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 :مقدمه

باشگاههای ورزشی سوارکاری این  اخذ پروانه فعالیتبمنظور ایجاد وحدت رویه و یکنواخت سازی تعاریف و وضع مقررات یکسان برای 

ع نموده و برنامه محوری و یکسان سازی بر تأسیس باشگاه دستورالعمل تدوین می گردد تا با پیروی از آن در سراسر کشور از سلیقه محوری امتنا

 حاکم گردد.

سابقه چند  چنین در آیات و احادیث معتبر مبنی بر نگهداری و پرورش اسب و نیز اهمیت سوارکاری و همبا توجه به تأکیدات دین مبین اسالم 

مفرح و ارزشمند در فرهنگ ایران و ایرانی دارای ریشه های عمیق بوده  هزار ساله ای که اسب و سوارکاری در تاریخ باستانی ایران دارد این رشته

اشتغال زائی از طریق ایجاد شغل های جدید اعم از دامپزشک، مهتر، مربی سوارکار، د منابع عظیم اقتصادی نو جاذبه های موجود در آن می توا

نیز ایجاد نماید و عالوه بر آن در رشته های مختلف سبب  ست رامربی اسب، کارگر، کشاورز و غیره را موجب گشته و جاذبه های جلب توری

 کسب افتخارات برای کشور گردد.

( اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری ، فدراسیون ورزشی به عنوان باالترین مرجع ذیصالح در هر رشته 1با عنایت به اینکه وفق ماده )

س باشگاه مربوطه می بایست مطابق استانداردهای فنی که از سوی فدراسیون جهانی یا ورزشی تعیین گردیده و دستورالعمل اختصاصی تاسی

کنفدراسیون مربوطه تعیین گردیده تدوین شود، لذا کلیه مسئولیت های ناشی از مشخصات فنی مندرج در این دستورالعمل متوجه آن 

 .فدراسیون خواهد بود

  اهداف : 1ماده 

اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسالمی ایران این دستورالعمل تهیه و تدوین  (2در راستای اجرای مفاد ماده )

 .گردیده است 
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 و انواع فعالیتها در ورزشهای سوارکاری:اصطالحات و تعاریف  : 2ماده 

جسمی و ای باشگاه سوارکاری موسسه ای است که با هدف تعلیم و تقویت قو: (Horse Riding Club)باشگاه سوارکاری 2.1

و مقررات تعیین شده  اصولمطابق ضوابط فنی و سوارکاری افراد و سالم سازی جامعه و تعمیم یک یا چند رشته ورزشی  روحی

توسط وزارت ورزش و جوانان، براساس مقررات آئین نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با 

 ی شود.نظارت دولت تأسیس و اداره م

 های مختلف سوارکاری میدان اجرای مسابقه یا تمرین در رشته :(Arena)مانژ 2.2

 .: به محلی گفته می شود که در آن تعدادی باکس جهت نگهداری اسب تعبیه شده باشد(Stabl)اصطبل 2.3

 محل نگهداری اسب باکس نامیده می شود. :(Box) باکس 2.2

 و محصور می باشد. محل رهاسازی اسبها در فضای آزاد :(Paddock)پادوک 2.2

: حرکت دایره ای اسب حول یک مرکز لنژ نامیده می شود که به صورت دستی یا مکانیکی بهره برداری می Lunging) )لنژ 2.2

 گردد.

به نگهداری از اسبهای متقاضیان در ازاء دریافت وجه توسط مالکین باشگاهها  Horse Boarding))پانسیون اسب 2.2

 پانسیون گفته می شود.

 عبور سوار و اسب در مانژ از روی موانع در مسیر مشخص شده را پرش با اسب نامند.: ((Jamping پرش 2.2

انجام حرکات زمینی مشخص اسب و سوار در مانژ درساژ نامیده می شود.درساژ اطاعت پذیری کامل : (Dressage)درساژ 2.9

 اسب از سوارکار نیز تعریف می شود.

