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 مقدمه و تعاریف
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه (1ماده 
رقابت المللی برای  ی ایجاد شرایطی مشخص و عادالنه و همسو با مقررات بینمنظور از وضع مقررات ملّ -1/1

 باشد. سوارکاران در مسابقات داخل کشور می
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های سراسر کشور و برگزارکنندگان مسابقات ملزم به اجرای دقیق و اکید مفاد های سوارکاری استانکلیه هیأت -2/1

 باشند. می پرش با اسباین مقررات در هنگام برگزاری مسابقات 

الزم باشد.  لی موجود در این مقررات فدراسیون سوارکاری میباالترین مرجع پاسخگویی به کلیه ابهامات احتما -3/1

 شود. استعالمدر صورت وجود هرگونه شك و ابهام از فدراسیون سوارکاری  است

 نشان داده شده است. آبیرنگ ( در این مجموعه مقررات به سال قبلتغییرات جدید )نسبت به  -4/1

های قبلی که در این ارتباط از سوی فدراسیون ابالغ  هاو بخشنامهکلیه دستورالعمل ،با انتشار این آئین نامه -5/1

 گردد. گردیده از درجه اعتبار ساقط می

 باشد. االجرا می  الزم 1/1/1399مفاد این آئین نامه از تاریخ  -6/1

لین فنی بینی نشده باشد، برگزارکنندگان مسابقات، داوران و مسئو نامه پیشصورتیکه موردی در این آئین در -7/1

 گیری نمایند. روح ورزش و در جهت منافع ورزشکاران تصمیمباید با در نظر گرفتن 

 شود. نمی آناطالع از این مقررات مانع اجرای   عدم -8/1

 گیرد. این مجموعه مقررات هر سال مورد بازبینی قرار می -9/1

 
 تعاریف (2ماده 

نمایدد کده تحدت نظدارت یدك کمیتده        هایی میها یا بازیانیرویداد: اشاره به یك دوره کامل مسابقات، قهرم -1/2

پذیرد )طی یك یا چند روز( و از یك ساعت پیش از شروع اولین رده مسابقات آغاز و نیم  برگزارکننده انجام می

 یابد. ساعت پس از اعالم نتایج آخرین مسابقه توسط هیأت داوران پایان می

کنندگان طی آن رقابت حائز مقام شدده و جدایزه    کند که شرکت ها میرقابت اشاره به هر رده منفرد از مسابقه: -2/2

 نمایند. دریافت می

نماید که به ترتیدب در مسدابقات و یدا رویددادهای      اشاره به تعدادی مسابقه در یك رشته می سری مسابقات: -3/2

کار با توجده بده نتدایج ایدن     بندی نهایی سوار مختلف و در طی روزهای متفاوت برگزار شده و در نهایت به رده

 مانند قهرمانی کشور(هانجامد ) سری می

نماید که مسابقه و  اشاره به یك دسته خاص )از نظر سنی یا جنسی و یا یك گروه خاص تعریف شده( میگروه:  -4/2

 شود. یا رویداد برای آنها برگزار می

ی نمایدد کده برطبدق مقدررات ملّد      مدی   ی استانیاههیأت سوارکاری و فدراسیوناشاره به  کمیته برگزارکننده: -5/2

 نمایند. فدراسیون سوارکاری اقدام به برگزاری مسابقه یا رویداد می
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 مسابقات قهرمانی کشور( و یهای ملّی )جامرویدادهای ملّ (3ماده 
 برگزار شده و هااستان هایهیأتشود که توسط فدراسیون و یا میاطالق  رویدادیی به رویداد ملّ -1/3

ی فدراسیون با توجه به مقررات ملّها دعوت و از طریق هیأت رسماًهای مختلف کشور کنندگان استان شرکت

 باشند.  سوارکاری مجاز به شرکت در آن می

ط فدراسیون به تصویب نرسیده باشد بایستی ها در مجمع عمومی و یا توسی که در تقویم هیأتمسابقات ملّ :1تذکر

  به تقویم هیأت افزوده شود. 6و مطابق مفاد ماده با هماهنگی فدراسیون 

نامه کتبی از فدراسیون متبوع خود و پس از موافقت  توانند با در دست داشتن اجازه سوارکاران خارجی می -2/3

اد سوارکاران خارجی که مجاز به شرکت در مسابقات ی شرکت نمایند. تعدفدراسیون سوارکاری در مسابقات ملّ

نفر از دو ملیت  8باشند عبارتست از: تمامی سوارکاران خارجی مقیم ایران به عالوة حداکثر  ی کشور میملّ

 )برگرفته از مقررات عمومی فدراسیون جهانی( مختلف

با درخواست از فدراسیون الزم است  : سوارکاران با ملیت افغانی یا کشورهای فاقد فدراسیون سوارکاری1تبصره

 اخذ نمایند.  FEIمجوز شرکت در مسابقات بین المللی با پرچم ایران را از سوارکاری ایران 

، سوارکاران خارجی حق شرکت در مسابقات قهرمانی کشور را )دارای تابعیت ایران( : به جز سوارکاران ایرانی2تذکر

 ندارند.

نونهاالن، های . در ردهباشدمی (B)رده جایزه بزرگ  و (D) بزرگساالنرده برای ی حداقل رده مسابقات ملّ -3/3

نونهاالن، نوجوانان و جوانان های غیر از جام باشد و در دوره (B) جام حداقل ردهباید نوجوانان و جوانان 

 (یایران خالص های)به استثنای مسابقات اسب باشد.می (C)حداقل رده 

( با B1رده )را در  بزرگساالن رده جایزه بزرگ و جام ،ملّی خود در مسابقاتمجاز هستند  3سطح های استان: 2تبصره

 برگزار نمایند. 135ارتفاع 

های سنی )نونهاالن، فقط در رده "قهرمانی کشور"رویدادهای پرش با اسب در هر سال ورزشی با عنوان  -4/3

های سنی و براساس شرایط ذکر شده در ندارد این ردهنوجوانان، جوانان و بزرگساالن( در باالترین استا

های دیگر  پرش با اسب، برگزاری مسابقات با نام باشد و در هیچیك از گروهمقررات ملّی قابل برگزاری می

 باشد.قهرمانی کشور مجاز نمی

    غیر از  (رگساالننونهاالن، نوجوانان، جوانان و بز)قهرمانی کشور پرش با اسب در حین برگزاری رویداد  -5/3

  هیچگونه مسابقه دیگری نباید برگزار شود. های مربوط به مسابقات قهرمانی کشوررده

ها مجاز به دام از هیأتچکبینی شده هی ی که در تقویم فدراسیون پیشهای ملّجامرویداد  همزمان با برگزاری -6/3

 باشند.نمی و باالتر B1بزرگساالن های رده وهای سنی کلیه گروهدر دهای قهرمانی استان رویدابرگزاری 

 

 و شهرستانی استانی رویدادهای (4ماده 

 هایکنندگان باشگاه شرکتشود و ها برگزار میهیأتتوسط که  گردداطالق میبه مسابقاتی  :رویداد استانی -1/4

رعایت کلیه مواد مقررات ها ملزم به که در هر صورت استان. نمایند در آن رویداد شرکت می یك استان مختلف

 باشند.صوص مقررات مربوط به کادر فنی میی بخملّ

( در 7/5 مادهتوانند تحت شرایط ) های دیگر نیز میبه غیر از سوارکاران مقیم هر استان، سوارکاران استان -2/4

وب محس یمسابقات ملّ ،های دیگراز استاندر صورت دعوت رسمی  مسابقات داخل استان دیگر شرکت کنند.

 گردد.در آنها رعایت می( 3ماده )ذیل شده و موارد 

 تها زیر نظر و با هماهنگی هیأهای شهرستانتتی است که توسط هیأمسابقا :مسابقات شهرستانی -3/4

 شود.برگزار می استان سوارکاری
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د نفرات دعوت % تعدا70باید حداقل ،دعوتیبه شکل  ی مسابقات رسمیبرگزار در صورت مسابقات دعوتی: -4/4

باشد و الباقی نفرات به دلخواه برگزارکننده.  دی فدراسیون به ترتیب نفرات برتراز آخرین لیست امتیازبن ،شده

کلیه سوارکاران مشترک در آن امتیاز باید % ( 70)در صورت اشتراک آخرین نفر دعوت شده از لیست  ضمناً

 دعوت شوند.

به باید  د،تقاضای برگزاری مسابقات هیأت را داشته باشها باشگاهیك از هر در صورتیکه  میزبانی مسابقات: -5/4

د و در صورت بروز هرگونه اختالف، فدراسیون با فنی برگزاری مسابقه را دارا باش تأیید هیأت استان شرایط

 اعزام نماینده و تهیه گزارش موضوع را حل و فصل خواهد کرد.

ها با توجه به ظرفیت و منظور اجرای متناسب قوانین ملّی در تمامی استانبه  ها:های استانسطح بندی هیأت -6/4

های ورزشی خود ها فعالیتدو و سه( تقسیم بندی شده و الزم است هیات -ها به سه سطح )یكشرایط، استان

 را در رشته پرش با اسب  بر اساس قوانین ملّی برنامه ریزی و اجرا نمایند. 

 ( استان تهران1سطح :) 

 همدان و کرمان( -خراسان رضوی -اصفهان -(: استانهای )البرز2طح )س 

 ( سایر استان3سطح :) هایی که در رشته پرش با اسب فعایت دارند همانند 

 کرمانشاه و ...( -سمنان -آذربایجان غربی -آذربایجان شرقی -یزد -زنجان -قم -قزوین -)فارس                    

های های سوارکاری به منظور آمادگی سوارکاران و اسبباشگاه ها:ات داخلی در باشگاهنحوه برگزاری مسابق -7/4

توانند مسابقات داخلی به عنوان تمرینی و آموزشی برگزار نمایند و با صالحدید خود جایزه نقدی و یا خود می

 غیر نقدی نیز به نفرات برتر اهدا کنند.

   ی هاهیأت لذانمایند. اقدام  برگزاری مسابقات داخلینسبت به با رعایت موارد زیر  هاباشگاه استالزم  

 .خواهند داشتبر عهده  را مسئولیت نظارت بر حسن اجرای موارد فوق هااستان
 

 شود.مسابقات داخلی حداکثر با حضور دو باشگاه مهمان برگزار می -1

     برگزار  2و1های سطح ر استانملّی برای مسابقاتی که د 2یك نفر داور با حداقل مدرک درجه الزم است  -2

شود امکان استفاده انجام می 3های سطح هایی که در استانشود قضاوت کند و در مسابقات داخلی باشگاهمی

 ملّی نیز وجود دارد. 3از داور درجه 

 بایست از لیست و جدول سطح بندی کمیته طراحان مسیر فدراسیون انتخاب گردد.طراح مسیر مسابقه می -3

   تمرین الزم است.  ملّی در مانژ 3نتر با حداقل درجه ور یك نفر کالحض -4

 وجود آمبوالنس با کادر متخصص در محل برگزاری مسابقه الزامی است. -5

های مختلف بایستی قبل از شروع مسابقه مشخص و به بندی و جدول داوری برای ردهنحوه برگزاری، رده -6

 اطالع شرکت کنندگان رسانده شود.

 ها و ارتفاع موانع وجود ندارد.ی در برگزاری ردهمحدودیت -7

 مسابقه الزم است نسبت به قرعه کشی و ترتیب ورود سوارکاران نظارت نماید.داور  -8

 استفاده شود. 20و  15گردد از جداول صفحه خصوص مبلغ ثبت نام و جوایز نقدی هر رده، پیشنهاد می در -9

های جود دارد که هیچگونه مسابقاتی از سوی فدراسیون و هیأتامکان برگزاری مسابقات داخلی زمانی و :1تذکر

 ها در آن محدوده زمانی برگزار نگردد.ها و شهرستاناستان

 های سنیو ردهی مسابقه دهنده هاگروه (5ماده 

 -نونهاالن -نوجوانان -جوانان -بزرگساالن)دسته  هشتبه و فنی گروههای مسابقه دهنده از نظر شرایط سنی  -1/5

 شوند. تقسیم می (Owners مالکین غیر حرفه ای و آماتورها -پونی سواران -خردساالن

  سال تمام باشد. 11الی  8: سوارکارانی که سن آنها بین خردساالنرده سنی  

  سال تمام باشد. 14الی  12رده سنی نونهاالن: سوارکارانی که سن آنها بین  
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 سال تمام باشد. 18الی  15ین رده سنی نوجوانان: سوارکارانی که سن آنها ب 

 سال تمام باشد 21الی  19نها بین رده سنی جوانان: سوارکارانی که سن آ. 

  سال به باال باشد. 22رده سنی بزرگساالن: سوارکارانی که سن آنها 

  سال تمام باشد.  16رده پونی سواران: سوارکارانی حق شرکت در مسابقات پونی را داشته که سن آنها حداکثر 

بایست کلیه سوارکاران در با اجرای این قوانین میگردد. سن سوارکاران بر اساس سال میالدی محاسبه می -2/5

در مسابقات  (5 -1)جدول  اندشدهتولد که مهای سنی این مهم را رعایت و طبق سال میالدی تمامی رده

 شرکت نمایند.المللی ثبت نام و و بین استانی، ملّی

که دی ماه(  10) میالدی باشد یعنی تا انتهای سال آنها می میالدی سبه سن سوارکاران سال تولدمبنای محا: 1تذکر

 .نیستباشد و مبنای محاسبه روز و یا ماه تولد  سوارکار مجاز به شرکت در مسابقات گروه خود می

از شرکت در اولین مسابقه کلیه سوارکاران جوان، نوجوان و نونهال باید در ابتدای هر سال ورزشی و یا پیش  :2تذکر

شناسنامه خود را به فدراسیون تسلیم نمایند. در غیر این صورت ممکن است از گذرنامه و یا سال رونوشت 

 شرکت آنها در مسابقات توسط کمیته برگزارکننده جلوگیری شود.

استان  قهرمانی)مسابقات در  و توانند با ارائه درخواست کتبی به رده سنی باالتر ارتقاء پیدا کنندسوارکاران می -3/5

  .باالتر از خود شرکت نماید گروه سنیدر  (کشورقهرمانی و یا 
 1399های سنی سوارکاران در سال ( رده5 -1)جدول 

9911های مختلف سنی برای حضور در مسابقات سال سال تولد سوارکاران در رده  

 رده سنی سن سال میالدی تبدیل به سال شمسی توضیحات

 

ه قبلب  به قبل 

سال  22  

 و باالتر
 1996 1375 بزرگساالن

1376 1997 
10/10/77الی   1/1/77  1998 

(30/12/77الی   11/10/77) - 1378سال   21تا  19 1999 

 سال
 2000 1379 جوانان

10/10/80الی   1/1/80  2001 
(30/12/80الی   11/10/80) – 1381سال   2002 

 18تا  15

 سال
 2003 1382 نوجوانان

1383 2004 
10/10/84الی   1/1/84  2005 

(30/12/84الی   11/10/84) – 1385سال   14تا  12 2006 

 سال
 2007 1386 نونهاالن

10/10/87الی   1/1/87  2008 
(30/12/87الی   11/10/87) – 1388سال   2009 

 11تا  8

 سال
 خردساالن

1389 2010 
1390 2011 

10/10/91الی   1/1/91  2012 
(30/12/91الی   11/10/91) - 1392سال   2013 

این سنین اجازه شرکت در 

 مسابقات را ندارند
1393 2014 
1394 2015 
 به بعد به بعد

کردن مخلوط ( 6/5 ماده)بجز شرایط اجرای ،شودمیی که توسط فدراسیون برگزار در مسابقات و رویدادهای ملّ -5/4

  باشد.های مختلف سنی با هم قدغن میرده
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رده  ایدن تواند سدوارکاران  برگزار کننده میباشد و کمتر نفر  3ای ی که تعداد شرکت کننده در ردههایدر استان -5/5

 شود.این موضوع شامل مسابقات قهرمانی استان نیز مید. مخلوط نمایباالتر  را با رده سنی سنی

 رعایدت شدود.   بایدها  بندی مربوط به مسابقات انتخابی و رده باالتر شرایط خاص گروه سنیبه جهت ارتقاء : 1صرهتب

 (شودتیازات رده باالتر محاسبه می)ام

ی( مطدابق مقدررات زیدر    توانند در مسابقات بزرگساالن )اسدتانی و ملّد  نونهال، نوجوان و جوان میسوارکاران   -6/5

های سنی یکدیگر را ندارند، مگر طبدق )مداده   ها( اجازه حضور در ردهها و قهرمانیدر )جامولی  شرکت نمایند.

 ( و با ارائه درخواست به رده سنی باالتر ارتقاء یابند.3/5

)اسدتانی و   بزرگسداالن  در مسابقاتسانتیمتر  120تا معادل ارتفاع مجاز هستند حداکثر  ونهالنسوارکاران   -1/6/5

 و حائز جایزه خواهند شد. گیرندبندی نیز قرار میشرکت نمایند و در رده( استان و کشور مانیبجز )قهر( ملّی

در مسدابقات   سدانتیمتر  145ارتفاع تا مجاز هستند حداکثر به باال )نوجوانان و جوانان( سال  15ن سوارکارا  -2/6/5

 .رقابت کنند شور(کقهرمانی  بجز )قهرمانی استان و (هاو جام ملّی -)استانی بزرگساالن

 3حدداقل در  الن الزم اسدت  بزرگسدا  باالتر و B1 رده سال به باال در مسابقات 15برای حضور سوارکاران   -3/6/5

را بده  هر مسدابقه  خطا دور اول  8حداکثر با  شرکت نمایند و بزرگساالنسانتیمتر  130ارتفاع معادل با  مسابقه

  (یید این بند را ارائه نمایندأبه ت طمربومستندات  و مدارکشخصاً  )الزم است سوارکاران .پایان رسانده باشند

هایی که مجداز بده شدرکت    ردهدر  نیز مسابقه از خارج بصورت توانندمی جوان و نوجوان نونهال، سوارکاران  -4/6/5

 در صورت حضور سوارکار بصورت خارج از مسابقه در مسابقات فوق و کسدب خطدای   شرکت نمایند.باشند می

 را شامل خواهد شد.  ( 3/6/5ماده مبنای اجرای ) 8کمتر از 

 به رعایت ملزمکه مجاز به شرکت هستند  بزرگساالنهای رای شرکت در ردهب و نوجوان نونهال سوارکاران : 2تبصره

 ها به غیر از اسب مبتدی اجازه حضور در مسابقات را دارند.و با تمامی اسب نبودهبندی اسب رده

طبدق قدوانین   خدود  بنددی اسدب   رده بایسدت مدی های بزرگسداالن  برای شرکت در ردهسوارکاران جوان  : 3تبصره

 رعایت نمایند.بزرگساالن 

 سوارکاران متقاضی شرکت در مسابقات سوارکاری -7/5

 به نام یکدی از در ابتدای هر سال  باید پرش با اسبکلیه سوارکاران متقاضی شرکت در مسابقات  عضویت:  -1/7/5

شماره شناسده فدراسدیون   و هیچ سوارکاری بدون داشتن  شوندفدراسیون  عضو هاسوارکاری استان هایأتهی

یدك بدار بده عضدویت      سوارکاری کده در طدی یکسدال ورزشدی    شرکت در مسابقات را نخواهد داشت.  اجازه

قات کلیده  اجازه شرکت در مساب ورزشی در آمده است و حق عضویت پرداخت کرده، تا آخر آن سال فدراسیون

 د دارد.ها را بدون پرداخت حق عضویت مجدّاستان

کدارت عضدویت   و ه، مجوز شرکت در مسابقات سشناه پس از اتمام مراحل عضویت، شمار شرایط عضویت: -2/7/5

 گردد.صادر میتوسط فدراسیون 
عه و پس از پرداخت کلیه سوارکاران جهت دریافت کارت بیمه ورزشی باید به هیأت سوارکاری استان مراج: 4تبصره

 هزینه بیمه ورزشی و ارائه مدارک مورد نیاز اقدام نمایند.

  نحوه شرکت در مسابقات: -3/7/5

    باشدد در مسدابقات اسدتانی و کشدوری    کاران باید با نام یك باشگاه که دارای مجوزهدای الزم مدی  سوار -1/3/7/5

 نام و شرکت نمایند.ثبت

توانند در مسدابقات  می درآیند فقط به عضویت فدراسیون ستانی که در ابتدای سالهر ا نامسوارکاران به  -2/3/7/5

 قهرمانی آن استان شرکت نمایند.

اندد مجداز هسدتند در    سوارکار عضو یك هیأت سوارکاری که ابتدای سال به عضویت آن اسدتان درآمدده   -3/3/7/5

 کنند.ها و یا فدراسیون به نام استان دیگری نیز شرکت مسابقات هیأت
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بر باید  جدید در مسابقات قهرمانی استانشرکت  برایرکار به استان دیگر نقل مکان سوا در صورت -4/3/7/5

 اساس ضوابط زیر عمل شود.

های استان به درخواست کتبی خود را مبنی بر عضویت در استان جدید به همراه معرفی نامه از یکی از باشگاه الف(

 هیئت ارائه نماید.

روز مسابقه جداگانه( بنام یکی از  5رویداد پرش با اسب ) 5 از مسابقات قهرمانی استان جدید حداقل در تا قبل ب(

 های استان جدید شرکت کرده باشد.باشگاه

 مسابقات قهرمانی کشور آن سال را به نام استان جدید شرکت کرده باشد. ج(

 ه باشد.در مسابقات قهرمانی استان دیگری در سال جاری شرکت نکرد د(

برای شرکت در مسابقات قهرمانی استان ای شرکت نکرد. در صورتی که سوارکاری در کل سال در هیچ مسابقه و(

 اقدام نماید. (1/7/5 ماده)می بایست مطابق 

در یدك رده سدنی    و تواند در مسابقه قهرمدانی یدك اسدتان   فقط میورزشی  هر سوارکار در طول یکسال -5/3/7/5

 شرکت نماید.

 هر سوارکار در هر سال فقط مجاز است در یك مسابقه قهرمانی کشور در یك رده سنی شرکت کند. -6/3/7/5

بایست در هر سال تدا قبدل از پایدان سدال مدیالدی      نوجوان و جوان( می -: مسابقات قهرمانی استان )نونهال3تذکر

 دی ماه( برگزار گردد. 10)تاریخ 
ن، نوجوانان و جوانان در مسابقات قهرمانی استان و قهرمانی کشور ارائده  در خصوص سوارکاران رده نونهاال: 4تذکر

قابدل ذکدر اسدت     باشدد. مدرک معتبر که نشانگر سن سوارکار باشد قبل از شروع اولین روز مسابقه الزامی می

 باشند.نام سوارکاران در قهرمانی کشور میها موظف به کنترل این مهم قبل از ثبتمسئوالن هیات

 

 تقویم ورزشی (6 ماده

 یابد. سال ورزشی از ابتدای فروردین هر سال شروع و در انتهای اسفندماه هر سال پایان می -1/6

های کشور ارسدال  استان هایهیأت تقویم ورزشی فدراسیون سوارکاری زمستان هر سال بطور جداگانه به کلیه -2/6

 نمایند. تنظیمتقویم فدراسیون  بر اساسمسابقات استانی خود را  بایدها و استان شودمی

حدداکثر تدا قبدل از     بایدد  و تصویب در مجمع عمومی هیأت، هر استان پس از تنظیم هایتقویم ورزشی هیأت -3/6

 سال شود. ارهای دیگر و فدراسیون های استاناستان، هیأت آنهای سوارکاری باشگاه بهشروع سال بعدی 

در صورت بروز   های مسابقه دهنده ذکر شده باشد.، گروهات، نوع مسابقتااین تقویم باید تاریخ، رده مسابقدر 

 این تغییرات به موقع اعالم گردد. بایدها تغییرات احتمالی در تقویم

های موجود در اسدتان  های سنی و تمامی رده اسب باشد که برای تمامی رده شده تنظیمبه نحوی  باید: تقویم 1تذکر

 نظر گرفته شود.  مسابقه به تعداد کافی در

ی حتمداً بایسدتی یدك رده بدرای     های ملّجهت حمایت از تولیدکنندگان اسب در داخل کشور، در مسابقات جام -4/6

باشدند  مدی های سوارکاری موظدف  مناً کلیه هیأتض در نظر گرفته شود. خالص ایرانی و ایران زائیچههای اسب

  ز نقدی مناسب برگزار نمایند.را با جوای و خالص ایرانی ایران زائیچهرده اسب 

ها، بایستی با همداهنگی و تصدویب فدراسدیون    های سوارکای استانی جدید به تقویم هیأتافزودن مسابقه ملّ -5/6

و باالتر را در تقویم خود پیش بینی  A1هیاتهای سوارکاری موظف هستند در ابتدای سال مسابقات  انجام شود.

 ارسال نمایند. کرده و برای تصویب به فدراسیون

بایست برای را در طول سال اضافه کنند می و باالتر A1 قاتبخواهند مسابهای استانی هیأتدر صورتی که  :1تبصره

به فدراسیون اعالم تا در کمیته پدرش مدورد بررسدی قدرار      مسابقهبرگزاری از تاریخ  ماه قبل یك کسب مجوز

 گیرد.
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 ثبت نام مسابقات و رویدادها (7ماده 

تا تاریخی که توسدط کمیتده برگزارکنندده    شرایط اعالم شده توسط برگزار کننده  با ثبت نام برای هر مسابقه -1/7

 گیرد.   انجام می شودتعیین میمسابقه 

 شود.انجام می( 47)ماده  براساس شرایط خاصنام در مسابقات قهرمانی کشور  ثبت -2/7

نام توسط نماینده هر باشدگاه یدا    باشند ثبت های سوارکاری میتأهیسابقات استانی که برگزارکننده در مورد م -3/7

است انجدام   شدهای که توسط هیأت سوارکاری هر استان تعیین  و به شیوه وی کننده یا نمایندگان فرد شرکت

  خواهد گرفت.

ندام  شروع مسابقات ثبدت هر رده باید انجام شود و با  (قبل از بازدید مسیر)ها در روز مسابقه تا نامتمامی ثبت -4/7

 غیر قانونی است.

در صورتیکه شخصی قبل از ورود به میدان طبق مقررات توسط هیأت داوران از شرکت در مسابقه محروم شود  -5/7

)در صورتیکه محرومیت سوارکار به دلیل  ، لذا اسب نامبرده نیزرج از مسابقه را نیز نخواهد داشتحق شرکت خا

  رکار دیگر حق شرکت داخل و یا خارج از مسابقه در رده مذکور را نخواهد داشت.با سوا رپینگ اسب باشد(

 ازدر صورتی که سوارکاری به دالیلی توسط هیأت سوارکاری هر استان دارای جریمده محرومیدت در شدرکت     -6/7

ا های دیگدر ید  مسابقات باشد تا پایان مدت محرومیت حق شرکت در هیچیك از مسابقات رسمی داخل استان

 گزارش نمایند. فدراسیوناین موارد را به  بایدها فدراسیون را ندارد. لذا هیأت

 ، وی به کمیته انضباطی معرفی خواهد شد.محروم شده توسط سوارکار (6/7 )مادهدر صورت عدم رعایت : 1تذکر

 :نام حق ثبت -7/7

ندام   مسابقه به برگزار کننده حق ثبتطبق مقررات هر  بایدکلیه سوارکاران جهت شرکت در مسابقات رسمی  -1/7/7

 پرداخت نمایند.

