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��دل ا������ �ن     departد��ر ������ از �
	 ��ا���ي � �� ��!  starting gateا�	 آ .
�$#�ر ��ا�� آ�دن  � ه ف از ا���2د1 از د��ر �0وج .-��ن و �$#+ ا�*�) از (' �&%

 ا�	&����89 � ه+  #2د��ر !��8 7$  6 . !��5 ا�*�) در (' ��ه+ ا� از1 و .;:8 
 ! 1  با�	 آ در �ن )' درب ��اي ورود و در�*�ز �#� ا. د)�� ��اي �0وج از �ن =

 �����AB در �Dل ا�9�0ص داد1 �� 280�����AB در @�ض و   85ا���دي ��اي ه� ا�< =&�)*�
 .!�د آ ا���د دA&�E �ن در !:8 �� 1 ا�	 

 

 
 

 
 



 ازاي =� اد ا�< )' د��ر آ��F� 8 ول ا� از1 ه�ي : 
 

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ���اد ا��

(��ل��(  3.9  4.85 5.8  6.75  7.7  8.65  9.6  10.55  11.5  12.45  13.4 14.35  15.3  16.25  17.2  18.15  19.1  20.05  21 

ض!)��(  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8 

(ار�#�ع��(  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9 3.9   3.9  3.9  3.9 3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9 

)��( وزن  1.20  1.50  1.80  2.10  2.40  2.70  3.00  3.30  3.60 3.90   4.20  4.50  4.80  5.10  5.4  5.75  6.10  6.45  6.80 

 
 

���J 8	 و ���Iك �! K��L ,د��ر در ا��اع    	�د ا�F�� N�و د �E�� . ��ع ��J	 �ن �
)� در ��6 آ ا�B�Sل ���0رد ا�< ه$��م P(�Q �� �ن و  � رت و ��اي �!$�)� آ�1 ه�

 !�*� T=ا��  $����  از�اآ��ر ا�	 آ ��ع ���Iك 8U 8��E �� =. ا���2د1 �� !�د  � 
&����در ��رد 1�W ��ز ! ن درب  .� 86 ا�V �0رج از �� ان �$�&8 !�د  ��)  !�وع 

��-ان  . د��ر ��- دو ��ع د�N و ���E �ن ���Fد ا�	 P(A;�� �X�S ل�S در �E�� ع��
��د1 ��رد ا���2د1 در =���  د��ر ��Zد X  ز�Y ا�	 آ .ا���2د1 را در د��� دارد  

 �ن ر�Y �*- =]1 زد1 ��;�د �7ن �!$� =�)P ر�Y ��اي ا�< ا�	 � Z�B��در ��\�ي ا0] . 

�[� �� �� �را�� ا�<� ��اي ��ار و ا�< ا`�د   , ��اي آ�ه_ 0%�ات ^:P در دا80 د��ر آ
�� د)�ار1 ه� و ���ن ه�ي دا80 د��ر �� ��آ	 ��م )� ��م روآ_ دار ��!�� 1 �Q د�;��

  ��;��. 
 
 

  
 د��ر ��J	                           د��ر ���Iك                 

 
 
 
 
 
 



 :�Xورت P(�Q د��ر 
 

��b آ$$ 1 در �د��ر و 1�W �0وج ا�<  ا�< در �aر1= 8� ر��E	 ا�	 از �ن از @�اc�� آ

 b� ي�)������8 در �@ P(ه   1400=�  1000ا ��ا�< دو� 1  .�J�= A;�� A] �0د را �;�ن 
�!$� ��)  از آ�1 �� �� ا)P و��� آ =� ��)�ن @�B ورز!� �0د �� �ن �� و آ�ر دارد 

 .!�د 

��ت ���F ��اي ا�<  d e@�� < �� د��ر�دن ا�*� �$!�,  f����ار و ���g�b د��ر و ز)�ن 
����2  اي ���' و ���� �0اه  !  آ����در ���د)P آ;�ر��ن ��-  �Sادث از ا)P د�	 

