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 فهرست 

 ضمیمه ها                                                            هرم مسابقات اکاهو 

 قوانین مربوط به الحاق مسابقات

 راهنمای تکنیکی برای کلیه مسابقات زیبایی 1ضمیه                                                 نام تاریخ ثبت

 ن ترین امتیازاتسیستم داوری حذف باالترین و پایی -امتیاز دهی 0ضمیمه                                                      گروهها

 گروه آیندگان

 قهرمانی ها

 اسب برتر 5

 قوانین الحاق مسابقه زیبایی به اکاهو

 مسابقه زیبایی قهرمانی جهان

 زیبایی جام مللمسابقه 

 قهرمانی های خاور میانه

 Bمسابقات زییایی ملی 

 مسابقات قهرمانی ملی 

 Cمسابقات ملی 

 مسابقات نژادی

 مسابقات غیر حرفه ای 

 قوانین الحاق  کلیه مسابقات

 قدامات بعد از مسابقاتا

 قوانین برگزاری مسابقات 

 قوانین تساوی در گروهها

 قوانین قهرمانی ها

 قوانین مربوط به نماینده کمیته انضباطی

 کنترل دارو) دوپینگ(

 



3 
 

 مسابقات زیبایی اکاهو انواع

 

 مسابقه زیبایی عنوان دار       

 A مسابقه زیبایی رده

 ملی/ بین المللیBبقه زیبایی رده مسا       

 مسابقه زیبایی قهرمانی کشور

 بین المللیC مسابقه زیبایی رده 

 اروپایی  مسابقه زیبایی 

 ملی Cمسابقه زیبایی رده 

 نژادی مسابقات زیبایی 

 مسابقات زیبایی تولید کنندگان

 D ی منطقه ای رده مسابقات زیبایی 

 غیر حرفه ای بانمایش دهنده گان  مسابقات زیبایی 

 

 قوانین مربوط به الحاق مسابقات 

 تاریخ ثبت 

تاریخ ثبت نام  به تاریخی گفته میشود که اداره ثبت تبارنامه کشور مربوط در مورد ثبت و قبول اسب در تبارنامه آن کشور 

اید یا گواهی ثبت اسب شرکت کنندگان بیخ ثبت میباشد. راداره ثبت تبارنامه هر کشور مسئول تایید تااعالم کرده باشد. 

مربوطه را همراه داشته باشند و یا همراه با فرم ثبت نام نامه ای از اداره ثبت تبارنامه  که تایید کند ثبت اسب قبل از روز 

 مسابقه صورت گرفته است.

 گروهها 

 گروههای زیر توسط کمیسیون  مسابقه زیبایی اسب عرب اکاهو تایید شده اند:

 ادیان , یا ترکیب هر دو : لطفا به گروه آیندگان  مراجعه بفرمایید.(,آیندگان) نریان و م 

  سال (, 3-1کره نریان ها ) نریان های جوان 

  سال(, 3-1کره مادیان ها) مادیان های جوان 

  سال به باال( 4سیلمی ها )  نریانهای بزرگسال 

  سال به باال( 4مادیانها ) مادیانهای بزرگسال 
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 سال به باال( یا ترکیب هر دو گروه ) یک  4سال( اسبهای اخته بزرگسال )  3-1اخته جوان  اسبهای اخته ) اسبهای

 سال به باال(

 

با تعداد ثبت نام شده ها  برگزار کنندگان باید به گونه ای  در چهار چوب گروههای ذکر شد ه باال گروه بندی نمایند که

 د اسبهای گروهها اجتناب نمایند. ناهماهنگی  در تعدا هماهنگی داشته باشد و از هرگونه 

 راس بیشتر باشد.  122حداکثر تعداد اسبهای شرکت کننده در هر روز نباید از 

 ماه نمیتوانند  بدون مادر درمسابقه شرکت نمایند. 6کره های   زیر 

اید گواهی کشش معتبری هفته از آبستنی آنها گذشته باشد مجاز به شرکت در مسابقه نمیابشد. ب 42مادیانهایی که بیشتر از 

در مسابقه همراه  باشد. نمایش دهنده باید درصورت درخواست دی سی گواهی کشش را ارائه دهد. داورها یا دی میتوانند 

 درخواست  معاینه رکتومی مادیان را بدهند. 

 

 و عنوان دار شرکت نمایند.  Aمیتوانند در مسابقات َ همه گروهها به جز گروه آیندگان 

 

 آیندگانگروه 

( کره ها اجازه شرکت در قهرمانی را ندارند، ضمن اینکه نتیجه مسابقه آنان در گروه آیندگان در مسابقات آتی الف 

 نمیتواند شرط ورود آنان به مسابقه باشد.