نام در موعد مقرر انجام نگیرد. این امکان برای برگزار کنندده مسدابقه   در صورتیکه در مسابقات استانی ثبت -2/7/7

 برابر مبلغ ثبت نام را دریافت نمایند. 2نام در روز مسابقه تا وجود دارد که برای ثبت

آمدده   (1-12( و )1-11( و )1-7) هدای جایزه نقدی نفر اول در جدول و نسبت آن با میزاننام  حق ثبت مبالغ -3/7/7

 است.
 های پرش با اسبتورنام ( مبالغ ثبت7 -1)جدول 

  مبلغ ثبت نام نوع تور

  ریال  9،600،000 تور کوچك

  ریال  14،400،000 تور متوسط

  ریال  18،000،000 تور بزرگ

 

 

 های مختلفنام در ردهلغ ثبت( مبا7 -2)جدول 

)تومان(حق ثبت نام  رده  

و آموزشی  D1 - E  960000  -مبتدی  

های نونهاالنرده  960000 

های نوجوانانرده  1560000 

های جوانانرده  2100000 
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O1 رده مالکین    1260000 

 O2 1560000مالکین  و رده D رده 

 O3  مالکین رده  و C1 رده   2100000 

 C 3600000رده  

B1 4200000 رده 

 B 5400000  رده  

A1 6360000 رده 

A رده    8280000 

+ A رده    9960000 

 

بدرای سدوارکارانی    نامرده معادل نصف مبلغ ثبت از نام خارجدر تمامی مسابقات ملّی و استانی، هزینه ثبت: 1تبصره 

 شند.نام کرده باثبت هاخواهد بود که در سایت فدراسیون یا هیأت

 

 :در ثبت نام تغییرات -8/7

 باشد. د نمینام مجدّ صورت نیاز به پرداخت حق ثبت که در این بودهتغییر نام اسب و یا سوارکار مجاز  -1/8/7

انجدام   (4/7 )مداده  برابر با بایدنام جدید محسوب شده و  در صورت تغییر نام اسب و سوارکار )هر دو( ثبت -2/8/7

 عمل نماید. (2/7/7 )مادهتواند طبق و برگزار کننده می دشو

در صورتیکه ندام   .کنندد شرکت میدار و جایزه بندیی که ردهدر مسابقات و بیشتر اسب که با دو سوارکارانی -3/8/7

هدای وی را قرعده   اسب بایستمی در روز مسابقه هیأت داوران .نام خالی بگذارندهای خود را هنگام ثبتاسب

 خواهد شد. نیزو بیشتر  نام دو اسب شامل تغییر . این بندنمایندکشی 

هرگاه سوارکار شرکت کننده در مسابقه بدون اطالع سرکالنتر و یا هیدأت داوران اسدب ثبدت ندام شدده را       -4/8/7

توانند سوارکار مربوطه را از کدل  تعویض نماید و با اسب تعویض شده در مسابقه شرکت کند، هیأت داوران می

 نماید. جریمه نقدیو یا  رویداد حذف

 :در مسابقات تعداد اسب -9/7

 یمجاز است بدا تعدداد   های سنی()در تمامی رده ی هر سوارکاردر کلیه مسابقات اعم از داخل استانی و یا ملّ -1/9/7

 شرکت کند. در داخل رده ،  به شرح زیراسب

 :بدون محدودیت رده اسب مبتدی 

 :شودبندی برای سوارکار لحاظ میدهیك رو فقط  اسب 2حداکثر  رده سوار مبتدی.  

  ردهE : کده در رده   سوارکاران مبتدی برای لیو ی وجود ندارد.محدودیت جهت کسب امتیاز برای اسبE   بدرای

 .شودبندی لحاظ مییك ردهو فقط حداکثر با دو اسب کنند باالتر شرکت میهای ارتقاء به رده

  ردهD1 :  در رده  به سوارکارانی کهو بدون محدودیتD1   کنندد در  برای ارتقاء به رده های باالتر شدرکت مدی

  .شودمیمسیر بدون خطا رزت اهداء  صورت طی

 اسدب  5بدا   حدداکثر سدوارکاران   و باشند داشته بندیردهD1  ردهدر  باشندمجاز می 3سطح  هایاستان:  1تبصره

  د. نشومی مقامبا یك اسب حائز   و شرکت داخل رده

 شودمی مقاماسب و سوارکار با یك اسب حائز  2حداکثر  :االن و نوجوانان و جوانانهای نونهرده. 

 هایرده D ،C1  وC:  شودمی مقاماسب داخل رده و سوارکار با یك اسب حائز  5حداکثر.  

 :شود.می مقامك اسب حائز یبدون محدودیت و سوارکار با  رده مالکین  
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  ردهB1 :  شود.می مقامیك اسب حائز و سوارکار با  اسب 3حداکثر 

  ردهB شود.می مقامو سوارکار با یك اسب حائز  اسب 2حداکثر  :و باالتر 

باشدد و   مدی طبق مقررات مربوطه یك اسب  حضور باهر سوارکار مجاز به ها مسابقات قهرمانیتمامی در  :2تبصره

برای اسب و یا سدوارکار از دور    ادثهباید کل سری مسابقه را با همان اسب به اتمام برساند و در صورت بروز ح

 .گردد مسابقه حذف می

 ممندوع    اکیدداً  تحت هدر شدرایطی   پرش یك اسب با دو سوارکار مختلف در یك رده از مسابقه و در یك روز -2/9/7

  باشد. می

ر در دو تواند در هر روز حداکث های ورزشی کشور در کلیه مسابقات هر اسب میهای اسب جهت حفظ سرمایه -3/9/7

 ( از مسابقهرده شرکت نماید )چه داخل و چه خارج 

 :ردهاز  خارجثبت نام  -10/7

باشد. )مگر در مسابقاتی که به صورت در مسابقات و رویدادهای ملّی، شرکت خارج از رده امکان پذیر نمی -1/10/7

 موردی از سوی فدراسیون اعالم گردد(

 به شرح زیر انجام خواهد شد.ت نام خارج از مسابقه ثبو استانی ها در مسابقات هیأت -2/10/7

 های مبتدی، در ردهE و  D1: .ثبت نام خارج رده بدون محدودیت است 

 های ردهD تا B1 توانند خارج از رده در مسابقه شرکت دو اسب می سوارکاران حداکثر با :بزرگساالن و باالتر

 نمایند. 

 تواند یك رده پایین تر )از رده سنی خود( حداکثر با دو هر سوارکار می :نونهاالن، نوجوانان و جوانان هایرده

 اسب خارج از رده شرکت نماید.

 هایرده B  توانند خارج از رده در مسابقه شرکت نمایند. یك اسب می سوارکاران حداکثر با :و باالتربزرگساالن 

 بجز  ،وجود نداردتان سطح یك )تهران( اس ج از رده در مسابقات مالکیننام خارثبت مکانا :مالکین رده

 سوارکاران مجاز در این رده.

نام شده در لیست ورود های اصلی ثبتاسب خارج از مسابقه بعد از اسبو باالتر الزم است  B هایدر رده: 1تذکر

  .قرار گیرد

ه شکل خارج از مسابقه ای را ب: سوارکار و اسب مبتدی )پیش از پر کردن رده مبتدی( حق شرکت در هیچ رده2تذکر

 ندارد.

 اجازه شرکت به صورت خارج ،(45)ماده  ای را دارا نباشد: در صورتی که اسبی شرایط سنی شرکت در مسابقه3تذکر

 های باالتر نخواهد داشت.از مسابقه را نیز در آن رده و رده

 

 
 

 برنامه مسابقات و رویدادها (8ماده 

ه برنامه کامل مسابقه باید توسط برگزارکننده تهیه و در اختیدار کدادر فندی    در اولین روز یك رویداد و یا مسابق

فندی د گویندده د عکداس د       )شامل داوران د طراح مسیر د کالنتران د دامپزشکان د کمیتده پدژوهش د نداظر         

 ( تماشاچیان و سوارکاران قرار گیرد. این برنامه باید شامل موارد زیر باشد:...رسمی و  فیلمبردار

 ام و مناسبت مسابقه یا رویدادد ن1

 د محل مسابقه یا رویداد2

 د کمیته برگزارکننده3

 یا مسئول برگزاری رویداداجرایی د مدیر 4
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 د مسئول مجموعه سوارکاری5

دد   د نام کادر فنی شامل )هیأت داوران با ذکر سرداور و حداقل دو نفر عضو و نام داور مانع آب در صدورت وجدود  6

پژوهش در صورت وجدود د طدراح مسدیر و دسدتیاران اصدلی د کالنتدران د دامپزشدك یدا            ناظر فنی د کمیته  

 دامپزشکان رویداد د گروه پزشکی د ناظر خط شروع و پایان د گوینده(

 بندی آنها د جوائز نقدی و غیرنقدی و نحوه تقسیم7

ه شده باشد باید ندام  تهی (Sponsors)های تجاری نقدی توسط اشخاص و یا شرکت یزدر صورتیکه جوا :1تبصره

 ها در برنامه مسابقه ذکر گردد.آنها و یا با هماهنگی آنها آرم این شرکت

 هابندی سوارکاران و اسببه همراه نحوه داوری و رده های مسابقه به تفکیك د رده8

سدتان  د ترتیب ورود سوارکاران به میدان به تفکیك هر رده شدامل ندام سدوارکار، ندام اسدب، ندام باشدگاه و ا       9

 و مشخصات اسب. نام صاحبان اسب )در صورت اطالع( ،کننده شرکت

باید در نزدیکی درب ورودی مدانژ اصدلی جهدت اسدتفاده     و نقشه مسیر د یك نسخه از لیست ورود سوارکاران 10

 عموم سوارکاران نصب گردد.

تدوجهی  بیاز  یه عواقب ناشیمسئولیت کل. النس در کلیه مسابقات الزامی است: وجود حداقل یك دستگاه آمبو1تذکر

تواند از شدروع مسدابقه در    ا به هر حال هیأت داوران میامّ .خواهد بودعهده برگزارکننده رویداد  رببه این مهم 

 .نمایندباشد جلوگیری ندر محل مسابقه حاضر حالی که آمبوالنس 

 کشی قرعه (9ماده 

اقل یکی از اعضاء هیأت داوران و یك نمایندده کمیتده   حضور حد ،سوارکارانکشی ترتیب ورود  در مراسم قرعه -1/9

 باشد. برگزارکننده ضروری می

اسب  10حداقل  های این سوارکاراند باید بین اسبکنن در مورد سوارکارانی که با بیش از یك اسب شرکت می -2/9

شدود و سدوارکار    نمدی  این قانون رعایدت  و راند دوم مسابقات دو راندی فاصله وجود داشته باشد. )اما در باراژ

 سرجای خود وارد میدان خواهد شد(

کشی سوارکار حق تعویض این نمایند، پس از قرعهنام میدر خصوص سوارکارانی که با بیش از یك اسب ثبت -3/9

 دو اسب با یکدیگر را ندارد. 

چند اسدبی وجدود داشدته    کنندگان  های شرکتسعی شود تا فاصله هرچه بیشتر بین اسب باید المقدور : حتی1 تبصره

 .مگر تعداد شرکت کننده کم باشد باشد

 
 لباس و احترام (10ماده 

باشند میگردد تمامی سوارکاران موظف در کلیه مسابقاتی که در یك میدان و تحت قضاوت داوران برگزار می -1/10

 .نماینداحترام  ادای به هیئت داوران

حضدور دارندد بدا همداهنگی قبلدی بدا کمیتده        و لشدکری  ز اول کشوری در مسابقاتی که میهمانان ویژه و ترا -2/10

 به جایگاه ویژه نیز ادای احترام نمایند. بایدبرگزارکننده و هیأت داوران سوارکاران 

برای آقایان عبارت است از خم کدردن  که . حالت ایست کامل یا قدم انجام شودباید در نحوه صحیح احترام  -3/10

 باشد. آوردن شالق می سر به همراه باالبانوان خم کردن  و سر

باید به طرز صحیحی لبداس سدواری و یدا     و در مانژ اصلی سوارکاران هنگام ظاهر شدن در مقابل تماشاگران -4/10

لباس عادی مناسب پوشیده باشند همچنین داشتن لباس کامل سواری در هنگام رژه و مراسدم توزیدع جدوائز    

 الزامی است.

سوارکار پس از ورود به میدان به هیأت داوران ادای احترام ننماید ممکن است بنا به نظر هیدأت  در صورتیکه  -5/10

  داوران مشمول پرداخت جریمه نقدی گردد.
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در تمامی مواقع سواری و برای های سنی  کلیه رده برای داشتن کاله ایمنی سواری به رنگ دلخواهبه سر کاله:  -6/10

دارای حداقل سه نقطه اتصال بده   داشته باشد و بند یدکاله با .باشدمیالزامی  هر کسی که سوار بر اسب است

  باشدو همواره بسته کاله 

های مختلف سنی پوشیدن در تمامی رده، CSIرویدادهای بین المللی و  استانی، ملّی، در کلیه مسابقات شلوار: -7/10

شده و یا ممکن  جریمه نقدیین بند، سوارکار اجباری است. در صورت عدم رعایت ا روشن شلوار سفید یا کرم

   است بنا به نظر هیآت داوران از ادامه مسابقه محروم گردد.

پوشیدن مدانتو و   .ای نیز استفاده نمایندوار مشکی و یا سرمهلابقات از ش: بانوان سوارکار مجاز هستند در مس1تبصره

استفاده از مقنعه مشدکی بدرای بدانوان     و ارکارییا کت سواری )مشکی یا سرمه ای( مورد تأیید فدراسیون سو

 الزامی است. 

به شرطی که یقه سفید باشد )آستین بلند و آسدتین کوتداه( آزاد   مختلف های رنگ پیراهن بهپوشیدن  پیراهن:-8/10

 های آستین بلند رنگ یقه و سرآستین بایستی سفید باشد.در مورد پیراهن است.

 بده ویدژه   مسدابقات  تمدامی  های مختلف با اندواع رندگ یقده در   به رنگ ت سواریاستفاده از ک: کت سواری -9/10

در  بایدد و یقه پیراهن اجباری است. ضمناً  دکمه کت  (CSIو  المللی و مسابقات بین FEIقهرمانی کشور، جام )

 حین مسابقه بسته باشد.

ستیکی، پوشدیدن ندیم چکمده بده     های معمول از جنس چرم یا الپوشیدن چکمه بلند سواری با رنگچکمه:  -10/10

 باشد. هماهنگ نیز مجاز می  مرتب و همرنگ و کامالً) گتر( همراه چپس کوتاه 

با لباس متحدالشکل رسمی نظامی )بدا پوشدیدن شدلوار و چکمده سدواری( در       بایدهای نظامی یا افراد تیم -11/10

رداشدتن کداله ایمندی سدواری الزامدی      مسابقات شرکت کنند یا با لباس کامل سواری به شرح باال ولی بده س 

 باشد. می

سفید روی پیراهن سواری )بددون    های کامالً های محافظ برای نونهاالن و نوجوانان یا ژاکت : پوشیدن ژاکت2تبصره 

 باشد. کت( مجاز می

ت سواری در موقع سردی شدید هوا و یا بارندگی با هماهنگی هیأت داوران پوشیدن بارانی یا اورکت روی ک :3تبصره

 باشد، همچنین در فصول گرم با هماهنگی هیأت داوران ممکن است کت سواری حذف شود. مجاز می

توانندد بدا    در صورتیکه سوارکاری موارد ذکر شده درمورد لباس سواری را رعایت نکرده باشدد کالنتدران مدی   : 1تذکر

 ورود به میدان اصدلی  اجازه و در صورت نمودههماهنگی با هیأت داوران از ورود وی به میدان مسابقه جلوگیری 

 نمایند.جریمه نقدی  وی را
 

 

 

 

 جوائز مسابقات و رویدادها (11ماده 

برای برندگان مسابقه جایزه در نظر بگیدرد، مگدر    یطبق مقررات ملّ در کلیه مسابقات، کمیته برگزارکننده باید -1/11

)میزان حداقل و  ر برنامه مسابقه ذکر گردیده باشد.در مورد برخی مسابقاتی که حالت آموزش داشته و از قبل د

 آمده است( (1-12)و  (1-11) هایهای مختلف در جدولحداکثر جایزه نقدی در رده

گیرد و این کار بدا   نام کننده( جایزه تعلق می کننده )نه ثبت در کلیه مسابقات به یك چهارم نفرات برتر شرکت -2/11

و  10کننده آن  پذیرد مگر در مورد برخی مسابقات که تعداد شرکت ر انجام مینف 16و حداکثر  5رعایت حداقل 

 نفر باشد که به سه نفر جایزه داده خواهد شد. 10کمتر از 

کل جایزه نقدی آن رده از مسابقه بیشتر باشد و  % 30گیرد نباید از  میزان جایزه نقدی که به نفر اول تعلق می -3/11

ندام باشدد. مگدر در مدورد      برابر وجه ثبت گیرد باید حداقل دو تعلق می اتخرین نفرمیزان جایزه نقدی که به آ
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مسابقاتی که عالوه بر جایزه نقدی از پیش در نظر گرفته شده جایزه خاص دیگری نیز داشته باشد، که ممکدن  

لك و مواردی از این ، ماست جوایز بیش از مقادیر باال باشد و یا مسابقاتی که به مقام اول جوائزی مانند اتومبیل

 داده شود. قبیل

 د.شوها با هم جمع شده بین مشترکین تقسیم می نقدی این مقام های مشترک، جوایزدر مورد مقام -4/11

جایزه خاصی اضافه بر جایزه رویدداد بده   برگزار کننده و یا حامیان مالی آن مسابقه بخواهند ای  اگر در مسابقه -5/11

هماهنگی قبلی این موضوع قابل انجام می باشد، در غیر این صدورت  ها اعطاء نمایند با  ممقام اول و یا کلیه مقا

 انجام این عمل توسط افراد دیگر به طور رسمی قابل انجام نیست.

جهت باالبردن ارزش جام در مسابقات، اعطاء جام قهرمانی تنها در مسابقات مهم )که نام جام را بده دنبدال    -6/11

برای مقام انفدرادی تنهدا یدك جدام بده نفدر اول و در        پذیرد. بقات قهرمانی کشور صورت میدارند( و در مسا

 شود.در نظر گرفته می تیم برتر 3مسابقات تیمی سه جام برای 

بندی نهایی اشتباهی  بندی معلوم شود که در رده گاه پس از اعطاء جوایز یك مسابقه در پی اعتراض به ردههر -7/11

 اه مذکور در اسرع وقت تصحیح شده و جوایز به افراد محق واقعی برگردانده خواهد شد.رخ داده است اشتب

 

 رویدادهای ملّی( حداقل و حداکثر جایزه نقدی در 11 -1)جدول 

 )تومان( - نفر اول حداکثر جایزه نقدی (تومان) - نفر اول حداقل جایزه نقدی رده ردیف

1 C1 107280000 104400000 جوانانو  بزرگساالن 

2 C 208800000 201600000 بزرگساالن 

3 B1 702000000 403200000 بزرگساالن 

4 B بدون محدودیت 709200000 بزرگساالن 

5 A1 بدون محدودیت 1105200000 بزرگساالن 

6 A بدون محدودیت 1404000000 بزرگساالن 

7 
 

A+ بدون محدودیت 1702800000 بزرگساالن 

 نونهاالنخردساالن و  8
 های ملّی اجباری استاهداء کاپ، رزت، مدال و جوایز غیرنقدی در جام)بدون جایزه نقدی(  

 ها اجباری استاهداء رزت و جوایز غیرنقدی در مسابقات هیأت

 و باالتر مجاز است Bاهداء جایزه نقدی فقط در رده  نوجوانان 9

 تومان 4320000لغ  سانتیمتر مب 110حداقل جایزه برای ارتفاع  های جواناسب 10
 تومان 6000000حداقل جایزه   اسب خالص ایرانی 11

 

 

 هاهیأت مسابقاتکنندگان در تعداد شرکت ه نسبتجایزه نقدی مقام اول ب حداقل( 11 -2)جدول  

 رده
 کنندهمبالغ جایزه )به تومان(  به نسبت تعداد نفرات شرکت

نفر و  20

 کمتر
 نفر و باالتر 61 نفر 60 – 51 نفر 50 – 41 نفر 40 – 31 نفر 30 – 21

 بدون جایزه نقدی  E– D1 –مبتدی

D  جوانان– D  بزرگساالن 
 

4300000 5700000 7200000 8600000 100000000 102200000 

 C  جوانان –C1  بزرگساالن 
 

7200000 8600000 100000000 101500000 104400000 107200000 

C   بزرگساالن 

 A  وB  وB1 جوانان 

A  وA1  وB نوجوانان 

101500000 102900000 104400000 107200000 201600000 205900000 
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 B1 104400000 201600000 208800000 306000000 403200000 507600000 بزرگساالن 

 B  201600000 208800000 306000000 403200000 507600000 702000000 بزرگساالن 

 A1 306000000 403200000 500400000 507600000 702000000 806400000 بزرگساالن

   A 500400000 507600000 702000000 806400000 1000000000   1105000000 بزرگساالن 

   A+ 702000000 806400000 1000000000   1105000000   1200000000   1209000000 بزرگساالن 
 

 هایدر ردهC1  - C  وB1 باشد.می (11-1)ن حداکثر جایزه براساس جدول بزرگساال 

 باشد.کننده اجباری میبه عنوان جایزه اسب توسط برگزار ها اهداء رزتدر کلیه رده 

 .در رده مالکین و نونهاالن بایستی به مقام اول کاپ اهدا شود 

 اشد.بنام میبرابر مبلغ ثبت حداقل میزان جایزه نقدی نفرات آخر دریافت کننده جایزه دو 

  نام( را دریافت نمایند.توانند حداقل جایزه نقدی )دو برابر ثبتها میدرصد مقام 30حداکثر 

 باشد.از قاعده حداکثر جایزه نقدی مستثنی می یایران خالصهای رده اسب 

 تومان  360،000تومان است و مبلغ جایزه حداقل  96،000سانتیمتر  110تفاع نام برای ارثبت مبلغ های جواندر رده اسب

    ثبت نام و جایزه به نسبت افزایش یابد.بایست می (140و  130 -120)های خواهد بود و برای رده

 تبلیغات  (12ماده  
خود در مسابقات  (Sponsor)توانند تحت نام پشتیبان تجاری  کننده در مسابقات می کلیه سوارکاران شرکت -1/12

 .المللی بشرح زیر از تبلیغات استفاده کنند طبق مقررات بین توانند شرکت نمایند که در اینصورت می

 تواند به شکل پیشوند در ابتدای نام اسب آورده شود. نام شرکت تجاری مورد نظر می :1تبصره

توانند در محل مسابقه و هنگام سوارکاران با رعایت ضوابط و شرایط زیر بر روی لباس و لوازم اسب خود می -2/12

)این ابعاد و اندازه ها  لوگوی اسپانسر یا اسپانسر تیم( داشته باشند. -تبلیغات شامل )نام سوارکاراهدای جوایز 

 طبق مقررات فدراسیون جهانی خواهد بود(

 در هر یك از دو طرف کت یا روی جیب پیراهن. Cm2  80الف( به اندازه

چپ شلوار سوارکار بصورت طولی قرار پهنا( فقط روی پای  Cm 4طول و  Cm 20)حداکثر  Cm2  80ب( به اندازه

 بگیرد.

 در دو طرف یقه پیراهن یا در مرکز یقه پیراهن بانوان.  Cm2  16ج( 

 بر روی هر دو بازوی کت یا پیراهن سوارکار. Cm2  100در یك سمت بازوی کت یا پیراهن و یا Cm2  200د( 

 عمودی در وسط کاله ایمنی سوارکاری.پهنا( بصورت  Cm 5طول و  Cm 25)حداکثر  Cm2  125ه( به اندازه

 . Cm2  75و( برای لوگو روی گوشی اسب حداکثر 

 تجاوز کند. Cm2  100ز( تبلیغات روی جل اسب در مسابقه و همچنین در مراسم اهدای جوایز نباید از 

 . Cm2  200ل( اندازه تبلیغات بر روی هر دو طرف عرق گیر به اندازه 

باشد. اگر چه ممکن است سوارکاری هنگام بازدید از حل مسابقه هیچ تبلیغی مجاز نمیدر بقیه مواقع در م -3/12

مسیر پیراهنی با لوگوی اسپانسر خود و یا تیم به تن کند که در آن صورت نیز اندازه آن در جلو و پشت پیراهن 

 . بیشتر باشد Cm2  50باشد. و روی کاله )آفتابی( هم نباید از Cm2  400نباید بیشتر از

بایست در ایران نمایندگی مجاز باشد، میهای خارجی میها یا فروشگاههایی که مربوط به شرکتتبلیغات -4/12

 داشته باشند و اوراق نمایندگی مجاز خود را به فدراسیون سوارکاری ارسال و مورد تأیید قرار دهند.

 کشور الزامی است. یاسی و اجتماعی سشرایط  ها رعایت شئونات اسالمی،تبلیغات : در انجام کلیه1تذکر

 
 و محل مسابقه موارد مربوط به میدان تمرین (13ماده  
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ای غیرعمدی در میدان تمرین مسابقه، اسبی زخمی یا مجروح گردد شرکت آن اسب در  اگر در اثر حادثه -1/13

انجام مراحل گیرد که در اینصورت اسب پس از  می مسابقه تنها به صالحدید دامپزشك مسابقه صورت 

 تواند با اجازه هیأت داوران دیرتر از ترتیب ورود خود وارد میدان گردد. های اولیه میمراقبت

ای غیرمترقبه مانند زمین خوردن اسب و یا سوارکار یا جداشدن نعل اسب و یا ایجاد اشکال  اگر در اثر حادثه -2/13

باشد که دیرتر از شماره  أت داوران سوارکار مجاز میدر زین و برگ به صالحدید کالنتر مسابقه و یا اجازه هی

سوارکار بدون دلیل سر نوبت خود حاضر نشود بنا به نظر  اگرورود خود به میدان وارد شود. در غیر اینصورت 

 هیأت داوران از شرکت در مسابقه محروم خواهد شد.

