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برگزاري كورس اسبدواني پاييزه خراسان شمالي ـ بجنورد

اسبدوانی

آلسقر گروه يك بجنورد را فتح كرد

مسابقات اسبدواني پاييزه خراسان شمالي در شهرستان بجنورد شروع شد و در هفته اول
 66اس�ب پرتوان در  8كورس با هم رقابت كردند .اين مسابقات با همت و تالش شبانهروزي
مهن�دس مباركي رئيس فعال هيأت س�واركاري اس�تان و ب�ا همكاري خ�وب و تنگاتنگ
اس�تانداري ،تيپ  130ش�هيد دلجويان ارتش سرفراز ،س�ازمان برنامه و بودجه و اداره كل
ورزش و جوانان اس�تان انجام ش�د كه به همه دستاندركاران يك خس�ته نباشيد جانانه
ميگوييم .نتايج هفته اول به شرح زير ميباشد:
نتايج هفته اول:
دور اول
مختص اسبهاي دوساله مبتدي:
1ـ دلنشين با مالكيت بصير يزداني 2ـ آلتين نازگز با مالكيت دكتر پورعيسي 3ـ هماي قوش با مالكيت
ادريس يزداني
دور دوم
مختص اسبهاي 2ساله مبتدي:
1ـ سبيل كالته با مالكيت محمود كالته 2ـ ايرانشاد با مالكيت كورش بهادري 3ـ مرجان نور با مالكيت
سجاد بهرهمند

دور سوم
مختص اسبهاي 2ساله:
1ـ رخش راز ب��ا مالكيت مقص��ودزاده 2ـميراث با
مالكيت بصي��ر يزدان��ي 3ـ خان گزل ب��ا مالكيت
حاجي يزداني
دور چهارم
مختص اسبهاي بزرگسال:
1ـ س��ن رومن با مالكيت مهدي نظافتي 2ـ ماهان
طال با مالكيت ماهان دهش 3ـ آرمان طال با مالكيت
اهلليار دهش
دور پنجم
مختص اسبهاي بزرگسال:
1ـ آرياگز با مالكيت ن��وري يزداني 2ـ التين قوش
گز ب��ا مالكيت محمدرضا صالحي 3ـ درنا با مالكيت
حاج گلدي داوري

دور ششم
مختص اسبهاي بزرگسال:
1ـ گزباش��ي با مالكيت حاج خال محمد يزداني 2ـ
گلشادگز با مالكيت حاج محمد يزداني 3ـ هايلي با
مالكيت احمدقلي
دور هفتم
مختص اسبهاي هنديكاپ:
1ـ آل س��قرباغچي با مالكيت حس��ين باغچي 2ـ
عقاب صحرا با مالكيت يوسف دهش 3ـ گركز نبوي
با مالكيت نبوي
دور هشتم
مختص اسبهاي آزاد:
1ـ اس��تيو با مالكيت فرزان 2ـ عقاب هج با مالكيت
هادي خندان 3ـ تارك با مالكيت آناياري

انـــدر حكـــايت مســـابقـــــــــات اسبدوانـــي بومي و محلـــي گنبد

هركس ساز خود را كوك ميكند

مس��ابقات اسبدواني قرار بود به صورت ملي برگزار شود و مسئوليت آن نيز بر عهده سردار رزاقيان نهاده شد ،ولي باز هم مسئوالن محلي رئيس هيأت استان را
كنار زدند و مس��ئوليت برگزاري را بر عهده رئيس هيأت شهرستان گنبد گذاش��تند ،ولي حاال كار به جايي رسيده كه صداي همه درآمده است .روز پنجشنبه
گذش��ته در خالل برگزاري كورس پنجم ،مالكان تصميم گرفتند كه اسبهاي خود را از دور خارج كنند .قضيه از اين قرار بود كه روز ثبتنام اعالم كردند كه اين
دور به مس��افت  1200متر برگزار خواهد شد ،ولي چند روز بعد گفته شد اين مسابقه در مسافت هزار متر برپا ميگردد ،اين امر با اعتراض شديد مالكان همراه
شد و برگزاركنندگان دوباره اطالع دادند مسابقه در همان مسافت  1200متر انجام ميشود .مالكان هم اسبها را براي اين منظور آماده كردند ،ولي روز مسابقه
باز هم اعالم ش��د كه رقابت در مسافت هزار متر بايد انجام شود و همين امر موجب دلخوري شد و از  12اسب ثبتنام شده ،تنها  4اسب وارد رقابت شدند و بقيه
به عنوان اعتراض صحنه را ترك كردند! در همين رابطه با جمشيد جرجاني يكي از زحمتكشان اسبدواني صحبت كرديم كه ميخوانيد.

كورسها ملي نباشد ،به درد نميخورد!
مسابقات زير صفر است!
جمشيد جرجاني يكي از زحمتكشان اسبدواني در اين رابطه ميگويد :روز شنبه براي ثبت اسبها به هيأت مراجعه كرديم و گفتند اين كورس در  1200متر
برپا خواهد ش��د ،ولي چند روز بعد حرف خود را عوض كردند ،وقتي اعتراض كرديم دوباره مسافت را 1200متر اعالم كردند ،ولي روز مسابقه باز هم مسافت را
هزار متر اعالم كردند كه با اعتراض بيشتر مالكان و مربيان همراه شد و آن مسابقه كه قرار بود با حضور  12اسب برگزار شود با  4اسب دنبال شد .وي در رابطه با
مس��ابقات گفت :رقابتها زير صفر است و هركس هر كاري دلش ميخواهد ،انجام ميدهد .دوپينگ بيداد ميكند و به اين موضوع توجهي نميشود ،تا وقتي
كورسها ملي نباشد ،فايدهاي ندارد و آقايان فقط و فقط به فكر 3پره و 5پره هستند كه مايه تأسف است.
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