 برگزار گردد تمام قوانین جاری بر مسابقات بر گروه آیندگان نیز حاکم است. ECAHOوقتی مسابقه ای تحت عنوان ب (

هفته داشته باشند ضمن  4کره های شرکت کننده ی گروه آیندگان در زمان برگزاری جشنواره حداقل باید  پ(

 6ماهگی در کنار مادر نمایش داده شوند. و اجازه شرکت به کره های یتیم و بی مادر زیر  6اینکه میبایستی تا سن 

ک مسابقه، کمیته زیبایی و اجرایی مسابقه مجاز ماه داده نخواهد شد. با توجه به تعداد ثبت نام کنندگان در ی

 ماه تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. 6ماه و باالی  6میباشد نسبت به گروه بندی کره های زیر 

 ( استفاده از کله گیر سیمی و کله گیر زنجیر دار ممنوع است.ث

 .ج( سیستم داوری مقایسه ای برای گروه آیندگان توصیه میشود

 به وضوح در برنامه مسابقه و دفترچه مسابقه ذکر شده باشد. بوط به گروههای آیندگان باید چ( همه قوانین مر

ح( با در نظر گرفتن   قوانین شدید در مورد سالمت کره ها , برگزار کنندگان میتوانند قوانین خود را د رچهارچوب 

وشته شده و با اکاهو برای تایید ارسال گردد. قوانین اکاهو اجرا نمایند و قبل از مسابقه به وضوع در برنامه مسابقه ن

 کلیه قوانین باید در برنامه مسابقه و دفترچه ذکر شود. 

  شناسایی –آیندگان 

کره هایی که با مادرشان در مسابقه شرکت میکنند نیاز به مدرک شناسایی ندارند اما مادر باید کلیه مدارک الزم را 

 داشته باشد. 
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اه سن  که بدون مادر نشان داده میشوند کره هایی که در نتیجه انتقال جنین به دنیا آمده اند م 6کره هایی باالتر از 

یا کره هایی که بامادر غیر بیولوژیکی  نشان داده میشوند باید همگی میکروچیپ شده باشند و دارای فرم رسمی از 

 ثبت تبارنامه کشور باشند.  سازمان

 

 قهرمانی ها

مادیانهای  ی قهرمانی وجود دارد. نریانهای جوان , مادیانهای جوان, نریانهای بزرگسال, برنده برا 3در دفترچه 

 بزرگسال و اسبهای اخته ) ترکیب اسبهای جوان و بزرگسال (,

 قهرمانی  طال , نقره , برنز

و مادیانهای  در صورتیکه تعداد اسبهای یکسال کافی باشد  و برگزار کننده بخواهد  قهرمانی جداگانه برای نریانها

 یکسال بگذارد  در هر کدام از این گروهها سه برنده وجود خواهد داشت. 

 قوانین قهرمانی باید به وضوح در برنامه و دفترچه ذکر شود. 

 

 اسب برتر 5

اجرای این روش برای کلیه مسابقات اختیاری است. این روش درصورتی میتواند اجرا شود که تعداد اسبهای حاضر 

 اسب انتخاب شود : 5.  اما نباید  بیشتر از  1درصد اول هر گروه منهای  52:  کافی باشد

 به طور مثال :

 راس اسب  : اسبهای مقام اول و دوم  رده بندی میشوند. 6 -5تعداد گروه 

 راس اسب :  اسبهای مقام اول تا سوم رده بندی میشوند.  8- 7تعداد گروه 

 ام اول تا چهارم رده بندی میشوند.راس اسب: اسبهای مق 12-9تعداد گروه 

 راس و بیشتر : اسبهای مقام اول تا پنجم رده بندی میشوند.  11تعداد گروه 

 

نریانهای یکسال , مادیانهای یکسال) در صورت مقتضی( ,نریانهای  -همه اسبهای واجد شرایط در این سیستم  

گسال یا اسبهای اخته  به میدان اصلی میایند. همه دیانهای بزرجوان , مادیانهای جوان, نریانهای بزرگسال , ما

اسبهای مقام اول درردیف  اول میایستند , همه اسبهای مقام دوم در ردیف دوم و اسبهای مقام های پایین تر ) 

 سوم تا پنجم( در ردیف سوم خواهند ایستاد. 