درد و ناراحتی جسمی و یا روانی در اسب توان ایجاد غیرضروری و عمدی  رحمی را می بی :رحمی با اسب بی -3/13

رحمی با اسب قابل  ذکر نیست اما برخی از اعمال که به عنوان  تعریف نمود. بدیهی است که کلیه موارد بی

 .که در زیر به آنها اشاره شده استزدنی است  رحمی با اسب مثال بی

باشد و به محض گرفتن  ی مسابقه قدغن میدر میدان اصل و استفاده از شالق سرباال در کلیه مسابقات -1/3/13

 سوارکار را از دور مسابقه حذف نمایند. بایدشکل سرباال هیأت داوران ه شالق ب

زدن شالق از کتف به جلو )گردن و سر و صورت( و به دست اسب و یا زدن بیش از سه شالق با یك دست  -2/3/13

 شود. وجب اخراج سوارکار میبطور پیاپی در طول مسیر مسابقه و یا پس از امتناع م

 زدن شدید و پیاپی مهمیز به شکم اسب و یا زدن شدید دهانه به اسب که موجب جراحت اسب شود. -3/3/13

 استفاده از هرگونه وسیله شوک الکتریکی برای اسب -4/3/13

 انداختن اسب لنگ و یا زخمی و درمانده  تالش برای سوارشدن و راه -5/3/13

یا دیگر مواد تشکیل دهنده مانع به دست و پای اسب جهت محتاط کردن اسب هنگام پرش در  زدن تیر -6/3/13

 (Rapping)تمامی محل های محوطه مسابقه 

 مسابقات پرش با اسب مراجعه نمایید. قوانین داوری و کالنتریبیشتر به  اطالعاتجهت شود : توصیه می1تذکر

با تذکر، کارت زرد و یا محرومیت جریمه  بسته به مورد و ط سوارکار: انجام این موارد در مانژ تمرین توس1تبصره

 شود.  می

و شده را سوار  اوتواند اسب در مانژهای تمرین در رده بزرگساالن هر فردی غیر از سوارکار شرکت کننده می -4/13

 گرم نماید. 

ز سوارکار شرکت کننده هیچ فرد دیگری غیر ا (نونهاالن، نوجوانان و جوانان)های در مانژهای تمرین در رده -5/13

  را ندارد.آنها حق سوار شدن و گرم کردن اسب 

در صورت صحبت کردن مربیان و همراهان سوارکاران در کنار مانژ با صدای بلند که موجب برهم زدن نظم  -6/13

 )مهم(تواند سوارکار را جریمه نقدی نماید. میمسابقه مسابقه شود، سرداور و سرکالنتر 

 

   :کارت زرد -7/13

گاهداً   که دهد را می از مسابقه که انجام برخی اعمال خالف مقررات که به داوران حق اخراج سوارکار از آنجایی

 مقدررات، ها که برای انجدام آنهدا در   شود و همچنین در مورد برخی خالف موجب تضعیف حقوق سوارکاران می

را فراهم آورده که فدراسدیون جهدانی کدارت زرد تهیده      مجازات خاصی در نظر گرفته نشده است موجبات آن

-سدرداور )نماید. در این زمینه برای مسابقات داخل کشور کارت زرد تهیه شده است که اصوالً در مدوارد زیدر   

 توانند بسته به مورد، از کارت زرد استفاده نمایند: رویدادها می (و رئیس کمیسیون پژوهشناظر فنی  -سرکالنتر
 

 ا اسببی رحمی ب 

 سواری خطرناک 

   پرش در خالف جهت از مانع در مانژ تمرین 
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  سواریکاله  به سر نداشتن 

   هنگام پرش و نه در هنگام کار زمینی(متر  سانتی 75حمل شالق بلندتر از( 

   و سرپیچی از قوانین ورزشی قابل اجرا تکرار عمل خالف 

  ( م رویداد و یا حتی در اردوی تدارکاتیاعمال خالف اخالق و ناشایست در هنگارفتار نا مناسب) 

 FEIاز قوانین عمومی  169،7ماده 

 1/7 : رئیس هیأت داوران، رئیس کمیته پژوهش، سرکالنتر یا ناظر فنی باید به فرد مسئول )سوارکار( را در

     رویداد اخطار دهد. که یك کارت زرد دریافت خواهد کرد که مستقیماً و یا به روش دیگری به وی تحویل 

شود. اگر بعد از صدور کارت زرد نتوانند به سوارکار در طی مسابقه اعالم کنند. سوارکار باید حتماً بصورت می

 روز بعد از مسابقه آگاه شود. 14کتبی تا 

 2/7:  ،اگر سوارکار در طی یکسال، در یك مسابقه یا مسابقات دیگری از یك کارت زرد بیشتر دریافت کند

ماه بعد از اعالم رسمی توسط برگزار کننده مسابقه )فدراسیون سوارکاری یا  2د باید برای سوارکار خود به خو

 های استانی( معلق شود.هیأت

 (و یا رئیس هیأت پدژوهش  ، ناظر فنیسرکالنتر، سرداور)کارت زرد دارای یك قسمت ته چك بوده که توسط : 2تذکر

شود و تده چدك  بده دبیرخانده فدراسدیون       طی داده میبه سوارکار یا فرد خاو  جداشده و بخش اصلی  تکمیل

 باشد. سوارکاری و یا هیأت داده خواهد شد. نمونه فرم کارت زرد به ضمیمه می

 
 برگزاریکادر و فدراسیون ناظر  (14ماده 

بده  بدا توجده    صدالحدید توانند به می سوارکاری( هاهیأتو  فدراسیونفقط )های برگزار کننده رویدادها میتهک -1/14

از لیسدت منتشدر شدده از    (، اعضای کادر فنی مورد نظر خدود را  35ماده ی )و براساس مقررات ملّ تجربه افراد

بدیهی است که این امکان وجود دارد که برخی از افراد مجدرب و بدا    انتخاب و دعوت نمایند.سوی فدراسیون 

 رند.تجربه کادر فنی در طول سال بیشتر از دیگران مورد استفاده قرار گی

)طبدق  حدداقل  های کادر فنی و اجرایی برگزاری مسدابقه را   موظف است کلیه هزینهرویداد کمیته برگزارکننده  -2/14

 تعرفه فدراسیون( پرداخت کند.

ها باید یك نفدر بدا حدداقل درجده یدك      و باالتر و مسابقات قهرمانی استان بزرگساالن B1 رده مسابقاتدر  -3/14

حضدور  ( 35براساس مقررات ملّی )ماده انتخاب فدراسیون به عنوان ناظر فدراسیون  داوری یا طراحی مسیر به

داشته باشد. )کمیته برگزار کننده ممکن است براساس تخصص فرد معرفدی شدده از وی بعندوان کدادر فندی      

 رویداد نیز استفاده نماید( 

درخواست رسدمی بدرای حضدور نداظر بده      روز مانده به شروع رویداد  5ها بایستی حداکثر تا هیأتن مسئولی -4/14

مسابقه بدون ناظر، امتیاز مسدابقه بده حسداب سدوارکاران     برگزاری صورت و غیر ایندر  .فدراسیون ارائه نماید

چنانچه پس از درخواست هیأت و تعیین ناظر توسط فدراسیون به هر دلیلی ناظر در محل گذاشته نخواهد شد. 

  ب سوارکاران گذاشته خواهد شد.، امتیازات به حسامسابقه حاضر نشود

 وظایف ناظر فدراسیون به شرح ذیل می باشد: -5/14

 حصول اطمینان از وجود کلیه افراد کادر فنی به خصوص طراح مسیر مسابقه (1

 و رده مربوطه ملّی حصول اطمینان از چیده شدن مسیر مسابقه براساس مقررات (2

 به طور کاملحصول اطمینان از اجرای مقررات داوری و کالنتری  (3

 نامه و جدول مسابقاتحصول اطمینان از اجرای کامل مفاد دعوت (4

 فدراسیون های داوری بهارائه کپی نقشه مسیر با ابعاد موانع و فواصل و امضای طراح مسیر و کپی لوح (5

 حصول اطمینان از پرداخت جوایز طبق مقررات ملّی (6
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هدای وی )شدامل ایداب و    در مسابقه نباشد کلیه هزینده  یگریدر صورتی که ناظر فدراسیون دارای سمت د: 1تبصره

توسط برگزار کنندده  اگر ناظر فدراسیون قبالً باشد. ذهاب، اقامت، تغذیه و حق الزحمه( به عهده فدراسیون می

 باشد.ها به عهده برگزار کننده میرویداد به سمت دیگری نیز گمارده شده باشد کلیه هزینه

 تواند مسئولیت ناظر فدراسیون را برعهده بگیرد.قه و رویداد نمی: طراح مسیر آن مساب1تذکر
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 فصل سوم

 رویدادها مقررات دامپزشکی

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 کلیات( 15ماده 
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باشد، حضور  ها در طول مسابقه یا رویداد از اهمیت باالیی برخوردار مید از آنجایی که حفظ سالمت اسب1/15

ها و فدراسیون در کلیه مسابقات رسمی هیأت و یك نفر دامپزشك معالج رویداد یك نفر دامپزشكحداقل 

های تحت پوشش فدراسیون سوارکاری )جشنواره و زیبایی، اسبدوانی، درساژ، تمامی رشته باشد. ضروری می

 پرش با اسب و سواری استقامت( مشمول این موضوع می باشند.

هایی است که در مقررات رد دامپزشکان رویداد دارای تفاوت: مقررات دامپزشکی در سواری استقامت در مو1تذکر

 مربوطه به آن اشاره شده است.

که  در صورتی اصلی د در کلیه مسابقات در هر لحظه در میدان تمرین و حتی قبل از ورود سوارکار به میدان2/15

مراتب از حدید دامپزشك اسبی شرایط سالمتی و بهداشتی مطلوب برای شرکت در مسابقه را دارا نباشد به صال

رویداد به اطالع هیأت داوران رسیده و اسب توسط هیأت داوران  طیطریق سرکالنتر یا کالنتران یا سیستم ارتبا

 گزارش کتبی را تا قبل از اتمام رویداد بهفرم مربوطه  دامپزشك رویداد طی گردد. متعاقباًاز دور مسابقه حذف می

 .نمایدتسلیم میهیأت داوران 

اعتراضی وارد هیچگونه تصمیم گرفته شده به دالئل دامپزشکی جهت حذف اسب از دور مسابقه  : به1بصرهت

 باشد.  نمی

 .(Responsible Person) باشد ، سوارکار مربوطه میرده سنی بزرگساالن : مسئول اسب در کلیه مسابقات2تبصره

خص سوارکار باشد و در هنگام ثبت نام تواند شدر مسابقات رده های سنی غیربزرگسال، مسئول اسب نمی

 بایستی مسئول اسب بصورت کتبی معرفی گردد.

: در رویدادهای قهرمانی کشور )بزرگساالن، جوانان، نوجوانان، نونهاالن، مالکین و ...( انتصاب کمیسیون 3تبصره 

 نفر دامپزشك حداقل رده ملّی الزامی است. 3دامپزشکی متشکل از 
 

 اهداف( 16ماده 

معاینة هر اسب قبل از آغاز مسابقه و در مراحل مختلف رویداد به دو منظور تأیید سالمت عمومی و شرایط  -1/16

جسمانی اسب برای شرکت در آن مسابقه از یکسو، پیشگیری از بروز حوادث ناشی از عدم آمادگی اسب برای 

 .می باشد اسب و سوارکار از سوی دیگر

 نه اسب در مسابقات توسط دامپزشکان مختلفهماهنگ نمودن نحوه معای -2/16

افزایش سطح آگاهی مربیان و سوارکاران نسبت به تشخیص صالحیت و آمادگی اسب خود برای شرکت در  -3/16

 مسابقه، قبل از انتقال اسب از باشگاه به محل برگزاری رویداد

 باالبردن سطح کیفی مسابقات با حذف اسبهای ناآماده و یا بیمار -4/16

 بررسی موارد سن و قد )در مورد پونی( اسب در مواقع لزوم -5/16
 

 ( دامپزشکان رویداد17ماده 

)دامپزشکان( رویدادهای سوارکاری عالوه بر داشتن حداقل مدرک دکترای  دامپزشكدامپزشك رویداد:  -1/17

 باید (فناوری رسیده باشدکه به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و  های داخل یا خارج از کشوراز )دانشگاه عمومی

تابعیت ایرانی داشته و در فهرست دامپزشکان رسمی فدراسیون سوارکاری کشور و یا فدراسیون جهانی 

  سوارکاری ثبت شده باشند.

رویدادهای ملّی باید از سوی کمیته دامپزشکی فدراسیون سوارکاری کشور و حداقل از دامپزشك )دامپزشکان( 

سمی فدراسیون سوارکاری باشد. در رویدادهای قهرمانی کشور کمیسیون دامپزشکی فهرست دامپزشکان ملّی ر

  شود.تشکیل می متشکل از سه نفر دامپزشك حداقل رده ملّی

 شوند:دامپزشکان رویداد به سه گروه تقسیم می
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حراز شرایط جهت ورود افراد در رده دامپزشکان استانی فدراسیون سوارکاری کشور، ا :دامپزشك استانی -1/1/17

 ذیل الزامی است:

 حداقل مدرک تحصیلی: دکترای عمومی دامپزشکی 

  :سال 50حداکثر سن 

  سال تمام 2آشنایی با اسب در حد اشتغال نیمه وقت یا تمام وقت در دامپزشکی اسب با سابقه فعالیت حداقل 

  ندرصد نمره آزمو 60شرکت در کالس توجیهی یك روزه دامپزشکی رویداد و کسب حداقل 

 اخذ دفترچه کارآموزی دامپزشکی رویداد 

  مسابقه به عنوان کارآموز نزد یکی از دامپزشکان تعیین شده توسط کمیته  5انجام کارآموزی با شرکت در

 دامپزشکی فدراسیون سوارکاری

  معرفی رسمی از طرف هیأت سوارکاری استان مربوطه 

  سوارکاری کشور تأیید دارا بودن شرایط توسط کمیته دامپزشکی فدراسیون 

 طی مراحل فوق منجر به کسب مدرک دامپزشك استانی رویداد خواهد شد.

های بازآموزی دامپزشکان رویداد فدراسیون سوارکاری کشور یکبار در کالس دامپزشکان استانی باید هر دو سال

ته باشد و به تائید شرکت نموده و همچنین فعالیت و همکاری نیز با هئیت سوارکاری استان مربوطه را نیز داش

کمیته دامپزشکی هئیت سوارکاری و یا هئیت سوارکاری استان مربوطه نیز رسیده باشد. در غیر اینصورت نام از 

 فهرست دامپزشکان رده استانی حذف خواهد شد.

 تبصره: کالس دامپزشکان استانی به مدت یك روز می باشد.

امپزشکان ملّی فدراسیون سوارکاری کشور، احراز شرایط ذیل جهت ورود افراد در رده د :دامپزشك ملّی -2/1/17

 الزامی است:

  رویداد ملّی طی یکسال به عنوان دستیار در کنار یکی از دامپزشکان رده ملّی یا بین المللی که  4حداقل شرکت در

 مورد تایید کمیته دامپزشکی می باشد.

  در آزمون کتبی و کسب نمره قبولی در آزمون  شرکت در کالس یك روزه ارتقاء به دامپزشك ملّی و شرکت

 درصد نمره آزمون 75مربوطه از طریق کسب حداقل 

 تأیید دارا بودن شرایط توسط کمیته دامپزشکی فدراسیون سوارکاری کشور 

های بازآموزی دامپزشکان رویداد فدراسیون سوارکاری کشور دامپزشکان ملّی باید هر دو سال یکبار در کالس

ند. و حداقل شرکت در یك مسابقه رده ملّی بعنوان دامپزشك رویداد و یا دو مسابقه رده ملّی بعنوان شرکت نمای

ماهه به درجه  6دستیار طی دوسال مذکور حضور داشته باشد در غیر اینصورت درجه ایشان پس از اعالم مهلت 

 استانی تنزل خواهد یافت.

از کسب شرایط ذیل، با توصیه کمیته دامپزشکی توسط فقط دامپزشکان ملّی، پس : FEIدامپزشك  -3/1/17

)ارتقای شرکت  FEIالمللی مربوطه جهت ارتقا به سطح دامپزشك های بینفدراسیون سوارکاری کشور به کالس

 المللی مربوطه خواهد بود( معرفی می شوند. کننده طبق شرایط و مراحل بین

 حداقل دو سال فعالیت بعنوان دامپزشك ملّی 

  رویداد ملّی بعنوان دامپزشك رویداد یا عضو کمیسیون دامپزشکی رویداد )به ازای هر  4در حداقل شرکت

 باشد(نیز مورد قبول می FEIدامپزشکی رویداد، سابقه دو دستیاری در مسابقات کنار دامپزشك رده 

 دارا بودن سایر شرایط طبق مقررات بین المللی وقت 

  سطح توسط فدراسیونتسلط کامل به زبان انگلیسی تعیین 

  اخذ معرفی نامه از سوی کمیته دامپزشکی و معرفی توسط فدراسیون سوارکاری بهFEI  جهت دوره 

 معرفی به فدراسیون سوارکاری کشور توسط کمیته دامپزشکی فدراسیون 
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در دوره المللی چنانچه شخص به هر دلیلی توانایی شرکت پس از اخذ معرفی نامه جهت شرکت در دوره بینتبصره: 

برای ایشان فراهم نگردید موظف است نهایتاً یك هفته قبل از پایان مهلت ثبت نام کمیته دامپزشکی را کتباً 

 المللی محروم خواهد شد.های بینمطلع سازد در غیر اینصورت به مدت یکسال از معرفی به کالس

 

المللی نیازی به معرفی قررات بین، طبق مFEIهای بازآموزی و ماندگاری برای دامپزشکان شرکت در کالس

 المللی است.فدراسیون سوارکای کشور ندارد و تابع مقررات بین

ها و جلوگیری از توسعه بیماری و یا جراحات وارده در طی رویداد جهت حفظ سالمتی اسب :دامپزشك معالج -2/17

های سایر دامپزشکان به محوطه رودبه اسب، در هر رویداد سوارکاری که دارای اردوی اجباری بوده و امکان و

های تحت ها ممنوع باشد باید حداقل یك دامپزشك معالج منصوب شود. تمامی رشتهنگهداری و تردد اسب

پوشش فدراسیون سوارکاری )جشنواره و زیبایی، اسبدوانی، درساژ، پرش و سواری استقامت( مشمول این 

 موضوع می باشند.

تواند از سایر دامپزشکان روح در طی رویداد اجباری است و لیکن مسئول اسب میهای بیمار و یا مجدرمان اسب

 )غیر از دامپزشك درمانی رویداد ( نیز در این مورد استفاده کند.

مجوز خروج اسب بیمار و یا مجروح از محوطه تحت پوشش رویداد تنها با صالحدید و اخذ گواهی کتبی از 

بود. در صورتیکه درمان اسب به دامپزشك معالج سپرده نشده باشد، این پذیر خواهد دامپزشك معالج امکان

گواهی تنها در قبال ارائه رضایت نامه کتبی از سوی مسئول اسب مبتنی بر تعهد ادامه درمان و با ذکر نام 

دامپزشك مسئول درمان اسب، صادر خواهد شد. تمامی این مدارک در پایان رویداد تحویل هیأت داوران جهت 

 گردد.رج در پرونده رویداد مید

 عهده مسئول اسب خواهد بود. های درمان و دارو و دستمزد دامپزشکی، بهدر هر صورت تمامی هزینه

 شود.انتخاب می دامپزشك معالج مسابقات با نظر کمیته دامپزشکی

نه معتبر درمانی در دارا بودن حداقل مدرک دکترای عمومی دامپزشکی، دارا بودن پروا :شرایط دامپزشك معالج

 استان محل برگزاری رویداد.

ها که دارای اردو می باشند ها برگزار می شود و مسابقات قهرمانی استانتبصره: در مورد رویدادهای ملّی که در استان

 باشد.اخذ تأییدیه کمیته دامپزشکی فدراسیون برای انتصاب کلیه دامپزشکان در رویدادها الزامی می

های انتخاب شده و های دوپینگ از اسب)دامپزشك( مبارزه با دوپینگ: دامپزشك مسئول اخذ نمونهافسر  -3/17

رسیدگی به روند ارسال آن به آزمایشگاه مورد تائید فدراسیون، از سوی کمیته مبارزه با دوپینگ فدراسیون 

همکاری با وی در چهارچوب شود و تمامی کادر اجرایی مسابقه موظف به سوارکاری برای هر رویداد معرفی می

 باشند.مقررات می

 های دامپزشکان رویداد:تعاریف و مسئولیت رده -4/17

دامپزشك مسابقه که تصمیم بر اساس قوانین و مقررات و مسئولیت  :Official Vetدامپزشك رویداد 

 درخصوص وجود شرایط حضور یا عدم حضور یك اسب در مسابقه را بر عهده خواهد داشت. 

  متشکل از حداقل سه نفر دامپزشك رویداد :Commission Vet سیون دامپزشکیکمی

دامپزشك معالج یا درمانی از لیست دامپزشکان درمانی فدراسیون توسط  :Treating VET دامپزشك درمانی

 کمیته دامپزشکی برای مسابقات انتخاب خواهند شد که زیر نظر دامپزشك یا کمیسیون دامپزشکی فعالیت نموده

 ها درطول رویداد را برعهده خواهند داشت.و مسئولیت درمانی اسب

 دامپزشك رویداد و دامپزشك درمانی نباید مسئولیت دیگری در طی همان رویداد برعهده داشته باشند. -1/4/17

 تواند به عنوان دامپزشك درمانی فعالیت نماید.درصورت نیاز دامپزشك رویداد می -2/4/17
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و انتصاب کمیسیون دامپزشکی متشکل از حداقل سه دامپزشك رده ملّی در مسابقات قهرمانی انتخاب  -3/4/17

کشور و یا در مسابقات با سطح باال و حساس انجام خواهد شد که بنا بر انتخاب خود کمیسیون یك نفر به عنوان 

 رئیس کمیسیون دامپزشکی انتخاب خواهد شد.

ك ماه قبل از رویداد تاریخ و محل و رده برگزاری مسابقه را به کمیته برگزار کننده مسابقات بایستی ی -4/4/17

دامپزشکی جهت انتخاب و معرفی دامپزشك مسابقه اعالم نماید. حضور دامپزشك رویداد در تمامی مسابقات چه 

در سطح استانی و چه ملّی الزامی است. دامپزشك رویداد توسط کمیته دامپزشکی و از لیست دامپزشکان 

 سیون بر اساس رده و مسابقه انتخاب خواهند شد.فدرا

دامپزشك رویداد بایستی قبل از زمان شروع اولین بازدید دامپزشکی در محل برگزاری مسابقه حضور  -5/4/17

داشته باشد. در مسابقاتی که به شکل اردو برگزار می گردد بسیار ایده ال خواهد بود قبل از ورود اولین اسب به 

 ش دامپزشك در محل حضور داشته باشد.محوطه تحت پوش

 

 ( پاسپورت، کارت شناسایی و میکروچیپ:18ماده 

خواهند در مسابقه شرکت نمایند بایستی کارت شناسایی )شناسنامه( و یا پاسپورت هایی که میتمامی اسب

للی شرکت نمایند المخواهند در مسابقات بینهایی که میالمللی تمام اسبداشته باشند. بر اساس قوانین بین

 باشد.می FEIباشند که فدراسیون هر کشور مسئول صدور پاسپورت  FEIبایستی دارای پاسپورت 

 تمام صفحات و مشخصات الزم در پاسپورت  اسب باید تکمیل گردیده باشد. 

ه های پاسپورت اول جهت ثبت اطالعات الزمه تکمیل گردیدگردد که بخشزمانی صادر می FEIپاسپورت دوم 

 باشد.

هایی خود را در فدراسیون جهانی دارند بایستی برای شناسایی اسب خود را تمام مالکینی که قصد ثبت اسب

 iso 11784,iso 11785میکروچیپ گذاری نمایند بر اساس 

اطالعات میکروچیپ باید در پاسپورت و صفحه فدراسیون جهانی ثبت گردد. اگر در یك اسبی بیش از یك 

 قید گردد.  Other boxشد شماره دیگر یا اضافه باید در پاسپورت صفحه  سایر  میکروچیپ یافت

های هشدار دادنی و مورد اهمیت و مورد های عفونی به خصوص بیماریتمام نتایج آزمایشگاهی بر علیه بیماری

 نیاز بخش دولتی بایستی در صفحه مرتبط پاسپورت قید و تکمیل گردد.

 هر نوع بیماری عفونی اسب باید در پاسپورت ثبت گردد. تمام واکسیناسیون بر علیه

 سال تمدید گردند. 4یا کارت شناسایی باید هر FEIپاسپورت های 

 اند باید میکروچیپ داشته باشند.در فدراسیون جهانی ثبت شده 2013هایی که بعد از اول ژانویه تمامی اسب

 سن اسب باید مطابق قوانین سنی هر مسابقه باشد.

ل بررسی و حصول اطمینان از صحت اطالعات قیده و مورد نیاز جهت شرکت در مسابقه خود مسئول اسب مسئو

 باشد.می
 

 

 

 

 
 

 

 

 :ورود اسب به محل برگزاری رویداد (19ماده 
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معتبر صادره از  گواهی سالمتکسب مجوز جهت ورود اسب به محل برگزاری رویداد منوط به همراه داشتن  -1/19

 باشد. مربوطه می استان شبکه دامپزشکی

چنانچه در هر مرحله از مسابقه یا بعد از آن برای کمیته دامپزشکی فدراسیون یا هیأت مشخص گردد که  -2/19

کننده  ای )عمدی یا سهوی( اقدام به ارایه کارت بهداشتی اسبی دیگر به جای اسب شرکت مسئول اسب به گونه

ت کمیته دامپزشکی در کمیته انضباطی قابل پیگیری و اعمال در آن مسابقه نموده است، موضوع با درخواس

 باشد. مجازات می

 کنترل و بازرسی پاسپورت:  -3/19

پاسپورت و کلیه مدارک شناسایی اسب و گواهی بهداشتی حمل و نقل اسب باید در تمام مدت همراه اسب باشد 

 گمرک جهت بازرسی باید ارائه گردد.و در تمام مدت حمل و نقل و هر زمان که الزم شد در طول مسیر یا 

المللی جهت ثبت نام اسب در رویداد نیاز به پاسپورت یا کارت شناسایی در مسابقات به خصوص مسابقات بین

 معتبر می باشد.

هیچ اسبی بدون داشتن کارت شناسایی، پاسپورت حق ورود به محل برگزاری و شرکت در مسابقه را نخواهد 

 داشت.

 باید پاسپورت ها در معاینه هنگام ورود کنترل و جمع آوری نماید. دامپزشك رویداد

های الزمه و ثبت باشد اگرچه بعد از اتمام بررسیها در طول مسابقه میبرگزارکننده مسئول نگهداری پاسپورت

 اطالعات پاسپورت به مسئول اسب برگردانده خواهد شد.

داور، سر داور، دامپزشك رویداد و همچنین مسئول مبارزه  بایست درصورت نیاز بهدر طول مسابقه پاسپورت می

 با دوپینگ یا کالنتر ارائه گردد.

