شكل گرفت .در پايان مسابقه اين اسب پيربابا بود
كه به عنوان قهرماني رس��يد .زمان براي او يك دقيقه و 50صدم ثانيه
اعالم ش��د .چابكسوار اس��ب قهرمان بنيامين جرجاني بود .اسب دوم
آلجيباي بود كه به س��رعت آمد و از خط عبور كرد .امين محمدي هم
هدايت اين اسب را بر عهده داش��ت و عنوان سومي هم به اسب ويمتو
رسيد كه كمال دالي چه عطا چابكسوارش بود.
هيماليا باز هم قهرمان شد
دور پنجم به اس��بهاي 3تا4سال داراي  24تا  30امتيازکروبرد
داخلي اختصاص داش��ت .مس��افت براي آنها  1400متر تعيين شد و
جايزه مس��ابقه هم  78ميليون ريال بود .در اي��ن دور هم ريوگالكس
ثبتنام كرد ،ولي وارد مس��ابقه نش��د و به اين ترتيب مس��ابقه تنها با

حضور پنج اسب انجام شد .اسبهاي شركت كننده عبارت بودند از:
* ضدا اس��ب خوب حامد چاوش كه اين روزها يك پاي قهرماني
اس��ت ،مربي او عبدالرحمن مختومي است و ابوالفضل دهقان سوار بر
او شد.
* الك��ي بويز اس��ب عرفان و فره��ان محمدي هم ب��ا مربيگري
عبدالخالق ايري به ميدان رفت .اين اسب هم  7استارت زده و  4عنوان
به دست آورده است.
* الرمن از آن دنيل اس��تاد اس��ت و مجيد صالحپور مربي موفق
كشور مربي او معرفي شد.
* تامكت اس��ب خوب هليا غفاري با مربيگري عبدالناصر قرباني
وارد مسابقه شد
* هيمالي��ا ه��م از آن بهداد گلدوس��ت اس��ت كه ن��ور محمد
كوچكنژاد مربي او ميباشد .در اين مسابقه هيماليا قهرمان شد ،ضدا
به مقام دومي رسيد و تامكت هم سوم شد.
پيشتازي ستيال
دور شش��م اختصاص به اسبهاي  3تا  5س��ال  24تا  34امتياز
داشت .مسافت 1400متر و جايزه 78ميليون ريال تعيين شده بود.
در اين گروه هفت اسب ثبتنام كردند كه اسب همايون به ميدان
نيامد ،بنابراين اسبهاي زير رقابت را شكل دادند.
* پريز متيك از آن خانواده گلزاري است و سيدجمال ميردهقان
او را آماده مسابقه كرد .ابوالفضل دهقان هم چابكسوارش بود.
* س��تيال از آن آيس��ا يلحه اس��ت و اما نقلي خوجملي او را آماده
ميدان كرد.

* ش��ه راد به حاج رحيم و مس��عود قرنجيك تعلق دارد و محمد
خوجملي هم مربي او است.
* دژ شاپور خواست به محمدپورمانيان اختصاص دارد و مسعود
پورمانيان هم مربي او معرفي شد.
* برنارديني از آن آترينا حسني است و مربي او قربان محمد قولر
عطا ميباشد
* آرزو باالم از آن مهدي قرهنژاد ميباشد و فرهاد قزل مربي او است.
در پايان اين دور اس��ب ستيال با چابكس��واري بنيامين جرجاني
قهرمان ش��د ،پريزمتيك با چابكسواري ابوالفضل دهقان دوم شد و دژ
شاپور خواست با امين محمدي در جاي سوم قرار گرفت.
نتايج مسابقات
دور اول:
1ـ نرون ستودهنيا 2ـ لئونارد نوق 3ـ نمره آل شويد
دور دوم:
1ـ نارسيس 2ـ ماه مرال 3ـ پلين
دور سوم:
1ـ طاليهدار 2ـ مستردن 3ـ سفير لرستان
دور چهارم:
1ـ پيربابا 2ـ آلچيباي 3ـ ويمتو
دور پنجم:
1ـ هيماليا 2ـ ضدا 3ـ تامكث
دور ششم:
1ـ ستيال 2ـ پريز متيك 3ـ دژ شاپور خواست
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