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 رگفتاپیش

هم طراز  و های اصیلبه تولید اسباندرکاران صنعت اسب دستو تمایل افزون صنعت اسب با توجه به رشد روز

جهانی مورد  استانداردهای براساس در مسابقات، های شرکت کنندهبندی اسبلزوم رده جهانی یبا معیارها

همچنین امکان  و یالمللهای تولیدی ایران در مسابقات بینتا امکان حضور اسب ه است؛گرفت تاکید قرار

مسابقات  بندیو رده رینامه ملی هندیکاپمنظور آئینگردد. بدینمیسربرگزاری مسابقات بین المللی در ایران 

 . ه استاسبدوانی تهیه و تدوین گردید

فدراسیون سوارکاری مورد تایید )در تمامی مسابقات رسمی  مسابقات اسبدوانی ریملی هندیکاپ نامهرعایت آئین

فدراسیون سوارکاری تحت نظر )ای در رده کشوری یا استانیهر مسابقه. باشدالزم االجرا می جمهوری اسالمی(

بندی خواهد نامه ردهآئین تحت این ،رای تمامی نژادهای دارای میکروچیپب (،هاهای سوارکاری استانهیاتو 

 شد. 

 متشکل از اعضا زیر تهیه شده است : ،نامه تحت نظر شورای مشاوراناین آئین

 تیم هندیکاپری فدراسیون سوارکاری جمهوری اسالمی ایران 

  نماینده فدراسیون جهانی –ژان پیر دروبه 

  عضو تیم هندیکاپری  –کریس نشBHA  

  جونیور هندیکاپر در کشور انگلستان –لیام دای 

   ایتالیا  زاسرهندیکاپر پیست پی -ساندرو مارانین 
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 مقدمه

بر اساس  ،ایران های شرکت کننده در مسابقات اسبدوانیگ اسبنتدوین قوانین ریتی ،نامهآئین هدف از این

و  یلبرای شرکت در مسابقات بین المل ،های داخلیبسازی ریتینگ اسهمسان ،جهانی اربمعیارها و تج

 .باشدمیاسب صنعت جهانی  مقیاس در ،داخلهای تولید اسب گذاریارزشجهت  معیاریهمچنین تعیین 

  :به اختصار بیان شده است ذیلدر بندهای  ری به روش ریتینگشرایط و نیازهای هندیکاپ 

 بر اساس ،ی شرکت کننده در هر مسابقههااسبمناسب به اختصاص ریتینگ و وزن با هندیکاپری سیستم  -

ایجاد سیستمی برای رقابت  و  تر شدن مسابقاتامکان رقابتی، علمی فدراسیون جهانی اسبدوانی اربتج

بهبود  ایحرفه فعالیت زمان مدتدر را  ها سالمت اسبشرایط  همچنینو  ؛ کندرا  فراهم  می ترنزدیک

  بخشد. می

نزدیک تا حد امکان هر مسابقه  در هان است که شانس برنده شدن اسبآتالش بر  ریدر سیستم هندیکاپ -

 اشند.بقهرمانی قرار  ارای شانسهای بیشتری دو اسب ودههم ببه

 را ها و مسابقاتبندی اسبو رده ریتینگنامه و آشنایی با آن، شفافیت بیشتری در عملکرد این آئینموارد  -

 .خواهد بودهای شخصی و همواره مستقل از اعمال سلیقه آوردمیفراهم 

نامه در هر مسابقه رسمی آئین این مواردکمیته هندیکاپری فدارسیون سوارکاری مسئول بررسی اجرای  -

هر مسابقه، کمیته هندیکاپری فدراسیون، تیم  روز  قبل از تاریخ برگزاری 7 حداقل خواهد بود و

جونیور هندیکاپرهای دارای صالحیت و گواهی  و نیور هندیکاپرهاهندیکاپری )شامل هندیکاپر، سی

 کند.به طور رسمی معرفی میهندیکاپری( آن مسابقه را 

 گردد.اعالم می -ریتینگ رسمی ایران- IORه صورت بها بعد از هر مسابقه ریتینگ رسمی اسب -

-اسبوزن حمل شده توسط اسب نسبت به بقیه جمله بر اساس پارامترهای مختلف از  IORی هاریتینگ -

)فاصله  ها از هم در پایان مسابقهاختالف فاصله اسب، مسابقه ، مسافت، شرایط زمینهای شرکت کننده

هر  هایرکوردبهترین و بدترین ها روی خط پایان بر حسب طول(، آهنگ حرکت کورس، بین آن

مسابقه طول در ها اسبتوان و قدرت  آن مسابقه،ها در مسافت برای زمین مسابقه، زمان کسب شده اسب

 د شد.نیا حادثه که در عملکرد اسب تاثیر داشته باشد محاسبه خواه و نیز هرگونه اتفاق
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نامه، تفسیر هندیکاپرها بر های آئینارزیابی عملکرد هر اسب توسط تیم هندیکاپری بر حسب شاخص -

تیم هندیکاپری با  گیریکالنتران و همچنین نتیجه و مشورت با تیم برگزاری ،مشاهدات ،هااساس گزارش

 .تائید هندیکاپر آن مسابقه خواهد بود

که به تائید نهایی هندیکاپر آن مسابقه  ،های محاسبه شدهو ریتینگ ارزیابی ،تیم هندیکاپری مستندات -

-اپری ریتینگ اسبو با تائید کمیته هندیکدهد را به کمیته هندیکاپری فدراسیون گزارش می رسیده است

 .درسیخواهد عموم  ها در سایت مسابقات به اطالع

عوامل توسط هندیکاپر به  مسابقه هر هایریتینگ (Rubric) و روبریکمستندات  ،نیاز در صورت  -

 خواهد شد.  داده توضیح شده و ارائه عموممربیان و  برگزار کننده کورس، مالکین، سازمان اجرایی،

 آرایش، نامهآییناین  مواردتوجه به  با و هابا بررسی عملکرد و ریتینگ کسب شده اسب ،پریتیم هندیکا -

کند که میای انتخاب به گونه فهای مختلو کالس ها( Rating Band) در رده را هاو وزن هاکورس

 .آیدشانس قهرمانی برای چندین اسب در هر مسابقه فراهم 

، به هر جدید ریهندیکاپ و سیستم قبلی )سیستم امتیازدهی( به سیستم ریتینگ ازها جهت انتقال امتیاز اسب -

تا تحت سیستم امتیازی )سیستم قدیم( رقابت شد خواهد داده  مهلت بار 3 ریتینگ( )فاقد  دو ساله اسب

توسط تیم  ،با توجه به عملکرد اسب )ریتینگ رسمی ایران( IOR ریتینگ در نهایتو برای آن اسب  کند

به مسابقات ادامه  ریتینگاسب مطابق با سیستم  ،کاپری آن مسابقات تعیین خواهد شد و بعد از آنهندی

 . داد دخواه

 

 Handicapping Panel تیم هندیکاپری

باشد که توسط کمیته هندیکاپری فدراسیون برای هر مسابقه رسمی تعیین اعضای زیر می شامل تیم هندیکاپری 

 .تیم هندیکاپری الزم است گواهینامه مورد تایید فدراسیون را داشته باشند ی. تمامی اعضاد شدنخواه

و  شده محاسبههای ریتینگ مدیر تیم هندیکاپری که تایید نهایی (:Handicapper) هندیکاپر -

 اهمچنین مسئول ارتباط ب ،هندیکاپر ست.وبه عهده ابرای هر کورس و هر اسب  ،وزن نهایی

رسانی اطالع وی ها از طریقتوضیحات ریتینگ یو تمام بودهسایر عوامل برگزاری مسابقات 

 خواهد شد.
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ی هاو کنترل مجدد ریتینگساماندهی  ،دریافت، بازبینی ( :Senior Handicapper)سنیور هندیکاپر -

اطالعات جونیور  در صورت لزوم اصالح همچنین و، نامهآئین معادالتو  ضوابط ر اساسبمحاسبه شده 

 هندیکاپر است. برای نشست تیم هندیکاپیری به عهده سنیور ،هندیکاپرها )آنالیزورها(

تمام فرآیندهای محاسباتی به عهده جونیور  : (Junior Handicapper/Analyst)جونیور هندیکاپر  -

های این ضوابط و توصیهمطابق با  ،باید توانایی آنالیز و تفسیر مسابقاتجونیور هندیکاپر  هندیکاپر است.