 باشد.مسئول برگزاری مسئولیت باز گرداندن پاسپورت به مسئول اسب در پایان رویداد می

ب جهت آوری و در زمان بازدید اسدامپزشك باید پاسپورت را در هنگام معاینه اولیه اسب در زمان ورود جمع

 های الزمه ذیل ارائه نماید:بررسی

 عالئم ثبت شده جهت شناسایی اسب باید با اسب مطابقت داده شود. -

 شرایط و ضوابط واکسیناسیون باید صحیح باشد. -

 پاسپورت باید دارای اعتبار باشد. -

 برچسب تمدید اعتبار باید دارای تاریخ معتبر باشد. -

 ا توسط مالك امضا شده باشد.نام مالك باید ثبت شده باشد و محل امض -

 شماره میکروچیپ ثبت شده در پاسپورت باید با میکروچیپ اسب تطابق داده شود. -

بعد از بررسی موارد فوق و تطبق تمام شرایط ذکر شده دامپزشك باید صفحه شناسایی اسب را تکمیل و مهر و 

 امضاء نماید.

 ایرادات و مشکالت پاسپورت:

 بخش شناسایی -1

 واکسیناسیون -2

 پاسپورت نامعتبر -3

 کارت شناسایی نامعتبر -4

 پر بودن صفحه تست دوپینگ -5

 پر بودن صفحه واکسیناسیون -6

 پر بودن صفحه بررسی شناسایی اسب -7

 اشتباه بودن یا عدم یافتن میکروچیپ -8
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تر در مورد وضعیت امکان ایرادات پاسپورت باید بالفاصله توسط دامپزشك به سرداور اطالع داده شود و سریع

 گیری شود.ا عدم شرکت اسب در رویداد تصمیمشرکت ی

ایراد و یا مشکل در بخش واکسیناسیون اسب بعلت مواجه به خطر امنیت زیستی باید اسب به سرعت به باکس 

 ایزوله انتقال داده شود.

 ایرادات در پاسپورت ممکن است منجر شود به درج اخطار در پاسپورت و گزارش به فدراسیون جهانی و همراه با

روز  30جریمه بر اساس قوانین دامپزشکی. درصورتیکه در پاسپورت اخطار قید شده باشد و از زمان درج اخطار 

 گذشته باشد و مسئول اسب اقدامی نکرده باشد اسب اجازه شرکت در مسابقه را نخواهد داشت.

قه شامل جرائمی نیز هم المللی عالوه بر محرومیت از مسابایراد در بخش واکسیناسیون بر اساس قوانین بین

 خواهد بود.

ایراد در بخش شناسایی اسب مثل مشکل در میکروچیپ باید در صفحه شناسایی و مشکل در واکسیناسیون باید 

 در صفحه مرتبط با صفحه واکسیناسیون اخطار ثبت گردد.

 گردد.هر ایراد در پاسپورت باید به امضا و تایید سرداور برسد و توسط دامپزشك رویداد مهر 

ایرادات پاسپورت باید به آگاهی مسئول اسب برسد و قبل از ترک محوطه مسابقه بابت آن از مسئول امضاء و 

 رسید گرفته شود.

 ایرادات پاسپورت توسط دامپزشك رویداد بایستی با ذکر تعداد و نوع ایراد به کمیته دامپزشکی گزارش گردد.

یا شماره  FEI IDپورت، دامپزشك رویداد بایستی شماره درصورت اشتباه بودن شماره میکروچیپ در پاس

 پاسپورت و شماره میکروچیپ را به کمیته دامپزشکی گزارش نماید.

 Examination On Arrivalبازدید دامپزشکی و معاینه اولیه هنگام ورود:  -4/19

 دامپزشکی انجام گردد. بازدید دامپزشکی و معاینه اولیه در هنگام ورود اسب باید تماماً بر اساس قوانین

دامپزشك رویداد مسئول بررسی وانجام و نظارت بر کلیه معاینه در هنگام ورود و همچنین بازدید دامپزشکی 

 است.

 معاینه هنگام ورود:مراحل 

های نماینده دامپزشکی یا دامپزشك درمانی که بوسیله نماینده دامپزشکی انتخاب شده باید تمامی اسب -1/4/19

به محل برگزاری مسابقه را قبل از ورود به اصطبل و بال فاصله بعد از ورود به محل برگزاری بازدید  وارد شده

 نمایند.

 ( بازدید هنگام ورودی میتواند همراه با اولین معاینه دامپزشکی صورت پذیرد. CEIدر مسابقات استقامت ) -2/4/19

ها برای رقابت شکی وجود ندارد، بررسی آمادگی اسب( که معاینه دامپزCIC در رویدادهای سه روزه ) -3/4/19

 شامل یورتمه، توسط دامپزشك هنگام معاینه پس از ورود انجام می پذیرد.

 پذیرد:معاینه هنگام ورود به دالیل زیر صورت می

تشخیص هویت هر اسب بر اساس پاسپورت یا استفاده از دیاگرام توضیحات و در صورت وجود شماره  -1

 میکروچیپ.

 تشخیص وضعیت واکسیناسیون بر اساس قوانین دامپزشکی یا مقررات عمومی. - 2

 بررسی اینکه آیا تمامی جزییات دیگر در پاسپورت به درستی ثبت شده یا خیر. - 3

ای اند یا اینکه اسب از منطقههای عفونی بودهبررسی تماس احتمالی اسب با دیگر حیواناتی که مبتال به بیماری - 4

 هایی پاک نبوده است.است که از چنین بیماریآمده 

های  امنیت زیستی یا هر مساله ها به هیچ بیماری عفونی مبتال نیست. بررسی ریسكاطمینان از اینکه اسب - 5

 مربوط به سالمت.

 تواند شامل موارد زیر باشد:این معاینات می
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 بررسی بالینی قلب و تعداد تنفس و درجه حرارت بدن - الف

 بررسی دیگر پارامترهای بالینی  -ب 

 پذیر است.های وارده هنگام حمل و نقل وجود دارد لمس بدن یا اندام حرکتی امکانچنانچه در خصوص آسیب -ج 

آید )به جز برخی مسابقات بررسی لنگش مانند یورتمه بردن اسب بخشی از این معاینه به حساب نمی -4/4/19

CIC باشد(.یا قوانین عمومی می که برا ساس مقررات دامپزشکی 

قبل از ارائه مجوز عبور تمامی موارد امنیت زیستی باید بالفاصله بر اساس قوانین دامپزشکی به کمیته یا  -5/4/19

های بالینی مهم باید در اولین فرصت به کمیته یا نماینده دامپزشکی نماینده دامپزشکی گزارش شود و دیگر یافته

 اعالم گردد.

اند که از خود عالئم بیماری عفونی اسب های عفونی یا حیواناتی بودههائی که در ارتباط با دیگر اسبسبا -6/4/19

 را بروز داده اند باید در باکس ایزوله قرنطینه قرار گیرند.

 پس از هر معاینه اولیه دامپزشکی:  -7/4/19

د باید در باکس ایزوله مورد قرنطینه قرار آینها خطر سالمتی به حساب میهایی که بر ای دیگر اسباسب –الف 

 گیرند. 

یرسد باید قبل از اولین بازدید دامپزشکی رویداد به کمیته داوران معرفی هر اسبی که آماده رقابت بنظر نم –  ب

 گردند.

گیری یمکمیته یا نماینده دامپزشکی باید چنین مواردی را باید کمیته داوران به بحث گذارند تا ایشان بتواند تصم

 نمایند و در صورت نیاز اسب را قبل از اولین بازدید دامپزشکی حذف کنند.

 

 Horse Inspections دامپزشکی بازدید و بازرسی (20ماده 

ها باید پیش از شروع اولین مسابقه بطور رسمی توسط تیمی متشکل از رئیس ی کلیه اسبدر رویدادهای ملّ -1/20

( طی مراسمی در محل مناسب تعیین شده از دامپزشك رویداددامپزشکی )یا رئیس کمیسیون  وهیأت داوران 

 .طرف کمیته برگزاری مورد بازدید قرار گیرند

در بازدید پیش از ورود به مانژ اصلی چنانچه دامپزشك )دامپزشکان( رویداد الزم بداند، باید هرگونه پوشش نظیر 

کتی و یا سایر نقاط بدن اسب باز شود و در صورت امکان بهتر بانداژ یا پانسمان یا زین و برگ از روی اندام حر

است که اسب بدون سوار و در حال قدم و یورتمه مورد معاینه قرار گیرد و چنانچه سوار بر پشت اسب نشسته 

باشد یورتمه در خط مستقیم با دست جلوهای کامالً آزاد انجام پذیرد. دامپزشك رویداد باید با مشاهده وضعیت 

و در صورت نیاز به معاینات دقیق تر اسب به ی و حرکات اسب در مورد آن قضاوت نماید و در موارد خاص ظاهر

 .محوطه انتظار انتقال داده خواهدشد

 شود. انجام میفوق صورت مانند بند  ی و در غیر اینها نیز ترجیحاً معاینه نظیر مسابقات ملّدر مسابقات هیأت

موفق از این مرحله و کسب تأیید از رئیس هیأت داوران که در مشورت با رئیس  هر اسب در صورت عبور -1/1/20

 بدست آمده است، مجاز به شرکت در مسابقات خواهد بود. یا دامپزشك رویداد کمیسیون دامپزشکی

چنانچه تشخیص داده شود اسبی جهت اخذ مجوز شرکت در مسابقه نیاز به معاینات دقیقتری دارد باید به  -2/1/20

باکس انتظار هدایت شده و با استفاده از لوازم مورد نیاز توسط دامپزشك مسئول مورد معاینه قرار گیرد. در 

صورت برای نکه در این مرحله از معاینات نیز عدم سالمت تأیید گردد، اسب حذف گردیده در غیر ای صورتی

 اهد شد.د عودت داده شده و نظر نهایی پس از بازدید دوم صادر خوبازدید مجدّ

در طول برگزاری مراحل مختلف رویداد، بازدید دامپزشکی باید قبل از ورود اسب به مانژ تمرین صورت پذیرد.  -2/20

در صورت مهیا نبودن شرایط در محل برگزاری )عدم وجود مانژ گرم کردن و یا محل مناسب دیگر( بازدید در 

 پذیرد.انجام میمانژ تمرین در بدو ورود اسب 
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ی و در غیر اینصورت حداقل در مسابقات داخل استانی بازدید دامپزشکی در صورت امکان مشابه مسابقات ملّ -3/20

 پذیرد. در مانژ تمرین صورت می

-هائی که قصد حضور در رقابت را دارند انجام میبازدیدهای دامپزشکی برای اطمینان از آمادگی تمامی اسب -4/20

 پذیرد.

توان برای یط هر دسته از رویدادها بین مسابقات مختلف متفاوت است یك کالنتر مینیازهای خاص و شرا -5/20

 کمك و زیر نظر کمیته داوران انتخاب شود. 

 بر اساس قوانین عمومی زمان و مکان بازدیدهای دامپزشکی باید بر اساس برنامه مسابقات صورت پذیرد. -6/20

ساعت قبل از آغاز اولین رقابت صورت پذیرد در پرش  و درساژ  24اولین بازدید دامپزشکی نباید بیش از  -7/20

 شود انجام گیرد.این بازدید نباید دیرتر از بعد از ظهر روزی که منتهی به مسابقه می
 

 دامپزشکی در رویدادهای گوناگون بازدیدزمان ( 02 -1)جدول 

 نوع رویداد اولین بازدید دامپزشکی سایر

 دومین بازدید دامپزشکی در

 gamesمسابقات قهرمانی و بازیها )

ساعت قبل از  24( و نه بیشتر از 

 آخرین رقابت 

ساعت  24پیش از اولین رقابت و نه بیشتر از  

 از شروع رقابت 
 درساژ - 1

 24پیش از شروع اولین رقابت و نه بیشتر از  گیت دامپزشکی و در پایان سواری

 ساعت از شروع رقابت 
 استقامت – 0

 CROSS بعد ازمعاینه 

COUNTRY   در بین معاینه

 دامپزشکی قبل از پرش

 پیش از تست درساژ بصورت عادی روز قبل 
سه روزه  تمسابقا -3

CCI 

دومین معاینات دامپزشکی در 

صورتیکه تست پرش آخرین تست 

 باشد اجباری است.

در رقابتهای کوتاه که اولین معاینه دامپزشکی  

جام نمیشود نماینده اختیاری است و معاینه ای ان

دامپزشکی آمادگی اسبها را )شامل یورتمه ( 

 دهد هنگام معاینات بدو ورود انجام می

 مسابقات سه روزه -4

CIC 

پیش از آغاز رقابت نهایی در برخی 

 از رویدادها به پائین مراجعه نمائید.

ساعت از  24از اولین رقابت و نه بیشتر از  پیش

 شروع رقابت 
 سبپرش با ا – 5

 REINING – 6 پیش از اولین رقابت  

 VAULTING -  7 پیش از اولین رقابت  

 

 

 

 گروه بازدید کننده: -8/20

رئیس کمیسیون  وتیمی متشکل از رئیس هیأت داوران اعضاء گروه بازدید کننده )غیر از استقامت(  -1/8/20

 باشد. می( دامپزشك رویداددامپزشکی )یا 

ستقامت گروه بازدید کننده بوسیله کمیسیون دامپزشکی تشکیل شده و باید تنها از در مسابقات ا -2/8/20

 دامپزشکان رسمی استقامت برگزیده شوند. 
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ها و پروتکل بازدید کننده باید از قبل از شروع معاینات با نماینده فنی مالقاتی داشته باشند تا روش -3/8/20

 ی نیاز است آن را مدّ نظر داشته باشند.معاینات را مرور کنند و چنانچه مالحظات خاص

 زمان تمامی بازدیدهای دامپزشکی باید در اولین مالقات مورد بررسی قرار گیرد.  -4/8/20

این گروه باید زمینی که توسط کمیته برگزار کننده برای معاینات دامپزشکی در نظر گرفته شده را بررسی و  -5/8/20

 . در صورت مناسب بودن تائید نمایند

معاینات دامپزشکی باید برای مشاهده عموم قابل دسترس باشد مگر اینکه قانون یا شرایط خاصی حکم  -6/8/20

 فرما باشد .

 :نیازها -9/20

 نیازهای زیر باید برای بازدید دامپزشکی فراهم گردد:

 اورند. ورزشکار، ارابه ران، لنژ کننده یا مهتر باید با پوشش مناسب اسب را به محل بازدید بی

ها ها و بازیبرای تمامی مسابقات درساژ و سه روزه تمامی مسابقات پرش فینال جام جهانی قهرمانی -1/9/20

(Games( فرد مسئول )PR باید با اسب خود حاضر شوند مگر اینکه مسئول اسب عذری با پذیرش رئیس هیئت )

 داوران داشته باشد.

 ها حضور داشته باشد.به همراه با مهتر یا سوارکار همراه با اسبدر صورت امکان سرپرست تیم باید  -2/9/20

ها باید برای بازدید دامپزشکی به روشی مطمئن و بی خطر حاضر باشند این امر به طور عادی تمامی اسب -3/9/20

ات برای شود مگر اینکه قوانین رویداد کله گیر را مجاز دانسته باشد. تمامی تجهیزشامل حمل اسب با آبخوری می

در خصوص حفظ سالمت اسب باشد و استفاده از آن  FEIبردن اسب به محل بازدید باید براساس قوانین بین المللی 

 مورد تائید هیئت داوران باشد.

 شماره هویت رویداد باید بطور مشخصی روی بدن اسب قرار گرفته باشد.  -4/9/20

 تواند به همراه فرد نگه دارنده اسب باشد.سانتیمتر در صورت نیاز می 120یك شالق تا  -5/9/20

 .باید حضور یابدر بلند فساا یا وگونه پوشش تنها با آبخوری ساده و دست جلوی بلند  اسب بدون هیچ -6/9/20

 روش بازدید دامپزشکی: -10/20

 دهد که چگونه اسب به منطقه بازرسی منتقل میشود.تصویر یك نشان می -1

 شود. ابتدا هویت اسب بوسیله نماینده دامپزشکی بازدید می -2

 یابد:معاینه دامپزشکی بدین شرح ادامه می -3

گردد تا یك مشاهده خالصه از اسب داشته باشد در این زمان انجام دیگر معاینات بالینی نماینده دور اسب می -4

 )تست خمش اندام حرکتی( قابل انجام نیست.

رنده اسب سمت چپ اسب قرار گرفته و دستجلو شل نگه داشته شده است دامپزشك قدم در حالی که نگهدا - 5

 نگرد.اسب را از مرکز ناحیه بازدید می

 دارنده اسب قدم برده شود.سپس اسب تا منطقه مشخص شده در مسیر بازدید توسط نگه -6

 ی بازدید یورتمه برده شود.سپس تا آخر منطقه -7

 شود.چرخانده می اسب قدم و در جهت عقربه ساعت  -8

 شود.تا نقطه شروع یورتمه برده می -9

توانند اگر اسب نتواند در زمان معاینات دامپزشکی پذیرفته شود دامپزشك رویداد بنا به صالح دید می -1/10/20

آمادگی اسب را برای حضور در رقابت نپذیرند. ایجاد یك محیط مناسب برای انجام معاینات دامپزشکی به عهده 

 برگزار کننده است.کمیته 
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دارد که تحت شرایط خاص هیات داوران با از قوانین پرش بیان می 280-2-1-1در پرش بخش  -2/10/20

هایی که به دالیل قابل توانند اجازه دهند یك بازدید دامپزشکی دیگر برای اسبمشورت نماینده دامپزشکی می

 دید دامپزشکی حضور یابند انجام شود.        اند در بازقبول و خاص و غیر قابل پیش بینی نتوانسته

 :اعضای گروه بازدید کننده بر اساس آمادگی اسب برای رقابت تصمیم خواهند گرفت که -3/10/20

 بپذیرند  -1

 نپذیرند )حذف کنند( )اگر اسب برای رقابت آماده نیست( یا: -2

 بت شر انگیز است(اسب را به باکس انتظار بفرستند )اگر آمادگی اسب برای رقا - 3

تصمیم گروه بازید کننده باید بر اساس نظریه تخصصی نماینده دامپزشکی باشد، به هر حال فقط عضو هیئت  -4

های غیر یکسان رئیس کمیته داوران )بعنوان رئیس گروه تواند اسب را حذف نماید در موارد تصمیمداوران می

 بازدید کننده( دارای رای سرنوشت ساز است. 

اعالم عمومی برای بازدید دامپزشکی باید صورت پذیرد که شامل گزارش حاوی نام سوارکار و اسب و  -4/10/20

 باشد. شماره رقابت و نتیجه بازدید می

کند، در چنانچه اسبی پذیرفته نشده هئیت داوران دلیل نپذیرفتن اسب را به فرد مسئول اسب  اعالم می -5/10/20

 ئت داوران این وظیفه را به عهده دارد.مسابقات سه روزه رئیس هی

 در خصوص تصمیم گرفته شده توسط گروه بازرسی حق استیناف وجود ندارد. -6/10/20

 متر باشد(  30نمایش روش بازدید اسب )طول مسیر باید حداقل  -7/10/20

 تصویر یك: نمایش مسیر و روش بازدید

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 Holding Boxباکس انتظار  -11/20

-هایی که توسط کالنتر مشاعیت مییك دامپزشك باید در باکس انتظار به عنوان مسئول معاینه اسب -1/11/20

گردند به این محل حضور داشته باشد. کالنتر باید به همراه اسب از محل بازدید دامپزشکی تا باکس انتظار همراه 

 اسب باشد و اسب را به دامپزشك مسئول معرفی نماید.

تواند در محوزه باکس انتظار حضور یابد. ئول اسب، هندلر و یا مهتر و همچنین سرپرست تیم میمس -2/11/20

 تواند با دامپزشك محوطه باکس انتظار مشورت نماید و اطالعات را به ایشان بدهد.دامپزشك رویداد می

 ینه نماید:تواند در چهارچوب زیر اسب را معادامپزشك حاضر در محوطه باکس انتظار می -3/11/20

 محل زخم و یا موضع دردناک مالمسه گردد -

 از ابزار معاینه سم استفاده نماید -
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برای بررسی خم شدن مفاصل اندام حرکتی برای بررسی  (Passive Flexion)های غیر فعال استفاده از معاینه -

 میزان حرکت مفاصل

 (Active Flexion Test are not permitted)باشدهای خم کننده فعال مجاز نمیاستفاده از تست -

 ایبررسی حرکت اسب در قدم و یا دایره در لنژ یا مسیر دایره -4/11/20

باید برای دامپزشك محوطه باکس انتظار مشکل یا وضعیت محرز و مشخص گردد در نتیجه وضعیت  -5/11/20

 اسب را به گروه یا پنل بازدید دامپزشکی اسب گزارش و اطالع دهد

طه باکس انتظار اگر موردی دال بر لنگش اسب مشاهده گردد باید مسئول اسب از وضعیت آن در محو -6/11/20

 مطلع گردد، ممکن است مسئول اسب از ادامه بازدید دامپزشکی و شرکت در مسابقه انصراف دهد.

جهت  دامپزشك محوطه باکس انتظار باید عالئم بالینی را مشخص نماید و به گروه بازدید دامپزشکی -7/11/20

 تصمیم در مورد وضعیت اسب اطالع دهد.

 اند:هایی به باکس انتظار ارجاع داده شدهبازید مجدّد دامپزشکی برای اسب -12/20

ها باید بالفاصله از بازدید از آخرین اسب و یا در زمان استراحت ما بین بازدید بازدید اینگونه اسب -1/12/20

 دامپزشکی صورت گیرد.

 ازبینی بایستی بالفاصله بعد از بازدید مجدّد اطالع داده شود.نتیچه ب -2/12/20

 Morning Re-inspectionبازدید مجدّد صبح:  -13/20

در درساژ، پرش، ارابه رانی، ولتاژ، بازدید مجدّد در صبح قبل از شروع اولین دور از مسابقه ممکن است  -1/13/20

 انجام شود.

شروع مسابقه بر اساس روش ذکر شده باید تصمیم نهایی اخذ شود که  بازدید مجدّد در صبح قبل از -2/13/20

 تواند در مسابقه شرکت نماید یا خیر.اسب می

اگر اسبی در بازدید مجدّد صبح قبل از مسابقه پذیرفته شود ممکن است کاندید گردد برای اخذ نمونه  -3/13/20

 دوپینگ.

پزشکی معتبر بوده و به عنوان تصمیم نهایی پذیرفته خواهد تصمیم گرفته شده توسط گروه بازدید دام -4/13/20

 شد.

 بازدید آخر با موافقت سرداور و دامپزشك رویداد ممکن است انجام شود.

 باشد.اگر بازدید مجدّد در صبح قبل مسابقه انجام شده باشد امکان انجام بازدید دیگری امکان پذیر نمی

-نمایند نمیهایی که در بازدید آخر شرکت میبازدید مجدّد برای اسبدر بازدید آخر در نظر گرفته شده امکان 

 باشد.

های المپیك دومین بازدید دامپزشکی نیز قبل در مسابقات قهرمانی، مسابقات جهانی و مسابقات فینال آن و بازی

انجام خواهد  اند مشخص شدههایی که به دور پایانی راه یافتهاز شروع دور فینال بر اساس برنامه برای اسب

 شد.

 

 گردد مواردی که منجر به محرومیت اسب از شرکت در مسابقه می (21ماده 

 عدم تناسب سن اسب با ردة مسابقه  -1/21

 ماه و مادیانهای شیرده.  4مادیانهای باردار باالتر از  -2/21

 تنفسیشدید های مسری، نارسایی الغری مفرط، ضعف عمومی، بیماری -3/21

ن یك چشم سالم که به تأیید دامپزشك )دامپزشکان( مسابقه رسیده باشد، برای شرکت کافی است. تبصره: داشت

 باشد. مشمئز کننده داشته باشد، دامپزشك مجاز به درخواست حذف اسب می کریح و چنانچه چشم نابینا ظاهری
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های  شکسته و یا میخ های و ضایعه پیشرونده از قبیل مشکالت نعلبندی مانند نعل صحضور هرگونه نق -4/21

 )این موارد باید سریعاً اصالح شود( نامتناسب و بیرون زده که منجر به صدمه اسب گردد.

 معاینة اولیه و در هر مرحله از مسابقه درمشاهده لنگش  -5/21

ی های پوستکه با حضور در مسابقه بر شدت آن افزوده گردد و یا بیماریو ترک سمی  مشاهده هرگونه زخم -6/21

 قابل سرایت

چنانچه به هر دلیلی )عدم همکاری مسئول اسب، به دلیل غیبت در زمان معاینه دامپزشکی یا به دلیل رفتار  -7/21

 را محروم نمایند. مزبورتوانند اسب  تهاجمی اسب( اسب توسط دامپزشك )دامپزشکان( معاینه نشود، داوران می

 مت اسب را تأیید نکند.در کلیه مواردی که دامپزشك مسابقات سال -8/21

ای اتفاق افتد، رسیدگی به آن با استفاده از نظر  بینی شده در مسابقه تبصره: چنانچه مواردی خارج از بندهای پیش

 کمیته دامپزشکی فدراسیون و رجوع به قوانین دامپزشکی فدراسیون جهانی صورت خواهد پذیرفت.

 اجازه شرکت در مسابقه را نخواهند داشت.   Tracheotomyاسبهای دارای حفره در مسیر تنفسی 

 

 (Bandage & Tackبانداژ و پوشش )( 22ماده 

های مختلف ورزشی ها و نیازهای موارد ویژه پوشش نیز براساس قانونعالوه بر این قوانین دامپزشکی ممنوعیت -1

 گردد.تنظیم می

 ه ممنوع است.پوشاند در طی مسابقها را میکه دندان  (Mouth Guard) محافظ دهان -2

( مشروط بر اینکه یك گواهی از دامپزشك جراح مورد تایید cornel Collarsمحافظ گلو نظیر گردنبند کورنل ) -3

 هفته قبل از اولین استفاده در مسابقه موجود باشد مجاز است. 4دامپزشکی فدراسیون جهانی  کمیته

 شود.یك کپی از این گواهی در تمام مدت بازرسی یك رویداد نگهداری 

فقط در صورت استفاده درست مجاز است. جهت رفع نگرانی بابت رفاه  (Tongue Guards)محافظ زبان  -4

 اسب قطعات جدا نباید دور دهنه درهم تنیده شود.

 استفاده از زبان بند ممنوع می باشد. -5

است در هر زمان های دیگر اندام حرکتی ممکن (، بانداژ و یا پوششBootsکنترل و بازرسی دست و پا، مچ بند ) -6

( Bootsبند )در طول رویداد توسط کالنتران و دامپزشکان انجام شود. سردامپزشك باید از انجام بازرسی مچ

 مطلع باشد و در صورت نیاز به مشورت در دسترس باشد.