ورود � د��ر ��F<  ا��$�ع ا�< از ,@kو1 �� ا)�X Pر و ز)�ن ه� . آ+ ا=�2ق �i ا��  
X�S 	Eف وk=ا�� . !�د  �)P در �� ان &������ )' ��Sب ��د1 ا�� ��ض آ$�+ در )' روز 

8� ر �<راس ا 70دور  7!�&����راس ا�< و  20 ا دا!� ��!$  و از �9E�m� b  !�آ	 در 

� ت  �&n ه� آ ام �3 &�Eع ورز�  از ورود  د�$�� د��ر ا�  ) P(د���آ ��ه� در 

 �� آ;   10ا)�ان � -�� &�Eد( !  NEف وk=ا >F��N@�� '( د�;���Z 5زم   ! در �� ان 
 �d�0 دا!� ��!�+  ا�	 ��*	 � �Q)$�ت د��ر ا�*�BنF�=. 

 

P(�Q 1�W : 

در ���)  و =&�)*� ه� روز  �Fان P(�Q د��ر ��)  ����B و � �dرت )' ������ ��اي ا�<

  !��  V(�Q دا!�� 2ا�� b$7 �7-ي ا�:�ن ���� �(r	 P(�Q ه�2 اي . �ن را در ����
���د)Pدر  ��ر آ��Z kزم و واF< ا�	 و ��)  � �dرت )' ���Eن   !��.  

�  از ا)$: آ�1 ��ا8S ز)r� Pاري و �!$� ! ن �� وزن ��ار �� �;	 �0د را �D آ�د و �
 و E م 0Qر�( �=�� &�ز��ن �ن ا�	 آ ا�< ��  �;	 �� �rا!	 را در ���s �د �Q)$�ت 

 .د��ر و 1�W ورود و �0وج از �ن �!$� !�د 
 

 1  :Dد1 در ا��م زدن  E '( آ$�  در ا�� ا . �اف د��ر !�وع آ$�  ا�� ا ��)  از ���

� ت ا��(�ي �Q)P ا)P آ�ر را ه� ��ر �و   ا�tم ده�   5&�E< را �-د)' د��ر . د�ا
 ��cآ;� ن د���� . ��د1 ا�Fز1 ده�  � �ن �-د)' !�د و ا�� �Q)8 دارد �ن را �� �:;  

 u7 و را�	� � �&�E< �;�ن ده�  د�ا ��$  آ�ري آ ��ارآ�ران �Qم زوا)�ي د��ر را �
���s در �&��8 7$  =� از ��ا�T ا�tم �� ده$   �� ( ��ش �� ورود � T���در ��Fي 

���T ���� ازد  � ���7$  دور در ا�Dاف د��ر ) .ا)��$  و ا�Fز1 �� ه$  ا�< ���1 آ�
 ده�  �5 � را1 �0د اداw� م ��و)  و E .س آ�د)  ا��Sا�� ا  دا!� ��!�  آF�= >�

 �-�  �B�S از ا�< ���د1 � d اف د��ر�D�0د در ا ����ر �� �رام ا�	 و ^:P ا�	 �
 .�ن را � ون ��ار وادار � ا)P آ�ر آ$�  !�)  و 

 

 x�0 و �0ي ا�< (  ��  از 7$  روز:   2� ���  آ ا�< �!$�)� �$��S( y ودا )' ه�2
 ��P(�Qاي ا)P . آ وارد د��ر !�د �� ا)P و��� �� ا آ�د وE	 �ن ر�� 1  � روش ��ق

  !�� !}z آB' آ$$ 1 ��)  ه� دو درب  .z{! �B�S د)��ي ��)  .�ا1 ��ار S[�ر دا!�
و !}z آB:� وارد  ��ارا�< NS ا|& ور �� ��ي �0د و � ون د�0�	  =� د��ر را ��ز آ$ 

را  ا�< ,  د����c �� ���{ ا�� ا�< از ا)P آ�ر ا��$�ع آ�د !}z آB:� ��) . !�د  د��ر
=� �F)� آ ا�:�ن دارد از زور و !kق . � دا80 د��ر ��د1 و از ~	 د)�� �0رج آ$  