استاندارد مستند سازی کرده و در  هایقالبآنالیزهای انجام شده را مطابق با  وی. نامه را داشته باشدآئین

 هندیکاپر قرار خواهد داد.  سنیوراختیار 

هندیکاپر، سنیور هندیکاپر، یکی از ) ای با حضور حداقل سه عضوجلسه ،ها شدن ریتینگ نهایی جهت -

  .یابدرسمیت میشده و نتایج تشکیل   (هندیکاپرها و در صورت صالحدید کالنتر یا نماینده وی جونیور

 یکاپریهند یتهو کم یسوارکار یونبه عهده فدراس یکاپریهند یمت یاز اعضا یکهر  یتاحراز صالح -

 باشد. یم یونفدراس ینا

 را دارا باشند: یرز "یفن" یطشرا یدبا یکاپرهاهند یاست تمام یهیبد -

 یتهشده توسط کم ین)تدو یرانا یتینگر یکاپریهند نامهیینآ و یتینگر یستمس به کامل تسلط 

 (یکاپریهند

 یملللاینبه روز با مسابقات بو جامع  ییآشنا 

 یسیزبان انگل تسلط قابل قبول به نوشتار و مکالمه 

 یتیو آ ینترنتا یوتر،تسلط به کامپ 

 یسینو معادلهو  یاضیر یچیدهپ محاسبات ییتوانا 

 ها کورس و عملکرد اسب یرتفس ییو توانا یبا مسابقات اسبدوان ییآشنا 

انتخاب خواهند شد و  یسوارکار یونفدراس یژهو یهادر دوره یدهافراد آموزش د یاناز م یکاپرهاهمه هند -

، یا "حرفه" و "یفن" یتو پس از احراز صالح یکاپریهند یتهبا کم یپس از حداقل هشت هفته همراه

اعطا  یکاپریهند یرسم جوزنامه و میگواه یسوارکار یونفدراس یکاپریهند یتهکم توسط هابه آن

 خواهد شد.

 یا یورسن یکاپر،توانند به عنوان هندیم یسوارکار یونمجوز از طرف فدراس یاست تنها افراد دار یهیبد -

 زند. بپردا یامسابقات در هر رده یبندبه رده یکاپرهند یورجون
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 ،مسابقات ینیبیشرا از شرکت در هر گونه پ یکاپریهند یممسئول موظف هستند اعضا ت ینهادها -

با واسطه( منع کنند و در صورت مشاهده تخلف، عضو  یا یم)مستق یبندشرط یاو  یمشارکت مردم

هندیکاپرها یین نامه برخورد با تخلفات آ) نمایندو در صورت تکرار عزل  کرده یمهمتحمل جررا  متخلف

 .اعالم خواعد شد( متعاقیاً

 هاکه در آن یو اعمال نفوذ در مسابقات یو وزن ده یتینگاجازه ر یکاپریهند یماعضا ت یگرو د یکاپرهند -

 یین نامه برخورد با تخلفات هندیکاپرها متعاقیاًآ) نفع باشند را ندارد. یذ یممستق یرغ یا یمبه صورت مستق

 .اعالم خواعد شد(

و  یساز، بهرمندآرایشدر صورت مشاهده و اثبات تواند یم یبرگزار کننده مسابقه اسبدوان سازمان -

 .یدمتخلف برخورد نما یکاپربا هند ینمطابق قوان ی،حقوق یا یقیحق ها از هر شخصیکاپرهند یجانبدار

 .اعالم خواعد شد( یین نامه برخورد با تخلفات هندیکاپرها متعاقیاًآ)
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 ها از سیستم امتیاز دهی قدیم به سیستم ریتینگی جدیدانتقال رده اسبروش 

برگزار خواهد شد  رینامه ملی هندیکاپبا توجه به اینکه تمامی مسابقات رسمی اسبدوانی در آینده بر اساس آئین

ریتینگ  های فعال موجود، از سیستم امتیازی قدیم به سیستم الزم است روشی جهت انتقال رده تمامی اسب

  :خواهد بودمطابق دستورالعمل ارائه شده در این بخش  لیاین روش انتقا .جدید تعیین شود

ین خواهد یکه توسط تیم هندیکاپری تعیتا زمان)جمع شونده(  قدیم سیستم امتیازیمسابقات کورس طبق  -

های فعلی مسابقات اسبیابد می تیم هندیکاپری فرصت دروه، خواهد داد. در این به روند خود ادامه  ،شد

 . خود را بازنگری کندریاضی  معادالتو  بندی نمایدرا ریتینگ

های فرصت این را خواهد داشت که در گروه اسب ، کندها شروع به کار میدر گروه مبتدیی که هر اسب -

های اول،دوم و سوم کند( ادامه دهد. اسب)بسته به امتیازی که کسب میامتیاز   8-14و  امتیاز  2-8نبرده،  

 امتیاز کسب خواهند کرد.  2و  4،  8به ترتیب 

 کورس به هر اسب ریتینگ اختصاص دهد.  دوهندیکاپر این اختیار را دارد که بعد از  -

دیگر،  . به عبارتشرکت کندتحت سیستم امتیازی  مسابقه سه از بیشتردر تواند نمی ایدو ساله هیچ اسب -

ریتینگ  ، بعد از شرکت اسب در کورس سوم تحت سیستم امتیازی قدیمتیم هندیکاپری موظف است 

 اسب را مشخص کند.

دست اسب بعد از سه مسابقه برای ریتینگ دادن به  دلینتواند به نتایج مست یهندیکاپرتیم در مواردی که تبصره: 

هیچ اسب سه با این حال،  .ه رقابت بپردازدکه تحت سیستم امتیازی ب بدهد، می تواند فرصت دیگری به اسب یابد

 مسیر خود را تحت سیستم امتیازی ادامه نخواهد داد)در سه سالگی( ، مقام کسب کرده در دوسالگی ای کهساله

 نکرده باشد. شرکت سهمیه خود )در دوسالگی( حتی اگر در سه مسابقه

های بی ریتینگ در یک کورس که برای اسب فقط ریتینگ(، می توانند بدون) های سه ساله ندویدهاسب -

اختصاص  ها ریتینگبعد از آن مسابقه به آن حضور پیدا کنند و، دوشمیاختصاص داده  سه سال به باال

 . رقابت خواهند کرد گیطبق سیستم ریتین پس ازآنو  داده خواهد شد

کیلوگرم برای  52 ،تحت سیستم امتیازی ،(Weight-for-Sex)بر اساس جنسیت های دو ساله اسبوزن  -

 .دگردتعیین میکیلوگرم برای نریان ها  54ها و مادیان
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ها در سن و کیلوگرم وزن بیشتری از مادیان 2های نریان ای از مسابقات، اسبتحت هر شرایط و هر رده -

 کنند.محدوده امتیازی خود حمل می

بر وزن اختصاص یافته به اسب  را فقط بر اساسها عملکرد اسب، سیستم امتیازی تحت ،رییم هندیکاپت -

هندیکاپ و  (بخش مربوطهدر طول مسابقات )مطابق با دستورالعمل  (Weight-for-Sex)اساس جنسیت 

 . کندمی وزن دهی

بر اساس شرایط وزنی  ها،بندی و وزن دهی کورسسر هندیکاپر این اختیار را دارد که در هنگام رده -

کیلوگرم ارتقا دهد. در این  5 حداکثرچابکسواران موجود و یا وضعیت زمین مسابقه، کف  وزن را تا 

 صورت  بدیهی است که سقف وزن هم به منظور حفظ اختالف  وزنی ارتقا می یابد.

 هندیکاپری برایتیم تر از بقیه باشد، تر و یا از نظر فیزیکی ضعیفای جواناگر اسبی به طرز قابل مالحظه -

)رجوع  خواهد گرفتدر نظر  آن اسب آوانس وزنی )هم در سیستم ریتینگی و هم در سیستم امتیازی(

 ها(.ساله 2شود به جدول وزن برای جنسیت 

به اسب برای انتقال رده آن از سیستم امتیازی قدیم به رسمی دو گزینه برای اختصاص اولین ریتینگ  -

 :شودمیجدید پیشنهاد  سیستم

  ریتینگ آخرین  ،تواندمی که در ریتینگ خود نشانی از پیشرفت داشته باشد، تیم هندیکاپریبرای اسبی

 .مد نظر قرار دهدمسابقه اسب را 

 دتوانارزیابی شود ریتینگ نهایی اسب می(  یکنواخت )تقریباً توسط تیم هندیکاپری اگر عملکرد اسبی 

 آخر آن باشد. دو کورس )یا سه کورس(های میانگین ریتینگ

ترین عملکرد اسب را در نظر تواند محتملهندیکاپری در عملکرد اسبی نوسان مشاهده کند، می تیماگر  -

 بگیرد.

