
 

 

 الزم االجرا میباشند.   1400کلیه مقررات درج شده از فرودین ماه 

 

 وانین مسابقات سوارهق                                        

   

 کلیات قوانین شوي سواري

 کلیه عوامل اجرائی مسابقات و مالكان موظف به رعایت عدم خشونت با اسبها بوده و در همه شرایط   -1 

 . تصمیم گیریها اولویت اولیه حفظ سالمت اسبهاي شرکت کننده در زمان برگزاري می باشد

خشونت هرگونه خشونت وبیرحمی با اسب از سوي شرکت کنندگان در طول مسابقات متناسب با نوع    -2

به  منجر به برخورد با فرد یا افراد خاطی خواهد گردید و در صورت تكرار فرد یا افراد خاطی براي بار اول

جریمه نقدي مبلغ معادل ثبت نام و بار دوم جریمه نقدي معادل ثبت نام و محرومیت سه جلسه از حضوردر 

 .ثبت ناممسابقات شو سواري و بار سوم به مدت شش ماه وجریمه نقدي معادل 

 هرگونه بی رحمی با اسب منجر به اخراج از میدان خواهد شد.  -3

دامپزشک و کالنتر مانژ تمرین موظف به جلوگیري از حضور اسبهانی که عدم سالمت آنها بشكل   -4

 .ظاهري مشهود ویا وجود زخمهاي شدید بر روي بدن اسب مشاهده می گردد می باشد

 د شدید در طول مسابقه توسط کالنتر میدان باعث اخراج اسب از میدانمشاهده لنگش و بروز آثار در -5

 .میگردد

 استفاده از شالق, مهمیز و دهنه هاي سنگین مجاز نمیباشد.  -6

 بیرحمی بااسب ,  ضربه به سر و صورت و گردن اسب موجب اخراج شرکت کننده توسط -7

 .واهد شدکالنتر میدان خواهد گردید ، با توجه به بند یک جریمه خ

میباشد  از کلیه لوازم غیر متعارف و غیر مجاز سوارکاري که باعث آزار و اذیت اسب گردد ممنوع استفاده  -8

. 



 

 

 خواهد بود. و دامپزشک کالنتر سرکالنتر و استفاده دهنه مناسب با نظر   -9

پاشنه نیم بوت و  سواري( و چكمه یا گتر شلوار  ,و لباس سوارکاري  استاندارد ) کت استفاده از کاله  -10

 .و داشتن بیمه ورزشی براي کلیه سوارکاران الزامی می باشدباشد.  3-2 چكمه سواري باید 

 .باشد60*40وبزرگتر از 200*40.ابعاد مانژ نباید کوچكتر از -11

 .سال تمام میباشد 5حداقل سن حضور اسب در مسابقات شو اسبهاي سواره  -12

 .ماهه و بیشتر مجاز نمیباشد 4شرکت مادیانهاي شیرده و آبستن  -13

 در کلیه مسابقات مسئول دوپینگ مجاز به نمونه گیري از هریک از اسبها به صورت اتفاقی ویا انتخابی

 خواهند بود و ممانعت از این کار از سوي هر کس باعث اخراج اسب و معرفی فرد خاطی به کمیته انضباطی

 .خواهد شد

 نحوه برگزاري مسابقات

 

 نفر داور وظیفه3در این نوع مسابقه بغیر از کالنتر میدان که وظیفه ایجاد نظم را در میدان بر عهده دارد  -1

 امتیاز دهی بصورت زیر را بر عهده خواهند داشت

توسط کلیه داوران از لیست داوران ملی مسابقات ورزشی اسب اصیل ایرانی فدراسیون سوارکاري کشور -2

 برگزارکننده انتخاب خواهند شد.

 گروه بندي ت کنندگان زیاد باشد اسبهارا به روشهاي زیربرگزارکننده می تواند در صورتی که تعداد شرک -3

 :نماید

 گروه هاي جنسیتی نریانها ومادیانها- 

 گروه بندي بر اساس سنی- 

توانند بر اساس سن و جنیست نیز تقسیم گروه بندي براساس نژاد ) که در این گروه بندي  اسبها می –  

 شوند(

 .درهرصورت نباید تعداد شرکت کننده در هر گروه کمتر از ده اسب باشد

 اجراي گام هاي قدم , یورتمه و چهار نعل جمع اجباري است. -4

در صورتیكه شرکت کننده اي مایل به اجراي چهار نعل بلند میباشد قبل از ورود به میدان باید به  -5

 سرکالنتر اطالع دهد. 