 

میکنند. داوران دو اسب باقی مانده را از  اسب مقام طال نقره و برنز را براساس قوانین قهرمانی انتخابداوران اسب 

 اسب برتر انتخاب میشوند. 5با سه اسب اول  همراهبقیه اسبها انتخاب می نمایند که به این ترتیب 
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 قهرمانی جهانزیبایی مسابقه 

: کلیه اسبهایی که در کتاب تبارنامه مورد تایید واهو تا قبل از تاریخ  مهلت ثبت وارد شده باشند شرایط ثبت نام

 ثبت نام نمایند. د میتوانن

 

: کلیه اسبها به جز اسبهای یکساله  باید تحت شرایط زیر در یکی از مسابقات اکاهو واجد شرایط  شرایط شرکت

 شرکت  شده باشند:

  مقام اول تا پنجم در یک مسابقهA  یاB 

  مقام اول تا پنجم در گروه اسبهای یکساله در یک مسابقه عنوان دار یاA 

 در یک مسابقه قهرمانی ملی  ,  مقام اول تا سومC  , ملیC بین المللی یا مسابقات اروپایی 

 مقام اول تا دوم در مسابقات نژادی 

اسبهایی که در کشورهای غیر عضو اکاهو ثبت شده اند باید در یک مسابقه اکاهو, یا در مسابقات دیگرمورد تایید 

  ه باشند. واجد شرایط شرکت شدکه در زیر آمده است  کاهو کمیسیون ا

  در مسابقات ملی آمریکا  "ده اسب برتر"قهرمان یا نایب قهرمان یا 

 قهرمان یا نایب قهرمان یا مقام اول در مسابقه اسکاتس دیل آمریکا 

 قهرمان یا نایب قهرمان در مسابقات منطقه ای آمریکا 

  قهرمان یا نایب قهرمان یا مقام اول تا سوم در یک مسابقه رسمی ملی 

 تا سوم در مسابقه الس وگاس آمریکا مقام اول 

 قهرمان یا نایب قهرمان یا مقام اول تا سوم در یک  مسابقه مخصوص اسب مصری 

 برای اسبهای یکسال واجد شرایط شدن برای این مسابقات االزمی نیست. 

 فقط گروههای دست گردان در نظر گرفته میشود.

 یورو 5222:  هزینه ثبت در اکاهو

 : سیستم داوری

 , نیم نمره مجاز است امتیاز 02 -مورد 5

 امتیاز میدهد: 02تا  1هر داور برای موارد زیر از 

 حرکت -دست و پا ث-بدن و خط الراس ت -سر و گردن, پ -تیپ , ب –الف  

اورانی که از اکاهو باشند. د Bیا  Aداور در این مسابقه داوری نمایند که اکثریت آنها از لیست داورهای  5:  باید حداقل داوران

 کشورهای غیر عضو انتخاب میشوند باید از لیست داوران ملی اسب عرب آن کشور باشند. 

هر یک از داورانی که در لیست داوران اکاهو نباشند باید قرارداد معتبر مخصوص داوران غیراز لیست کاهو امضا نمایند ) 

  کتاب آبی ( 06حهصف
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 0اکاهو باشند.  Bیا  Aتشکیل شده باشد که اکثریت آنها از لیست کمیته انضباطی عضو  4باید حداقل از :  کمیته انضباطی

س کمیته نیز ریی نفر از اعضا باید دامپزشک باشند . یکی از اعضای کمیته انضباطی باید از طرف اکاهو تعیین گردد این فرد

 . خواهد بود. حداقل یک عضو باید بتوانند به زبان محلی و انگلیسی صحبت نماید

تست دوپینگ برای همه اسبهای قهرمان ) طال( اجباری است. اعضای کمیته انضباطی میتوانند درخواست  کنترل دوپینگ:

تست دوپینگ برای هر کدام از اسبهای شرکت کننده نمایند.  کلیه قوانین مربوط به دوپینگ بر اساس قوانین دوپینگ اکاهو 

  کتاب آبی (47 میباشد ) صفحه 

  بررسی درست به امتیازهای هر کدام از داور ها میباشد مشخص شود.   که مسئول اعالم و باید فردی 

درصد اسبهای  12راس اسب در آنها شرکت نمایند و یا کمتر از  72مسابقات عنوان داری که برای دو سال متوالی  کمتر از 

 شرکت کننده آن خارجی باشند عنوان خود را از دست میدهند. 
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 زیبایی جام مللسابقات م

 

: کلیه اسبهایی که در کتاب تبارنامه مورد تایید واهو تا قبل از تاریخ  مهلت ثبت وارد شده باشند شرایط ثبت نام

 ثبت نام نمایند. د میتوانن

 