ید اطالع هم بادامپزشك رویداد  ریزی شده و یا سرزده اطالع داشته باشدسرداور باید از انجام هر بازرسی برنامه -7

 دسترس باشند. داشته باشند و جهت مشورت در

برای انجام کنترل در طول فینال رویدادهای بزرگ )مسابقات قهرمانی مسابقات المپیك، مسابقات جهانی و غیره(  -8

 باید جهت نظارت حضور داشته باشد. کمیسیون دامپزشکییکی از اعضاء 

 شود جهت چك کردن:بازرسی انجام می -9

 غیر طبیعی یا حساس دست و پای اسب الف: هر مورد

 ( و یا بانداژBootsبند )ب: هر مورد غیرعادی در شکل، اندازه و یا وزن مچ

 ج: هر مورد غیرعادی در هر نوع پوشش

 د: وجود هر نوع ماده و یا جسم نامناسب و غیرمجاز

 ه: وجود خون روی دست و پا، پهلو یا دهان

 های مورد نیاز:=روش -10

( و هر نوع پوشش دیگر قبل Bootsبازرسی قبل از وارد شدن برای گرم کردن دست و پا مچ بندها )الف: در نواحی 

 )و یا بانداژ کردن( بازرسی خواهد شد. از بکاربردن
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( Bootsبند )شود کالنتر جهت انجام بازرسی نزدیك باید هرنوع مچب: در نواحی بازرسی که اسب از مانژ خارج می

 متصل به دست و پا را بردارد. بانداژ و یا هر وسیله

 ج: اندام حرکتی و بدن اسب بازرسی خواهد شد.

 ( امکان دارد وزن شود.Bootsبند )د: مچ

 ه : هر پوشش دیگر ممکن است مورد بازرسی قرار گیرد.

 و: جهت اطالع : هیات داوران از وجود خون مشاهده شده کالنتر باید با سردامپزشك در ارتباط باشد.

لی مورد ظن باشد اسب و  همه موارد بازرسی باید تحت مراقبت شدید باشد جهت بازرسی بیشتر اگر مشک -11

 دامپزشك رویدادتوسط 

های موجود در شکل طراحی شده پاسپورت را بررسی کرده و نام اسب، شماره باید مغایرتدامپزشك رویداد  -12

 ( را یادداشت نمایند.PRپاسپورت و نام شخص مسئول )

باید دست و پای اسب را معاینه کند شامل مالمسه دست و پا برای تشخیص جراحت، معایب  اددامپزشك روید -13

 پوستی یا حساسیت های غیرطبیعی. همچنین معاینات ترموگرافیك )گرماسنجی( نیز امکان دارد انجام شود.

ش نظراتی الزم بداند در مورد پوش دامپزشك رویدادنگرانی بابت رفاه و سالمتی اسب ممکن است  ربخاط -14

 بدهد.

( و جزئیات هر PRباید نام و شماره پاسپورت اسب و نام شخص مسئول ) دامپزشك رویداددر پایان هر رویداد  -15

 بازرسی را در گزارش دامپزشکی ثبت کند.

در صورتیکه در بازرسی موارد مشکوک، جراحت، معایب پوستی و یا حساسیت های غیرطبیعی دست و پا  -16

 باید فوراْ در جریان قرار بگیرد.مشاهده گردید، سرداور 

کنترل و بازرسی قبل از مسابقه در موارد یافته های مثبت در صورت صالحدید کالنتر و یا هیات داوران انجام  -17

 شود.می

(، بانداژ و یا مواد پوششی اظهار شود و تصحیح Bootsبند )اگر موارد غیرمتعارف در شکل، اندازه یا وزن مچ -18

 سب اجازه شرکت در رقابت داده شود.گردد ممکن است به ا

اگر موارد غیرمتعارف در معایب پوستی، حساسیت غیرمعمول یا وجود مواد یا اجسام نامناسب اظهار شود اسب  -19

 اجازه شرکت در رقابت را ندارد و ممکن است سلب صالحیت شده و یا از رویداد حذف شود.

های ( در کیت...)بانداژ ، نوار و یافت شده مواد در مورد  شود در موارد نیاز به تعیین تکلیف قانونیتوصیه می -20

های تعیین شده ارسال گردد. الزامی است که گیری و با برچسب بارکد رسمی تعیین هویت به آزمایشگاهنمونه

 قرار داده شود تا از بین نرفته و حفظ شود. دوپینگ های نمونه گیریو یا شیشه مخصوصهای در کیسه دموا

را نشان دهد و همه گزارشات در مورد مواد باید مکتوب گردیده و  و ویدیوها باید دست و پای درگیرها عکس

 توسط شاهد یا شاهدین امضاء شود.
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 فصل چهارم

 مقررات انضباطی
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه:
حیطه قدرت هیدأت داوران،   ها وها و محرومیتدر این بخش از مقررات کلیه مسائل مربوط به تخلفات و جریمه

 گیرد. انضباطی در هر مورد به تفکیك مورد بحث قرار می  کمیته پژوهش و کمیته

 
 هاجریمه (23ماده 
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ها در موارد تخلف از قوانین و مقررات یا در صورت انجام اعمال خالف ادب و رفتار ناشایست و جریمه -1/23

 گردد: در موارد زیر اعمال می  شی خصوصاًرحمی با اسب و خالف روحیه ورز عدالتی و بی بی

 ها از قوانین و مقررات سوء استفاده تمامیتخطی افراد از قوانین و  -1

 رحمانه با اسب کلیه اعمال بی -2

، فحاشی به کادر فنی، تماشاگران و دیگر سوارکاران، ایجاد درگیری کلیه رفتار خالف شئونات اخالقی و ورزشی -3

 رویدادها و مسابقات در حین و ضرب و شتم

در صورت   کالنتران، دامپزشکان و طراحان مسیر،  در خصوص تخلفات کادر فنی برگزاری اعم از داوران، -4

مشاهده به درخواست کمیته مربوطه در فدراسیون پرونده فرد یا افراد خاطی به کمیته انضباطی ارجاع داده 

 خواهد شد.

 
 هیأت داوران (24ماده 

وران موظف به بررسی و رسیدگی به تمام تخلفات از قوانین و مقررات و اعتراضات و گزارشاتی است هیأت دا -1/24

)یکساعت قبل از شروع رویداد تا نیم ساعت بعد از اعالم نتایج آخرین  .دهد که در حین دوره داوری آن رخ می

 مسابقه(

وران باید کلیه مدارک و شواهد و در عین حال پیش از اتخاذ هر تصمیمی که موجب جریمه افراد گردد هیأت دا -2/24

توضیحات فرد خاطی را بررسی نموده و در تمامی موارد سعی نماید تا موارد را با روحیه ورزشی و عادالنه حل و 

 فصل نماید.

ن مشروحه زیر را برای سوارکاران، مربیان و مالکا یهاهیأت داوران مجاز است تا در حین دوره داوری جریمه -3/24

 به افراد ابالغ گردد.  ها اعمال نماید که باید این تصمیمات ابتدا لفضاً و در پی آن کتباًاسب

  کارت زرد 

   نام هر رده معادل مبلغ ثبت حداقلجریمه نقدی 

  محرومیت از یك مسابقه و یا کل مسابقات یك روز و گزارش به کمیته انضباطی در صورت جدی بودن مورد 

 تخلف

  در  .که اسب وی محوطه ممنوعه را ترک کرده باشد ساعت از مسابقه در صورتی 24کار برای محرومیت سوار(

 ها نباید از محدوده تعیین شده مسابقه خارج شوند(المللی و یا مسابقاتی که اسب مورد مسابقات بین

 فوق به شکل توأم نیز اعمال گردد. یهاممکن است کلیه جریمه: 1تبصره

را به کمیته پژوهش  دهد تمامی مواردی که خارج از  محدوده زمانی قضاوت داوران رخ میباید  هیأت داوران: 2تبصره

 )و یا کمیته انضباطی( ارجاع دهد.

  .و به اعتراض ترتیب اثر داده نخواهد شد باشدوارد نمیدر مورد زیر اعتراض به هیأت داوران  -4/24

  اسب به دالیل دامپزشکی و محرومیت اخراج 

 

 
 کمیته پژوهش( 25ماده 

اعضاء کمیته پژوهش یا حداقل یکی از آنها باید در طول مسابقه و یا رویداد در محل مسابقه حضور داشته و  -1/25

 )انتخاب کمیته پژوهش در مسابقات اختیاری می باشد( .همیشه در دسترس باشند

 باشد: کمیته پژوهش مسئول رسیدگی به موارد زیر می

 گی به رأی هیأت داورانتقاضا جهت رسید -2/25
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از طرف اشخاص بوده و یا از  اعتراضات رسیده به کمیته پژوهش، که این اعتراضات ممکن است مستقیماً -3/25

 طرف هیأت داوران جهت رسیدگی به پژوهش ارجاع داده شود.

 افتد. رسیدگی به مواردی که خارج از محدوده زمانی قضاوت هیأت داوران اتفاق می -4/25

 .بررسی گزارشات رسیده از افراد رسمی مسابقات و دیگر افراد -5/25

 مشروحه زیر را برای سوارکاران و مالکان اسب در نظر بگیرد. یهاکمیته پژوهش مجاز است جریمه -6/25

  کارت زرد 

  نام معادل مبلغ ثبت حداقلجریمه نقدی  

 طی در صورت جدی بودن موردمحرومیت از یك مسابقه یا کل یك رویداد و گزارش به کمیته انضبا 

 فوق به شکل توأم نیز اعمال گردد. یهاممکن است کلیه جریمه: 1تبصره

 
 ها ودیعه (26ماده 

ثبدت  کلیه اعتراضات، شکایات و گزارشات رسیده به هیأت داوران و کمیته پژوهش باید به همراه معادل مبلغ  -1/26

  به عنوان ودیعه باشد.نام 

از رسیدگی در صورت وارد بودن اعتراض باز پس داده خواهد شد و در غیر اینصورت به نفدع  ودیعه پس  مبلغ -2/26

 شود. کمیته برگزارکننده مسابقه ضبط می

 
 اعتراضات (27ماده 

کمیته  اعتراضات در طول یك رویداد یا مسابقه در موارد تخلف و عدول از قوانین و مقررات به هیأت داوران یا -1/27

 شود. پژوهش داده می

هدا، کدادر فندی مسدابقات،      ن رسدمی هیدأت سدوارکاری، سرپرسدت تدیم     مسئوال توسطاعتراض کننده باید  -2/27

. لذا تماشاچیان ارائه شودسال اولیاء و یا مربی آنها  18ها و در مورد سوارکاران زیر سوارکاران، دامپزشکان تیم

زدن نظم مسابقه به   ا نداشته و در صورت برهمرسمی حق اعتراض به هیأت داوران یا پژوهش ر و یا افراد غیر

 تواند نسبت به اخراج آنها از مجموعه اقدام نماید. وسیله اینگونه افراد غیررسمی، مسئول مجموعه می

همچندین ودیعده   و اسامی شداهدین  اسناد ضروری  ،کلیه اعتراضات باید کتبی و امضاء شده به همراه مدارک  -3/27

یا کمیتده پدژوهش تسدلیم گدردد. اعتراضدات مختلدف رسدیده بده هیدأت داوران در           مربوطه به هیأت داوران

 های زمانی زیر قابل پیگیری است. محدوده

شروع  دقیقه قبل از 15دیرتر از باید ن و طول خط سیر مسیرنقشه  ،اعتراضات در مورد شرایط میدان، موانع -1/3/27

 نخواهد شد. شروع مسابقه به موارد فوق رسیدگی با باشد.مسابقه 

برای یك مسابقه خداص و یدا در بداره    شامل سن و رده ها سوارکاران و اسب صالحیتاعتراضات در مورد  -2/3/27

 دقیقه قبل از شروع آن مسابقه باشد. 30وضعیت زمین نباید دیرتر از 

دقیقه بعد  30حداکثر تا  مسابقه بایدیجه نتیا  نظمی یا حادثه در طول برگزاری مسابقه وباره بیاعتراض در  -3/3/27

 از اعالم نتایج مسابقه مورد نظر انجام شود.

 شکایات (28ماده 

شکایات در مورد تمامی افراد و هر مقامی در یك مسابقه به دالیلی غیر از تخلف از قوانین و مقدررات اطدالق    -1/28

 پذیرد. تواند صورت  ادبی و اعمال خالف روحیه ورزشی می حرمتی، بی گردد. شکایات در موارد بی می

هدا، کدادر فندی، دامپزشدکان،     های سوارکاری، سرپرسدت تدیم  ن رسمی هیأتشخص شاکی باید از مسئوال -2/28

 سوارکاران و مربیان باشد.
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 ارائده شکایات باید کتبی، امضاء شده و به همراه مدارک و اسناد ضروری و ودیعه مربوطده بده هیدأت داوران     -3/28

 گردد.

 
 رشاتگزا (29ماده 

رحمی بدا اسدب بده هیدأت داوران یدا کمیتده        تواند در مورد اعمال خالف قانون و باالخص بی هر شخصی می -1/29

 انضباطی گزارش رسمی دهد و این گزارش باید کتبی و به همراه مدارک و شواهد ضروری باشد.

فات از قوانین و مقررات و موارد ذکدر  رحمی با اسب و دیگر تخل کلیه اعضاء کادر فنی مسابقه نیز باید موارد بی -2/29

 را گزارش نمایند. فوقبند  شده در

 
 ثبت اعتراضات، شکایات و گزارشات (30ماده 

کلیه این موارد باید توسط سرداور و یا رئیس کمیته پدژوهش و یدا سدرکالنتر مسدابقه یدا نماینددگان آنهدا         -1/30

 به کمیته برگزارکننده ارجاع شود.آوری شده و جهت درج در پرونده مسابقات و افراد  جمع

کلیه تصمیمات انضباطی جهت عبرت دیگران همانطوریکده شدیوه عملکدرد فدراسدیون جهدانی سدوارکاری        -2/30

 باشد ممکن است در مطبوعات و گزارشات رسمی فدراسیون به چاپ برسد. می

 آن جنبه عمومی نداشته باشد. شدن: بجز مواردی که علنی 1تبصره

 
 اهنمای جریمه هار (31ماده 

نقدی باید در اسرع وقت به نماینده کمیته برگزارکننده و یدا در صدورت عددم دسترسدی بده       یهاکلیه جریمه -1/31

سرداور مسابقه پرداخت شده و در غیر اینصورت از شرکت فدرد خداطی در کلیده مسدابقات و یدا همکداری در       

نیز بده کلیده    )بیش از یك رویداد(  رومیت دراز مدتمسابقات بعدی جلوگیری بعمل خواهد آمد. ضمناً موارد مح

 اعالم خواهد شد. کشور در کلیه مسابقات فرد خاطی ها جهت اطالع و جلوگیری از شرکتاستان

ها نگهدداری تدا در مواقدع ضدروری مدورد      های زرد در پرونده مخصوصی در فدراسیون و هیأتچك کارت  ته -2/31

 استفاده قرار گیرد.

های مربوط به موارد دامپزشکی مانند کتمان حقیقت در مورد شناسنامه و هویت اسدب، شدرایط   رد خالفدر مو -3/31

موارد به کمیتده انضدباطی جهدت     ،ای سوارکاران یا این قبیل های شناسنامهها و همچنین در مورد خالفمادیان

 گیری نهایی ارجاع خواهد شد. تصمیم
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 داوران (32ماده 
 .شود جهت کنترل فنی یك رویداد یا مسابقه انتخاب می به انداور -1/32

 شود. نفر به عنوان عضو تشکیل می 2هیأت داوران از یك نفر به عنوان سرداور و حداقل  -2/32

شرکت کننده، تعداد داوران به صالحدید اد زیبا مسابقات متعدد و یا مسابقات با تعداد  ی: در رویدادهای1تبصره

 گردد.نفر تعیین می 3برگزارکننده و پیرو اخذ مشاوره با سرداور رویداد یا مسابقه ، بیشتر از 

 غیر از سرداور و حداکثر یك نفر از اعضا به انتخاب سرداور، هر یك ازه : در رویدادهای بیشتر از یك روز، ب2تبصره

 شوند.رویداد منصوب فقط برای یك روز از  توانندمی سایر اعضا هیئت داوران

 د.ندار را هیأت داوران مسئولیت قضاوت فنی و پاسخگویی به کلیه اعتراضات و شکایات در حین زمان داوری -3/32

، یا از نیم ساعت قبل از اولین داوری هیأت داوران از یك ساعت قبل از شروع اولین رده مسابقهرسمی  زمان -4/32

نتایج آخرین رده مسابقه ادامه رسمی تا نیم ساعت پس از اعالم  شود ودید دامپزشکی رویداد، شروع میباز

 کند. پیدا می

ها  دوستی بایدکلیه احساسات شخصی خود را کنار گذاشته همچنین  حین رویداد، بایداعضاء هیأت داوران در  -5/32

 وش نماید.احتمالی موجود با سوارکاران را فرام اختالفاتو یا 

 :انتخاب داوران -6/32

 شرایط انتخاب داوران -1/6/32

 مالکین -خردساالن -ننونهاال –نوجوانان –جوانان –)بزرگساالن در تمامی مسابقات قهرمانی کشور-

سرداور و ، های سنیکلیه رده های ملّیدر رویدادها و مسابقات تحت عنوان جامو ...(  ، اسب ایرانی -آماتورها

 ی باشند. ای هیأت داوران باید دارای حداقل مدرک درجه یك ملّکلیه اعض

که محدودیت در تعداد  (استان سطح یك)ای غیر از هدر استان ملّی : درصورت برگزاری رویدادها و مسابقات3تبصره

 عنوان عضو هیئت داوران استفاده نمود.ه توان بی هم میملّ 2داوران دارند، استثنائآ از داوران درجه 

، در درجه اولویت انتخاب داوران حائز شرایطهر استان، و مسابقات در  دادهایرو نگونهیا یدرصورت برگزار: 4بصرهت

 باشد.های مجاور میاول از همان استان و سپس از استان

 آماتورها-مالکین -خردساالن -نونهاالن -نوجوانان -جوانان -در تمامی مسابقات قهرمانی استان )بزرگساالن- 

 ی باشد....( سرداور مسابقه باید دارای حداقل مدرک درجه یك ملّایرانی و اسب

ها باید کلیه داوران را از لیست رسمی داوران که های سوارکاری استاندر مسابقات داخل استانی هیأت -2/6/32

ری حداقل دارای مدرک درجه سه باشند انتخاب نمایند. استفاده از افرادی که دارای مدرک رسمی داو

 باشند، با نام داور قدغن است. نمی

ی یا با مدارک باالتر دارند، سرداور تمامی مسابقات نفر یا بیشتر داور درجه یك ملّ 5هائی که تعداد : در استان5تبصره

 كیدرجه نفر یا کمتر داور  4هائی که تعداد ی داشته باشد. ولی در استانباید حداقل مدرک داوری درجه یك ملّ

 توان بعنوان سرداور استفاده نمود.ی هم میملّ 2، از داوران درجه با مدارک باالتر دارند ای یملّ

امکان استفاده از  D1و  E -های مبتدی در رده استثنائا 3سطح های ضمن رعایت بندهای فوق، در استان -3/6/32

درجه سه باتجربه، برگزار کننده با تجربه بعنوان سرداور وجود دارد. در صورت عدم وجود داور  3داوران درجه 

گردد که حداقل دو سال از با تجربه به داوری اطالق می 3های دیگر داور دعوت نماید. )داور درجه باید از استان

های دیگر داوری کرده مسابقه در استان خود و یا استان 5صدور مدرک داوری وی گذشته باشد و حداقل در 

 باشد(

با رعایت یکی از اعضاء هیأت داوران بوده و باید  شود داور مانع آب  از مانع آب استفاده می در مسابقاتی که -4/6/32

مورد داور باید کلیه خطاهای انجام شده روی مانع آب را در یك لوحه ثبت  . در اینبندهای فوق انتخاب شود

 اشد.ب نماید و نظر وی نیز در مورد خطاهای روی مانع آب نهایی و غیرقابل تغییر می
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موظف است پس از پایان مسابقه فرم مربوط به نحوه برگزاری مسابقه را پرکرده و  یمسابقات ملّسرداور  -5/6/32

ساعت به مسئول برگزاری مسابقه تحویل نماید. برگزارکننده مسابقات موظف است فرم مربوطه را  48ظرف 

 پیش از آغاز مسابقه در اختیار سرداور مسابقه قرار دهد.

 :درجه بندی داوران -7/32

 باشد: درجه داوری بشرح زیر می 3فدراسیون سوارکاری دارای 

 3داور درجه   -1

 2داور درجه   -2

 1داور درجه   -3

 باشد: درجه داوری به شرح زیر می 4المللی نیز دارای  فدراسیون بین

 (Level I) بین المللی داور -1

  (Level II)المللی  بین داور -2

  (Level III)المللی داور بین -3

 (Level IV)المللی رسمی  داور بین -4

 :تنزل درجه –ابطال درجه –بازنشستگی –ارتقاء:  شرایط داوران -8/32

ه افراد بد  ءرا خواهند داشت.  ارتقا 3همه افراد فقط پس از کسب شرایط، اجازه شرکت در کالس داوری درجه 

به ترتیدب امکدان    وانجام همه مراحل ذیل  داوران به درجات باالتر، فقط از طریق ءو ارتقا  3عنوان داور درجه 

 پذیر است:

شرکت در آزمدون   ،شرکت در تمامی جلسات کالس مربوطه ،دارا بودن شرایط شرکت در کالس داوری مربوطه

 .کسب حداقل نمره قبولی در آزمون ودوره 

 باشد: شرایط ارتقاء داوران به تفکیك درجه به شرح زیر می

 :3دوره داوری درجه  -1/8/32

 :3داوری درجه پیش نیاز شرایط شرکت در کالس  -1/1/8/32

 کامل با ورزش پرش با اسب و ترجیحآ داشتن سابقه سواری آشنایی  (1

 . درصد نمره آزمون 50و کسب حداقل  و آزمون کتبی مربوطه یداور ازین شیپ روزه كیشرکت در کالس  (2

 سال است. 55سال و حداکثر سن  24 پیش نیازحداقل سن جهت شرکت در کالس  (3

، دفترچه مخصوص کارآموزی داوری تحویل شرکت کالس و قبولی در آزمون مربوطهاین در پس از شرکت  (4

ها، اسب در سطح استان با روز مسابقه از مسابقات پرش 15همکاری داوطلبانه در حداقل  خواهد شد وکننده 

 ی و باالتر باشد.ملّ 2درجه  دارای مدرک داوریآن بعنوان کارآموز در جایگاه داوران که سرداور 

 ماه انجام شود و کمتر از آن مورد قبول نیست. 6این تعداد همکاری حداقل باید در طی : 1تذکر

هائی باید در دفترچه مخصوص کارآموزی ثبت شده و به امضای سرداور مسابقه رسیده و سوابق چنین همکاری

 ز یام به ذکر است که سوابق همکاری داوطلبانه )کارآموهمراه با یك نسخه از برنامه رسمی مسابقه باشد. الز

دست داشتن دفترچه مخصوص  منشی( فقط پس از شرکت در کالس توجیهی داوری و قبولی در آزمون و در

، کارآموزی، مورد قبول خواهد بود. حضور در جایگاه داوران بعنوان گوینده، گوینده کارآموز، مسئول سیستم زمان

، یا همزمان با انجام داوران رکننده و بطورکلی هر عنوان دیگری بغیر از کارآموز یا منشی، برگزامسئول صوت

همکاری بعنوان کارآموز یا منشی، بعنوان سابقه همکاری مورد قبول نخواهد بود. در هر جایگاه در هر روز 

 باشد.نفر می 2مسابقه حداکثر تعداد قابل قبول بعنوان کارآموز/منشی، 
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به مسابقه رسمی هیأت و یا فدراسیون  5، در حداقل داوری پیش نیازبل از برگزاری کالس ادی که تا ق: افر6تبصره

روز  5کالس و آزمون آن شرکت نمایند ولی تعداد این شرکت نموده باشند، همچنان باید در عنوان سوارکار 

 س داوری اولویت دارند.در کال خواهد بود. اینگونه افراد برای شرکت کارآموزی داوری برای ایشان قابل قبول

 :3درجه  یشرایط ارتقا به داور -2/1/8/32

 دیپلم کامل متوسطهمدرک داشتن  (1

  سال تمام 55سال تمام و حداکثر  25داشتن حداقل  (2

 (1/1/8/32 )ماده دارا بودن شرایط شرکت در کالس طبق موارد مندرج در (3

کمیتده  دارا بودن شرایط توسط  و تأییدرم مخصوص از طریق تکمیل ف معرفی از طرف هیأت سوارکاری مربوطه (4

  فدراسیون داوران

 گواهی رسمی احراز سکونت در استان مربوطه (5

شوند تا رسدیدن و احدراز مددرک    معرفی می 3: افرادی که از هر استان جهت شرکت در کالس داوری درجه 7تبصره

( معرفی شوند و در کلیده   3اوری درجهداوری همچنان باید توسط همان استان )استان معرف برای د یك درجه

مسابقات با نام همان استان در مسابقات انجام وظیفه نمایند، مگر اینکه محل سکونت این افراد با ارائه مدارک 

 معتبر، تغییر یافته باشد و کتبآ تقاضای تغییر استان داوری نمایند.

   (11/32 و 10/32)ماده طبق  یانات کتبدر امتح تیو موفق 3شرکت در یك دوره کالس مخصوص داوران درجه (6

 :2دوره داوری درجه  -2/8/32

 2داوری درجه  ارتقاء بهرایط ش: 

 گذشته باشد. (3 ×روز  365) سال تمام 3آن تاریخ برگزاری آزمون که از  3داشتن مدرک داوری درجه  (1

سال گذشته، با  3ها، در طی های استانهیأت یابه تأیید فدراسیون مسابقه  7حداقل  داشتن سابقه داوری در (2

 پرش 3دارا بودن مدرک داوری درجه 

توسط کمیته  طیفرم مخصوص و تأیید دارا بودن شرا لیتکم قیمعرفی از طرف هیأت سوارکاری مربوطه از طر (3

 داوران فدراسیون

  (11/32 و 10/32)ماده طبق  کتبی در امتحانات موفقیتو  2شرکت در یك دوره کالس مخصوص داوران درجه (4

ها یا مراکز آموزش عالی کشور، یا مدرک خارجی تائید شده از )فوق دیپلم( از دانشگاه داشتن مدرک کاردانی (5

 سوی وزارت علوم  

کنند و خود را دریافت می 3مدرک درجه  1395: شرط مدرک تحصیلی فقط برای داورانی است که از سال 8تبصره

 اند، مدرک دیپلم کافی است.خود را اخذ نموده 3رجه مدرک د 1395برای داوران قبلی که قبل از سال 

 الزامیست. 2( برای شرکت در دوره داوری درجه 4/8/32رعایت موارد مندرج در )ماده  (6

 :دوره داوری درجه یك -3/8/32

 1درجه  یداور ارتقاء به طیشرا: 

 گذشته باشد. (3 ×روز 365) سال تمام 3آن حداقل تاریخ برگزاری آزمون که از  2داشتن مدرک داوری درجه  (1

سال گذشته، با  3 یها، در طاستان یهاهیأت ایمسابقه به تأیید فدراسیون  7داشتن سابقه داوری در حداقل  (2

 پرش 2درجه  یدارا بودن مدرک داور

توسط کمیته  طیفرم مخصوص  و تأیید دارا بودن شرا لیتکم قیمعرفی از طرف هیأت سوارکاری مربوطه از طر (3

 اسیونداوران فدر

   (11/32 و 10/32)ماده طبق  کتبیدر آزمون  موفقیتداوران درجه یك و  کالسشرکت در یك دوره  (4

شده از  دیتائ یمدرک خارج ای، کشور یمراکز آموزش عال ایها ( از دانشگاهلیسانس) کارشناسیداشتن مدرک  (5

 وزارت علوم  یسو
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کنند و یم افتیخود را در 3مدرک درجه  1395سال است که از  یداوران یفقط برا یلیشرط مدرک تحص: 9تبصره

 است. یکاف پلمیاند، مدرک دخود را اخذ نموده 3مدرک درجه  1395که قبل از سال  یداوران قبل یبرا

 .ستیالزام یكدرجه  یشرکت در دوره داور ی، برا (4/8/32)ماده موارد مندرج در  تیرعا (6

  :های بازآموزی/ماندگاریکالس -4/8/32

درجه داوری، باید هر   ء( از تاریخ برگزاری آزمون منجر به ارتقا3و  2و  1درجه ) ی  پرش با اسبداوران ملّهمه 

شرکت ننماید تا زمان  در کالس یك از داوران که هر سال در کالس بازآموزی/ماندگاری شرکت نمایند. 2

و از  بکارگیری نخواهند شدبقات ق شده و در مساتعلیشرکت در دوره بازآموزی بعدی )حداکثر تا یکسال( 

المللی جلوگیری خواهد شد. در صورتیکه هر ی و بینداوری در همه سطوح ملّ ءهای ارتقامعرفی آنان به دوره

های موضوع این بند یك از داوران فوق، بمدت یکسال از زمان شروع تعلیق، بدون داشتن عذر موجه در کالس

 –تنزل یافته  2ترتیب درجه یك به ه ب) ال داوری قرار خواهند گرفت.شرکت نکنند، مورد نزول درجه یا ابط

داوری و مردود شدن در  اءگردد( در ضمن شرکت در کالس ارتقابطال داوری می 3و درجه   3به درجه  2درجه 

 باشد.آن، بعنوان شرکت در کالس ماندگاری/ بازآموزی مورد قبول می

شود که کالس بازآموزی در سطح کشور در آن دوره ابطال، بشرطی اعمال می موارد تعلیق و نزول درجه یا :10تبصره

 زمانی برگزار شده باشد.