و  شدهریتینگی برای آنها منتشر نو  اندمقام کسب کردهکه   ییهااسب برای :(Bridging) همسان سازی -

بر اساس  1جدول های ، مسابقات خود را با پنالتیاندرقابت نکردهتحت سیستم ریتینگی در دو سالگی 

 .ن سال کورس خود ادامه خواهند داداند، در سومیآخرین کورسی که در آن مقام کسب کرده

 1جدول 

 مقام سوم مقام دوم مقام اول رده/پنالتی

8-14 10 7 5 

2-6 7 5 3 

 2 3 5 ندویده و نبرده
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اسب الف در سه مسابقه در  مثال به طورگردد.یا آخرین ریتینگ( اضافه میمحاسبه شده )د پنالتی به ریتینگ عد

-الف محاسبه می اسب  آخرین ریتینگ  4، 1،  6 های کسب شده به ترتیبکند با مقامدو سالگی شرکت می

 گردد.آن اضافه می  IORریتینگ  به 5ها عدد نبرده کورس گردد و باتوجه به مقام قهرمانی او در

 صدور اجازه شرکت در مسابقه 

 کورس صبحگاهیو  (Starting gate test)تست دپار  خود باید سال به باال برای اولین مسابقه 3و  3 ،2های اسبکلیه 

(Morning Race) .را بگذرانند 

 Starting Gate Test  دپار تست

ها(،کالنتر )یا نماینده وی( و دامپزشک )یا نماینده آن ریهندیکاپ تیمتستی است که توسط یکی از اعضای 

دقیقه بدون  ظرف مدت دو پس از اعالم کالنتر، ها بایدکه در آن اسب انجام خواهد شدصاحب صالحیت 

 مقاومت وارد دپار شوند.

 Morning Race-Barrier Trail  صبحگاهی کورس

( Gallopingچهار نعل تخت )نزدیک به با سرعت  را متر  555حدود  مسیریهر اسب  در کورس صبحگاهی

زمان و سالمت اسب مورد بررسی  چهارنعل، کیفیت گام چهارنعل، خود آگاهی اسب حین در این تست دود.می

کورس شود که توصیه میشود. در مسابقه صادر می شرکت و برای اسب اجازه یا عدم اجازه گرفتهقرار 

تواند روز مشخصی ،کالنتر میه منظور تسهیل این روندبصبحگاهی و تست دپار با دو یا چند اسب اجرا شوند. 

 بین کورس صبحگاهی و مسابقه نباید بیشتر از چهارده روز باشد. فاصلهها تعیین کند. در هفته را برای اسب

 .همچنین تست دپار می تواند همزمان با یک کورس صبحگاهی ادغام شود
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 IORریتینگ    سیستم

نامه های این آیینمعادلهها در مسابقه و بر اساس ها بر اساس عملکرد آناسب ریتینگ ،ریدر سیستم هندیکاپ

  ای زیر باید مورد نظر هندیکاپرها قرار گیرد:موارد پایه. محاسبه خواهد شد

 .گیرندقرار می بررسیهستند مورد  و بالغ نریانها بر اساس این که اسب تحت سیستم ریتینگی، همه -

 ها(Rating Band)های وزنی اعمال خواهند شد و بازه  (Allowance)س آوان ،ریدر فرایند هندیکاپ -

 شود.برای یک کورس مشخص می

ها کورس به اسب هر مدت دو روز کاری( بعد از )ظرف  IORیک ریتینگ عددی  ،ریتیم هندیکاپ -

بند ممکن است که یک اسب در هر ریتینگ باشدمیوزنی  تعیین کننده ،هادهد. این ریتینگاختصاص می

 دریافت کند. 

 د. نهای داده شده تجدید نظر کریتینگ و وزن مورد همواره این اختیار را دارد که در ریهندیکاپ تیم -

در سیستم  ؛ اماشوندمشخصی ارزیابی می همعادل)سیستم امتیازی( با استفاده از  ها در فاز اولعملکرد  -

 دربرنده شدن و همچنین هیچ کاهشی  بدلیل هیچ ترفیع خودکاری در ریتینگ یک اسبریتینگی 

  ریتینگ به علت جایزه نشدن وجود ندارد.

ها را ریتینگ و با مراجعه به راهنما هافاکتورهای مختلفی وجود دارد که تیم هندیکاپری با درنظرگیری آن -

 کند. محاسبه می

این معنی است که در بسیاری از  های سن و جنسیت بهآوانس اعمالاین امر باید مورد توجه قرار گیرد که  -

های متفاوتی نیز خواهند های متفاوت، وزنموارد، دو اسب با ریتینگ یکسان ولی با جنسیت و سن

(  که در 85( و یک نریان چهار ساله )ریتینگ 85مثال یک مادیان چهار ساله )ریتینگ به طور گرفت. 

 2کیلوگرم بعد از اینکه  57ه مادیان وزن کیلوگرم و ب 59کنند، به نریان وزن یک کورس شرکت می

 شود.ها اعمال شد، اختصاص داده میکیلوگرم برای آوانس مادیان

 شوند:بندی، قواعد کلی زیر در نظر گرفته میو گروه ریدهی، هندیکاپدر ارتباط با وزن -

 در رویدادهای هندیکاپ را داشته  نزدیکها را با تالش برای اینکه توانایی رقابت اسب ،تیم هندیکاپری

  کند.دهی میوزن د،نباش
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 تضمین ها را سالمت آنهای درخور، های مناسب و با وزنها در ردهاسببا قرار دادن  ،تیم هندیکاپری

 کند.می

 شوند.مطابق با قوانین این راهنما در نظر گرفته می ،هندیکاپری تیمهای ریتینگی، بر اساس اختیار جریمه 

 شوند.ترین وزن هندیکاپ میها از باالترین وزن به پاییناسب 

 کند.جدول وزن را در یک کورس معین می آرایشنحوه  ،ترین وزن را داردریتینگ اسبی که باال 

 های جنسیتی و سنیاسبی که پیش از دریافت آوانس (Weight-for-Sex/ Age) بنددر کف ریتینگ، 

چون در صورت داشتن کف وزن اعمال  ؛تری منتقل شودبه رده پایین بهتر است ،بندی شده باشدرده

 پذیر نیست.ها امکاننسآوا

اند، به محض ثبت نام در یکی از های ایران که در خارج از کشور کورس کردههای وارداتی یا اسباسب -

کنند. معادل دریافت می IORریتینگ  ، نامهتبدیلی موجود در آیین معادله بر اساس های داخلی،کورس

شود و تیم ها در خارج از کشور بررسی میهای وارادتی و ریتینگ آنعملکرد برون مرزی اسب

ل است که در صورت عدم وجود اطالعات شفاف با کمیته ئهندیکاپری ایران نیز این حق را برای خود قا

 ستعالم نماید. هندیکاپری کشور مبدا تماس حاصل نموده و ریتینگ اسب مربوطه را ا

-در یکی از بازه ،مسابقات برگزار کننده سازمانهای ندویده وارداتی در دو سالگی مطابق تشخیص اسب -

 گیرند.های بدون ریتینگ سه سال به باال قرار میدر کورس اسب ،و در سه سالگی ،های امتیازی

-میمنتشر اسب مورد نظر را   Performance Figure و  سنجد، عملکرد هر اسب را میریهندیکاپ تیم -

 کند.

 مند و ثابت زمان (Performance Figure) ریتینگ عملکردیرا بر اساس  IOR ری،تیم هندیکاپ -

(Time Driven Constant) کند.منتشر می 

های ممکن است اسب ،(Benchmark Handicaps)های هندیکاپ بنچ مارکدر مواردی نظیر کورس -

های بازه باالیی مجبور به رقابت با وزن ریتینگ وزن برابر بگیرند یا اسببازه پایینی علیرغم اختالف 

ها تر( برای اسبشرکت در هندیکاپی دیگر )باالتر یا پایین د حق انتخابارسنگین باشند، در این مو

 محفوظ است.