: کلیه اسبها به جز اسبهای یکساله  باید تحت شرایط زیر در یکی از مسابقات اکاهو واجد شرایط  شرایط شرکت

 شرکت  شده باشند:

  مقام اول تا پنجم در یک مسابقهA  یاB 

  مقام اول تا پنجم در گروه اسبهای یکساله در یک مسابقه عنوان دار یاA 

 در یک مسابقه قهرمانی ملی  ,  مقام اول تا سومC  , ملیC بین المللی یا مسابقات اروپایی 

 مقام اول تا دوم در مسابقات نژادی 

اسبهایی که در کشورهای غیر عضو اکاهو ثبت شده اند باید در یک مسابقه اکاهو, یا در مسابقات دیگرمورد تایید 

  ه باشند. واجد شرایط شرکت شدکه در زیر آمده است  کاهو کمیسیون ا

  در مسابقات ملی آمریکا  "ده اسب برتر"قهرمان یا نایب قهرمان یا 

 قهرمان یا نایب قهرمان یا مقام اول در مسابقه اسکاتس دیل آمریکا 

 قهرمان یا نایب قهرمان در مسابقات منطقه ای آمریکا 

  قهرمان یا نایب قهرمان یا مقام اول تا سوم در یک مسابقه رسمی ملی 

 تا سوم در مسابقه الس وگاس آمریکا مقام اول 

 قهرمان یا نایب قهرمان یا مقام اول تا سوم در یک  مسابقه مخصوص اسب مصری 

 برای اسبهای یکسال واجد شرایط شدن برای این مسابقات االزمی نیست. 

 فقط گروههای دست گردان در نظر گرفته میشود.

 یورو 5222:  هزینه ثبت در اکاهو

 : سیستم داوری

 , نیم نمره مجاز است امتیاز 02 -مورد 5

 امتیاز میدهد: 02تا  1هر داور برای موارد زیر از 

 حرکت -دست و پا ث-بدن و خط الراس ت -سر و گردن, پ -تیپ , ب –الف  

اورانی که از اکاهو باشند. د Bیا  Aداور در این مسابقه داوری نمایند که اکثریت آنها از لیست داورهای  5:  باید حداقل داوران

 کشورهای غیر عضو انتخاب میشوند باید از لیست داوران ملی اسب عرب آن کشور باشند. 
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هر یک از داورانی که در لیست داوران اکاهو نباشند باید قرارداد معتبر مخصوص داوران غیراز لیست کاهو امضا نمایند ) 

  کتاب آبی ( 06حهصف

 0اکاهو باشند.  Bیا  Aتشکیل شده باشد که اکثریت آنها از لیست کمیته انضباطی عضو  4باید حداقل از :  کمیته انضباطی

س کمیته نیز ریی نفر از اعضا باید دامپزشک باشند . یکی از اعضای کمیته انضباطی باید از طرف اکاهو تعیین گردد این فرد

 . خواهد بود. حداقل یک عضو باید بتوانند به زبان محلی و انگلیسی صحبت نماید

تست دوپینگ برای همه اسبهای قهرمان ) طال( اجباری است. اعضای کمیته انضباطی میتوانند درخواست  کنترل دوپینگ:

تست دوپینگ برای هر کدام از اسبهای شرکت کننده نمایند.  کلیه قوانین مربوط به دوپینگ بر اساس قوانین دوپینگ اکاهو 

  کتاب آبی (47 میباشد ) صفحه 

  بررسی درست به امتیازهای هر کدام از داور ها میباشد مشخص شود.   که مسئول اعالم و باید فردی 

درصد اسبهای  12راس اسب در آنها شرکت نمایند و یا کمتر از  72مسابقات عنوان داری که برای دو سال متوالی  کمتر از 

 شرکت کننده آن خارجی باشند عنوان خود را از دست میدهند.
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 رمانی خاور میانهمسابقات قه

 

: کلیه اسبهایی که در کتاب تبارنامه مورد تایید واهو تا قبل از تاریخ  مهلت ثبت وارد شده باشند شرایط ثبت نام

 میتوانند  ثبت نام نمایند.

 

: کلیه اسبها به جز اسبهای یکساله  باید تحت شرایط زیر در یکی از مسابقات اکاهو واجد شرایط  شرایط شرکت

 ه باشند:شرکت  شد

  مقام اول تا پنجم در یک مسابقهA  یاB 

  مقام اول تا پنجم در گروه اسبهای یکساله در یک مسابقه عنوان دار یاA 

  ,  مقام اول تاپنجم در یک مسابقه قهرمانی ملیC  , ملیC بین المللی یا مسابقات اروپایی 

 مقام اول تا دوم در مسابقات نژادی 

عضو اکاهو ثبت شده اند باید در یک مسابقه اکاهو, یا در مسابقات دیگرمورد تایید اسبهایی که در کشورهای غیر 

 کمیسیون اکاهو  که در زیر آمده است واجد شرایط شرکت شده باشند.  