 :سطح یك فدراسیون جهانی المللی ی بیناوردوره د -5/8/32

 (گذشته باشد.4× روز 365سال تمام ) 4آن حداقل تاریخ برگزاری آزمون داشتن مدرک داوری درجه یك که از  (1

بار در طی چهدار   4ها و یا فدراسیون، به تعداد حداقل به عنوان سرداور در مسابقات استانسابقه انجام وظیفه  (2

 سال قبل از سال اعزام به کالس 

 یبار در ط 3، به تعداد حداقل های کشوریی و یا قهرمانیرویدادهای ملّسابقه انجام وظیفه به عنوان داور در  (3

 سال قبل از سال اعزام به کالس  چهار

 (4/8/32)ماده های بازآموزی/ماندگاری طبق موارد مندرج در ظم در کالسشرکت من (4

 دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی )لیسانس(  (5

 سال تمام )مقررات فدراسیون جهانی( 60داشتن حداکثر  (6

 که توسط ممتحنین منتخب فدراسیون بصورت کتبی و در حد نیاز برای شرکت در دوره تسلط به زبان انگلیسی  (7

 درصد از سواالت را پاسخ دهند. 60شود و الزم است حداقل شفاهی انجام می

 المللی جهت اعزام به دوره بین FEIو سهمیه کمیته داوران پرش با توجه به نیاز کشور  معرفی توسط (8

  :بازنشستگی  -6/8/32

ن نام در لیست داوران سالگی برسند به عنوان بازنشسته اعالم خواهند شد ولی با همی 70داورانی که به سن 

 انجام وظیفه نمایند. ونیناظر فدراس ای توانند در کمیته پژوهش و خواهند بود این افراد می

محل اقامت  در مسابقات استان تواند فقطشرایط ذیل را داشته باشد میسال  70 یکه داور باال ی: در صورت11تبصره

 :بپردازد یبه داور خود

 .باشد ی یا باالترملّ یك مدرک داوری درجه یدارا  (1

 د.باش یجسمانروحی و سالمت  یدارا  (2

 یا سرداور باشد. رآئی در انجام وظایف بعنوان داوردارای کا  (3

 :مدارک خارجی -9/32

ی پرش با اسب صادر شده توسط فدراسیون سوارکاری کشورهای دیگر ملّ رک داوریاافرادی که دارای مد

سازی در آزمون معادل ،بررسی توسط کمیته داوران انجام پس ازک خود باید ضمن ارائه اصل مدرباشند،  می
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ترتیب منجر به ه ، ب 60یا  70یا  80نمره بوده و کسب حداقل نمره  100شرکت نمایند. این آزمون دارای 

 ی ایران خواهد شد.معادل سازی مدرک داوری درجه یك، دو یا سه ملّ

 :های داوریکالسنحوه برگزاری بندی و زمان  -10/32

باشد. روزهای اول و دوم شامل روز می سهبمدت  (1و 2و  3درجه )های داوری کالس زمان برگزاری هر یك از (1

باشد. روز می ساعت 9های استراحت و غذا معادل ساعته بوده که کل زمان کالس با احتساب زمان 2جلسه  4

که کل زمان کالس با یقه زمان آزمون کتبی بوده دق 90ساعته بعالوه  2جلسه  3سوم )روز پایانی( شامل 

 باشد.یساعت م 9استراحت و غذا معادل  یهااحتساب زمان

 ات ملّیهای داوری برای هر درجگردد. کالسسال برگزار می 2های پیش نیاز داوری حداکثر یکبار در هر کالس (2

( و 1و سال سوم درجه  2سال دوم درجه  ،3شود به ترتیب )سال اول درجه برگزار می سال یکبار 3حداکثر هر 

 شود.های بازآموزی/ماندگاری هر سال یکبار برگزار میکالس

 شود.ای در کشور انجام میهای داوری با در نظر گرفتن نیازسنجی و توزیع منطقهبرگزاری همه کالس (3

 :داوری کالس برگزاری آزمون هاینحوه  -11/32

در طی کالس داوری که مربوط به نمره از سرفصل دروس  100با کتبی صرفآ  به شکل :3داوری درجه  آزمون (1

نمره از  10 . همچنینضروری استآزمون نمره در   100نمره از  60 کسب و شود، گرفته خواهد شد می ارائه

 .باشد می متون مقررات پرش با اسب درباره اطالعات الزم به زبان انگلیسی از نمره  100

کالس  یاز سرفصل دروس مربوط به داوری که در طنمره  100با  صرفآ کتبیه شکل ب :2داوری درجه  آزمون (2

نمره از  15 همچنینضروری است. آزمون نمره در  100نمره از  70کسب  وشود، گرفته خواهد شد  ارائه می

 باشد. متون مقررات پرش با اسب میاز یسینمره درباره اطالعات الزم به زبان انگل 100

کالس  ینمره از سرفصل دروس مربوط به داوری که در ط 100با  صرفآ کتبی شکله ب :رجه یكداوری د آزمون (3

نمره از  20 نیست، همچنا نمره در امتحانات ضروری 100نمره از  75کسب  شود، گرفته خواهد شد و ارائه می

 باشد. ازمتون مقررات پرش با اسب می یسینمره درباره اطالعات الزم به زبان انگل 100

 

 کمیته پژوهش (33ماده 

 نماید. عنوان رئیس انجام وظیفه میه عضو بوده که یکی از آنها ب 2 حداقل کمیته پژوهش متشکل از -1/33

تجربده   با یك افراد این کمیته باید همگی آشنا به ورزش سوارکاری بوده و حداقل یکی از آنها باید داور درجه -2/33

 باشد.یا دارای مدرک باالتر 

باشد. شدرح   می انخارج از زمان داوری هیأت داور ظیفه کمیته پژوهش رسیدگی به اعتراضات و شکایات درو -3/33

 کامل وظایف این کمیته در فصل انضباطی آمده است.

کده   همده مسدابقات و رویددادهایی   اجباری نبوده اما در  یملّ والمللی بین در رویدادهای  وجود کمیته پژوهش -4/33

 ... ( وقهرمانی مدالکین   –قهرمانی استان  –شوند الزامیست )قهرمانی کشور نی، برگزار میتحت عنوان قهرما

 .خواهد بودکمیته داوران  عهده، به باشد که دارای کمیته پژوهش نمی یوظائف کمیته پژوهش در مسابقات

 

 

 

 کالنتران (34ماده 

و کنترل شدالق،   (Rapping)محتاط کردن اسب  رحمی، جهت اجرای دقیق مقررات که عمدتاً در ارتباط با بی -1/34

براساس شرایط مانژهای تمرین و باشد، کمیته برگزار کننده  ها، لباس، زین و تجهیزات و غیره می مهمیز، دهانه

اسداس   بدر کالنتر میدان تمرین و یك یا چند نفر سرحداقل یکنفر را بعنوان  گرمکن و تعداد شرکت کننده باید
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نمایند( انتخاب کند. این میبعنوان کالنتر )که زیر نظر وی انجام وظیفه رگزاری مسابقه، اهمیت و وسعت محل ب

 های محوطه مسابقه را خواهند داشت.افراد اجازه ورود به کلیه قسمت

باید به محض ورود اسب به میدان تمرین در آنجا حضور داشته و کلیه موارد را به هیأت داوران و یا  یك کالنتر -2/34

 ته پژوهش گزارش نماید.کمی

در مواقعی که در مسابقه یدك کالنتدر وجدود دارد     ظیفه خواهند کرد.سرکالنتران براساس شرایط زیر انجام و -3/34

انتخاب شود. جهت مطالعه بیشتر بده کتداب سدرکالنتران و کالنتدران میددان       کالنترانوی باید حتماً از لیست 

 ود.مراجعه ش ، چاپ فدراسیون سوارکاریتمرین

 بندی کالنتران:درجه -4/34

 .درجه سرکالنتر ملّی به شرح زیر می باشد 3دارای فدراسیون سوارکاری 

 ملّی 3کالنتر درجه  (1

 ملّی 2کالنتر درجه (2

 ملّی 1کالنتر درجه (3

این افراد حداکثر تا سطح مسابقات قهرمانی استان مجاز به فعالیدت بعندوان    :3ه کالنتر پرش با اسب درج -1/4/34

ها ممنوع است. استفاده از ایدن افدراد   ن بعنوان سرکالنتر در همه رویدادباشند. استفاده از این کالنتراتر میکالن

 ، ممنوع است.ی و باالتربعنوان کالنتر و یا سرکالنتر در رویدادهای ملّ

 ی حضور داشته باشند.کالنتر در رویدادهای ملّدستیار این افراد می توانند به عنوان  : 1 تبصره

 :ه، دارا بودن شرایط ذیل الزامیستاین درج اخذجهت 

 سال 55و حداکثر  25حداقل سن  (1

 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه (2

ماه از صدور آن گذشته باشد، یدا داشدتن سدابقه     12پرش با اسب که حداقل  3دارا بودن مدرک داوری درجه   (3

 قه در سطح استانمساب 5سوارکاری در رشته پرش با اسب در حد شرکت در حداقل 

روز مسابقه به تائیدد سدرکالنتر مسدابقه کده      10تعداد حداقل ه عنوان کالنتر کارآموز به شرکت در مسابقات ب (4

 المللی باشد، براساس تکمیل و امضا دفترچه مخصوص کارآموزیبین 2حداقل مدرک سرکالنتر سطح 

 فوق امکدان  2و  1ز احراز بندهای شرکت در کالس مخصوص آموزش کالنتران ) شرکت در کالس فقط پس ا  (5

 ست(ا پذیر

 در آزمون مربوطه   نمره 60کسب حداقل و شرکت در آزمون کالس مخصوص کالنتران   (6

 از طریق تکمیل و ارائه فرم مخصوصت استان مربوطه معرفی از طریق هیأ  (7

 پرش فدراسیون سوارکاری  تائید صحت شرایط اعالم شده توسط کمیته کالنتران  (8

عنوان ه ب تیمجاز به فعال المللیی و بینملّدر همه مسابقات افراد  نیا :2درجه پرش با اسب یملّکالنتر  -2/4/34

مجاز ولی در  ی تا سطح استانیهادادیروفقط در کالنتران بعنوان سرکالنتر  نیباشند. استفاده از ایکالنتر م

 است.  ی ممنوعرویدادهای ملّ

 :ستیالزام لیذ طیشرا ، دارا بودندرجه این ارتقا به جهت

 ال از تاریخ آزمون آن گذشته باشدس 1که حداقل   3درجه کالنتری  مدرک بودن دارا (1

 3درجه  با دارا بودن مدرک کالنتر رویداد 10 حداقل تعداده ب کالنتر عنوانه ب مسابقات در شرکت (2

 فوق امکان 2و  1 بندهای احراز از پس فقط کالس در شرکت) کالنتران آموزش مخصوص کالس در شرکت  (3

 (ستا ریپذ

 نمره در آزمون مربوطه  70شرکت در آزمون کالس مخصوص کالنتران و کسب حداقل   (4

 صو ارائه فرم مخصو لیتکم قیاستان مربوطه از طر تأیه قیاز طر معرفی (5
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 یسوارکار ونیپرش فدراس  کالنتران تهیاعالم شده توسط کم طیصحت شرا دتائی (6

 تیمجاز به فعالالمللی و بین یملّاستانی و افراد در همه مسابقات  نیا :1درجه ش با اسبپر یکالنتر ملّسر -3/4/34

 باشند.یم سرکالنتر عنوانه ی بو در مسابقات استانی و ملّ عنوان کالنتره ب

 :ستیالزام لیذ طیدرجه، دارا بودن شرااین  ارتقا به  جهت

 آزمون آن گذشته باشد خیال از تارس 1که حداقل   2ی درجه کالنتری ملّ مدرک بودن دارا (1

 2درجه یملّبا دارا بودن مدرک کالنتر  رویداد10حداقل تعداده سرکالنتر ب یا کالنتر عنوانه ب درمسابقات شرکت  (2

 فوق امکان 2و  1 بندهای احراز از پس فقط کالس در شرکت) کالنتران آموزش مخصوص کالس در شرکت  (3

 (ستا ریپذ

 نمره در آزمون مربوطه  75خصوص کالنتران و کسب حداقل شرکت در آزمون کالس م   (4

 و ارائه فرم مخصوص لیتکم قیاستان مربوطه از طر تأیه قیاز طر معرفی (5

 یسوارکار ونیپرش فدراس  کالنتران تهیاعالم شده توسط کم طیصحت شرا دتائی (6

 درجه سرکالنتر به شرح زیر می باشد: 3المللی نیز دارای فدراسیون بین-4/4/34

 (FEI Level I)1سرکالنتر سطح  (4

 (FEI Level II) 2سرکالنتر سطح  (5

 (FEI Level III) 3سرکالنتر سطح  (6

 :(FEI Level I)1سرکالنتر سطح ء شرایط اعزام به دوره ارتقا -5/4/34

 سال  55حداکثر سن  (1

 از تاریخ آزمون آن گذشته باشد. سال کامل 1که حداقل  1درجه  یداشتن مدرک سرکالنتر ملّ (2

 مسابقه 10ها و یا فدراسیون به تعداد حداقل عنوان سرکالنتر در مسابقات مختلف هیأته شتن سابقه بدا (3

 پرش فدراسیون سوارکاری کالنترانجهت شرکت در دوره، توسط کمیته  FEIتائید صحت شرایط معرفی به   (4

( براساس مقررات FEI Level II ,III) المللیهای ارتقاء سرکالنتران سطوح باالتر بینشرکت در کالس -6/4/34

FEI گردد.انجام می 

آزمون منجر  یبرگزار خی، از تاریکالنتران و سرکالنتران در سطوح ملّ همه :ی/ماندگاریبازآموز یهاکالس-7/4/34

که از  کالنتران/سرکالنتراناز  كی . هرندیشرکت نما ی/ماندگاریهر  سال در کالس بازآموز دیبا ،ءبه ارتقا

تا زمان شرکت  ،دیمزبور شرکت ننما یهاسال  در کالس 2بمدت ، آزمون منجر به ارتقا درجه یاربرگز خیتار

      ( مدرک آنان معلق اعالم شده و در مسابقات از آنان استفادهکسالی)حداکثر تا  یبعد یدر دوره بازآموز

خواهد شد. در  یریجلوگ یالمللنیبو  یدر همه سطوح ملّ کالنتران ءارتقا یهاآنان به دوره یشود و از معرفینم

، بدون داشتن عذر موجه در قیاز زمان شروع تعل کسالیفوق، بمدت  کالنتران/سرکالنتراناز  كیهر  کهیصورت

 قرار خواهند گرفت. درجه کالنتر/سرکالنترابطال  ایبند شرکت نکنند، مورد نزول درجه  نیموضوع ا یهاکالس

 مدرک ابطال کالنتر استانی و کالنتر استانی به یکالنتر ملّ –افتهیتنزل  ینتر ملّکالبه  یسرکالنتر ملّ بیترته )ب

 ( گرددیم

مورد  ی/ بازآموزیعنوان شرکت در کالس ماندگاره در آن، ب شدنو مردود  ءدر ضمن شرکت در کالس ارتقا

 باشد.یقبول م

 باشد.المللی میضوابط بین المللی طبقمراحل بازآموزی/ماندگاری و ارتقا سرکالنتران بین -5/34
 

 کادر فنی انتخاب  (35 ماده  
عهده کمیته داوران خواهد بود ه ، داوران و هیأت پژوهش( ب)سرداورشامل  تمامی مسابقات انتخاب کادر فنی در

بده عهدده    هدا( دستیاران و پارکورچین ،طراح مسیر)به عهده کمیته کالنتران و انتخاب  (سرکالنتر و کالنتران)و 
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. لدذا در  باشدمیفدراسیون سوارکاری و انتخاب )دامپزشکان( نیز وظیفه کمیته دامپزشکی کمیته طراحان مسیر 

 این خصوص الزم است موارد زیر رعایت گردد.

موارد زیر طبق مقررات فدراسیون جهانی )مقررات عمومی( و بر اساس شرایط و مقررات کشور ایران به  -1/35

 گردد:می های سنی دیگر و ارتفاعات باالتر اعمالرده Bبزرگساالن و  B1  هایشرح زیر در رده

( در و دامپزشك توانند بعنوان )سرداور، طراح مسیر، رئیس کمیته پژوهشطبق این مقررات افراد زیر نمی 

 مسابقات انجام وظیفه نمایند.

 فرزند( -همسر -برادر –خواهر -بستگان نزدیك شرکت کننده شامل )والدین 

 ك اسب شرکت کنندهمال 

 های شرکت کننده در مسابقات لیگ و تیمی، که قبآل بصورت حامی مالی، مدیر فنی، سرپرست و دامپزشك تیم

 کتبی معرفی شده باشند.

  سوارکار شرکت کننده در مسابقات 

 ( 2/35)ماده طبق مندرجات  تواند فقط دارای یك سمت باشد، بجز شرایطی که فردیرویداد یك فرد می هر در 

 عنوان ناظر فدراسیون منصوب شده باشد.ه ب

گردد، بندی سوارکاران و جهت انتخابی و ورودی قهرمانی کشور لحاظ میدر مسابقاتی که امتیاز آن برای رده -2/35

معرفی و ( 14ماده )طبق مدرک درجه یك ملّی، بعنوان ناظر فدراسیون  حداقلیك نفر داور یا طراح مسیر با 

 . گردداعزام می

تبصره: در صورتی که ناظر داور و یا کالنتر باشد. درجه وی باید معادل یا باالتر از درجه سرداور و یا سرکالنتر آن 

مسابقه باشد و باید بعنوان عضو هیئت داوران )درصورت داشتن مدرک معادل سرداور( یا سرداور )درصورت 

یفه ناظر فدراسیون، ارائه گزارش از برگزاری داشتن مدرک داوری باالتر( در آن مسابقه منصوب گردد. وظ

 باشد. مسابقه به فدراسیون و ارائه مشاوره فنی در صورت درخواست کمیته برگزاری می

، مگدر اینکده همزمدان    تواند مسئولیت ناظر فدراسیون را برعهدده بگیدرد  نمی رویداد یا مسابقهطراح مسیر آن تذکر: 

المللی باشد. در هر صورت بجدز در شدرایط   و باالتر بین 3المللی سطح دارای مدرک داوری و طراحی مسیر بین

 شود.خاص چنین انتصابی توصیه نمی

 

 هاعدم قبولی در دوره (36ماده 

منجملده    یلیبه هر دل یشرکت نموده ول کالنتران(  –طراحی مسیر  –آموزشی ) داوری  یهاکه در دوره یافراد

 دید با یمردود شوند، جهدت شدرکت در دوره بعدد    ط،یبودن شرا م واجدعد ایو  یعدم کسب حداقل نمره قبول

 گذشته باشد. یآزمون دوره قبل خیروز( از تار 365سال تمام ) كیحداقل 

 

 

 

 مدرسین    (37ماده 

ی تدا  هیتوج در همه سطوح اعم از (کالنتران –طراحی مسیر –داوری) اعم از هاهمه کالس  نیفهرست مدرس

 ی، در ابتددا یسدوارکار  ونیفدراس نینامه مدرسنیاساس آئ ، بریتا ارتقا و بازآموز یملّترین درجات یابتدای

 انتخاب خواهند شد. طیموجود واجد شرا نیهر سال از فهرست مدرس

 

 طراحان مسیر(   –کالنتران و سرکالنتران  – داورانکادر فنی )فهرست  (38ماده 
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روز پس از اتمام هر دوره،  45رجه و استان، حداکثر د كیبه تفک ونیپرش با اسب فدراس کادر فنیفهرست 

 تیقابل دسترس خواهد بود. آموزش و ترب یسوارکار ونیفدراس یکیشده و در درگاه الکترون یبه روزرسان

عنوان ه ب در مسابقات تیفعال یو تالش برا یریگیپ یباشد ولیم یسوارکار ونیفدراس فهیپرش وظ کادر فنی

عهده ه در مسابقات ب یعملکرد و کارآئ ،تیجد ،عالقه زانیبرحسب م (کالنتر و ... –ور دا –دستیار  -کارآموز)

  است. افرادتك تك 
 

 کالنتر و سرکالنتر(   –طراح مسیر  –ی داور ) فعالیت شناسنامه (39ماده 

ل قرار فعا کادر فنی اریکرده که در اخت هیته کادر فنیتحت عنوان شناسنامه  یادفترچه یسوارکار ونیفدراس

 شود.یآنها ثبت م یهاتیفعال هیو در آن کل ردیگیم

 

 شرایط انتخاب کادر فنی در مسابقات ملّی (40ماده 

شود عالوه بر اینکه اولویت انتخاب کادر فنی ها برگزار میی پرش با اسب که در استاندر تمامی رویدادهای ملّ

عدم وجود کادر فنی کافی، از مدارک تدا یدك درجده    های مجاورست، در صورت با کادر استان میزبان و استان

 .شودنمیتوان استفاده نمود. این ماده شامل طراح مسیر و سرداور تر هم میپائین

 

 طراحان مسیر (41ماده 

طراح مسیر در مسابقات پرش با اسب وظیفه طراحی مسیر، چیدن مسیر مسابقه به کمدك دسدتیاران خدود و     -1/41

 عهده دارد.ه قه را بتهیه نقشه مسیر مساب

مسدابقه وجدود    در روزمسیر مسابقه را چیده و امکان عدم حضور طراح مسیر  بایست شخصاطراح مسیر می -2/41

 ندارد.

عنوان طراح مسیر از لیست طراحان مسیر دارای مددرک  ه کننده مسابقات و رویدادها یك نفر را بکمیته برگزار -3/41

 گمارد.وظیفه به این سمت میالمللی جهت انجام ی یا بینملّ

 4و یدا   3، 2طراحی مسیر در مسابقات داخل کشور ایران، فقط مختص کسانی است که دارای مدرک سدطح   -4/41

المللدی  . طراحان مسیر بدین باشندایران می 1و یا  2، 3درجه ی (  و یا مدرک ملlevel II , III , IVّالمللی )بین

بایست اند میری به غیر از ایران دریافت نمودهیون جهانی با معرفی کشوسطح یك که مدرک خود را از فدراس

رزومه حداقل پنج سال فعالیت طراحی مسیر خود را جهت تأیید برای فعالیت به عنوان طراح مسیر در ایران  به 

 کمیته طراحان مسیر ارائه نمایند.

باشند و دارای کلیه شرایط ذکر شدده  ران میطراحی مسیر ای 1فقط طراحان مسیری که دارای مدرک درجه -1/4/41

 معرفی شوند.المللی بین( level Iتوانند جهت شرکت در دوره سطح یك )هستند، می FEIتوسط 

   :درجه بندی طراحان مسیر -5/41

 .شوندبندی میطبقه 1و  2، 3در کشور ایران طراحان مسیر به سه درجه  -1/5/41

 باشد:ت طراح مسیر به تفکیك درجات بشرح زیر میشرایط عمومی شروع فعالی -2/5/41

بنددی مانندد   سابقات بددون رده داشتن سابقه حضور در حداقل دو مسابقه رسمی پرش با اسب. بدیهی است م (1

 گردند. به عنوان مسابقات رسمی محاسبه نمی D1و  Eهای مبتدی، رده

 گردد.شامل دستیاران طراح مسیر نمی فوق: بند 1تبصره

 یپلم کامل متوسطهداشتن د (2

المللی به تعدداد حدداقل   ی یا بینرسمی دارای مدرک ملّمسیر سابقه کار بعنوان کارآموز در کنار یکی از طراحان  (3

 مسابقه پنج
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 سال 40سال سن و حداکثر  18داشتن حداقل  (4

ریافدت  عملدی( و د  –باال، شرکت در یك دوره کالس مبانی پارکورچینی )تئدوری  چهارگانهپس از احراز شرایط  (5

 قبولیگواهی 

طدراح مسدیر لیسدت     2پس از طی دوره مبانی پارکورچینی همکاری بعنوان دستیار طراح مسیر در کنار حداقل  (6

FEI  بده  در طی حدداقل دو سدال   ی رویداد ملّ 10در حداقل  2و یا  1)ایرانی یا خارجی( و یا طراح مسیر درجه

 رتأیید طراح مسیر رویداد و ثبت در دفترچه طراحی مسی

فدراسدیون   3توانند جهت شرکت در کالس طراحی مسیر درجده  افرادی که کلیه شرایط باال را احراز نمایند می (7

 اقدام نمایند.