- IOR  گیرد.بند مشخص میچه وزنی در یک ریتینگ ،داللت بر این دارد ؛که هر اسب 

 گیرد.ا فقط و فقط با مراجعه به راهنما صورت میهوزن آرایش -
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 کنند.ظرف مدت دو روز دریافت می را ها تغییرات ریتینگ خودهمه اسب -

های مختلف )چمن، ها )کوتاه و بلند( و پیستاوتی برای مسافتفهای متها ریتینگدر اکثر موارد اسب -

 خاک و آلودر( خواهند داشت.

 همه ی موارد ( افزایش ریتینگ را به دنبال خواهد داشت. عملکرد برنده معموال )و نه در -

 قدرت و اقتدار در برد، ،عملکرد و سابقه، میزان سختی رقابت نظیر افزایش  ریتینگ با احتساب عواملی -

فاصله برنده و زمان کورس  وزن حمل شده، توجه به کالنتران، شرایط پیست، وضعیت دویدن،گزارش

 پذیرد.صورت می

خواهند شد. )بسته به  گیرند، احتماال دچار افزایش ریتینگکه در جایگاه دوم یا سوم قرار میهایی اسب -

اگر چه باید در نظر گرفته شود ؛ های جلویی در خط پایان(ها با اسبهای عملکردی و فاصله آنشایستگی

 ها در کورس نخواهد بود.که در بسیاری از موارد، تغییرات ریتینگی تابع رتبه اسب

(  محتی سوم و چهار توانند به واسطه مقام اول، دوم ) و در مواردی( میها معموال )و نه در همه موارداسب -

 بند دیگری ارتقا یابند.بند به ریتینگاز یک ریتینگ

گیرد و لذا اسبی که وزن بیشتری می ،یابدمیتر انتقال بند پایینای کلی، اسبی که به ریتینگعنوان قاعدهه ب -

 گیرد.وزن کمتری می شود،بند باالتری منتقل میریتینگبه 

، در گذارندببه نمایش  کورس رقابتی قابل قبولی ،بند خودبند باالتر از ریتینگهایی که در ریتینگاسب -

 کنند.بند باالیی دریافت میریتینگ افزایشی مرتبط با ریتینگ ارداکثر مو

اند، تا زمانی که به محدوده مسافتی مطلوب خود دادهنکه عملکردی غیر رقابتی از خود نشان  هاییاسب -

کنند)و برعکس(، عموما کاهشی در ریتینگ خود های اسپرینت رقابت میوقتی در کورس برسند،

 کنند. دریافت نمی

اگر  ،ما اینکهک ؛هایی که مقام کسب نکرده اندوجود نداردبرای اسب خودکاریهیچ کاهش ریتینگ  -

ممکن است  یا بر اساس حوادث حین کورس وزن باالتر از اسب برنده و به دلیل ،رقابتی ظاهر شوند

 کنند.ریتینگی باالتر از اسب برنده دریافت 

-بند دیگری ردهها در مسافت غیر تخصصی خود مسابقه دهند، ممکن است در ریتینگهنگامیکه اسب -

 .در آن مسافت( ،ی اسبهابندی شوند )بسته به ریتینگ
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ریتینگ  شوند، به هیچ وجه دچار تغییر درتخصصی خود به مسابقه وارد می در مسافت غیر که هایاسب -

 مسافت تخصصی خود نخواهند شد.

  IOR، ارزیابی و  تایید نهایی  محاسبهروند 

IOR ز شرایط دریافت ریتینگ ئهایی که حابرای همه اسبIOR   های زیر در سه مرحله مطابق گام ،هستند

 .(1شود )شکل محاسبه می

یا صفحه و ارائه شده، نرم افزار طراحی شده  التمعادهر اسب را بر اساس   IOR،هندیکاپرها جونیور -

  .کننداکسل، محاسبه می

- IOR  آیین نامه(.   معادالت بررسی و پاالیش خواهد شد. )مطابق ، هندیکاپرسنیور محاسبه شده توسط 

- IOR  و یک یا دو  هندیکاپرسنیور )به عنوان رئیس جلسه(،  هندیکاپرای با حضوردر جلسه ،محاسبه شده

حضور کالنتر نیز در جلسه مطلوب گردد.گرفته و تصویب نهایی میمورد بحث قرار  ،جونیور هندیکاپر

 است.

 IORنامه جهت محاسبه های آئینتوصیهو  معادالت

IOR  در سیستم ریتینگی  امتیازی قدیم یا بر اساس آخرین عملکرد آن براساس عملکرد اسب در سیستم

و  (Performance Figure)شامل دو مولفه اصلی است: ریتینگ عملکردی  IOR معادلهشود. محاسبه می

س از طریق پو شود. ابتدا، ریتینگ عملکردی هر اسب محاسبه می(Time Equalization) مولفه تعدیل زمانی

                     بنابراین ترکیبی از دو مولفه اصلی است:  .خواهد شد ماتریس برابری زمان، تعدیل و پاالیش

 .(Time Driven Constant) و ثابت تعدیل زمان (Performance Figure) ریتینگ عملکردی
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 IORروند محاسبه و بررسی و تائید نهایی : 1شکل 
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IOR   ایران(:  رسمی)ریتینگ 

                 و ثابت زمانی (Performance Figure=PR) محاسبه هر دو ریتینگ عملکردی در این بخش،

(ADJ=Time Driven Constant)   .به طور جداگانه ارائه خواهد شد 

 

 

 

 IOR رابطهنمودار : 2شکل 
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  (Performance Figure) عملکردیریتینگ 

 :شونددر این بخش تمامی عوامل موثر در ریتینگ عملکردی، معرفی می

 / باخت بردحاشیه 

در   ،شود. یارداستیک )اسب معیار(تعیین می (Yardstick)باخت بر اساس فاصله با اسب معیار  حاشیه برد/

گذرد. در سیستم شود که به عنوان اسب چهارم )یا معادل آن(  از خط میسیستم امتیازی به اسبی اطالق می

در بازه اسب چهارم یا معادل آن )سوم، چهارم،  و ترجیحاً یکنواخت اسبی با عملکرد ،یارداستیک ریتینگی

 پنجم( باشد. 

 ب یارداستیکهای اسویژگی

 .ر سیستم ریتینگی(عملکرد یکنواختی دارد )د -

 .کندبه درستی رقابت می   -

 کند.آخرین اسب جایزه شده )اسب سوم یا معادل آن( را تهدید می  -

 رساند. با آخرین اسب جایزه شده )اسب سوم( مسیر را به پایان می )یک طول(فاصله حداقلی با یک   -

 نیست. طول 5فاصله اش با اسب برنده بیش از  -

تر به های نزدیکطولی را نداشته باشد، باید اسب 5شرایط فاصله  ( yardstick)در جایی که اسب معیار   -

 اسب برنده به عنوان یارداستیک انتخاب شوند.

اسب چهارم همیشه  ی،در سیستم امتیاز. شد نخواهد طول در مسابقات تحت سیستم امتیاز اعمال 5قانون  -

 شود.مسابقه در نظر گرفته می معیار به عنوان

طول  15-7 غیر طبیعی )بیش از  کند و با فاصلهدر مواردی که اسب چهارم رقابت نمی م امتیازیسیستدر  -

 تواند به عنوان معیار انتخاب گردد.گذرد، اسب سوم میبا اسب سوم( از خط می

در سیستم ریتینگ ) و نه در سیستم امتیازی(، اگر تیم هندیکاپری برای انتخاب یارداستیک دچار مشکل  -

 های جایزه شده را به عنوان یارداستیک انتخاب کند.تواند یکی از اسبمی ،شود

 بند دارد.سه ریتینگ باالی ریتینگ اسب یارداستیک معموال ریتینگی در بازه -
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ریتینگی معادل دومین یا سومین  ،کندچهار و پنج کسب می ای معادل سه،که رتبه اسب یارداستیکی -

 .خواهد داشت را ریتینگی یک بازهباالی ریتینگ 

های مبتدی سه ساله بعد از اسب ،تنها کند.در سیستم امتیازی، هیچ اسبی در کالس ندویده ریتینگ دریافت نمی

، در 55ریتینگ یارداستیک در کالس نبرده  2. مطابق جدول اولین کورس خود ریتینگ دریافت خواهند کرد

 . تعین خواهد شد 65، 14-8و در کالس  65، 6-2کالس 

 2جدول 

 ساله ها 2

 رده رتبه

 نبرده 55

65 6-2 

65 14-8 

 ساله ها 3

 مبتدی/نبرده 65

 