  در مسابقات ملی آمریکا  "ده اسب برتر"قهرمان یا نایب قهرمان یا 

  آمریکاقهرمان یا نایب قهرمان یا مقام اول در مسابقه اسکاتس دیل 

 قهرمان یا نایب قهرمان در مسابقات منطقه ای آمریکا 

  قهرمان یا نایب قهرمان یا مقام اول تا سوم در یک مسابقه رسمی ملی 

 مقام اول تا سوم در مسابقه الس وگاس آمریکا 

 

 برای اسبهای یکسال واجد شرایط شدن برای این مسابقات االزمی نیست. 

 گرفته میشود.فقط گروههای دست گردان در نظر 

 یورو 5222:  هزینه ثبت در اکاهو

 : سیستم داوری

 امتیاز, نیم نمره مجاز است  02 -مورد 5

 امتیاز میدهد: 02تا  1هر داور برای موارد زیر از 

 حرکت -دست و پا ث-بدن و خط الراس ت -سر و گردن, پ -تیپ , ب –الف  

اکاهو باشند. داورانی که از  Bیا  Aمایند که اکثریت آنها از لیست داورهای داور در این مسابقه داوری ن 5:  باید حداقل داوران

 کشورهای غیر عضو انتخاب میشوند باید از لیست داوران ملی اسب عرب آن کشور باشند. 
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)  هر یک از داورانی که در لیست داوران اکاهو نباشند باید قرارداد معتبر مخصوص داوران غیراز لیست کاهو امضا نمایند

 کتاب آبی(06صف

 0اکاهو باشند.  Bیا  Aعضو تشکیل شده باشد که اکثریت آنها از لیست کمیته انضباطی  4: باید حداقل از  کمیته انضباطی

نفر از اعضا باید دامپزشک باشند . یکی از اعضای کمیته انضباطی باید از طرف اکاهو تعیین گردد این فرد رییس کمیته نیز 

 یک عضو باید بتوانند به زبان محلی و انگلیسی صحبت نماید. خواهد بود. حداقل 

کنترل دوپینگ: تست دوپینگ برای همه اسبهای قهرمان ) طال( اجباری است. اعضای کمیته انضباطی میتوانند درخواست 

دوپینگ اکاهو  تست دوپینگ برای هر کدام از اسبهای شرکت کننده نمایند.  کلیه قوانین مربوط به دوپینگ بر اساس قوانین

 کتاب آبی (.47میباشد ) صفحه 

 باید فردی که مسئول اعالم و   بررسی درست به امتیازهای هر کدام از داور ها میباشد مشخص شود.  

درصد اسبهای  12راس اسب در آنها شرکت نمایند و یا کمتر از  72مسابقات عنوان داری که برای دو سال متوالی  کمتر از 

 خارجی باشند عنوان خود را از دست میدهند. شرکت کننده آن 
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 ملی  B مسابقات

شرایط ثبت نام: کلیه اسبهایی که در کتاب تبارنامه مورد تایید واهو تا قبل از تاریخ  مهلت ثبت وارد شده باشند 

 میتوانند  ثبت نام نمایند.

 

  :  محدودیت های  شرکت

 وان دار یا عنمسابقات  مقام قهرمانی طال  نقره  اسبهای برندهA   مجاز به شرکت در مسابقاتB ی در سال

و د و سال بعد از آن نمیباشند , مگر اینکه سن اسب از یکسال به اسب جوان    که آن مقام ها را گرفته اند 

 و از اسب جوان به گروه اسبهای بزرگسال رسیده باشد.

  اسبهای اخته که در یک مسابقه عنوان دار یا مسابقهA( یا نایب قهرمان) نقره( شده باشند  قهرمان )طال

در همان سالی که این مقام هاراکسب نموده اند و همچنین سال بعد از آن     Bنمیتوانند در مسابقات 

یورو  622شرکت نمایند. هر فردی که اسب واجد شرایط رده های باالتر را در رده پایین شرکت دهد 

 د. جریمه خواهد شد و اسب از مسابقه اخراج میشو

  سازمان کشوری مربوط به مسابقه زیبایی کشور خود در سازمان ثبت تبارنامه / برگزار کنندگان باید با

 صورت وجود دیگر محدودیت ها هماهنگی نمایند.