اقالم ظاهری اسب در نژادهای مختلف توسط داوران با صالحیت  ارزیابی :((Horse Shows زیبایی و جشنواره 2.12

 فدراسیون و طبق آئین نامه های مربوطه

 مسابقات سرعت اسبهای دونده در میدان اسبدوانی :(Racing) اسبدوانی 2.11

پیمودن مسیر خاص و طوالنی توسط تعدادی سوارکار و اسب در فضای باز تحت نظارت  :(Endurance) استقامت 2.12

 ی جهت بررسی عالئم حیاتی اسبدامپزشک
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اجرای مسابقات رزمی سوارکاری مانند تیراندازی،تیروکمان و حرکات : ( (Horseback Archery هنرهای رزمی سواره 2.13

 نمایشی بر روی اسب در میدان

در مسیر انجام مسابقات درساژ،پرش از مانع و پرش از موانع طبیعی و ثابت ایجاد شده طی سه روز  :((Eventing سه روزه 2.12

 تعیین شده.

 حرکات نمایشی ژیمناستیک سوارکار روی اسب در حال حرکت یورتمه و چهارنعل کوتاه. :(Vaulting) ولتیژ 2.12

انجام سوارکاری جانبازان و افراد دچار آسیبهای جسمی  :(People With Disability) سوارکاری افراد دچار معلولیت 2.12

 و ذهنی

 

 اه های سوارکاریحداقل استانداردهای باشگ : 2ماده 

 باشگاه های مبتدی : - 1-4

گروه از افراد در رده  نیلذا ا ندینما یو پرورش اسب م دیو تول یاقدام به نگهدار نیبا حداقل متراژ زم یادیاز آنجا که در سطح کشور افراد ز

 دیتوانند در امر تول یم سیمحل تاس ییایرافجغ طیبراساس شرا یگذار هیباشگاه ها با حداقل سرما نیا رندیگ یقرار م یآماتور یباشگاه ها

باشگاه نموده اند لذا بر آن  سیافراد در مناطق محروم اقدام به تاس نیگذار باشند از آنجا که اکثر ا ریتاث اریبس یبوم یپرورش اسب ها و

 .مینامه اضافه نما نییرا به آ یمبتد یباشگاه ها ریز فیخصوصاً در مناطق محروم با تعر یکنندگان داخل دیاز تول تیبه منظور حما میشد

 استانداردهای باشگاههای سوارکای مبتدی :  -2-1-1

 الف : زمین و تأسیسات

 هزار متر مربع 3مساحت زمین حداقل -1-1

 متر مربع( 9) 3 × 3باکس، مساحت هر باکس  12تعداد باکسها حداقل  -1-2

 شد.اصطبل باید دارای نور کافی و امکانات تهویه با -1-3
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 در صورت نگهداری از اسبهای بومی و یا کاسپین می توان ابعاد باکسها را براساس نوع اسب کمتر در نظر گرفت :1تبصره 

ساختمان اداری: باشگاهها جهت انجام امور ثبت نام و غیره نیازمند محلی به عنوان دفتر می باشند که باید متناسب با تعداد  -1-2

 ته شوداعضاء و نیازهای اداری ساخ

 جایگاه نعلبندی و شستشوی اسب: فضایی در اصطبل و یا اطراف آن جهت شستشوی دست و پای اسب و انجام نعلبندی است -1-2

 متر جهت نگهداری علوفه و جو و سبوس و کنسانتره  2متر مربع با ارتفاع بیش از  22انبار علیق و علوفه : حداقل  -1-2

 یس مردانه و دو سرویس زنانه به صورت مجزا و دارای درب ورودی جداگانه سرویس بهداشتی: حداقل دو سرو -1-2

 نمازخانه: اتاقی جهت انجام فریضه نماز که می تواند مشترکاً با رختکن استفاده گردد. -1-2

اده قرار گیرد لوازم اطفاء حریق: وجود کپسولهای آتش نشانی و غیره به میزان مورد نیاز تا در صورت بروز حادثه مورد استق -1-9

 بیمۀ آتش سوزی باشگاه و اسب های موجود آن پیشنهاد می گردد.
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 غیرحرفه ای )آماتوری( باشگاههای - 2-4

در حد آموزش سوارکار و تعلیم و تربیت اسب دوره های برگزاری و اسب و نگهداری دارای حداقل امکانات پانسیون  غیرحرفه ای باشگاههای 