ریتینگ دریافت  /+-1متر  1555ها به ازای هر طول فاصله با یارداستیک، در مسابقات همه اسب 3طبق جدول 

 1655تا  1455های برای رقابتریتینگ      /+- 75/5تا     /+- 65/5متر،  1255ریتینگ  برای   /+- 8/5کنند.  می

متر در نظر گرفته شده است.  فارغ از حاشیه برد و  3555تا  1755ریتینگ نیز برای مسابقات   /+- 55/5متر و 

 کسب نخواهد کرد. 35باخت هیچ اسبی ریتینگی کمتر از 

 3جدول 

 امتیاز در ازای هر طول اختالف مسافت مسابقه

5f (1000m) +/- 1  

6f (1200m) +/- 0.80   

7-8f (1400m-1600m) +/- 0.75 -0.65  

8.5f-15f (1700m-3000m) +/- 0.55  
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 ( مسابقهریتمآهنگ )

اگر مسابقه سریع، . شودفاکتور آهنگ یا ریتم مسابقه براساس تفسیر هندیکاپر از ریتم کلی مسابقه مشخص می 

گیرد. به عنوان مثال ریتینگ تعلق می  - 5/5  و  5،  + 5/5 های مسابقه به ترتیببه همه اسبعادی یا آهسته باشد 

ها یک یا چند اسب با فشار زیاد سعی در سرعت بخشیدن به کورس دارند سریع آن که درابتدای اتیمسابق

 شوند.محسوب می

 راندمان

دهد یا یافزایش مکند، سرعت خود را افت می ،متر آخر 455اینکه به چه اندازه در  به  ،راندمان یک اسب نمره 

هایی که به اسب ،5/5 هایی که سرعت خود را افزایش داده. به ریتینگ اسببستگی دارددهد واخت ادامه میکنی

 شود.اضافه می   - 5/5  کنندهایی که افت میو به ریتینگ اسب صفر یکنواخت می مانند

 حوادث در حین مسابقه

سهوی یا عمدی مجبور به توقف کوتاه ناگهانی شده یا به خوبی اگر شواهدی وجود داشته باشد که یک اسب 

هندیکاپری همچنین  تیم تواند آنرا در محاسبه ریتینگ لحاظ نماید. در چنین مواردی،رانده نشده، هندیکاپر می

برای هر توقف کوتاه  گزارش کالنتران و کمیته برگزاری یا تفسیر هندیکاپرها عمل نماید. براساس د نتوامی

 ها اضافه خواهد شد.به ریتینگ عملکردی اسبامتیاز +  1 ،مسابقه  اگهانی )عمدی یا سهوی( یا اشتباه در طولن

اسبی  .+ امتیاز به ریتینگ عملکردی  اسب اضافه خواهد شد 2 ،متر آخر رخ دهد 455در صورتی که توقف در 

)شامل عدم سواری صحیح چابکسوار  شودکه به تشخیص تیم هندیکاپری در تمام طول مسیر درست رانده نمی

 + افزایش ریتینگ خواهد داشت.  4  ،مبتدی، انتخاب استراتژی اشتباه برای مسابقه و ...(

 اسب اضافه کند:  ریتینگ امتیاز به 15تا  1تواند بین در موارد زیر هندیکاپر می

در  ،مسافتی عنوان مثال اسباسب به منظور کسب ریتینگ پایین، در مسافت نامناسب مسابقه دهد ) به  -

 .مسابقه اسپرینت(

  .اسب استارت را از دست بدهد -

 .پیچدباز بیرون  ،اسب پیچ را بیش از حد -

 باشد. مناسب ثبت نام شدهاسب به منظور کسب ریتینگ پایین، در بازه ریتینگی باال و نا  -
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یا در استارت بی  ،دیگری استفاده شده )یا اسب ها(اسب  (Pace Maker)پیس میکراسب به عنوان   -

 .شودجهت سریع و پر فشار رانده 

 .سوار رکاب خود را از دست بدهد و اسب همچنان رقابت کندچابک -

 .هر دلیل مشابه دیگری که در عملکرد اسب بر اساس تفسیر هندیکاپر تاثیرگذار باشد -

کند به دلیل عمکرد غبر واقعی اضافه میپوینت به ریتینگ اسب  4در همه مواردی که هندیکاپر بیش از  -

 است تغییری در ریتینگ قبلی اسب ایجاد نکرده و همان را به ثبت برساند. "بهتر"

و یا  الیفه شود، بی فشار رقابت کندکند، متوقف شود، دیسکو عالوه بر این، اگر اسبی زمین بخورد، خونریزی

 کرد. کاهش ریتینگ دریافت نخواهد  ،سوار خود را بیندازد

یا برای اجتناب از تست  و در مواردی که مسجل شود اسب کشیده شده، اسب دیگری را اسکورت کرده

گردیده هندیکاپر مجاز است  ای خاص )سوم به عنوان مثال( متوقفدوپینگ یا ارتقا به ریتینگ بند باالتر در رتبه

 کند.، به ریتینگ اسب اضافه امتیاز 15-15اسب را مجازات کرده و بین 

 سرعت انفجاری قابل مالحظه  

سرعت قابل توجه و مشهودی )در مقایسه با سایر رقبا( داشته  ،متر یا بیشتر 355-255اگر اسبی در طول مسابقه 

 گردد.متر به ریتینگ اسب اضافه می 355امتیاز برای بیشتر از  5/5متر و  355تا  255برای  25/5 ،باشد

  از غیبت  بازگشت 

 :کندتغییر پیدا می 4بر اساس جدول بازگشت از غیبت  از  ها پساسب  IOR  ریتینگ

 4جدول 

 دوره غیبت امتیازات

-0.5 to -1 3 ماه 

-1.5 to -4 3 ماه 6تا 

-5 to -10 6  ماه 12تا 

-15 to -50 بیش از یک سال 
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 اقتدار در قهرمانی

تواند به ریتینگ اسب )بسته به شرایط مسابقه و میزان اقتدار اگر اسبی با اقتدار به قهرمانی برسد، هندیکاپر می

برساند. با  15تواند این رقم را به اضافه کند. در موارد استثنایی هندیکاپر می امتیاز 5تا  1اسب در قهرمانی( بین 

باید کامال محافظه کارانه رفتار نمایند. به منظور یافتن  امتیاز  5این  وجود هندیکاپرها برای اضافه کردن بیشتر از 

به  های متوالیهایی که قهرمانیهای قدرتمند در سریع ترین زمان ممکن، در مورد اسببند مناسب اسبریتینگ

 اعمال کند.  یتپنالآورند، هندیکاپر موظف است دست می

مقام اولی  چهارو به ازای هر  امتیاز 15سه مقام اولی متوالی  ، به ازای هرامتیاز 5هر دو مقام اولی متوالی  ایبه از

شود که اسب با ریتینگی کمتر از اسب اضافه خواهد شد. این پنالتی تا زمانی اعمال می IORبه  امتیاز 15متوالی 

 کند.کورس می 115

 یکخود  یدو مقام قهرمان یانکنند، اگر در میعمل م یگریبهتر از مسافت د یکه در مسافت ییهااسبتبصره: 

انجام گرفته در نظر گرفته  یتخصص یرکه در مسافت غ یخود شرکت کنند، کورس یتخصص یربار در مسافت غ

 سر هم رفتار خواهد کرد. تشپ یمطابق دو قهرمان یکاپرنخواهد شد و هند

 مسافت

متر اختالف با  255به ازای هر یا بدتر در یک مسافت خاص ظاهر شود، و  اگر اسبی به صورت قابل توجهی بهتر 

به عنوان  نام اسب اعمال کند. پیش ثبت IORبه ریتینگ   امتیاز   -5می تواند  مسافت تخصصی اسب هندیکاپر

متر تخصصی  1655ثبت نام کرده و اسب مذکور آشکارا در مسافت   1555برای  IOR 75  اگر اسبی با مثال

 بندی کند.متر رده 1655برای    IOR 65تواند این اسب را با ریتینگ ندارد، هندیکاپر می

 موارد  سایر

-هر فاکتور دیگری که بر عملکرد اسب موثر است، نظیر جنگیدن و جفت شدن با بقیه اسب ستبایمیهندیکاپر 

پیست در آن شرایط خاص جوی و  ، الین نامناسبی که اسب در(اگر موثر است)در طول مسیر، قرعه دپار ها 

 مجبور به رقابت می شود و ... را محاسبه کند.
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 (Time Equalizationزمانمند ) سازیهمسان