در صورتیكه شرکت کننده اي حرکت خاص نمایشی با اسب خود میخواهد انجام دهد قبال باید به  سر  -6

 کالنتر اطالع دهد. 



 

 

دقیقه میباشد. پس از پایان این زمان سرکالنتر  5دگان در میدان حد اکثر زمان هر یک از شرکت کنن  -7

 شرکت کننده را به خارج از میدان هدایت خواهد کرد. 

  

 کادر رسمی مسابقه 

 کالنتر مانژ تمرین حداقل یک دامپزشک مورد تایید 2 -کالنتر میدان سر -داور5الی 3شامل 

می باشد و هزینه ناظرین به  سوارکاري فدراسیون مسابقات ورزشی  کمیته  مورد تایید  ناظر  -فدارسیون

 .است عهده برگزار کننده

تر و داوران مسابقه از لیست کادر رسمی کمیته مسابقات ورزشی اسب اصیل باید انتخاب کالنتران , سرکالن

 شوند. 

 در تمام طول مسابقه کادر مسابقه مسئول اجراي این قوانین میباشد.

 ر:وظایف کاد

سرکالنتر مسابقه بر کلیه اتفاقات مسابقه مسلط بوده و میتواند تصمیمات الزم را براي بهبود و حفظ و نظم و 

 از همه مهمتر سالمت اسبها اتخاذ نماید. 

کالنتران و سرکالنتر میتوانند هر یک از شرکت کنندگانی را که در اجراي قوانین تخطی نمایند اخراج 

 نمایند. 

 رکالنتر در طول مسابقه بر کل  مسابقه نظارت خواهند داشت . کالنتران  و س

ناظر فدراسیون میتواند در صورتیكه موردي را مغایر قوانین و سالمت اسب تشخیص داد به سرکالنتر , برگزار 

 کننده و شرکت کنندگان  تذکرداده و یا شرکت کننده اي را با اطالع سرکالنتر از مسابقه اخراج نمایند. 

مسابقه  باید فرم مخصوص  گزارش مسابقه را کمتر از یک هفته به کمیته مسابقات ورزشی اسب اصیل ناظر 

 ظر به ضمیمه این قوانین میباشد. ایرانی ارسال نمایند. فرم مخصوص گزارش نا

سر کالنتر مسابقه باید فرم مخصوص گزارش مسابقه را کمتر از یک هفته به کمیته مسابقات ورزشی اسب 

 ایرانی ارسال نماید. فرم مخصوص گزارش سرکالنتر به ضمیمه این قوانین میباشد.اصیل 

   



 

 

 

 : شرکت در مسابقه   شرایط

 سوارکاري فدراسیون میكروچیپ داشتن به ملزم سواره  هاي مسابقه   کننده شرکت هاياسب کلیه  -1

 باشد.می

 مجوز میدان به ورود براي  باید باشندمی سواره  هاي مسابقه در شرکت به مایل که سوارکارانی -2

 .باشند داشته را مربوطه سواره  مسابقه در سواري

 از  یكی  توسط که توجیهی کالس در   سواره مسابقه هر از ) مجوز(قبل  میدان به ورود کارت -3

 به مربوطه شهرستان و استان هیئت  هماهنگی با  میشود برگزار فدراسیون سوارکاري مربیان

 .شد خواهد داده سوارکاران

 

 شرایط دریافت مجوز

   ها کالس این تاریخ - سواره  هاي مسابقه سوارکاران مخصوص آموزشی هاي دوره در شرکت -1

 . شودمی اعالم فدراسیون سایت طریق

 شرکت در کالس توجیهی قبل از مسابقه . -2

 شرایط برگزاري ) برگزارکننده(

 فدراسیون ایرانی اصیل اسب ورزشی مسابقات کمیته با برگزاري براي  باید سواره هاي مسابقه کلیه -1

 مجوزهاي اخذ براي مربوطه  شهرستان سوارکاري  هیئت و استان سوارکاري  هیئت ،  سوارکاري

در غیر اینصورت مجاز به برگزاري نمیباشند و در صورت تخطی براي دو سال  نمایند هماهنگی الزم

 متوالی از برگزاري مسابقه محروم خواهندشد. 

برگزارکننده اي که دو گزارش منفی در طی یک سال  داشته باشد براي یک سال از برگزاري  -2

 مسابقه سواره محروم خواهد شد. 

 تهیه استان هیئت توسط ایرانی اصیل اسب ورزشی مسابقات کمیته طرف از  میدان به ورود برگه -3

 گیرد.می قرار شهرستان هاي هیئت اختیار در میشود

 

 