نخواهند بود و فقط  مسابقهمجاز به برگزاری  لذاامکانات برگزاری مسابقات رسمی را ندارند از آنجاکه و می باشند  دارامتوسط را آموزشهای 

 غیر رسمی و با استفاده از سوارکاران باشگاه خود را دارا هستند.مجوز برگزاری مسابقه 

 غیرحرفه ای )آماتوری(استانداردهای باشگاههای سوارکای - 2-2-1

 زمین و تأسیساتالف : 

 هزار متر مربع 2مساحت زمین حداقل  -1-1

 متر مربع( 9) 3 × 3باکس، مساحت هر باکس  22حداقل تعداد باکسها  -1-2

 اصطبل باید دارای نور کافی و امکانات تهویه باشد. -1-3

 کمتر در نظر گرفتوع اسب را براساس نباکسها  ابعاددر صورت نگهداری از اسبهای بومی و یا کاسپین می توان  :2تبصره 

 امکان آبپاشی بابا بستر و حصار مناسب متر مربع  2222به مساحت  مانژ تمرین و آموزش هر دو جمعا -1-2

و آموزش  تمرین مربع مانژمتر  2222رأس اسب حداقل  22هربرای  غیرحرفه ای )آماتوری(: جهت تأسیس باشگاههای 3تبصره 

 اشد.مورد نیاز می بشامل مانژ بیضی 

 داشته باشدخانم و آقا به صورت مجزا رختکن: هر باشگاه متناسب با تعداد اعضاء باید فضایی را جهت تعویض لباس سوارکاران  -1-2

د متناسب با تعداد لی به عنوان دفتر می باشند که بایساختمان اداری: باشگاهها جهت انجام امور ثبت نام و غیره نیازمند مح -1-2

 اعضاء و نیازهای اداری ساخته شود
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 .زین خانه: محل نگهداری زین و برگ سوارکاری می باشد که باید در محیطی ایمن ساخته شود -1-2

 دست و پای اسب و انجام نعلبندی است یاسب: فضایی در اصطبل و یا اطراف آن جهت شستشو یو شستشو یجایگاه نعلبند -1-2

  و جو و سبوس و کنسانتره متر جهت نگهداری علوفه 2متر مربع با ارتفاع بیش از  22: حداقل و علوفه  علیقانبار  -1-9

 ورودی جداگانه ب در دارای و سرویس بهداشتی: حداقل دو سرویس مردانه و دو سرویس زنانه به صورت مجزا -1-12

 رکاً با رختکن استفاده گردد.که می تواند مشت نمازخانه: اتاقی جهت انجام فریضه نماز -1-11

 .براساس تعداد اعضاء و نیاز باشگاه باید ساخته شود بوفه: محل پذیرایی و ارائه خدمات به اعضاء باشگاه -1-12

 مورد  در صورت بروز حادثهتا و غیره به میزان مورد نیاز  نشانی آتشلوازم اطفاء حریق: وجود کپسولهای  -1-13

 پیشنهاد می گردد.آتش سوزی باشگاه و اسب های موجود آن استقاده قرار گیرد بیمۀ 

به نگهداری اسب )پانسیون( اشتغال می ورزند و فعالیت آنان جنبه آموزشهای سوارکاری  در مورد باشگاههایی که صرفا :4تبصره 

نیازمند احداث رختکن،  ش یافته وهزار متر مربع کاه 2 به زمین در اختیار مساحتندارد )مانند پرورش اسبهای زیبائی و ...( حداقل 

 نیستند.زین خانه 

 باشگاههای حرفه ای - 3-4

دارای حداقل امکانات ومیادین مورد نیاز برای  غیرحرفه ایباشگاههای حرفه ای به باشگاهی گفته می شود که عالوه بر شرایط باشگاههای 

 .باشدوزشهای سوارکاری در رده های حرفه ای و قهرمانی مهیا بوده و در آنها امکان آم ملی و بین المللی رسمی برگزاری مسابقات

 باشد می یون و هیأتهای استانیمنوط به کسب مجوز از فدراسدر کلیه رشته های مذکور برگزاری مسابقات  : 5تبصره 

