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 مقدمه

از جمله اهداف مهم در آموزش عالي، تربيت نسل شاداب، تندرست و بانشاط است که در کنار فراگيري علوم از 

هايش را در جهت سازندگي و بالندگي جامعه و کشور تحرك و پويايي نيز برخودار بوده تا توان اين را بيابد که آموخته

نوان باالترين پايگاه تعليم و تربيت همواره مورد توجه اسالمي خود به کارگيرد. از آنجايي که دانشگاه ها به ع

نمايد ورزشي دانشجويي مي مسابقاتها، اقدام به برگزاري ريزان و مديران قرار دارند، وزارت علوم از طريق دانشگاهبرنامه

 ت.اي مواجه گرديده اسها همواره با استقبال گستردهکه اين مهم با استفاده از ظرفيت عظيم دانشگاه

هاي بانشاطي است که به سالمت اجتماعي و رواني جامعه کمك نموده و موجبات سوارکاري يكي از ورزش

هاي ورزشي، گردد. با عنايت به تفاوت ماهيتي اين رشته با ساير رشتهپذيري و رشد اجتماعي بيشتر افراد ميجامعه

آيد. به همين دليل، نشگاهي تخصصي آن برميضرورت مديريت تخصصي مرتبط با خود را دارد که تنها از مرکز دا

چنين معرفي در نظر دارد جهت رفع خالء حضور اين رشته در رويدادهاي ورزشي و همدانشگاه جامع علمي کاربردي 

استعدادهاي برتر رشته سوارکاري و ترغيب جامعه جوان و فرهيخته کشور به فراگيري اين ورزش مفرح و سالم که در 

کريم بسيار بر آن تأکيد شده است، اقدام به برگزاري اولين دوره مسابقات دانشجويي مان و قرآنهاي دينيآموزه

هاي تهران و البرز نمايد و در نظر دارد انشاءاهلل، اين رويداد را هر ساله در سطحي هاي استانسوارکاري در دانشگاه

 المللي( برگزار نمايد.تر از قبل )ملي و بينگسترده

هاي اين عزيزان، گامي مثبت و تأثيرگذار در تأمين سالمتي جامعه و داشتن نسلي با تكيه بر توانمندي اميد است

 .وکارهاي مرتبط با آن کمك نماييمپويا و با نشاط در ميهن اسالمي برداريم و به توسعه اين ورزش و کسب

 

 هدف از برگزاری رویداد

هاي ورزشي مفرح سوارکاري و توسعه هر چه بيشتر ر کنار فعاليتافزايش روحيه وفاق و همگرايي بين دانشجويان د

 .هاي اين صنعتتوانمندي

 

 اهداف کلی 

 برگزاري مسابقه سواركاري −

 سواركاري  ورزشآشنايی هرچه بیشتر جامعه با  −

هاي آيینهاي بومی محلی سواركاري، آشنايی با ولتیژ، آشنايی با جلب مشاركت عمومی از طريق آشنايی با ورزش −

 مذهبی توأم با سواركاري.

 كشف و معرفی استعدادهاي برتر و نهفته دانشجويان در زمینه سواركاري. −

 هدايت استعدادها در مسیر رشد و شكوفايی با تكیه بر امكانات مركز. −

 ها.دستیابی به اطالعات عینی و واقعی از اين ورزش در سطح دانشگاه −
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 براي نسل آينده.الگوسازي قهرمانان ورزشی فرهیخته  −

 هاي فردي ورزشكاران.گر جهت ارتقاي مهارتتقويت روحیه رقابت −

 ها.ايجاد فضاي شاداب و پرنشاط در دانشگاه −

 هاي مختلف با يكديگر.آشنايی و تعامل بیشتر دانشجويان سواركاري دانشگاه −

 هاي خاص.بدنی جهت توجه به رشتهايجاد انگیزه بیشتر براي مسئولین تربیت −
 

 قوانین و مقررات 

تعیین مقررات جهت ايجاد شرايط مشخص و عادالنه و همسو با قوانین و مقررات فدراسیون سواركاري در برگزاري  -1

 و البرز تهران هايسواركاري دانشجويی در استان مسابقات

اي و ، فنی و حرفهآزاد نور، پیامعلمی كاربردي، سراسري ،وزارت علوم، وزارت بهداشت، كلیه دانشگاه هاي استان تهران )-2

 و ...( ملزم به اجراي دقیق و اكید مفاد اين مقررات در هنگام برگزاري مسابقه می باشند. موسسات غیر انتفاعی

 می باشد. كمیته فنیباالترين مرجع جهت پاسخگويی به سواالت و هرگونه شک و ابهام در اين مقررات، -3
 

 تعاریف

اشاره به يك دوره مسابقات مي نمايد که تحت نظارت يك کميته برگزارکننده انجام مي پذيرد)طي يك روز( و از  رويداد: -1

 يك ساعت پيش از شروع اولين رده مسابقه آغاز و پس از اعالم نتايج آخرين مسابقه توسط هيات داوران پايان مي يابد.