�� آ$  'Bان آ��S آ�دن y9@ � n&� آ�ر P(�2د1 �:$�  �7ن ا��وي را  ا ��� b�و او
��رد ا�	 ( =�� �0اه  آ�د  b. د��ر .  )د��8 ا��$�ع اآ�� ا�*(�ي دا��0 از ورود �

�   ن� دا ا�� ا�B�Sل 0%� ��اي ��ار و ا�< �]�	 ا)P آ�ر را � و� ����ار ا�tم ده�  ا
 و �� ��ار از د��ر �0رج !�د از ورود ا�< � دا80 د��ر ��ار ��)  روي ا�< �$;�$ 

�� � ون ��ار وارد و �0رج !�د �7ن در �] ا)�d Pرت ا�< )�د ;�. آ ا)P ا��  �]د آ
 �a را ه ر ���)� �Q)$�ت 



 اي P(�Q د��ر ا�tم  5ا)P آ�ر را P( $7 ��ر در .�ن � ت ز��ن ه�ي . �� ده� &�Eد
   .ده�  

 
 

 
 
 
 

 
 

 دوم P(�Q ا):  3�S���  از ا0	 ! ن ا�< �� �P   �$را ���]ي آ �S�� . �S��  $���
و � E*8 از �ن (  ورود ا�< � د��ر ��  ازE*8 ا�< را وارد د��ر آ$�  ا�� ا)P ��ر 

  ( !�  S3 ودا . د د��ر را �*$  �ي!}z آB' آ$$ 1 ��)  در&�E< را دا80 د��ر د�ا
5 �� دار) w� �:Bآ z{! ز آ$  درب��اه�   از�� �� و ا�Fز��F 1 را �� د�	 و � �را

��ا8S ا�< را وادار �  ا�< ده�  P(در ا Fه�� و �0دش � �را�� از �ن �0رج !�د �
��)  �� ��@	 ا�� ه�!��ري  ��{ در��ي د��ر.از د��ر � �dرت 7(�ر ��8 �:$�   �0وج

و  ا�tم �]د =� ا�< از ��� ! ن درب ا��Sس =�س �:$ Fه�� و ��ل �0وج از د��ر را  �
�	 از وروده�ي �� ي��^ V�NS ا|& ور ��اي ا)P  . �� ا �:$  �7ن �!$�)� � ا)P آ�ر )

 2Eو 	�ا P:^ �7ن  ��! B�E	 از دو ��2 ا���2د1 آ$�  =� در��ي ��F و @&< .-��ن ���



��ا8S ا)P(�Q P در  .�;�د  درب د)��ا`�د ! b� 1 ��{ درب ��F و @&< �*< �0وج ا�< از 
 .=�9و)� ز)� �;�ن داد1 ! 1 ا�	 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 



��� � 8Sا�� و S ودا در  ,�ق را �� F )	 آ$�  �d�S1ز��  ������ه 2=�  1ز  '( ��

 ر)-ي����� >��$� ا�< �0د �����ز)   � .A�3 – 2 – 1��ا8S )  ا�Q P()$�ت ا�	   ( 

��ه�� �P(A ز��ن �!$�)� ا�< ��  E  .20  �=22*8 از ورود ا�< � دو ����� ا�tم !�د
 .ا)�Q P)$�ت ا�	 

 

��د1 )' ا���رت � �dرت 7(�ر ��T� 8 ا�	 �Sل ا�< :  4� �a . ا�< را �� ر@�)	 آ��
)� ) در د��ر د�N (  د��ر را �� ا���2د1 از اه�م��ارد ��ق وارد د��ر آ$�  و درب 

��ار ��)  �� آ�B �;�ر �;	 ��دن و در . ��ز آ$�   )در د��ر ���E ( آ��  ا���رت 
� ��X �� >�رت =$*8 و آ$  ��دن ا�d رت�d رام !kق او را وادار � �0وج از د��ر �

T� 8�=� ا�< �0دش )F_  =:�ار آ$�  روزه�ي ��K��L& ر در اP(�Q P( را . آ$   7(�ر �
 ��ز! ن درب )�F V(_ ا��c2ري از د��ر  .از د��ر را )�د ��]د #� او ��)  �����زد آ

. 
 