گیرد. فرایندی است که بر پایه آن ریتینگ عملکردی مورد تصفیه قرار می "سازی زمانمندهمسان"فنی،  از لحاظ

ماتریس  .ناقص خواهد بود " ،پاالیش شود "مندنسازی زماهمسان"که توسط فرایند  یتا زمان ریتینگ عملکردی

برابر کننده اختالف "کند که به آن ثابتی تولید می ،(Equal Time Difference Matrix) "ساز  زمانهمسان

 "ثابت اصالح شده زمان محور"گویند که در نهایت به یک می (Equal Time Difference =ETD) "زمانی

(Time-driven constant) شود و ریتینگ عملکردی خام را به ریتینگ تبدیل میIOR  کند.می یلتبد 

 (Temporal Rating) زمانیریتینگ 

در نظر گرفته        Equal Time Difference =ETD))برابر کننده اختالف زمانی ریتینگ زمانی به عنوان پایه 

 و حاصل آن عمدتا منفی است: باشدمی( بدین شرح Temporal Ratingریتینگ زمانی ) معادله شود.می

Temporal Rating (TR): (RT- ST) *1500/RT 

 ( Standard Time=ST)و زمان استاندارد ( Race Time=RT) ریتینگ زمانی ابتدا باید زمان مسابقه تعیین برای

 را تعیین کرد.

 (Standard Time=STزمان استاندارد )

بدترین زمان برای یک پیست خاص در یک مسافت خاص و در یک وضعیت زمین )سریع،  "زمان استاندارد"

های قبل ها با هفتهکوردراز طریق مقایسه انحراف معیار  (Going)نرمال یا سنگین( خاص است. وضعیت زمین 

 گیرد.انجام می

 (Race Time=RT) زمان مسابقه

 زمان ثبت شده توسط هر اسب است.( Race Time=RT) "زمان مسابقه"
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 (Equal Time Difference =ETDزمانی ) اختالفبرابر کننده 

-تاثیر می  IORکه در آخر بر روی  (Equal Time Difference =ETD) "برابر کننده اختالف زمانی"

زمان همسان شده "و ( Actual Equal Time=AET) "زمان همسان شده کورس"گذارد، اختالف بین 

 .( استMinimum Equal Time=MET) "رکورد

 به شرح زیر است:  (Actual Equal Time=AET) "زمان همسان شده کورس" معادله

AET: TR (Temporal Rating) + Weight-for-Sex/Age + Performance Figure 
 

 به شرح زیر است:  (Minimum Equal Time-MET) "همسان شده رکورد"زمان 

MET: TR (Temporal Rating) + Weight -for-Sex/Age + Performance Figure 

 

در  گردد.محاسبه می ،مشابه که بر اساس رکورد پیست در شرایط زمین و مسافتاست، ثابتی  ،معادلهاین نیجه 

 گردد:به روش زیر محاسبه می (Equal Time Difference =ETD) "برابر کننده اختالف زمانی"نهایت 

ETD: AET-MET 

ای که در قبل توضیح داده شد به شیوه  (Equal Time Difference =ETD) "برابر کننده اختالف زمانی"

 اثر خواهد گذاشت.  IORبر 

 ریتینگنحوه نوسان 

بازه زمانی  ها توسط تیم هندیکاپری در و محاسبات مجدد مربوط به ریتینگ اصالحاتتمام تغییرات،  -

 پذیرد.نامه انجام میمشخص شده در آیین

 های منتشره نیز همواره برای مربی و مالک محفوظ باقی خواهد ماند.حق اعتراض به ریتینگ  -

ها، با تیم هندیکاپری مربیان و مالکین در صورت تمایل به طرح شکایت، موظفند به محض اعالم ریتینگ -

 نمایند. "ه مجددمحاسب"و تقاضای  نمودهتماس حاصل 

کنند وابسته است و ها در آن شرکت میها به سطوح مختلف مسابقاتی که اسبیا کم شدن ریتینگ ارتقا  -

 پذیرد.نامه انجام میآیین معادالتمطابق 
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هیچگاه تغییر  ،یقبل یتینگبا ر یارداستیک یریکارگ به صورت در ،یارداستیک هایاسب ریتینگ  -

 نخواهد کرد.

به عنوان اسب  است بندریتینگاول تا سوم   شان در بازههایی که ریتینگ قبلی اسباگر یکی از  -

ها اعمال خاصی برای باال رفتن یا پایین آمدن ریتینگ آن و مالحظه معادلهیارداستیک انتخاب شوند، هیچ 

 نخواهد شد. 

حتی اگر ریتینگ  بند اختصاص یابد،عدد اول، دوم یا سوم باالیی ریتینگ ،اگر به اسب یارداستیک -

 ،بازه مذکور ی یباال هایتر باشد تغییر ریتینگ قبلی به یکی از ریتینگیارداستیک از آن باالتر یا پایین

 .باشدقابل قبول می

 ریتینگافت 

 پیشین اسب کمتر باشد.  IORبدست آمده از  IORها زمانی اعمال خواهند شد که افت ریتینگ -

شود، هندیکاپر ملزم است  برای تصحیح ریتینگ از هرگاه ریتینگ جدید به دست آمده دچار کاهش می  -

 استفاده نماید.  5جدول 

 خواهد بود. 7کالس ، گردداعمال می "بال درنگ"تنها موردی که در آن کاهش ریتینگ  -

 نماید. پیرویدر سایر موارد، هندیکاپر باید به طور کامل از جداول افت   -

که در  Aاسب   مثالبه طور آورده شده است.  5 ها در جدولها و زمان افتبین واحد افت، کالس رابطه  -

فرصت  Aکند و سه بار افت قابل توجه ریتینگ دارد. در بار اول، هندیکاپر به اسب کورس می 5کالس 

کند و در بار استفاده می (Pre-IOR- Achieved IOR)×2/3 معادلهدهد، برای بار دوم از می ایدوباره

 .دهدمی کامل اختصاص افتیک  Aسوم به اسب 
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 5جدول 

 بار هفتم بار ششم بار پنجم بار چهارم بار سوم بار دوم بار اول 

1کالس   افت کامل 2/3 1/2 1/2 1/3 مهلت مهلت 

2کالس   -- افت کامل 2/3 1/2 1/2 1/3 مهلت 

3کالس   -- -- افت کامل 2/3 1/2 1/3 مهلت 

4کالس   -- -- -- افت کامل 2/3 1/2 مهلت 

5کالس   -- -- -- -- افت کامل 2/3 مهلت 

6کالس   -- -- -- -- -- افت کامل مهلت 

7کالس   -- -- -- -- -- -- افت کامل 

 

هایی که خارج از ها، اسبو سایر کالس Class Benchmark Handicap Openهای در کورس -

نه گوکنند، هیچچهارطول اسب یا بیشتر از یارداستیک از خط عبور می فاصله بند هستند و باریتینگ

 دهد.در ریتینگ آنها رخ نمی یتغییر

اسب نشان دهد که امتیازهای قبلی داده شده توسط فرضیات هندیکاپر یا سرکالنتر اشتباه بوده  یجهاگر نت  -

 یتینگ اسب را کاهش دهد.ر ،هامعادلهتواند بدون توجه به جدول یا اند، هندیکاپر می

 ارتقا

ها با توجه به ریتینگ قبلی شوند، ریتینگ اسببندهای مشخص برگزار میبا ریتینگ که هاییدر کورس -

 شوند.باال برده می ،بندهای درون ریتینگاسب

 معادلهبر طبق  ،ترین خوشههای پایینکند. ریتینگ اسببندها را به سه خوشه تقسیم میهندیکاپر ریتینگ -

 یابد:زیر افزایش می

(achieved IOR- pre-IOR)*1/2 

 های باالتر ریتینگ منتقل خواهند شد. ها به خوشه، این اسبواضح است 

 زیر افزایش خواهد یافت: معادلهبند بر مبنای های خوشه میانی و خوشه باالیی ریتینگریتینگ اسب -

 

(achieved IOR- pre-IOR)*2/3 
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 IOR،  71اولیه   IORبا  Aاست، اگر اسب  85در یک ریتینگ بند که باالترین ریتینگ آن  مثال به طور -

در  Aخواهد بود چرا که  (71-84) 1/2× باال افزایش ریتینگ آن معادلهرا به دست آورد، برمبنای  84