ه شرکت کنندگان طي آن رقابت حائز مقام شده و جايزه دريافت مي اشاره به هررده منفرد از رقابت ها مي کند ک: مسابقه -2

 نمايد.

اشاره به يك دسته خاص ) از نظر سني يا جنسي و يا يك گروه خاص تعريف شده( مي نمايد که مسابقه و يا رويداد : گروه -3

 براي آنها برگزار مي شود.

فدراسيون سوارکاري مي نمايدکه برطبق مقررات فدراسيون اشاره به مرکزآموزش علمي کاربردي برگزاركننده:  كمیته -4

 سوارکاري اقدام به برگزاري مسابقه يا رويداد مي نمايد.
 

 های مسابقه دهنده و رده سنیگروه

ر سال به باال هستند که مهارت الزم و فني د 18رده سني  و شامل دانشجويان مسابقاتگروهاي مسابقه دهنده در اين 

 .درا دارا مي باشنپرش با اسب رشته 
 

 رده های مسابقه

 در دو رده به شرح ذيل برگزار مي گردد: مسابقاتاين 

 سانتي متر100سانتي متر         حداکثر ارتفاع  80حداقل ارتفاع   : مبتدي (رده1

 سانتي متر 115سانتي متر        حداکثر ارتفاع 100حداقل ارتفاع : غیرمبتدي  ( رده2
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 شرکت در مسابقهشرایط 

 می باشند. و البرز تهرانهاي شركت كنندگان در مسابقه تنها دانشجويان دانشگاههاي استان −

از مركز دانشگاهی در اختیار داشته  معرفی نامهدانشجويان جهت شركت در مسابقه بايد كارت دانشجويی به همراه  −

 .باشند

علمی  سايت مركز آموزشدر خود را در زمان هاي اعالم شده  كلیه دانشجويان متقاضی شركت در مسابقه  بايد ثبت نام −

 دهند. انجام http://feuni.ir آدرسبه  فدراسیون سواركاري كاربردي

 براي كلیه شركت كنندگان الزامی است.كارت بیمه ورزشی دارا بودن  −

 حضور پیدا نمايند.اسب در مسابقه  3دانشجويان می توانند حداكثر با  −
 

 سرانه شرکت 

 (روز 2ايام برگزاري )* ريال( 250/1/ 000) تعدات نفرات * سرانه =سرانه شركت  −
 

 هبرنامه مسابق

 -کالنتران -طراح مسير -در اولين روز مسابقه برنامه کامل مسابقه توسط برگزارکننده در اختيار کادر فني )شامل داوران 

 گيرد.مي  فيلمبرداررسمي و ...( تماشاچيان و سوارکاران قرار-عكاس -گوينده-مسابقات ناظر -دامپزشكان 
 

 اين برنامه شامل:

 نام و مناسبت مسابقه يا رويداد -1

 محل مسابقه يا رويداد -2

 مسئول مجموعه سوارکاري -3

 کميته برگزارکننده -4

 مديراجرايي رويداد يا مسئول برگزاري -5

-کالنتران-پارکورچين –طراح مسير و دستياران اصلي -مسابقات ناظر  - داوران و نام کادرفني شامل)هيات داوران با ذکرسرداور -6

 گوينده( -ناظر خط شروع و پايان -مسئول دوپينگ  -گروه پزشكي-دامپزشك يا دامپزشكان رويداد

 رده هاي مسابقه به تفكيك به همراه نحوه داوري و رده بندي سوارکاران و اسب ها -7

 دانشگاه ميدان به تفكيك هر رده شامل نام سوارکار، نام اسب، نام ترتيب ورود سوارکاران به  -8

مي  در نزديكي درب ورودي مانژ اصلي جهت استفاده عموم سوارکاران نصب يست ورود سوارکاران و نقشه مسير يك نسخه از ل -9

 گردد.

 گردد.مستقر مي مسابقه محل آمبوالنس در دستگاه حداقل يك به منظور پيش بيني مسايل ايمني  -10

 آب پاش آب پاشي مسير توسط -11

 

 

http://feuni.ir/
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 قرعه کشی 

در مراسم قرعه کشي ترتيب ورود سوارکاران، حضور حداقل يكي از اعضاي هيات داوران و يك نماينده کميته  -1

 برگزارکننده ضروري است.