 یورو 552:  هزینه ثبت در اکاهو

 : سیستم داوری

 , نیم نمره مجاز است امتیاز 12یا  امتیاز 02 -مورد 5

 امتیاز میدهد:(12 -1) یا از  02 تا  1از  هر داور برای موارد زیر

 حرکت -دست و پا ث-بدن و خط الراس ت -سر و گردن, پ -تیپ , ب –الف  

( به عنوان امتیاز 0سرو گردن میتواند جداگانه امتیاز داده شود. در این صورت امتیاز  متوسط سر و گردن ) مجموع تقسیم بر 

 سر و گردن محاسبه میشود. 

به عنوان  (0میتواند جداگانه محاسبه شود  . در این صورت امتیاز متوسط قدم و یورتمه) مجموع تقسیم بر  قدم و یورتمه

 محاسبه میشود. حرکت تیاز ام

اکاهو باشند. داورانی که از  Bیا  Aداور در این مسابقه داوری نمایند که اکثریت آنها از لیست داورهای  3باید حداقل   داوران:

 ضو انتخاب میشوند باید از لیست داوران ملی اسب عرب آن کشور باشند. کشورهای غیر ع

هر یک از داورانی که در لیست داوران اکاهو نباشند باید قرارداد معتبر مخصوص داوران غیراز لیست کاهو امضا نمایند ) 

 کتاب آبی (06صف
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 1اکاهو باشند.  Bیا  Aاز لیست کمیته انضباطی عضو تشکیل شده باشد که اکثریت آنها  3: باید حداقل از  کمیته انضباطی

به عنوان  . یکی از اعضای کمیته انضباطی باید دامپزشک از اعضا توصیه میشود 0اگرچه  نفر از اعضا باید دامپزشک باشند 

 . حداقل یک عضو باید بتوانند به زبان محلی و انگلیسی صحبت نماید.    گردد  رییس کمیته تعیین

تست دوپینگ برای همه اسبهای قهرمان ) طال( اجباری است. اعضای کمیته انضباطی میتوانند درخواست  :کنترل دوپینگ

تست دوپینگ برای هر کدام از اسبهای شرکت کننده نمایند.  کلیه قوانین مربوط به دوپینگ بر اساس قوانین دوپینگ اکاهو 

 (. کتاب آبی 47میباشد ) صفحه 

 و   بررسی درست به امتیازهای هر کدام از داور ها میباشد مشخص شود.  باید فردی که مسئول اعالم 

بازگشت خواهند   Cاز طرف اکاهو  به رده  راس اسب در آنها شرکت نمایند  52کمتر از که برای دو سال متوالی    Bمسابقات

 شته باشد.را دا  Bبعد از دو سال برگزار کننده میتواند درخواست برای برگزاری  مسابقه . نمود 
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 مسابقات قهرمان ملی

 

شرایط ثبت نام: کلیه اسبهایی که در کتاب تبارنامه مورد تایید واهو  کشور محل مسابقه ثبت شده باشند میتوانند  ثبت نام  

ه نمایند. هر گونه شرایط دیگری میتواند توسط سازمان مسئول مسابقات زیبایی یا تبارنامه کشور به این شرایط ثبت نام اضاف

 شود. کلیه شرایط باید به وضح در برنامه و دفترچه مسابقه قید شوند.

 

  :  محدودیت های  شرکت

میتواند تصمیم در مورد گذاشتن محدودیت برای ثبت نام تصمیم بگیرد . این .سازمان کشوری مسئول مسابقات زیبایی  

 محدودیت ها باید به وضوح در برنامه مسابقه و دفترچه قید شوند. 

 یورو 362:  زینه ثبت در اکاهوه

 : سیستم داوری

هر نوع روش داوری میتواند اجرا شود به شرط آنکه به تفضیل در برنامه و دفترچه مسابقه قید شود. درصورتیکه روش امتیازی  

 استفاده شود  امتیاز نیم نیز میتواند داده شود اما اجباری نیست. 

داورانی که از  داوران اکاهو انتخاب شوند یا از لیست داوران ملی کشورهای عضو اکاهو. Bیا  A:  داوران باید از لیست َ داوران 

 کشورهای غیر عضو انتخاب میشوند باید از لیست داوران ملی اسب عرب آن کشور باشند. 