 
 

 5  : 	Eسه�و��Sا ��د1 =�0	 آ��8 ا�	 P(�Q د��ر را ��- � آ�د)  ��-)' � �� ا�< �

 8�ا)P  ا�� در �#� دا!� ��!�  ا�tم. ا�tم ده�  )  �d )break outرت F(_ �� =�0	 آ�
 د) ن =�� و�mي ا�< �� !�د  دو ����� زود=� از آ�ر� d >F��. 
 

6  : �0� 	B�Eد��ر P(�Q < ��اي �0وج از�ا �= $�� _)F �0رج ! ن و A�(�� د��ر  را �
�[� ا�*(� �� . ا�*� ا)B�E P	 S �= ودي � ر���ر ا�< ار=*�ط دارد . ا�9�0ص ده�  �

  ��! ��F(;�   ���0 د)�� ��@	 و ,) on lead  (اk%dح =�- ه��$  و اول از د��ر �0رج 

����n در ه$��م �0وج از د��ر دار�    ) stalker – mid pack (  م ����ر آ$    و�� د��

 . ) P(�0� )far back ا�< �0رج �� !��    و  ه��$ 
 
 

 

 

 

 



 
 

 +)� : �:�ت 
 

� �Qو �d�S �� k� ا�tم !�د �7ن �7-ي آ ا�<  )$�ت د��ر ��)  آ��c@ و � ون 	Eد
�� ز�   +Eودي ر S �= دوران ورز!� او را 	!����د [� ����ا8S )�د  P(در ا. 

 

��ا8S ��ق ��  از �0وج ا�< از د��ر �ن �در آ� � +�&���ه ا)	 آ$�  و  را در �%0 

 8Eا S20   �$آ 	آ�S Qر�( 	��S در 7 در �S�	 E م و 7 +�&��� n0 را روي A� .
�  از �0وج از د��ر �Sآ	 ���&�+ =$(� آ�ري ا�	 آ ا�tم � ا�< ��)  �����زد آ

��زش ا!�*�1 ا�< ! 1 و ا�� در در �Q)$�ت ا�Wاف � u7 و را�	. �� ده  � >F�� 
 ر~� &����ا)P آ�ر را NS ا�� وي ( ��F< �6و��	 ��ارآ�ر �0اه  !   ا�tم !�د)' 

 ) از 9E  �:�د1 ��! 
 

 P(�Q د��ر ��)  �7ن ��m در  3��� آ$�  ا�*(� را در ��وه(�ي  �� A;�� و �(�=

 �� 8Eا S &�����d�9L  .ا�< د)�� ا)P آ�ر را ا�tم �0اه$  داد    6 , 5روز 
� ��m را ���]ي ��:$�  S ا8E از دو ا�< ��اي  � آه$��&�����Q)$�ت E*8 از 

  .�0وج از د��ر ا���2د1 آ$�  
 

�  د��ر ا��$�ع ورز) �  ا���2د1 از )' ا�< ا�� آ�1 ه� در �Q)$�ت از ورود �
 راNS وارد د��ر �� !�د ������ ����ر �A و  آ�1 ه� و ه ا)	 ��اي ���زش آ

 . و !kق ا�	 ز ا���2د1 از زور���J =� ا
 

 F ��    )break(_ و =�0	 از د��ر �0رج !�دهدر روزه�ي او�� آ ا�< �Fان �� �0ا �

out (  ود S N����f از ا!}�ص و ا�*(�ي �A آ��k �0 200دE	 آ$�  آ ��Fي د��ر =� 
A$آ  u7 و  ه  ��د و =� S وديا�ل �Sآ	 �0د �د)�� ��!  �7ن او ا�E Z�B�Sدر ��

 .را�	 �$�Iف �� !�د 
 

�  �� ~	 ! ) و � )' ��ر1 ( ��  از �0وج از د��ر ��ار ��)  ا�< را � �را�
 .)�د ��]د .�; ��)  از ~	 دا�S 80آ	 آ$   ا�< ��د1 ه�ي دا80 ه ا)	 آ$  =�

 

� y9@ *(�ي�رد ا�� ��اي �رام ! ن � د��ر و �  اk0ق ��d	 ��A;ي در ��Q b)$�ت در 
 .��m � ه�  

 

 د��ر �aر1 )' را ��اي  �;�. k���� آ$�  ا�< را در آ�� ��آ5 ه� �Eار ده�  �
  ^:P ا�	 در ه� )' از �aر1 ه� �$� �&����P(�Q ا��}�ب �:$�  �7ن او در روز 

 �Eار ��]د @�E. 
 