 حرفه ایاستانداردهای باشگاههای سوارکاری   - 2-3-1 
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 زمین تأسیسات ب: 

 .ربع باشدهزار متر م 12مساحت زمین حداقل  -1-1

 متر مربع 9باکس، هر باکس به مساحت  22تعداد باکسها حداقل  -2-1

 مربع تر متر م 3222به مساحت  مانژ تمرین و آموزش هر دو جمعا -3-1

 متر 22 × 22مانژ مسابقه: حداقل به ابعاد  -2-1

 ساخته شود نفر 2گنجایش حداقل با  باید: پشت به خورشید و حداقل یک متر باالتر از سطح زمین جایگاه داوران -2-1

 با درب ورودی جداگانه واحد زنانه 3واحد مردانه ،  3واحد،  2سرویس بهداشتی: حداقل  -2-1

جهت یک هفته نگهداری موقت برای اسبهای مسابقات مختلف با ساختار  تعبیه محل مناسب جهت نگهداری اسبهای میهمان -2-1

 فیزیکی پرتابل 

 و هنگام برگزاری مسابقات به گنجایش خودرو مهمانان و تماشاچیانایش خودروهای اعضاء پارکینگ: به گنج -9-1

بستر مانژ مسابقه و تمرین: بستر مانژ مسابقه برای برگزاری مسابقات ملی باید دارای استاندارد ملی و برای مسابقات بین  -12-1

 به تأیید فدراسیون سوارکاری رسیده باشد. وده و در هر دو موردبدارای استاندارد بین المللی المللی باید 

 در مانژ و زهکشی استاندارد کف مانژ امکانات آبپاشی مناسب به منظور جلوگیری از بروز گرد و خاک -11-1

 تأمین امکانات اولیه فوریتهای پزشکی و دامپزشکی  -12-1

 

تأیید مراتب آن می  یا نمایندگان هیأتهای استانی و فدراسیون وگانه فوق موکول به بررسی کارشناسان  12تمامی موارد بندهای  : 6تبصره 

 .باشد
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 رعایت نکات ذیل برای هر سه دسته از باشگاه های سوارکاری الزامی خواهد بود.:  7تبصره 

 باشگاه  ۀکل محوط یحصارکش -الف 

 یمنیموارد ا هیکل تیرعاب : 

 میو حر یبرق فشار قو یراه آهن و دکل ها لیها ر فرودگاه ،ها مارستانیب ی،ردامدا یواحدها ریبا سا میو حر یفواصل قانون تیرعاج : 

 و انبار و فروشگاه مصالح و نخاله های ساختمانی  یمسکون یرودخانه ها و واحدها

 از ضروریات و الزامات می باشد.هر سه نوع باشگاه  یدر تمامبیضی مانژ احداث د : 

 .است  یارمحافظ اجب قهیو جل یسوارکار یمنیاستفاده از کاله ا ه : 

نیز به  یآقا و کمک مرب یفقط مرب انیخانم آقا یها فقط مرب خانم (ونیفدراس یبا کارت معتبر از سو)  تیبا صالح انیاز مرب یرگی و : بهره

 .همین صورت خواهران و برادران بصورت جداگانه فعالیت می نمایند

 نیروی انسانی متخصص موردنیاز:  5ماده 

 رأس اسب یک کارگر که مهتر نامیده می شود مورد نیاز می باشد. 12در باشگاههای سوارکاری برای نگهداری هر   2.1

)حداقل باید دارای یک نفر مربی آموزشی رأس اسب  32پس از بهره برداری به ازاء هر  غیر حرفه ای در هر باشگاه سوارکاری  2.2

 واجد شرایط باشد.و  2درجه حداقل د شرایط باشد و در باشگاه های حرفه ای مربی واج( و فدراسیون 3دارای کارت مربیگری درجه

مدیر عامل یا مدیر: به فردی اطالق می گردد که تمامی باشگاه توسط آن مدیریت می گردد فرد مذکور باید دوره آموزشی  2.3

 مدیریت باشگاه های سوارکاری را سپری و مدرک آن را دریافت کرده باشد.