 :3طراح مسیر درجه -3/5/41

 (2/5/41 )مادهاحراز کلیه شرایط  (1

 معرفی توسط هیأت استان مربوطه (2

 سال  50تمام و حداکثر  سن سال 21دارا بودن حداقل  (3

 حوه داوری مسابقات پرش با اسبآشنایی با ن (4

 و گذرانیدن امتحانات دوره با موفقیت به تأیید مدرس دوره 3شرکت در یك دوره کالس طراحی مسیر درجه (5

هدای  طراحی مسیر دریافت نمایند مجاز هستند در مسابقات پدرش بدا اسدب هیدأت     3درجه مدرک افرادی که  (6

 ی طراحی مسیر نمایند.های سنردهکلیه  Dکشور تا حداکثر رده  یهااستان

 حدداکثر دو یابند بایدد در طدول   طراحی مسیر ارتقاء می 3جه افرادی که به در :2حداقل شرایط معرفی به دوره  درجه

بار به عنوان دستیار طراح مسدیر در   پنجعنوان طراح مسیر ه بسه بار  حداقل، 3سال از تاریخ اخذ مدرک درجه 

 2مسدیری کده در مددت    طراحان  .فعالیت نمایدی درجه یك یا دو ی و یا ملّالمللکنار یکی از طراحان مسیر بین

المللدی و سدطح   مسابقه به عنوان دستیار طراح مسیر بدین  2 سال در کمتر از یك مسابقه بعنوان طراح مسیر و

رجده  یابند و برای قرار گرفتن دوباره در لیست طراحان مسدیر د یت نمایند یك درجه تنزل میی فعالیك و دو ملّ

 حضور یافته و گواهی قبولی مجدد دریافت نمایند. 3بایست در یك دوره طراحی مسیر درجهسه می

 :2طراح مسیر درجه -4/5/41

روز( از تداریخ صددور حکدم آن گذشدته      365×2سال تمام ) 2طراحی مسیر که حداقل  3داشتن مدرک درجه  (1

 باشد.

  سال کامل 55سال کامل و حداکثر  25دارا بودن حداقل  (2

طدراح   2دستیار طراح مسدیر در کندار    مسابقه به عنوان 3و به عنوان طراح مسیر مسابقه  6در حداقل  فعالیت (3

 المللی در حداکثر سه سالبین ی و یا مسابقاتی در مسابقات ملّالمللی و یا درجه یك ملّمسیر بین

  و گذرانیدن امتحانات با موفقیت 2شرکت در یك دوره کالس طراحی مسیر درجه (4

 C1تا حدداکثر رده   و کشور هاطراحی مسیر دریافت نمایند مجاز هستند در مسابقات استان 2افرادی که درجه  (5

 مسیر نمایند. یهای سنی دیگر طراحرده Cبزرگساالن و رده 

 مسدابقه  6یابند باید حدداقل در  طراحی مسیر ارتقاء می 2افرادی که به درجه  :1درجه معرفی به دوره شرایط حداقل 

در المللدی  طراح مسدیر بدین   2قل مسابقه بعنوان دستیار طراح مسیر در کنار حدا 3 وبعنوان طراح مسیر  Dرده 

مسدابقه بده    3سال در  3طراحان مسیری که در مدت  .طول سه سال از تاریخ اخذ مدرک طراحی مسیر نمایند

  مایند یدك درجده تندزل پیددا     عالیت ننالمللی فمسابقه به عنوان دستیار طراح مسیر بین 3عنوان طراح مسیر و 

بایسدت در یدك دوره طراحدی مسدیر     کنند و برای قرار گرفتن دوباره در لیست طراحان مسیر درجه دو مدی می

 حضور یافته و گواهی قبولی مجدد دریافت نمایند. 2درجه

 :1طراح مسیر درجه -5/5/41
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  سال تمام 60داشتن حداکثر 

  از تاریخ صدور حکم آن گذشته باشد. (2×365) سال تمام 2که حداقل طراحی مسیر  2داشتن مدرک درجه 

  مسابقه در رده حداقل  6انجام وظیفه در حداقلD بار دستیار طدراح   3عنوان  طراح مسیر و ه در سطح کشور ب

طدول  المللدی در  ی فدراسیون و یا مسابقات بینالمللی در مسابقات ملّاز طراحان مسیر بین نفر دومسیر در کنار 

 سه سال.حداکثر 

 یت قو گذراندن امتحانات با موف 1شرکت در یك دوره کالس طراحی مسیر درجه 

  ها تا حداکثر رده ی و استاننمایند مجاز هستند در مسابقات ملّمیطراحی مسیر دریافت  1افرادی که درجهB1 

  مسیر نمایند. یبزرگساالن طراح

 ّالمللی مجداز بده   قبولی در کالس سطح یك طراحی مسیر بین ی در صورت حضور وطراحان مسیر درجه یك مل

 باشند.بزرگساالن می Bطراحی مسیر مسابقات رده 

در  C رده مسدابقه  6یابند باید حداقل در طراحی مسیر ارتقاء می 1افرادی که به درجه  :1شرایط ابقاء در لیست درجه

یابندد و در صدورتیکه بعدد از    یك درجه تنزل میسه سال طراحی مسیر نمایند و در غیر اینصورت حداکثر طول 

 نمایند.می تنزل 3را احراز ننمایند به درجه  2تنزل نیز شرایط ابقاء در لیست درجه 

 فدراسیون جهانی باشد. 2 سطحبزرگساالن، طراح مسیر باید دارای حداقل مدرک  A1در رده   -6/5/41

  در ردهA  مسیر باید از بین طراحان مسیر بدا تجربده دارای حدداقل    طراح و رویداد قهرمانی کشور بزرگساالن

المللی که حدداقل در دو مسدابقه رده   بین 2طراحان مسیر درجه  فدراسیون جهانی انتخاب شود. 3مدرک سطح 

B توانند برای طراحی مسیر این مسابقات انتخاب گردند.می نیز اندهبه عنوان طراح مسیر فعالیت نمود 

طراحی مسیر شرکت و مردود شدوند جهدت    3های مبانی پارکورچینی و درجهبه هر دلیلی در دوره: افرادی که 2تبصره

 روز( از دوره قبلی گذشته باشد. 365شرکت در دوره بعدی باید حداقل یك سال تمام )

 :طراحی مسیر  مدارک خارجی  -6/41

باشدند،   مدی ی کشورهای دیگر طراحی مسیر صادر شده توسط فدراسیون سوارکاررک ابه افرادی که دارای مد

و گزارش  با ارائه اسناد و مدارک الزم ،رجعبسته به سطح کشور صادرکننده م توسط فدراسیون،پس از بررسی 

 خواهد شد.  ایران اعطاء طراحی مسیرمدرک معادل  سال گذشته، 5سوابق تأیید شده در حداقل 

 های طراحی مسیر:مدرسین کالس -7/41

 Levelو  Level IVطراحدان مسدیر   و یا  FEIمدرسین های طراحی مسیر باید از لیست سمدرسین کال -1/7/41

III .فدراسیون جهانی انتخاب شوند 

، مدرسین دارای مدرک ذکر شده در بند بداال بایدد دارای   یملّ 2و  3های درجه در خصوص مدرسین کالس -2/7/41

 یا دو ستاره باشند.مسابقه بین المللی یك و  3تجربه طراحی مسیر در حداقل 

باید دارای تجربه طراحدی   (1/7/41 )ماده، مدرسین دارای مدرک ذکر شده در 1های درجهمدرسین کالس -3/7/41

 ستاره باشد. 3المللی بوده به شرطی که حداقل یکی از مسابقات حداقل مسابقه بین 3مسیر در حداقل 

 لیست طراحان مسیر: -8/41

 باشد.می یدرجه و استان در سایت فدراسیون قابل دسترس لیست طراحان مسیر به تفکیك

 شناسنامه طراحی مسیر: -9/41

ای تحت عنوان شناسنامه طراحی مسیر برای کلیه طراحان مسیر فعال تهیه کرده فدراسیون سوارکاری دفترچه

ایدن   .گدردد ثبت مدی  های طراحی مسیر آنهاگیرد و در آن کلیه فعالیتکه در اختیار طراحان مسیر فعال قرار می

 باشد. بررسی ارتقاء و یا تنزل درجات میدفترچه به عنوان مدرک مورد تأیید جهت 
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ماه هر سال تکمیل و به همدراه   بهمناسیون را در موجود در سایت فدر Excelبایست لیست طراحان مسیر می

ی بده  و یك ملّ 2، 3درجات  عکس صفحات پر شده دفترچه مذکور به سایت فدراسیون ارسال نمایند. دارندگان

 باشند.المللی ملزم به انجام این کار میهمراه سطح یك بین
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 مسابقات پرش با اسب (42ماده
ز مواندع بدوده   مسابقه پرش با اسب نوعی امتحان از مجموعه اسب و سوارکار در شرایط مختلف در مسیری ا -1/42

 شود. بطوریکه طی این امتحان، انرژی، مهارت، اطاعت و سرعت اسب و همچنین تبحر سوارکار سنجیده می

موارد اختصاصی در مورد نحوه داوری و انواع خطاها و انواع مسابقات مختلف پرش با اسب در مقررات داوری  -2/42

 آمده است.

 

 مسابقات پرش با اسب هایرده (43ماده 

آورده ( 1-43) جدولدر ها  رده مشخصات فنیند و شرح شو های زیر تقسیم می مسابقات پرش با اسب به رده -1/43

 شده است.

 باشند. موارد می (1-43) جدولموظف به رعایت دقیق کادر فنی مسابقات : 1تذکر

 رده پونی -1

 مبتدی های رده -2

 Eرده  -3

 +(Aالی  D1)های آزاد  رده -4

 (O3 ,O2, O1)ای  های مالکین غیرحرفه رده -5

 رده آماتورها -6

 های نژاد خالص ایرانیاسب -7

 رده اسب زائیچه ایران -8

 های جوانرده اسب -9

 

سالگی حق شرکت در این رده را دارند. بده اسدبی پدونی اطدالق      16سوارکاران تا سن  رده پونی سواران: -1/1/43

 149متر و بددون نعدل حدداکثر     تیسان 150شود که قد آن در محل جدوگاه و در سطح صاف با نعل حداکثر  می

اسب گواهی برای یکبار در عمر  ،عهده دامپزشك رسمی بوده و جهت آنه گیری ب متر باشد که این اندازه سانتی

 د.شو سالگی صادر می 4پس از سن 

د ایست بدون زمان، بدون سرعت و بدون باراژ که تنها طی یك راند  این رده متشکل از مسابقه رده مبتدی: -2/1/43

شود و سوارکار حداکثر دو دقیقه فرصت داشته تا مسیر مسابقه را طی کند. در این مسابقه به تمدامی   برگزار می

رده مبتددی مخصدوص    د شدد. ند خواهبنددی  مشدترکاً رده سوارکارانی که مسیر مسابقه را بدون خطا طی کنند 

 باشد: کنندگان زیر می شرکت

 ( نونهاالن ، نوجوانان وجوانان ،کلیه سوارکاران جدیدالورود )بزرگسال (1

 توانند اسب مبتدی بیاورند()سوارکاران رده سنی جوانان و بزرگساالن می های جدیدالورودکلیه اسب (2

و اسبی که رده مبتدی ) های آزاد استفاده نمایند. های کلیه ردهاز اسب توانند در این رده : سوارکاران مبتدی می1تبصره

E نیسترای سوارکاران مبتدی قابل استفاده را پر نکرده باشد ب) 

  شود.می برگزارنقدی  و بدون جایزهبا زمان مجاز بدون احتساب زمان  ،ییك راند بشکل این رده: Eرده  -3/1/43

بار رده مبتدی را بدون خطدا طدی کدرده     5که حداقل  ن و بزرگسال()جوا و سوارکاران مبتدی هااسب تمامی: 2تبصره

 .دنطی کنخطا  دونرا ب  Eردهنیز مرتبه  3باید  باشند

-می    نقدی برگزار  بدون احتساب زمان با زمان مجاز و بدون جایزه یك راندی، شکله ب این رده :D1 رده -4/1/43

 باشد(و مسابقات مخصوص برای این رده ممنوع می  C)مسابقات جدول شود.

دوبخشی -یك باراژ-A2 راندی طبق جدول را بصورت )یك D1مسابقات رده توانند می 3های سطح : استان3تبصره

 نمایند. بندی ردهو یا دو راندی( برگزار نمایند و سوارکاران را بر اساس خطا و زمان آنها 

 برگزار کنند. (4/1/43 )مادهرا مطابق  D1الزاماً باید رده  2و  1های سطح : استان2تذکر
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 بایستی کلیه شرایط ذیل را دارا باشند:این رده ن شرکت کننده در سوارکارا ای: رحرفهرده مالکین غی -5/1/43

 باشد.این مسابقات مخصوص سوارکاران رده بزرگسال می شرایط سنی:الف( 

سوارکار شرکت کننده و یا یکی از اعضای خانواده درجده یدك )پددر، مدادر،      شرایط قانونی مالکیت اسب:ب(   

 لك اسب و یا در مالکیت اسب شرکت کننده در مسابقه شریك باشد.خواهر و یا برادر( ما ،همسرفرزندان، 

 ای بودن:شرایط غیر حرفهج(   

 اسب دیگران را تعلیم نداده و سوار نشوند. ،در قبال دریافت پول 

 آموزش سوارکاری به سوارکاران ندهند. ،در قبال دریافت پول 

 اری نکنند.برای مقاصد تجاری و تبلیغاتی اسب سو ،در قبال دریافت پول 

باشد، مقدایرتی بدا   خرید و فروش اسب و دریافت جایزه نقدی در مسابقات بشرطی که تنها راه درآمد فرد ن :4تبصره

 ای بودن ندارد.شرایط غیر حرفه

سانتی متر باشد، شدرکت کدرده باشدند     130 ارتفاع که دور اول آن حداقل یمسابقاتدر  : سوارکاران این رده5تبصره

  شرکت نمایند. O1رده  توانند درنمی

د کده مدوارد فندی هریدك از     شو تقسیم می (O3و  O1 ، O2) سه ردهبه  ایغیر حرفه مالکین مسابقات -1/5/1/43

 آمده است.( 43-1)جدول های مسابقات  ها در جدول رده رده

مدالکین غیدر    مربدوط بده رده   فرمای جهت شرکت در مسابقات این رده بایستی کلیه مالکین غیر حرفه -2/5/1/43

 که ضمیمه این مقررات است را تکمیل نموده و ارائه نمایند.ای حرفه

)ولدی اجدازه    های آزاد استفاده نمایندد.  های کلیه ردهاز اسب توانند در این رده می رده مالکین سوارکاران -3/5/1/43

 را پر نکرده را ندارند( Eاستفاده از اسبی که رده مبتدی و 

شدده  هایی است که بدون توجه به نژاد در داخل ایران تولید این رده مختص اسب ایران: زائیچهرده اسب  -6/1/43 

 Dو  D1این مسابقات در دو رده  شوند.مینیز شامل این رده  های حامله وارداتی، کره مادیاناندو آموزش دیده

 شود.لحاظ میها در این رده بندی اسبکلیه موارد رده اًشود. ضمنبرگزار میبزرگساالن 

کمیته  این مسابقه توسط های شرکت کننده درشرایط اختصاصی اسب ایرانی: های نژاد خالصرده اسب -7/1/43

 .شده استفدراسیون اعالم  اسب ایرانی

 های جوان به شرح زیر خواهد بود.شرایط برگزاری مسابقات اسب های جوان:رده اسب -8/1/43

رده  و ارتفاع موانع برای مسابقات به ترتیب باشدمیساله(  8و  7،  6،  5) هایاسب مسابقات برایاین الف( 

 .خواهد بود( سانتیمتر 140و  130 -120 –110) هاسنی اسب

های سنی مشابه باشد ولی ارتفاع تغییر نماید. یا برای هر تواند برای تمام ردهپارکور و مسیر مسابقات میب( 

 رده مسیر تغییر نماید.

 ورتی که مسابقات مشترکاً برای دو رده سنی برگزار شد الزم است ارتفاع موانع میانگین دو رده باشد.  در صج( 

-برای اسبارتفاع موانع خواهد بود و  (سانتیمتر 115)ساله  6و  5های برای اسبمشترک مسابقه موانع مثال: ارتفاع 

 سانتیمتر( باید باشد. 135ساله ) 8و  7های 

را  Eو  فنی مربوط بده رده مبتددی  است که موارد ی سوارکارانها و ها مخصوص اسباین رده آزاد: هایرده -9/1/43

 e1u’33پشت سر گذاشته باشد.

ارتفداع و   .شوند و انواع مسابقات در آن قابل اجراستتقسیم می+ Aو  Aتا  D1قسمت  9ها به این رده -1/9/1/43

 است. آمده (1-43)ها در جدول مشخصات فنی این رده

 . لذا شرکتباشدمی (های آزادرده)تمامی های تمرین و آموزش اسباین رده برای  های آموزشی:رده -10/1/43

 .شودمیبرگزار ها ها و یا باشگاهها در آن مجاز است. مسابقات آن توسط هیأتتمامی سوارکاران و اسب
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 90از  به ترتیبارتفاع موانع در هر دور شود و طراحی و چیده میهای آموزشی، پارکور برگزاری رده برایالف( 

 کند.تغییر می سانتیمتر 140تا 

این امکان وجود  های آموزشیدر ردهولی تواند شرکت نماید. در دو رده میفقط هر اسب طبق مقررات ملّی ب( 

   هد داشت.نخوارا  یدیگر اجازه شرکت در رده دیگراما  هر اسب در یك رده دو بار شرکت نمایددارد تا 

 باشد.میو رده بندی های آموزشی فاقد جایزه ردهج( 

 و امددادی دو  دشواری تدریجی – فقط از نوع )بزن بشتاببرای رده نونهاالن برگزاری مسابقات مخصوص : 6تبصره

 باشد.نفره( مجاز می
 

 رده بندی سوارکاران (44ماده 

مرتبه تست ورودی را بدون خطا طی نمایندد   3باید ابتدا  جدیدالورود سوارکاران  :مبتدی سوار تست ورودی -1/44

 خواهد شد( ارائه)این تست از سوی کمیته پرش فدراسیون  تا مجوز شرکت در رده مبتدی را کسب کنند.

را  Eرا بدون خطا طی کنند تا مجوز ورود بده رده   مبتدی بار رده 5مبتدی باید حداقل های و اسبسوارکاران  -2/44

  .بدست آورند

های سدنی مخصدوص    مستقیم در رده پر کردن رده مبتدی: سوارکاران نونهال و نوجوان جدیدالورود پس از 1تبصره

و در صدورتی   کدرده نیز شرکت  Eبایست در رده سوارکاران جوان و بزرگسال می ولی ،هند کردخود شرکت خوا

 را دارند. های باالتررا بدون خطا بروند اجازه حضور در رده  Eمرتبه رده 3که 

  : اسب و سوار مبتدی در یك روز فقط مجاز هستند یك بار و در یك مسابقه امتیاز دریافت کنند.2تبصره

-)دورانددی مسدابقه   دور اول بدار  5در صدورتیکه  فقدط    Eو  سوارکاران مبتدی پس از عبور از رده مبتددی  -3/44

طدی نمایندد    خطدا  8حداکثر با را ( 130 )ارتفاع Cرده در سرعت(  Aباراژ و یا جدول  یك-مخصوص دوبخشی

 بزرگساالن شرکت نمایند.  باالترو  B1رده های  درتوانند می
 

 هابندی اسب رده (45ماده 

هدایی کده از قددرت پدرش بداالیی      بندی منظم بوده تا اسب بندی ایجاد یك سیستم گروههدف از انجام رده -1/45

کننددگان بطدور    های مختلف برای تمامی شدرکت  ه و مسابقات در ردهبرخوردار هستند به گروه باالتر انتقال یافت

 .آیدکنندگان فراهم  منصفانه برگزار شود تا فرصت برنده شدن برای تمامی شرکت

 باشد.ها سال تولد میمالک سن اسب :هابر اساس سن اسب بندی نحوه رده -2/45

 :سال  4دارای  حداقل قات شرکت می کنند وهائی است که برای اولین بار در مسابمختص اسب رده مبتدی

  کامل می باشند.

  ردهE: سال کامل باشند. 4بار رده مبتدی را بدون خطا طی کرده و دارای  5حداقل است که هائی مختص اسب  

  ردهD1: سال تمام باشند و شرایط ذکر شده در ذیل رده مبتدی را دارا  4ی است که دارای هائمختص اسب

 باشند.

  ردهD  وC1: سال تمام باشند 5ی است که دارای هائمختص اسب. 

  ردهC  ،B1  وB: سال تمام باشند 6ی است که دارای هائمختص اسب. 

  ردهA1 , A  وA:+ سال تمام باشند 7هائی است که دارای مختص اسب. 

 .دباشسال تمام می 8: حداقل سن اسب برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور بزرگساالن 1تبصره

های آزاد سال تمام برسد نیاز به پر کردن رده مبتدی ندارد و مجاز است در کلیه رده 9: اگر اسبی به سن 2تبصره

 شرکت نماید. 

 باشد.: در مسابقات تیمی نیز رعایت شرایط سنی باال الزامی می1تذکر
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 :بزرگساالن( هایبر اساس )رده اسب بندی نحوه رده -3/45

  اگر اسبی در ردهC یزه بگیرد حق شرکت در رده جاD1 .را بمدت یکسال ندارد 

 اگر اسبی در ردهB1   جایزه بگیرد حق شرکت در ردهD .را بمدت یکسال ندارد 

 اگر اسبی در ردهB   به باال جایزه بگیرد حق شرکت در ردهC1 .را بمدت یکسال ندارد  

 اگر اسبی در رده A1   وA  وA+  جایزه بگیرد حق شرکت در ردهC بمدت یکسال ندارد.  را 

شرکت کرده و گروه  همانرده تر توانند در پائینمی ،برندکه جایزه میاز هر گروه  ایرده باالترینها در اسب: توضیح

 زیر: حائز جایزه شوند. بشرح 
 

 

 بزرگساالن های شرکت کننده در مسابقاتهای اسببندی ردهگروه( 45-1)جدول 

B1-B- (A1-A-A+) C-B1-B C1-C-B1 D-C1-C D1-D-C1 
 

 

داخل تر تواند در یك گروه پایینفقط می ،اگر اسبی در باالترین رده هر گروه شرکت کند و جایزه نشود: 3تبصره

 شرکت نماید. مسابقه 

   بزرگسال به باال را دارند و در  C1 های وارداتی فقط اجازه حضور داخل مسابقه از ردهطور کلی اسبب -1/3/45

 اید خارج از مسابقه شرکت نمایند. به شرح زیر:ب Dو  D1یهارده

 . اندشدههایی است که در داخل ایران تولید و یا متولد مختص اسب Dو  D1 هایرده -الف

و یا از رده مبتدی مسابقات خود را  نمایند شرکت Dو  D1مسابقات در توانند ساله نیز می 5های وارداتی اسب -ب

 . کنندشروع 

توانند از اسب می 5و  4های و تبصره 2/3/45بند  بندی مطابقرده با توجه به 3 و 2 های سطحاً استانضمن -ج

 استفاده نمایند. Dو  D1 هایوارداتی در رده
 

      ها )گروهها اسب بندیبا توجه به رده ی کشور، سوارکارانهابا توجه به محدودیت اسب در استان -2/3/45

از  تر(پایین گروهتا دو  3( و در )استان سطح ترپایین گروهتا یك  2در )استان سطح  انندتومی (45-1 جدول

 استفاده نمایند. در مسابقاتها اسب

    نیز خود سطح هم هایاستان یدر مسابقات داخل 3و  2های سطح : این شرایط شامل سوارکاران استان4تبصره

های سطح پایین الزم است ی سطح باالتر در مسابقات استانهادر صورت حضور سوارکاران استانباشد. می

 نماید.رعایت بندی اسب خود را رده

اسب خود را بر باید ثبت نام های سطح باالتر خود شرکت کنند و اگر سوارکاران بخواهند در مسابقات استان

 . انجام دهند 2/3/45اساس شرایط آن استان برابر با بند 

در مسابقات  2/3/45 بند با شرایط هاهای سایر استاناز اسبتوانند می 3و  2های سطح تانسوارکاران اس: 5تبصره

  استفاده نمایند.داخلی استان خود 

-رده شود و سوارکاران موظف به رعایت شامل مسابقات کشوری و ملّی نمی 5و 4های ( و تبصره2/3/45) : بند2تذکر

 ود.خواهند بدر مسابقات ملّی بندی اسب خود 

شرکت نکند و یا شرکت کرده و  ای که جایزه داشته،باالترین رده اگر اسبی به مدت یك سال در مسابقات -3/3/45

و اگر دو سال یا بیشتر شرکت نکرد و یا جایزه  تر باز گرددپائین گروهتواند به یك داً میحائز مقام نشود مجدّ

 تر.گردد نه بیشتر بر میپایین گروهنگرفت فقط به دو 

را به مدت  Cدر رده  حضورهایی که در روز سوم شرکت کرده باشند حق اسبدر مسابقات قهرمانی کشور  -4/3/45

 . یکسال ندارند
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 باشد.روز آخر قهرمانی استان می ارتفاعبندی در مسابقات قهرمانی استان مالک شرکت اسب از لحاظ رده -5/3/45

آمده  (2/45ماده )که در ها مقررات سن اسببا رعایت مفاد شوند ارد میهائی که از خارج از کشور واسب -6/3/45

  حق شرکت در مسابقات را دارند.است 

ای به بندی را به تفکیك رده به صورت دورهباشند لیست ردهها موظف میهای سوارکاری استانهیأت -7/3/45

 فدراسیون اعالم نمایند. 

 

 فدراسیونرنکینگ و  بندی سوارکاران امتیاز (46ماده 

جدول ها  و ضریب رده( 1-46)جدول تعداد شرکت کنندگان در هر مسابقه بر اساس سوارکاران با توجه به  -1/46

 گیرند. امتیاز می (2-46)

کنند با توجه به نتیجه بهترین اسب آنها  امتیاز سوارکارانی که با بیش از یك اسب در هر مسابقه شرکت می -2/46

مقام کسب شده در  بندی وفقط بر اساس ردهامتیازات سوارکاران در ضمن  شود. اسبه میدر همان رده مح

 گیرد.مسابقات )استانی، ملّی و بین المللی( به وی تعلق می

 و دوبخشی Aسرعت طبق جدول -دوراندی – و باراژد -یك باراژ )ع انوا به مسابقات فقط هر رده امتیازات -3/46

  امتیازی برای سوارکار در بر نخواهد داشت. سرعتی ابقات مخصوصشود و مس داده می (مخصوص

 بندی انفرادی هم انجام پذیرد. سوارکاران در مسابقات تیمی امتیاز نخواهند گرفت مگر رده -4/46

)پایان به همراه سوارکار خواهد بود و با پایان سال  اندبدست آوردهبزرگسال  انسوارکار ی کهامتیازات -5/46

  .گرددمیحذف  هسالیکرسید  با سر هر سوارکار بلکه امتیازشود نمیصفر  ه(اسفندما

مسابقه )باالترین امتیازات سوارکار( در امتیازات  20 برای سوارکاران در طول یکسال ورزشی حداکثر :1تبصره

 شود.محاسبه می

ود امتیاز دریافت خواهند کرد. لذا در سوارکاران )نونهاالن، نوجوانان و جوانان( فقط در مسابقات رده سنی خ :2تبصره

امتیازی برای آنها نند، کجایزه دریافت  و صورتی که این سوارکاران در مسابقات رده سنی باالتر شرکت نماید

 گردد. گردد. ضمناً امتیازات سوارکاران )نونهاالن، نوجوانان و جوانان( در پایان هر سال صفر میمحاسبه نمی

)چه با اسب  نمایندکه در مسابقات پرش با اسب خارج از کشور شرکت می رانی مقیم ایرانای سوارکاران -6/46

توانند پس از تأیید فدراسیون می با ارائه مدرک رسمی های مقیم خارج(حمل شده از ایران و چه با اسب

 امتیاز شوند.ایران حائز  یی ایران در لیست امتیازبندو براساس مقررات ملّ های شرکت کردهبراساس رده

 شود. ها با هم جمع شده و به تعداد مشترکین تقسیم میامتیاز آن مقام  هنگام کسب مقام مشترک،: 3تبصره

 امتیاز دریافت نخواهند کرد.  داشته باشندبه شرح زیر صورتیکه خطا در  سوارکاران -7/46

و سرعت طبق مخصوص  دو بخشی –وراندی د -دو باراژ  –سوارکارانی که در دور اول مسابقه )یك باراژ  -1/7/46

  خطا و بیشتر باشند در هر صورت امتیاز دریافت نخواهند کرد. 12( دارای Aجدول

امتیاز دریافت سوارکار و یا بیشتر باشد  20در مسابقات دوراندی در صورتی که مجموع خطای دوراند  -2/7/46

  نخواهند کرد.