صفحه امضا نمایند ) هر یک از داورانی که در لیست داوران اکاهو نباشند باید قرارداد معتبر مخصوص داوران غیراز لیست کاهو 

 کتاب آبی (. 06

و  اکاهو باشند Bیا  Aعضو تشکیل شده باشد که اکثریت آنها از لیست کمیته انضباطی  3: باید حداقل از  کمیته انضباطی

 . یکی از اعضای کمیته انضباطی باید  به نفر از اعضا باید دامپزشک باشند   1. لیست کمیته انضباطی ملی مورد تایید اکاهو

اگر برگزار کننده ها بر اساس شرکت کنندگان سالهای پیش انتظار تعداد زیادی شرکت   عنوان رییس کمیته تعیین گردد    . 

راس  122تا  52کننده را داشته باشند تعداد اعضای کمیته انضباطی باید به نسبت تعداد اسبها افزایش یابد. به طور مثال بین 

 دی سی. 4راس اسب حداقل  152تا  122دی سی بین  3اسب حدقال 

: تست دوپینگ برای همه اسبهای قهرمان ) طال( اجباری است. اعضای کمیته انضباطی میتوانند درخواست کنترل دوپینگ

تست دوپینگ برای هر کدام از اسبهای شرکت کننده نمایند.  کلیه قوانین مربوط به دوپینگ بر اساس قوانین دوپینگ اکاهو 

 (. کتاب آبی 47میباشد ) صفحه 
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 ملی Cمسابقات  

    

:  کلیه اسبهایی که در کتاب تبارنامه مورد تایید واهو  کشور محل مسابقه ثبت شده باشند شرایط ثبت نام

 میتوانند  ثبت نام نمایند.

 

 

  :  محدودیت های  شرکت

  اسبهای برنده مقام قهرمانی طال  نقره  مسابقات عنوان دار یاA ر مسابقات  مجاز به شرکت دC  در سالی

که این مقام ها را گرفته اند  و د و سال بعد از آن نمیباشند , مگر اینکه سن اسب از یکسال به اسب 

 جوان   و از اسب جوان به گروه اسبهای بزرگسال رسیده باشد.

  اسبهای اخته که در یک مسابقه عنوان دار یا مسابقهAه باشند  قهرمان )طال( یا نایب قهرمان) نقره( شد

در همان سالی که این مقام هاراکسب نموده اند و همچنین سال بعد از آن     Cنمیتوانند در مسابقات 

 شرکت نمایند.

برگزار کنندگان باید با سازمان ثبت تبارنامه/ سازمان کشوری مربوط به مسابقه زیبایی کشور خود در 

 صورت وجود دیگر محدودیت ها هماهنگی نمایند

یورو جریمه خواهد شد  622که اسب واجد شرایط رده های باالتر را در رده پایین شرکت دهد هر فردی  

 و اسب از مسابقه اخراج میشود. 

 یورو 015:  هزینه ثبت در اکاهو

 : سیستم داوری

 هر نوع روش داوری میتواند اجرا شود به شرط آنکه به تفضیل در برنامه و دفترچه مسابقه قید شود.  

 یسی یا روش مقایسه ای میتواند با یک داور  اجرا شود. روش انگل

 در  صورتیکه داوری به صورت  امتیاز دهی باشد  ,  روش زیر توصیه میشود:

 امتیاز, نیم نمره مجاز است  12  -مورد 5

 متیاز میدهد:ا 12-1تا  1 هر داور برای موارد زیر از 

 حرکت -دست و پا ث-بدن و خط الراس ت -سر و گردن, پ -تیپ , ب –الف  

( به عنوان امتیاز 0سرو گردن میتواند جداگانه امتیاز داده شود. در این صورت امتیاز  متوسط سر و گردن ) مجموع تقسیم بر 

 سر و گردن محاسبه میشود. 
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به عنوان  (0قدم و یورتمه میتواند جداگانه محاسبه شود  . در این صورت امتیاز متوسط قدم و یورتمه) مجموع تقسیم بر 

 محاسبه میشود. حرکتامتیاز 

. داورانی   یا  از لیست داوران ملی  کشورهای عضو اکاهو انتخاب شوند.  اهواک Bیا  Aلیست داورهای  داوران باید از   داوران:

 که از کشورهای غیر عضو انتخاب میشوند باید از لیست داوران ملی اسب عرب آن کشور باشند. 