سئول بهداشت و پرورش: به فردی اطالق می گردد که دارای تحصیالت لیسانس بهداشت و یا دامپزشکی بوده و مسئولیت م 2.2

 بهداشت و تولید و تکثیر اسب ها را بر عهده دارد.
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ن را بر سوارکاری شامل تربیت اسب ها و سوارکارا مجموعهمسئول فنی : به فردی اطالق می گردد که تمامی فعالیت های فنی  2.2

 عهده دارد.

 اسب و سوارکاران بر عهده او است.مسئول آموزش : مسئولیت کنترل فعالیت های آموزشی مربیان  2.2

مسئول امور مالی:  مسئولیت امور مالی مجموعه سوارکاری شامل اسناد مالی ،تهیه گزارش های مالی بر عهده مدیر مالی می  2.2

 باشد.

 .زشک واجد شرایط با شماره نظام دامپزشکی خواهد بودمسئول فنی دامپزشکی: دامپ 2.2

 میبه سه درجه تقس ملی یمرب دینما یمسابقه آماده م یشود که اسب و سوارکار را آموزش داده و برا یالق متا یبه شخص یمرب 2.9

 ندینمای م آنان برگزار یرابسوارکاری  ونیکه فدراس ئیها را در کالس یگریمرب ۀدور یستیبا انیو دو و سه مرب کیگردد درجه  یم

 کهیشود کسان یبه آنان داده م یگریکارت مرب یگذرانده و در صورت قبول

نموده باشند و  افتیرا در آن را گذرانده و کارت 3درجه  یگریمرب ۀدور دیباشند با یم 2درجه  یگریشرکت در کالس مرب یمتقاض 

اخذ نموده  ونیاز فدراس را قبالً 2درجه  یگریکارت مرب دیباشند با یم کیدرجه  یگریمرب یشرکت در کالسها یکه متقاضیکسان

 .باشند

 وظایف و مأموریتهای بهداشتی و دامپزشکی طبق مقررات سازمان دامپزشکی کشور خواهد بود.  : 8تبصره 

بوده  ونیدر انحصار فدراس لفعوامل اجرایی باشگاه ها و مسابقات مختکالس های ی و سایر و داور یگریمرب یکالس ها یبرگزار : 9تبصره 

 .را ندارد  و یا استفاده از عوامل اجرائی فاقد صالحیت یو داور یگریمرب یها کالس یحق برگزار یسازمان و ارگان و انجمن چیو ه

 نیا تیرعا یربکه میدر صورت مشغول گردد، یگرمربی کار به و نموده منعقد قرارداد یباشگاه سوارکاردو مجاز است با  یهر مرب : 10تبصره 

 یخاط یمرب یگرینسبت به لغو کارت مرب ینامه انضباط نئیآ 2ماده  9و  2و  3 یطبق بند ها برمحق خواهد بود  ونیفدراس دیرا ننما هنکت

 .دیسال اقدام نما کیبه مدت  نامه نئیدر مدت مشخص در آ
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نین ورزشی تعریفی ندارند جعل عنوان تلقی گردیده و فدراسیون و استفاده از کلماتی مانند آکادمی، انستیتو و .... که در قوا : 11تبصره 

 ادارات کل می توانند جاعلین حقیقی و حقوقی را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

مجموعه های سوارکاری را  باشگاه های سوارکاری به منظر تمدید و صدور پروانه بهره برداری خود باید دوره آموزشی مدیران : 12تبصره 

 توسط فدراسیون برگزار می گردد ، شرکت نمایند.که 

( وزارت ورزش و جوانان ، باید ممهور به مهر و امضای رئیس فدراسیون و انجمن 2: دستورالعمل پس از تصویب در کمیسیون ماده ) 2ماده 

 مربوطه برای ابالغ به ادارات کل ورزش و جوانان استان های سراسر کشور و دیگر مراجع ذیربط باشد.

 :  2ماده 

تهیه گردیده  سوارکاری توسط فدراسیون    15/05/99     تاریختبصره در  12بند و   و  ماده 7 این دستورالعمل در

و پس از ابالغ، الزم االجرا          وزارت ورزش وجوانان رسیده است 5 به تصویب کمیسیون ماده 25/05/99و در تاریخ  است

 می باشد.
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