 باشند.الزم و ملزوم یکدیگر می بند باالهر دو  در مورد مسابقات دوراندی شرایط -3/7/46

 دنگیری کن اخراج شده و یا کناره و یا هر یك از دورهای مسابقه دوراندی در دور اول انی کهسوارکار به -4/7/46

 گیرد. مینامتیاز تعلق 
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 کنندگانتعداد شرکتبر اساس  امتیازات (46 -1)جدول 

 و  باالتر 40 36 تا 32 تا 28 تا 24 تا 20 تا 12 تا 5 مقام

1 8 10 12 14 16 18 20 
2 5 7 9 11 13 15 17 
3 3 5 7 9 11 13 15 
4 1 3 5 7 9 11 13 
5  2 4 6 8 10 12 
6  1 3 5 7 9 11 
7   2 4 6 8 10 
8   1 3 5 7 9 
9    2 4 6 8 

10    1 3 5 7 
11     2 4 6 
12     1 3 5 
13      2 4 
14      1 3 
15       2 
16       1 

 

  گیرد.نفر به سوارکار امتیاز تعلق نمی 5مسابقات با تعداد شرکت کننده کمتر از در 

 های به تمامی ردهB1 شوند( در مسابقات ملّی فدراسیون که در و باالتر بزرگساالن )که شامل رنکینگ می

 شود.نیز اعمال می 2/1(، ضریب 46-2جدول ) برگزار شود عالوه بر ضرایب و البرز( تهران)های غیر از استان

 

 (اسب و سوارکار) بر اساس ارتفاع مسابقات هاضرایب رده (46 -2)جدول  

 رده                  گروه سنی
 

C B1 B A1 A A+ قهرمانی کشور 

 3 5/2 2 5/1 2/1 5/0 - بزرگساالن

 2 - 5/1 2/1 1 - - نونهاالن -نوجوانان -جوانان

 

 قهرمانی کشور بزرگساالن رویداد (47ماده 

 شود.این رویداد طی سه روز با فاصله زمانی یك روز استراحت بین هر روز برگزار می :نحوه برگزاری -1/47

 Bدر رده  5/0با ضریب  Cجدول طبق به شکل سرعت  یك راند :روز اول

 A1رده  درمشابه با مسیر به شکل دو راندی  :روز دوم

  A ردهدر  غیر مشابهبا مسیر و راندی به شکل د :روز سوم

 انتخاب خواهند شد.قهرمانی کشور سوارکار برتر برای شرکت در روز سوم  20فقط روز دوم پس از برگزاری  -2/47

نفرات بین از  روز سوم برتر سوارکار 20 برایجایگزینی تحت هیچ شرایطی  جهت حفظ استاندارد مسابقه :1تذکر

 بعدی وجود نخواهد داشت.
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 های مسابقات قهرمانی کشور بزرگساالنرده( 47 -1)جدول 

 روز سوم روز دوم روز اول

 راند دوم راند اول راند دوم راند اول Cجدول 

B 
140 

A1 
145 

A1 
145 

A 
150 

A 
150 

  375سرعت   - غیر مشابه با مسیر دو راند 350سرعت  -مشابه  با مسیر دوراند یك راند

 مانع 11  -9 مانع 13 – 12 مانع 13 – 11 مانع 12 – 11

 : ترتیب ورود سوارکاران -3/47 

 روز اول: قرعه کشی

  روز اولبدست آمده از عکس خطای راند اول:  :روز دوم

 اول(  روز اول + خطای راند دو راند قبلی )خطایخطای مجموع راند دوم: عکس               

 راند اول: عکس خطای سه راند قبلی :روز سوم

 راند دوم: عکس خطای چهار راند قبلی               
  

گیری نمایند از دور رویداد حذف قهرمانی کشور اخراج شوند و یا کناره مسابقات: سوارکارانی که در هر راند 1تبصره

 خواهند شد.

 :بزرگساالن قهرمانی کشور انتخابی شرایط -4/47

قهرمانی کشور انی( براساس شرایط زیر حق شرکت در مسابقات سوارکاران ایرانی )دارای ملیت ایرفقط  -1/4/47

 بزرگساالن را دارند.

جهت شرکت در مسابقه  قبل سالیک تا قهرمانی کشور لیست امتیازبندی چهل و پنجمنفرات اول تا  -2/4/47

کاران دارای امتیاز مشترک باشند همگی سوار لیست پنجم و چهل شوند. اگر نفرقهرمانی کشور انتخاب می

 .خواهند بود امتیاز مجاز به شرکتآن مشترک در 

های کشوری مورد ملّی و جام مسابقات در امتیاز سوارکاران برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور، فقط :2تبصره

  گردد.و باالتر محاسبه می Bرده  تأیید فدراسیون در

جمعه قبل از اولین روز رویداد قهرمانی  2 حداکثر ات گذشتهبعد از قهرمانی کشور سال  : فقط مسابقاتی که3تبصره

برگزار شده باشد مبنای امتیاز رنکینگ و انتخاب سوارکاران برای شرکت در قهرمانی کشور  سال جاری کشور

 خواهد بود.

حضور در قهرمانی کشور را نداشته باشند در لیست رنکینگ  اجازهسوارکارانی که به علت محرومیت  -3/4/47

 شوند.وارد لیست میبه بعد  45از نفرات  تعداد خواهند شد و به همانشمارش ن

هیچ ، شرکت در مسابقات قهرمانی کشور برای انتخاب شده سوارکاران و یا عدم حضور صورت انصراف: در2تذکر

 جایگزینی وجود نخواهد داشت.

سانتیمتر( به  140) Bمسابقه از رده  3 توانند تعدادمیغیر از )تهران و البرز( ها های استانتمامی هیات -4/4/47

گردد را به باال، که تا قبل از قهرمانی کشور )تا دو جمعه قبل از قهرمانی کشور( در استان خود برگزار می

 فدراسیون اعالم نمایند تا امتیاز آن برای قهرمانی کشور محاسبه گردد. 

نیز  4/4/47های مورد اشاره در بند ر مسابقات استانها دامتیاز سوارکاران شرکت کننده سایر استان -1/4/4/47

 برای قهرمانی کشور محاسبه خواهد شد.

رنکینگ  45بعد از نفر که های غیر از )تهران و البرز( نفر سهمیه برای سوارکاران استان 5حداکثر  -2/4/4/47

 .گرددمیقهرمانی کشور دعوت مسابقات برای قرار گرفته باشند  قهرمانی کشور
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 نفر سهمیه فدراسیون )چه از داخل و چه از خارج لیست رنکینگ(  5حداکثر  -5/4/47

سوارکاران ایرانی )چه مقیم ایران و چه مقیم خارج از کشور( در صورتی که در آخرین لیست امتیازبندی  -6/4/47

(FEI rankingفدراسیون جهانی ) هزارم قرار داشته  هفته قبل از برگزاری رویداد قهرمانی کشور تا نفر تا دو

 .کشور را دارند اجازه حضور در مسابقات قهرمانیباشند 

 رویداد قهرمانی کشور نونهاالن، نوجوانان و جوانان (48ماده 

نوجوانان و جوانان طی دو روز با فاصله زمانی یك روز  نونهاالن، رویداد قهرمانی کشور نحوه برگزاری: -1/48

. در صورت خواهد شد انجامباراژ(  باراند ) سه ود. این رویدادها به شکلشاستراحت بین هر روز برگزار می

 .گرددیك باراژ برگزار می)اول، دوم و سوم(  هایمقام مشخص شدنراند برای  3اشتراک خطای 

 می باشد. (48-1)براساس جدول رده های مسابقه  -2/48
 وانان و جوانانرده های مسابقات قهرمانی کشور نونهاالن، نوج (48 -1)جدول  

 جوانان نوجوانان نونهاالن

 روز دوم روز اول روز دوم روز اول روز دوم روز اول

 یك راندی راند دوم راند اول یك راندی راند دوم راند اول یك راندی راند دوم راند اول

B 
110 

B 
110 

A1 
115 

B 
120 

A1 
125 

A 
130 

B1 
125 

1A 
130 

A 
135 

 با باراژ دو راندی مشابه با زمان دور دوم با باراژ دو راندی مشابه با زمان دور دوم با باراژ ر دومبا زمان دو مشابه دو راندی
 مانع( 10 - 8مانع(  )راند دوم  12 - 10)راند اول  مانع( 10 - 8مانع(  )راند دوم  12 - 10)راند اول  مانع( 9 - 8مانع(  )راند دوم  11 - 10)راند اول 

  کشی:نحوه قرعه -3/48

  راند اول: قرعه کشی :روز اول

 راند دوم: عکس خطای راند اول               

  اول روزو زمان دور دوم  ی دو راندخطامجموع عکس  :روز دوم

برای شرکت در روز دوم قهرمانی در رده نوجوانان و جوانان سوارکار برتر  20فقط  اولپس از برگزاری روز  -4/48

سوارکار را نداریم و تمامی شرکت کنندگان بجز  20در رده نونهاالن محدودیت  د.کشور انتخاب خواهند ش

 اند اجازه شرکت در روز دوم را دارند.و یا حذف شده انصراف دادهسوارکارانی که از دور مسابقه 

 از بین انتخاب شدهسوارکار برتر  20: جهت حفظ استاندارد مسابقه تحت هیچ شرایطی جایگزینی برای 1تذکر

 .نداردنفرات بعدی وجود 

مجاز به  خطامشترک باشند همگی سوارکاران مشترک در آن  خطایلیست دارای  به بعد نفر بیستماز اگر  :2تذکر

 خواهند بود.در روز دوم شرکت 

گردد و در صورت برابری خطاهای سه راند برای احراز مقام )اول، دوم و سوم( یك باراژ برگزار میی: رده بند-5/48

  .شوندبندی میزمان راند اول روز دوم رده مجموع خطا و قیمانده سوارکاران براساسبا
 

 :شرایط انتخابی قهرمانی کشور نونهاالن، نوجوانان و جوانان  -6/48

الزم است شرایط  باشنددر مسابقات قهرمانی کشور شرکت نکرده در صورتی که سوارکاران این سه رده سنی 

 بی قهرمانی کشور کسب نمایند.  زیر را به عنوان انتخا

  خطا طی نمایند. 12را مجموعاً حداکثر با به باال سانتیمتر  110رده  در مسابقه 3نونهاالن: حداقل 

  خطا طی نمایند. 12سانتیمتر به باال را مجموعاً حداکثر با  120مسابقه در رده  3نوجوانان: حداقل 

  :خطا طی نمایند. 12به باال را مجموعاً حداکثر با  سانتیمتر 130مسابقه در رده  3حداقل جوانان 
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سرعت  -دوراندی –دو باراژ  –: سوارکاران برای احراز شرایط انتخابی باال فقط دور اول مسابقه )یك باراژ 1تبصره

 ( مالک خواهد بود. مخصوص( و مجموع هر دو بخش )مسابقات دو بخشی Aطبق جدول

 (، جوانان، نوجوانان و نونهاالنگساالنبزر)رویداد قهرمانی استان  (49ماده 

بایست با توجه به می هابندی استانبا توجه به سطح در رده بزرگساالن هابرگزاری رویداد قهرمانی استان

 ضوابط زیر برگزار گردد.

ام رویداد  قهرمانی باید طی دو روز و حداکثر با یك روز استراحت بین دو مسابقه انج :1های سطح استان -1/49

 شود. 

 140حداقل ارتفاع موانع  باو ( 13-11) اول راند در با مسیر مشابه یا غیر مشابه با تعداد موانعدو راندی  روز اول:

  (Bسانتیمتر )رده 

 به بعد نفر بیستماز  اگرسوارکار برتر برای شرکت در روز دوم قهرمانی استان انتخاب خواهند شد.  20 -

 مجاز به شرکت خواهند بود. خطاهمگی سوارکاران مشترک در آن مشترک باشند  خطایلیست دارای 

 (A1سانتیمتر )رده  145حداقل ارتفاع موانع  که 2/2/238طبق ماده یك راند با باراژ  روز دوم:

گردد و باراژ برگزار مییك  (اول، دوم و سوم)مقام در صورت برابری خطاهای سه راند برای احراز  بندی:رده 

 شوند.بندی میرده دومروز  اولزمان راند  مجموع خطا و رکاران براساسباقیمانده سوا

رویداد  قهرمانی باید طی دو روز و حداکثر با یك روز استراحت بین دو مسابقه انجام  :2 های سطحاستان -2/49

 شود. 

 130ا حداقل ارتفاع موانع ب( و 12-11) اول راند در دو راندی با مسیر مشابه یا غیر مشابه با تعداد موانع روز اول:

 (Cسانتیمتر )رده 

 (B1سانتیمتر )رده  135حداقل ارتفاع موانع که  2/2/238یك راند با باراژ طبق ماده  روز دوم:

گردد و باراژ برگزار مییك  (اول، دوم و سوم)در صورت برابری خطاهای سه راند برای احراز مقام  بندی:رده

 شوند.بندی میردهزمان راند اول روز دوم  جموع خطا وم باقیمانده سوارکاران براساس

با ) با مسیر مشابه یا غیر مشابه بصورت دوراندیتواند در یك روز داد  قهرمانی میروی :3های سطح استان -3/49

  (C1سانتیمتر )رده  125انجام شود. حداقل موانع ( 12-11) اول راند در و با تعداد موانع (باراژ

گردد و باقیمانده سوارکاران باراژ برگزار می یك اولاحراز مقام صورت برابری خطاهای دو راند برای  در بندی:رده

 شوند.بندی میزمان راند دوم رده مجموع خطا و براساس

 2های سطح توانند مسابقات قهرمانی استان را با ضوابط استانهای سطح سه در صورت تمایل می: استان1تبصره

 مایند.  نیز برگزار ن

یك مسابقه های سنی برای این ردهالزم است  :مالکین(رده و  جوانان نونهاالن، نوجوانان،)قهرمانی استان  -4/49

 برابریصورت در  2و  1های سطح استاندر گردد. برگزار می (با باراژ) با مسیر مشابه یا غیر مشابه اندیردو

 .شودیك باراژ با احتساب زمان انجام می برای مقام اول 3ح در استان سطو  (، دوم و سوماول)خطا برای مقام 

های مربوطه در هیأت استان به تصویب ها متناسب با توانایی سوارکاران استان که در کمیته: ارتفاع این رده2تبصره

 .برگزار گرددرسیده 

قهرمانی استان موظف به  ها در صورت تمایل به برگزاری رویداد تحت عنوانهای سوارکاری استان: هیأت1تذکر

باشند در غیر اینصورت رویداد مذکور قانوناً بعنوان قهرمانی استان تلقی نخواهد شد و رعایت مفاد این ماده می

 شود.امتیازات کسب شده به حساب سوارکاران گذاشته نمی

 مسابقات قهرمانی استان فقط بایستی در همان استان برگزار شود. : 2تذکر

 به سوارکاران داده خواهد شد. فینالبر اساس ارتفاع در روز  مسابقاتازات در این : امتی3تبصره



                                                                                                                                                                                                                   9911سال     -آئین انهم و مقررات  مّلی مسابقات رپش با اسب                                 65

 ایقهرمانی مالکین غیر حرفه رویداد (50ماده 

 این رویداد توسط فدراسیون سوارکاری براساس شرایط ذیل برگزار می گردد:

 ستراحت بین دو مسابقه انجام شود. رویداد قهرمانی باید طی دو روز و حداکثر با یك روز ا نحوه برگزاری: -1/50

 با احتساب زمان راند دومدو راندی با مسیر مشابه یا غیر مشابه  روز اول:

 20  .لیست دارای  به بعد نفر بیستماز  اگرسوارکار برتر برای شرکت در روز دوم قهرمانی انتخاب خواهند شد

 شرکت خواهند بود.مجاز به  خطامشترک باشند همگی سوارکاران مشترک در آن  خطای

 سانتیمتر  130ارتفاع موانع  حداکثرکه  2/2/238یك راند با باراژ طبق ماده  روز دوم:

گردد و مقام )اول، دوم و سوم( یك باراژ برگزار میدر صورت برابری خطاهای سه راند برای احراز  بندی:رده 

 شوند.بندی میول روز دوم ردهزمان راند ا و ی سه راندمجموع خطا باقیمانده سوارکاران براساس

 ارتفاع موانع: -2/50

 سانتیمتر خواهد بود. 125حداکثر  دومدر راند و سانتیمتر  120اول حداکثر  راندارتفاع موانع در  روز اول:

 باشد.میسانتیمتر  130دوم حداکثر  در روزارتفاع موانع  روز دوم:
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 (Amateur owner license)ای مسابقات مالکین غیر حرفه شرکت درگواهی 
 

 بایستی کلیه شرایط ذیل را دارا باشند:این رده سوارکاران شرکت کننده در ای:  رده مالکین غیرحرفه
 

 شرایط سنی: -1

 سال به باال باشد. 22سن آنها  و باشندسوارکارانی که مجاز به شرکت در رده های بزرگساالن می  
 

 ونی مالکیت اسب:شرایط قان -2

      سوارکار شرکت کننده و یا یکی از اعضای خانواده درجه یك )پدر، مادر، فرزندان، خدواهر و یدا بدرادر( مالدك

 اسب و یا در مالکیت اسب شرکت کننده در مسابقه شریك باشد.
 

 شرایط غیر حرفه ای بودن: -3

 .در قبال دریافت پول اسب دیگران را تعلیم نداده و سوار نشوند 

 بال دریافت پول آموزش سوارکاری به سوارکاران ندهند.در ق 

 .در قبال دریافت پول برای مقاصد تجاری و تبلیغاتی اسب سواری نکنند 

 

 توضیحات:

خرید و فروش اسب و دریافت جایزه نقدی در مسابقات بشرطی که تنها راه درآمد فرد نباشد، مقدایرتی بدا    -1

 شرایط غیر حرفه ای بودن ندارد.

       سدانتی متدر و بیشدتر باشدد، شدرکت کدرده باشدند         130رکارانی که در رده هایی که دور اول مسدابقه  سوا -2

 شرکت نمایند. O1توانند در رده نمی

امضاء کننده زیر با دانستن مطالب ذکر شده  ........................... ............................... یبه شماره ملّ  ...........................................................................اینجانب 

باشم. لذا درخواست صدور گواهی جهت شرکت نمایم که کلیه شرایط ذکر شده را دارا میدر باال تأیید می

 ای را دارم.در مسابقات مالکین غیر حرفه

 نام و نام خانوادگی و امضاء:                          تاریخ :                                               
 

 محل تأیید هیأت سوارکاری استان

 نمایم.صحت مطالب ذکر شده را تأیید می

 تاریخ:                                                    امضاء دبیر هیأت:                                    مهر هیأت:
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 های مسابقات پرش با اسب و مشخصات فنی آنهارده (43 -1)جدول 

 رده سنی رده
ارتفاع موانع 

 )سانتیمتر(

 حداکثر عرض

 )سانتیمتر( موانع
 تعداد موانع

 سرعت )فقط یك گزینه در هر مسابقه قابل استفاده می باشد.(        تعداد و نوع موانع متوالی
 )متر در دقیقه(

حداکثر عرض 

 مانع آب )متر(
 یك مانع یحاتتوض

 دو بخشی 

 دو مانع 

 دو بخشی

 یك مانع

 سه بخشی 

 سه مانع

 دو بخشی 

یك مانع دو بخشی و 

 یك مانع سه بخشی

 
 بدون زمان مجاز  ثانیه 120زمان محدود      7-8 110 100 - 80 مبتدی

E 100-110 120 10-9      300   

D1 9-11 125 115-105 بزرگساالن      325   

D 

       325  9-10 100 90-80 نونهاالن

       325  9-10 110 100-90 نوجوانان

       325  10-11 120 110-100 جوانان

       350  10-11 130 120-110 بزرگساالن

 C1 10-12 135 125-120 بزرگساالن      350   

C 

       325  9-10 110 100-90 ننونهاال

       325  9-11 120 110-100 نوجوانان

       325  10-12 130 120-110 جوانان

       350  10-12 150 130-120 بزرگساالن

B1 
       350  10-12 135 125-120 جوانان

  متر      350 3 11-12 155 135-130 بزرگساالن

B 

       350  10-12 120 110-100 نونهاالن

       350  10-12 130 120-110 نوجوانان

  متر      350 3 10-12 140 130-120 جوانان

  متر      350 30/3 11-12 160 140-130 بزرگساالن

A1 

       350  10-12 125 115-110 نونهاالن

       350  10-12 135 125-120 نوجوانان

  متر      350 50/3 11-12 155 135-130 جوانان

  متر      350 50/3 11-13 165 145-140 بزرگساالن

A 

       350  11-12 130 120-110 نونهاالن

       350  11-12 140 130-120 نوجوانان

  متر      350 50/3 11-12 160 140-130 جوانان

  متر      375 4 12-13 170 150-140 بزرگساالن
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A+ 

       350  10-12 140 130-120 نونهاالن

       350  10-12 160 140-130 نوجوانان

  متر      350 4 11-13 180 150-140 جوانان

  متر      375 4 12-14 200 160-150 بزرگساالن

O1 9-10 120 110-100 مالکین غیرحرفه ای      325   

O2 10-11 130 120-110 مالکین غیرحرفه ای      325   

O3 10-12 135 125-115 مالکین غیرحرفه ای      350   

 صل مناسب پونی.عیناً مانند رده های نونهاالن اما با در نظر گرفتن فوا پونی 

 

 (43-1)جدول  مربوط بهتوضیحات 

 شود.حد و حدود موانع ذکر شده در جدول رده ها شامل کلیه باراژها نیز می (1

 بیشتر باشد. های ذکر شده در جدول باال سانتیمتر از حداکثر عرض 20تواند عرض تریپل بار می (2

سانتیمتر توسط طراح مسیر  10های ذکر شده تا حداکثر عرض و سانتیمتر( 3حداکثر تا  145فاع )در مسابقات با ارت سانتیمتر 5حداکثر ارتفاع ذکر شده تا  (3

 باشد.می قابل افزایش

 تواند در باراژها در صورت داشتن بی خطا، ابعاد برخی از موانع را در محدوده ذکر شده در جدول را افزایش دهد.طراح مسیر می (4

ها و تیرهای کوتاه، موانع خالی، نمای آب یا مانع آب ستفاده از موانع متوالی، اکسر موازی، موانع کم عرض مانند پنجرهطراح مسیر برای مانع اول مسیر، حق ا (5

 عریض را ندارد. در واقع مانع یك باید مانعی ساده و ترغیب کننده و دعوت کننده برای اسب باشد.

 از مانع تریپل بار استفاده نمود.توان ها، بخش دوم و سوم موانع متوالی نمیدر هیچیك از رده (6

و  اختیار داشتهدر انتخاب موانع متوالی طراحان مسیر  جوانان و باالتر( B1 -نوجوانان B -نونهاالن Bهای رده -باال به 130با ارتفاع )بزرگساالن در مسابقات  (7

 (43-1جدول )الزم است مطابق  هاها و قهرمانیمسابقات فینال جام)در نمایند  تعداد موانع متوالی را انتخابتوانند میبنا به صالحدید و شرایط مسابقات 

 (عمل نمایند

 مجاز است( E)استفاده از تیر روی زمین در زیر مانع در رده مبتدی و  .ها و اشکال آسان استفاده نمایدهای مبتدی طراح مسیر باید از موانع با رنگدر رده (8

 نباشد(مانژ لغزنده نیز کف  و متر باشد 60 ×متر  80ابعاد مانژ دارای حداقل انجام گیرد. ) مناسب ط کامالًمانع آب بزرگ باید در شرایاستفاده از  (9
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 کدددددارت اخددطدددددددار

 کدددددارت زرد

 .....................................................................عنوان مسابقه: 

 .....................................................................مسابقه:  تاریخ
 مشخصات فرد مسئول )سوارکار(

 ...............................................................................................نام : 

 .................................................................شناسه کاربری: 

 

 FEIاز قوانین عمومی   169،7ماده 

رئیس هیأت داوران، رئیس کمیته پژوهش، سرکالنتر یا ناظر فنی باید به فرد مسئول )سوارکار( را در  :7،1

    رویداد اخطار دهد. که یك کارت زرد دریافت خواهد کرد که مستقیماً و یا به روش دیگری به وی تحویل

ارت زرد نتوانند به سوارکار در طی مسابقه اعالم کنند. سوارکار باید حتماً بصورت شود. اگر بعد از صدور کمی

 روز بعد از مسابقه آگاه شود. 14کتبی تا 

اگر سوارکار در طی یکسال، در یك مسابقه یا مسابقات دیگری از یك کارت زرد بیشتر دریافت کند،  :7،2

رسمی توسط برگزار کننده مسابقه )فدراسیون سوارکاری یا  ماه بعد از اعالم 2سوارکار خود به خود باید برای 

 های استانی( معلق شود.هیأت
 

 FEIاز قوانین رویداد  527ماده 

با وجود هر کاری خالف قوانین عمومی، فرد مسئول از یك کارت زرد بیشتر در یك مسابقه یا رویداد دیگری 

ماه بعد از اعالم رسمی  2خود به خود برای مدت  در طول سال و برای خطای مشابه دریافت کند. فرد مسئول

 های استانی( معلق خواهد شد.سوارکاری یا هیأت برگزار کننده )فدراسیون

 

 )یك مورد را عالمت بزنید(جرائم 

 بی رحمی بااسب 

 رفتار نامناسب 

 سواری خطرناک 

 به سر نداشتن کاله سواری 

 سرپیچی از قوانین ورزشی قابل اجرا 

 مسئول رسمی: نام و امضاء
............................................... 

 امضاء فرد مسئول )سوارکار(:

 

 


