
 

 

 

 

 
 

 

 

 51/1/51 جمعه –جام نقش جهان  پرش با اسب مسابقات سومروز 

 بزرگساالن  B ترتیب ورود سوارکاران رده

 

 اسبمالک  باشگاه استان نام اسب نام سوارکار ردیف
 یخطا

 دور اول 

 زمان

 دور اول 

 یخطا

 دور دوم 

 زمان

 دور دوم  

     پوریا زنجانی بام تهران کارتونو علیرضا خوشدل 5

     شیر طاونى ابرش تهران زارینا بى مسعود مکاری نژاد 2

     افضلی شهداء تهران کوردی بست محمد گرایلی 3

     شرکت تریپِل اِم میالد صدر تهران جیگُلو دانیال محزون 4

     على محمدى آزمون تهران فیلیسیانو داود پوررضایی 1

     حبیبی بام تهران داوی دی زد شراگیم حبیبی 6

     مکاری نژاد پارادایس اصفهان کاالدور محمد حسین مکاری نژاد 7

     نهچیزی آزمون تهران فران رامین شهابی 8

     نوید نجفیان اسب ایران تهران اراسکو نوید نجفیان 5

     زند کریمی ماهان قم  آفن محسن کبیری 51

     طاهرخانی جم تهران بورلند دی مازیار جمشیدخانى 55

     کلوشانی پارادایس اصفهان تائومی علیرضا عامری 52

     کمپا نى حبیبی تهران کوئى رینوس على کمپانى 53

     آذر افضل ماهان اصفهان یورسینا امیرحسین مکاری نژاد 54

     علیرضا محکم کار ایران زمین اصفهان گلدپلی علیرضا محکم کار 51

     علیان پارادایس اصفهان بروکسل علیرضا بصیری 56

     ستوده حبیبی تهران توآندو لَوی حمید حبیبی 57

     طراحیان حبیبی تهران کانترو محمد رضا طراحیان 58

     سلیمى آزمون تهران سیمبا حسین رضایی 55

     غروى آزمون تهران کنتسا فائزه غروی 21
 

 

 

 

 

 

دوره مسابقات پرش با اسب جام نقش جهان نچهارمی  
 باشگاه سوارکاری و پرورش اسب اصفهان
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 51/1/51 جمعه –جام نقش جهان  پرش با اسب مسابقات سومروز 

 بزرگساالن  B ترتیب ورود سوارکاران رده

 

 مالک اسب باشگاه استان نام اسب نام سوارکار ردیف
 یخطا

 دور اول 

 زمان

 دور اول 

 یخطا

 دور دوم 

 زمان

 دور دوم  

     آرش رحمتی دشت بهشت تهران ادونچر  آرش رحمتی 25

     فالحیان وزارت دفاع تهران  سی آرجوی زد مجتبی مکاری نژاد 22

     وجدانی بام تهران  آنتوان اچ کاظم وجدانی  23

     چراغ زاده بام تهران رودی علیرضا خوشدل 24

مکاری نژادمسعود  21      شیر طاونى ابرش تهران نوووریس 

     افضلی شهداء تهران کامونیکا محمد گرایلی 26

     شرکت تریپِل اِم میالد صدر تهران دژان دانیال محزون 27

     پور رضایی آزمون تهران وایمور داود پوررضایی 28

     سبهانی حبیبی تهران والدو شراگیم حبیبی 25

مکاری نژادمحمد حسین  31      فرشید زیدی پارادایس اصفهان کاندالِتو 

     مهدی زاده آزمون تهران کوئیک استار رامین شهابی 35

     نوید نجفیان اسب ایران تهران کودینا نوید نجفیان 32

     کبیری ماهان قم  اکسکلوسیو محسن کبیری 33

     الله زاری جم تهران سنتوریا بی زد مازیار جمشیدخانى 34

 

 

ن دوره مسابقات پرش با اسب جام نقش جهانچهارمی  
 باشگاه سوارکاری و پرورش اسب اصفهان

3131مرداد ماه  31الی  31  