 خواهد بود. 77آن  IORترین خوشه قرار دارد و نهایتا پایین

بند دچار هیچ تغییر نخواهد باالیی ریتینگ سه اسب بازه IORها، اسبIOR  )افزایش( بردنباال  مهنگا  -

 بدست آمده، ریتینگ نهایی خواهد بود.  IORو همان  شد

اگر نتیجه یک اسب نشان دهد که افزایش ریتینگ پیشین )بر اساس فرضیات هندیکاپر(  کمتر از افزایش  -

 ریتینگ آن اسب را افزایش دهد. ،هامعادلهتواند بدون توجه به مورد نیاز بوده است، هندیکاپر می

 بندیرده 

ها با کند. اگر احتمال بستن کورسبندهای داده شده آرایش میکورس را بر مبنای ریتینگ ،تیم هندیکاپری

را کوچکتر بند ریتینگ ،هاتر کردن کورستواند برای نزدیکهندیکاپری می تیمتر باشد، فشرده بندهایریتینگ

 ها نکات زیر باید رعایت شوند:کند. در رابطه با طبقه بندی کورس

 باید به صورت باال به پایین چیده شود. ،بندهر ریتینگ -

شود هندیکاپر باشد. هرچند که پیشنهاد میکیلوگرم می 12آزاد، -های سنتفاوت وزن در کورس بیشینه -

 شوند.تر رقابتی ،ها در حد امکانند تا کورسکیلوگرم محدود ک 7-5محدوده مانور خود را به 

های ثبت نامی در یک یا چند رده در حد انتظار نباشد، هندیکاپر این اختیار را اسب تعداد در صورتی که -

 کیلوگرم کاهش دهد. 48کیلوگرم افزایش و همچنین تا 5/61دارد تا وزن ها را تا 

کیلوگرم است و حداقل وزن  5/61 ،ساله و باالتر 3 هایآزاد برای اسب های سنبیشینه وزن برای کورس -

 کیلوگرم است. 55نیز 

 55ترین وزن هم کیلوگرم است و کم 59توان اختصاص داد وزنی که به یک اسب دوساله می بیشینه -

 48افزایش دهد و تا کمینه   5/61تواند این محدوده را تا بیشینه هندیکاپری میتیم کیلوگرم است. هرچند 

 م نیز کاهش دهد.کیلوگر

کیلوگرم )محدوده اختالف  7-5  گیرند یا اختالف وزنی آنها از محدودههایی که بیشنه وزن را میاسب -

 تر یا باالتر فرستاده شوند.پایین یهاتوانند به کورسوزن پیشنهادی( خارج است می

 افزایش دهند. گرمکیلوبا همان وزن کمینه، تا سقف یک را،  توانند کف ریتینگ بندهندیکاپرها می -
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های ها و کورس، کالستررقابتیهای تواند برای تشکیل کورستیم هندیکاپری در صورت امکان می -

 بند خاص تشکیل دهد.های هم جنس )نریان، مادیان( در یک ریتینگهندیکاپ جدیدی را برای اسب

 اپری خواهد بود.کیلوگرم تفاوت وزن در هندیک 1باعث ایجاد   IORدو امتیاز تفاوت در  -

، benchmark handicaps ،novice stakes های مختلفی از جملهتواند هندیکاپهندیکاپر می -

 .را برنامه ریزی کندبندهای خاص آزاد، و همچنین ریتینگ جنس/سنهای هندیکاپ

  آوانس وزنی دریافت کنند، مشروط به اینکه از کمینه 6مطابق جدول  توانندسواران مبتدی میچابک -

 کیلوگرم کمتر نشود. 48وزن 

 6جدول 

 آوانس وزنی عملکرد چابکسوار

 کیلوگرم 3 استارت 15کمتر از 

 کیلوگرم 2 مقام 5کمتر از 

 

 :ستانشان داده شده 7های معیار در جدول ها و ریتینگبندی کورسطبقه -

 7جدول 

 کالس ریتینگ بند

 های استیکس ) جوایز ویژه(کورس

 های با ریتینگ باالاسب

 (شرایط وزنی از پیش تعریف خواهند شد)

 

 (3، گروه 2، گروه 1های گروه ) گروه کورس

 (WFAهای )کورس

 

 
 (  WFA)کورس   -  های لیستد()هندیکاپ 1کالس   110+ -96

86-100, 91-105 and 96-110  2کالس 

76-90 and 81-95  3کالس 

66-80 and 71-85  4کالس 

56-70 and 61-75  5کالس 

46-60 and 51-65  6کالس 

 7کالس  35-45
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 (Open Class Benchmark Handicapsهای معیار کالس آزاد )هندیکاپ

های مورد نیاز برای برقرار کردن یک ریتینگ ها از تعداد اسبدر مواردی که تعداد ثبت نامی تمام کالس -

های مختلف را ترکیب کند و شود که( کالستواند )و البته توصیه میکمتر باشد، تیم هندیکاپری میبند 

 تشکیل دهد. 9و  8 های کالس آزاد را بر مبنای جداولهندیکاپ

( و معیارهای مناسب بیشینه به عنوان 115)  8 در جدول 65و  155 ،95 ،85 ،75 (Benchmark)معیار -

 تعریف شده است. 9جدول  های رده باالتر دراسب

 شود. های سن/جنس کماکان اعمال میآوانس ( 9و  8) در هر دو جدول -

 . شوندتوانند از بیشینه و کمینه وزن داده شده بیشتر و کمتر ها نمیوزن ،هابعد از اعمال آوانس -

دارند که در های قرمز رنگ(، این امکان را کنند )وزنکه وزن بیش از اندازه حمل می هاییاسب -

 های معیار کالس آزاد باالتر شرکت کنند. هندیکاپ

های معیار ی با ریتینگ پایین به هندیکاپیهاوارد کردن اسبدر را  دقتهندیکاپرها ملزم هستند جانب  -

 دهند.های با ریتینگ باالتر را تحت تاثیر قرار میچرا که وزن اسب ؛رعایت کنند

هایی را که با شرایط وزنی بیش از بیشینه وزن توانند اسبهندیکاپرها میهای بنچ مارک در کورس -

 با حداکثر وزن مصوب هندیکاپ کنند. را، مصوب باید به رقابت بپردازند
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 8جدول 

Benchmark Handicaps- topped by 115 

RATING BENCHMARK 

105 

BENCHMARK 

95 

BENCHMARK 

85 

BENCHMARK 

75 

BENCHMARK 

65 

LOWEST 

BAND 
112-115 62.5-63      

111 62.0      

110 61.5      

109 61.0 `     

108 60.5      

107 60.0      

106 59.5      

105 59.0      

104 58.5      

103 58.0      

102 57.5      

101 57.0 62.0     

100 56.5 61.5     

99 56.0 61.0     

98 55.5 60.5     

97 55.0 60.0     

96 54.5 59.5     

95 54.0 59.0     

94 53.5 58.5     

93 53.0 58.0     

92 53.0 57.5     

91 53.0 57.0 62.0    

90 52.5 56.5 61.5    

89 52.5 56.0 61.0    

88 52.5 55.5 60.5    

87 52.0 55.5 60.0    

86 52.0 55.0 59.5    

85 52.0 55.0 59.0    

84 51.5 54.5 58.5    

83 51.5 54.5 58.0    

82 51.5 54.0 57.5    

81 51.0 53.5 57.0 62.0   

80 51.0 53.5 56.5 61.5   

79 51.0 53.0 56.0 61.0   

78 51.0 53.0 55.5 60.5   

77 50.0 53.0 55.5 60.0   

76 50.0 52.5 55.0 59.5   

75 50.0 52.5 55.0 59.0   

74  52.5 54.5 58.5   

73  52.0 54.5 58.0   

72  52.0 54.0 57.5   

71  52.0 53.5 57.0 62.0  

70  51.5 53.5 56.5 61.5  

69  51.5 53.0 56.0 61.0  

68  51.5 53.0 55.5 60.5  

67  51.0 53.0 55.5 60.0  

66  51.0 52.5 55.0 59.5  

65  51.0 52.5 55.0 59.0  

64   52.5 54.5 58.5  

63   52.0 54.5 58.0 62.0 

62   52.0 54.0 57.5 61.5 

61   52.0 53.5 57.0 61.0 

60   52.0 53.5 56.5 60.0 

59    53.0 56.0 59.5 

58    53.0 55.5 59.0 

57    52.0 55.0 58.5 

56    52.0 54.5 58.0 

55    51.5 54.0 57.5 

54    51.5 53.5 57.0 

53    51.0 53.0 56.5 

52    51.0 52.5 56.0 

51    50.0 52.0 55.5 

50    50.0 51.5 55.0 

49    49.5 51.5 54.5 

48    49.5 51.0 54.0 

47    49.5 51.0 53.5 

46    49.0 50.0 53.0 

45 & 45-    49.0 50.0 52 
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 9جدول 

