
 کمیته ورزشی اسب اصیل

 سواره مصوبه  یمسابقات شوها ینقوان

 1/2/79سوارکاری مورخه  یونفدراس یعرب و بوم یورزشی اسبها یتهجلسه کم

ستانها و پس از ابالغ براي تمام .ا یهرا ته یرز ینقوان یتهکم ینسواره ا يدر برگزاري شوها ینظر به هماهنگ

  یباشدالزم االجراء م

 قوانین شوي سواري  یاتکل

  طیعدم خشونت با اسبها بوده و در همه شرا یتعوامل اجرائی مسابقات و مالكان موظف به رعا یهکل-1

 .شرکت کننده در زمان برگزاري می باشد  يحفظ سالمت اسبها یهاول یتاولو یریهاگ یمتصم

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

ار اول براي بافراد خاطی  یاو در صورت تكرار فرد  یدافراد خاطی خواهد گرد فرد یا  منجر به برخورد با

معادل ثبت نام و محرومیت سه جلسه از حضور  نقديجریمه و بار دوم به جریمه نقدي مبلغ معادل ثبت نام 

 .معادل ثبت نام جریمه نقديدر مسابقات شو سواري و بار سوم به مدت شش ماه و

از حضور اسبهانی که عدم سالمت آنها بشكل  یريکالنتر مانژ تمرین موظف به جلوگدامپزشک و -3

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

بقه باعث اخراج اسب از مسا یداندر طول مسابقه توسط کالنتر م یددرد شد ارآث زمشاهده لنگش و برو-4

 .یگرددم

ظور از من یدواستفاده نما ژو درسا فقط از شالقهاي استاندارد پرش یتوانددر طول مسابقه سوارکار م-5

در  یشترب یجانه یجادبهتر اسب بوده و استفاده جهت ا یتوهدا اثرهأ یتاستفاده از شالق صرفا جهت تقو

 خواهد شد  اوراند ياز سو یازاسب باعث کسر امت

رحمی بااسب ، ضربه به سر و صورت و گردن اسب موجب اخراج شرکت کننده توسط هرگونه بی-6

 با توجه به بند یک جریمه خواهد شد.،  یدخواهد گرد یدانکالنتر م



 شودیاز مهمیزهاي متعارف و استاندارد سوارکاري که در مسابقات پرش و درساژ استفاده م استفاده-7

 یتواندم دانیکالنتر م ینصورتا یرمجاز بوده و در غ یدننما یجادزخمی در بدن اسب ا یچگونهبشكلی که ه

 .یدمنع نما یزسوارکار را از استفاده مهم

 اسب گردد ممنوع یتمجاز سوارکاري که باعث آزار و اذ یرمتعارف و غ یرلوازم غ یهاستفاده از کل -8

 و استفاده دهنه مناسب با نظر دامپزشک و و کالنتر یباشدم

 ورزشی براي کلیه سوارکاران الزامی می باشد. یمهاستاندارد و داشتن ب يکاله سوارکار استفاده از-9

 باشد. 41*61. وبزرگتر از 41*21کوچكتر از  یدابعاد مانژ نبا-11

 . یباشدسال تمام م 4حداقل سن حضور اسب در مسابقات شو اسبهاي سواره  -11

  .یباشدمجاز نم یشترماهه و ب 4و آبستن  یردهش یانهايشرکت ماد -12

 یانتخاب یاو یاز هریک از اسبها به صورت اتفاق یريمجاز به نمونه گ ینگدوپ مسئولمسابقات  یهدر کل

 یباطضنا یتهبه کم یفرد خاط یهر کس باعث اخراج اسب و معرف يکار از سو ینخواهند بود و ممانعت از ا

 شد واهدخ

 نحوه برگزاری مسابقات 

 .یدمسابقات را به دو روش برگزار نما ینا یتواندکننده م برگزار

 سواره  یشینما مسابقات-1

مشخص شده که   یخود را در یک محدوده زمان یشیروش شرکت کننده می تواند حرکات نما یندر ا*

 اتركر یدانبگذارد و پس از اتمام زمان م یشمسابقه به نما یدانباشد در م یقهدق 5از  یشب یتواندحداکثر نم

 .نماید

ب هنر اس یشو سوارکاران صرفاجهت نما یگیردصورت نم یده یازداوري و امت یچگونهروش ه ینا در*

  .دشدهرده بندي انجام نخوا یچگونهو ه یگردندخود در مانژ حاضر م

 مسابقات امتیازی *

 یفهوظ داورنفر  3بر عهده دارد  یداننظم را در م یجادا یفهکه وظ یداننوع مسابقه بغیر از کالنتر م یندر ا*

 را بر عهده خواهند داشت یردهی بصورت ز یازامت



  یگرددداور اول : از سوارکاران با تجربه و آشنا به سواري کالسیک انتخاب م

انتخاب  در سطح ملی یشیبرجسته و شناخته شده سوارکاري بومی وحرکات نما یداز اسات دوم و سوم : داور

 .یشوندم

 نحوه امتیاز دهی داور اول *

 یازشده از یک تا ده امت یینتع یردر مس یورتمههماهنگی اسب و سوار و اجراي صحیح قدم و  

در  یهر یک از داوران بر اساس تناسب اندام و زیبایی شناسی در حرکت ، فیگور مناسب و  هماهنگ

 یازحرکتها از یک تا ده امت

 يرده بند ازیامت یشترینب یبدو سوارکاران به ترتهرسوارکار حاصل جمع نمرات سه داور خواهد بو امتیاز-

 یشوندم

 يه بندباشد اسبهارا به دو روش گرو یادکه تعداد شرکت کنندگان ز یبرگزارکننده می تواند در صورت -

  یدنما

 نریانها ومادیانها یتیجنس يگروه ها-1

 نیبر اساس س يگروه بند-2

 کمتر از ده اسب باشدتعداد شرکت کننده در هر گروه  یددرهرصورت نبا 

 حضور ناظر متناسب با کمیته ورزشی فدارسیون خواهد بود.

 کادر برگزاری:

انژ تمرین حداقل یک دامپزشک مورد تایید دو کالنتر م -دو کالنتر میدان -وردا 5الی  13شامل 

کننده رگزار به عهده ب  می باشد و هزینه ناظرین ناظر متناسب با نظر کمیته ورزشی فدراسیون -فدارسیون

 می باشد.