اين دو اسب در خصوص سوارکاراني که با بيش از يك اسب ثبت نام مي نمايند، پس از قرعه کشي سوارکارحق تعويض  -2

 با يكديگر را ندارد.

حتي المقدور بايد سعي شود تا فاصله هرچه بيشتر بين اسب هاي شرکت کننده چند اسبي وجود داشته باشد مگر  -3

 تعداد شرکت کننده کم باشد.
 

 لباس و احترام

در طول مسابقه که در يك ميدان و تحت قضاوت داوران برگزار مي گردد تمامي سوارکاران موظف مي باشند به هيات داوري  -1

 اداي احترام نمايند.

نحوه صحيح احترام بايد در حالت ايست کامل يا قدم انجام شود.که براي آقايان عبارت است از خم کردن سر و بانوان خم  -2

 باال آوردن شالق مي باشد.کردن سر به همراه 

سوارکاران هنگام ظاهرشدن در مقابل تماشاگران و در مانژ اصلي بايد به طرز صحيحي لباس سواري و يا لباس عادي  -3

 مناسب پوشيده باشند.همچنين داشتن لباس کامل سواري در هنگام رژه و مراسم توزيع جوائز الزامي است.

به ميدان به هيات داوران اداي احترام ننمايد ممكن است بنا به نظر هيات داوران مشمول در صورتيكه سوارکار پس از ورود  -4

 پرداخت جريمه نقدي گردد.

به سرداشتن کاله ايمني سواري به رنگ دلخواه براي کليه رده هاي سني در تمامي مواقع سواري و براي هرکسي که كاله:  -5

 بند داشته باشد و داراي حداقل سه نقطه اتصال به کاله و همواره بسته باشد.سوار بر اسب است الزامي مي باشد.کاله بايد 

در تمامي رده هاي مختلف سني پوشيدن شلوار سفيد يا کرم روشن اجباري است . در صورت عدم رعايت اين بند، سوارکار  -6

 د.جريمه نقدي شده و يا ممكن است بنا به نظر هيات داوران از ادامه مسابقه محروم گرد

: بانوان سوارکار مجاز هستند در مسابقات از شلوار مشكي و يا سرمه اي نيز استفاده نمايند.استفاده از مقنعه مشكي براي تبصره

 بانوان اجباري است.

پوشيدن پيراهن به رنگ هاي مختلف به شرطي که يقه سفيد باشد)آستين بلند و آستين کوتاه( آزاد است.در مورد  پیراهن: -7

 هاي آستين بلند رنگ يقه و سرآستين بايستي سفيد باشد.پيراهن 

پوشيدن چكمه بلند سواري با رنگ هاي معمول از جنس چرم يا الستيكي، پوشيدن نيم چكمه به همراه چپس چكمه:  -8

 کوتاه)گتر( مرتب و همرنگ و کامال هماهنگ نيز مجاز مي باشد.

د لباس سواري را رعايت نكرده باشد کالنتران مي توانند با هماهنگي با در صورتي که سوارکاري موارد ذکر شده در مورتذكر: 

 .هيات داوران از ورود وي به ميدان مسابقه جلوگيري نموده و در صورت اجازه ورود به ميدان اصلي وي را جريمه نقدي نمايند
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 جوایز مسابقه
در پايان مسابقه، به يك چهارم نفرات برتر شرکت کننده ) نه ثبت نام کننده( جايزه تعلق مي گيرد و اين کار با رعايت  -1

نفر باشد  10و کمتر از  10نفر انجام مي پذيرد مگر در مورد برخي مسابقات که تعداد شرکت کننده آن  16و حداکثر  5حداقل 

 نفر جايزه تعلق خواهد گرفت. 3که به 

 .در مورد مقام هاي مشترك، جوايز نقدي اين مقام ها با هم جمع شده بين مشترکين تقسيم مي شود -2

 

 تبلیغات

 تبلیغات محیطی -1

 تبلیغات دفترچه مسابقات-2 

 در صورت امكان تبلیغات با اسپانسر)گلد اسپانسر( -3

 

 مکان برگزاری مسابقه 

 نظر گرفته شده است. به آدرس ذيل در  شهدا مكان برگزاري مسابقه ترجيحا باشگاه سوارکاري

 ميدان کالهدوز، اتوبان شهيد دوران، ميدان شهيد مهتدي، جنب نيروي دريايي سپاه.باشگاه سوارکاري شهدا

 77170959-77170575تلفن تماس: 

تغییر در آيین نامه امكانپذير  هرگونه  نحوه برگزاري مسابقه امكانو در پايان اعالم می دارد با توجه به شرايط روز  

 .خواهد بود