� P:^ 	�ا �E در د��ر &����ار �� �]د ا�< �a او�P(�0� �( b ا�y ��!  آ در روز 

 	��S دو P(ا  �� ه+ =�2وت دار�   S5  �=10 ود آ&�E< �0د . د�آ$�  ا ��� 5�

 8Eا S ت�$(�Q دار)   3را در ��  در د��ر �� در��ي ���&�Eد.  �a >�ا�� ا
8:;� �� &���� @y9 و ���رام ��!  و از ا)�Q 8�*E P)$�ت �:�د1 ��!  در روز 

�� !�د و �&  F ي Fا��اري از ا��ژي �0د را در د��ر �dف ��Z و ��)b ��) ن و 
c��� در  اk%dح ��زي آ�دن �0اه  آ�د آ� -� [J�= ار �0اه  ��د �]ي او. 

 
 



 

 �:� P(AB)� �� : و ا
 

���S  TEادثد��8  در آ;�ره�ي S�d< آ�رس  ا�*(�! ن  وارد د��را��;	 �aر در د��ر و �

ه��  . آ از ��ي =;:�kت ا�* وا�� ا)P آ;�ره� اF*�ر)�	  �7-ي ���	 P(�Q -F د��ر
 ا�xS y !�آ	 در ����&�ت را � ون �rرا� ن ��ا8S �ز��);� و ���{

�  از آ��8 آ�دن  .آ�رت د��ر � ارد � ���� �� !�د آ آ�رت د��ر � آ�ر=� ��2

�� ه   , ا�< د��ر �Q)$�ت D����k�:;= 1 $(�iت .  در�0ا�	 �ن را � ��ز��ن ا�* وا�� 
 8B@ � &�������$  روز  �&�Eد��ر را د 	< =��و از ا ا�* وا�� � P(�Q 86 ا�< ر��

��- ��دن ��اي ا�< آ�رت د��ر �dدر �� !�د � 	�&���در )' ���+  .�� �ورد و در �dرت 
Eرو�  ��دم و د b. 1 ه�;��&� در ���ز!� آ در ��رد )' ��!��P(�Q 1 ا�*(�ي آ�رس ��د 

 ه�ي آ$�ري ���0رد آ�د و �5w  ,ه$��م =�	 د��ر ��� ):� از ا�*(� ا�� ا �� �dرت �
��F< رد ! �_ از =�	 د��ر ��د)    د��y9@ 8 ! ن دا80 د��ر � ز�b �0رد آ�. 

 
 N�k� �2S د�� را ��اي�� P(ا �� ه+ د�	 � آ�ر !�� و آ�ري � �)� وE	 �ن ���� 1 آ

���:�ن و ������iن ا�tم ده�+ =� !�ه  �Sاد�J ا�*(� و ��ا T��$� �2S ن و�iرآ�را
��گ ا�< ��  از  $���از د��ر و ���0ردش �� ��د1 ه�  ز�b زدن ��ار دا80 د��ر و ��ار 

 !�*�!�+ ؟
 

 x(�D ي را از � ه�ي ���&� و ��;$(�د در ��رد ���Xع ��&� P(رد ا���#�ات �0د در 
��و�	 ا�* وا�� در ���ن ��rار)   �_ ����(� و ���}(�� .و �Dق د)�� �� 

 
 T��$� : 

 

Training Thoroughbred Horses ( Preston Burch ) 

Simtrack Starting Gates 

 

 

 ��)  ��)P ��ه�ان:  �FA+ و ��د �ور� 1   
 

                                                                                                                                                  
 
 
 

                               
 
 
 