Highest Rating Benchmarks 

RATING 

 

BENCHMARK 125 BENCHMARK 120 BENCHMARK 115 

RATING WGT WGT WGT 

131+ 62.5   

131 62.0   

130 61.5   

129 61.0   

128 60.5   

127 60.0   

126 59.5 62.0  

125 59.0 61.5  

124 58.5 61.0  

123 58.0 60.5  

122 57.5 60.0  

121 57.0 59.5 62.0 

120 56.5 59.0 61.5 

119 56.0 58.5 61.0 

118 55.5 58.0 60.5 

117 55.0 57.5 60.0 

116 54.5 57.0 59.5 

115 54.0 56.5 59.0 

114 53.5 56.0 58.5 

113 53.0 55.5 58.0 

112 53.0 55.0 57.5 

111 53.0 54.5 57.0 

110 52.5 54.0 56.5 

109 52.5 53.5 56.0 

108 52.5 53.0 55.5 

107 52.0 53.0 55.5 

106 52.0 52.5 55.0 

105 52.0 52.5 55.0 

104 51.5 52.0 54.5 

103 51.5 52.0 54.5 

102 51.5 52.0 54.0 

101 51.0 51.5 53.5 

100 51.0 51.5 53.5 

99 51.0 51.5 53.0 

98 51.0 51.5 53.0 

97 50.0 51.0 52.5 

96 50.0 51.0 52.5 

94 50.0 51.0 52.5 

95 50.0 51.0 52.0 

94   52.0 

93   52.0 

92   51.5 

91   51.5 

90   51.5 

89   51.5 

88   51.0 

87   51.0 

86   51.0 

85   51.0 
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 (WFA =Weight-for-Age/Sex) جنسیتسن/  برایوزن 

- (WFA)  یک آوانس(Allowance) باشد. ها به بلوغ فیزیکی میوزنی برای جبران عدم رسیدن اسب

را  ،گیرندتر میتر نسبت به رقبای قویهای جوانهای وزنی را که اسبمقدار آوانس (WFA) جدول -

دهد.نشان می

شوند.سالگی بالغ در نظر گرفته می 4سال، در سن  2های باالتر از تمامی اسب( WFA) بر اساس جدول -

دهند. به عنوان مثال در را پوشش می تربلندهای های جوان تر در مسافتضعف اسب اعداد این جدول -

آوانس وزنی  ،کندمتر با رقبای قوی تر رقابت می 1555ای که در مسافت بیش از ساله 3ماه نوامبر اسب 

متر در همان روز بیشتر خواهد بود.  1655کند؛ این آوانس وزنی برای مسافت بیش از دریافت می

راحی شده است. ها طبرای ایجاد توازن بین توان و قدرت اسب (WFA)جدول -

های وزنی را، از وزنی که آوانس( WFA)های سنی مختلف، هندیکاپر طبق جداول های گروهدر رقابت-

گیرد، کسر خواهد کرد. به اسب تعلق می

نشان داده شده است.  15ها در جدول ساله 3ایران، برای آوانس وزنی ( WFA)مقیاس -

الونس سه  4/1متر به باال معادل  1455مسافت  یبرا ،جدول ییسه ماه ابتداساله در بازه  4 یهااسب-

به اعمال  یازکمتر باشد ن یلوگرمک 5/5مقدار از  نیکه اگر ا ایان توجه استش.کنندیم یافترا درها ساله

.آن نخواهد بود

ماه جوانتر از دیگران باشند، هندیکاپرها بر  3هایی( بیش از ها اگر اسبی )یا اسبساله 2در هندیکاپ -

دهند. به آن ها آوانس وزنی اختصاص می 11اساس جدول شماره 

ها در آن ها بر اساس ریتینگ هندیکاپرها فقط برای مسابقات ویژه، استیکس و لیستد )که  قاعدتا اسب-

.کننداستفاده می 21جدول شماره شوند(  از هندیکاپ نمی

کاهش ، IFHA های وزنی به روز شده در وب سایتهای متولد نیم کره جنوبی بر اساس آوانساسب-

وزن دریافت خواهند کرد.
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15جدول 

Distance Jan-Mar Apr-Jul Aug-Oct Nov-Dec 

1000 m to 

1200 m 
3 kg 2.5 kg 2kg 1.5 kg 

Over 1200 m 

to 1400 m 
3.5 kg 3 kg 2.5 kg 2 kg 

Over 1400 m 

to 1600 m 
4 Kg 3.5 kg 3 kg 2.5 kg 

Over 1600 m 

to 2000 m 
4.5 kg 4 kg 3.5 kg 3 kg 

Over 2000 m 

to 2400 m 
5 kg 4.5 kg 4 kg 3.5 kg 

Over 2400 m 

to 3200 m 
5.5 kg 5 kg 4.5 kg 4 kg 

گیرند.خود وزن میهای هم ریتینگ کیلوگرم کمتر از  اسب 2ها کره مادیان و مادیان

11جدول 

Distance 5+ Months 4+ Months 3+ months 1-3 Months

1000 m to 1400 

m 
1.5 kg 1 kg 0.5 kg 0 kg 

Over 1400 m to 

3000 m 
2 kg 1.5 kg 1 kg 0 kg 

کره مادیان و مادیانها 2 کیلوگرم کمتر از اسبهای هم ریتینگ خود وزن میگیرند.
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12جدول 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Des 

Distance Age 

1000 m 

to 1200 m 

2 45.0 46.0 47.0 48.0 49.0 50.0 51.0 

3 51.5 52.0 53.0 53.5 54.5 55.0 55.5 56.0 56.5 57.0 57.5 58.0 

4 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 

5+ 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 

Over 1200 m 

to 1400 m 

2 44.0 45.0 46.0 47.0 48.0 49.0 50.0 

3 50.5 51.0 52.0 53.0 54.0 54.5 55.5 56.0 56.5 57.0 57.5 58.0 

4 58.5 58.5 58.5 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 

5+ 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 

Over 1400 m 

to 1600 m 

2 43.5 44.5 45.5 46.5 47.5 48.5 49.5 

3 50.0 50.5 51.0 52.0 53.0 54.0 55.0 56.0 56.5 57.0 57.5 58.0 

4 58.5 58.5 58.5 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 

5+ 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 

Over 1600 m 

to 2000 m 

2 42.5 43.5 44.5 45.5 46.5 47.5 48.5 

3 49.0 49.5 50.0 51.0 52.0 53.0 54.0 54.5 55.5 56.5 57.0 57.5 

4 58.0 58.0 58.0 58.5 58.5 58.5 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 

5+ 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 

Over 2000 m 

to 2400 m 

3 48.5 49.0 49.5 50.5 51.0 52.0 53.0 54.0 54.5 55.5 56.0 57.0 

4 57.5 57.5 57.5 58.0 58.0 58.0 58.5 58.5 58.5 59.0 59.0 59.0 

5+ 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 

Over 2400 m 

to 3200 m 

3 48.0 48.5 49.0 50.0 50.5 51.5 52.5 53.5 54.0 55.0 55.5 56.0 

4 57.5 57.5 57.5 58.0 58.0 58.0 58.5 58.5 58.5 59.0 59.0 59.0 

5+ 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 

 کره مادیان و مادیانها 2 کیلوگرم کمتر از  اسبهای هم رده خود وزن میگیرند.
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IORتبدیل بین المللی 

و  IORبه عنوان ریتینگ مادر برای تعریف رابطه  BHAبر اساس مشاوره با هندیکاپرهای بین المللی،ریتینگ 

مللی، باالترین بازه ریتینگی لمشاورین هندیکاپری بین اهای بین المللی انتخاب شده است. آنالیز و رای ریتینگ

های بدون کند. درمورد اسبتعریف می  66BHA-75 را معادل ریتینگ بازه (IOR + 96) اسبدوانی ایران

تماس   BHAتواند مستقیما با کمیته هندیکاپری کشور جهت استعالم ریتینگ معادل هندیکاپر می ،ریتینگ

 حاصل نماید.