ه در لیست داوران اکاهو نباشند باید قرارداد معتبر مخصوص داوران غیراز لیست کاهو امضا نمایند ) هر یک از داورانی ک

 کتاب آبی ( 06صف

نفر  1اکاهو باشند.  Bیا  Aعضو تشکیل شده باشد که اکثریت آنها از لیست کمیته انضباطی  0کمیته انضباطی : باید حداقل از 

از لیست کمیته انضباطی اکاهو و لیست دی سی های ملی مورد تایید اکاهو انتخاب    گر د و نفر دیاز اعضا باید دامپزشک باش

 . شود

اگر برگزار کننده ها بر اساس شرکت کنندگان سالهای پیش انتظار تعداد زیادی شرکت کننده را داشته باشند تعداد اعضای 

تا  122دی سی بین  3راس اسب حدقال  122تا  52ل بین کمیته انضباطی باید به نسبت تعداد اسبها افزایش یابد. به طور مثا

 دی سی. 4راس اسب حداقل  152

عضو کمیته انضباطی در  مسابقه باشند اکثریت آنها باید از لیست کمیته انضباطی اکاهو انتخاب شوند یک نفر   0اگر بیشتر از 

 از لیست کمیته انضباطی اکاهو باید به عنوان رییس انتخاب شود. 

دوپینگ: تست دوپینگ برای همه اسبهای قهرمان ) طال( اجباری است. اعضای کمیته انضباطی میتوانند درخواست  کنترل

تست دوپینگ برای هر کدام از اسبهای شرکت کننده نمایند.  کلیه قوانین مربوط به دوپینگ بر اساس قوانین دوپینگ اکاهو 

 (. کتاب آبی  47میباشد ) صفحه 
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 نژادی مسابقات

    

اسبهای    کلیه  کتابهای تبارنامه مورد تایید واهو  که   قبل از  پایان  مهلت ثبت نام   میتوانند   :شرایط ثبت نام

در این مسابقات شرکت نمایند. البته این مسابقات مخصوص   اسبهایی  است که از یک نژاد میباشند. بطور مثال: 

خالص لهستانی, اسبهای صحرا, خالص روسی , کربت و ...( به صورتی که اسبهای خالص مصری, خالص اسپانیایی, 

 توسط برگزار کننده در برنامه ذکرمیشود.  

 

  :  محدودیت های  شرکت

  اسبهای برنده مقام قهرمانی طال  نقره  مسابقات عنوان دار یاA  مجاز به شرکت در این مسابقات در سالی

سال بعد از آن نمیباشند , مگر اینکه سن اسب از یکسال به اسب  که این مقام ها را گرفته اند  و د و

 جوان   و از اسب جوان به گروه اسبهای بزرگسال رسیده باشد.

  اسبهای اخته که در یک مسابقه عنوان دار یا مسابقهA  قهرمان )طال( یا نایب قهرمان) نقره( شده باشند

ن مقام هاراکسب نموده اند و همچنین سال بعد از آن  در همان سالی که ای  نمیتوانند در مسابقات نژادی

 شرکت نمایند.

یورو جریمه خواهد شد  622هر فردی که اسب واجد شرایط رده های باالتر را در رده پایین شرکت دهد 

 و اسب از مسابقه اخراج میشود. 

 یورو 015:  هزینه ثبت در اکاهو

 سیستم داوری :

 شود به شرط آنکه به تفضیل در برنامه و دفترچه مسابقه قید شود.  هر نوع روش داوری میتواند اجرا 

 روش انگلیسی یا روش مقایسه ای میتواند با یک داور  اجرا شود. 

 در  صورتیکه داوری به صورت  امتیاز دهی باشد  ,  روش زیر توصیه میشود:

 امتیاز, نیم نمره مجاز است  12  -مورد 5

 امتیاز میدهد: 12-1تا  1هر داور برای موارد زیر از  

 حرکت -دست و پا ث-بدن و خط الراس ت -سر و گردن, پ -تیپ , ب –الف  

( به عنوان امتیاز 0سرو گردن میتواند جداگانه امتیاز داده شود. در این صورت امتیاز  متوسط سر و گردن ) مجموع تقسیم بر 

 سر و گردن محاسبه میشود. 

( به عنوان 0محاسبه شود  . در این صورت امتیاز متوسط قدم و یورتمه) مجموع تقسیم بر قدم و یورتمه میتواند جداگانه 

 امتیاز حرکت محاسبه میشود.
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اکاهو  یا  از لیست داوران ملی  کشورهای عضو اکاهو انتخاب شوند.  . داورانی  Bیا  A:  داوران باید از  لیست داورهای داوران

 شوند باید از لیست داوران ملی اسب عرب آن کشور باشند. که از کشورهای غیر عضو انتخاب می

هر یک از داورانی که در لیست داوران اکاهو نباشند باید قرارداد معتبر مخصوص داوران غیراز لیست کاهو امضا نمایند ) 

  کتاب آبی(06صف

دامپزشک باشد و عضو دیگر باید از یکی از این دو عضو باید  عضو تشکیل شده باشد که  0کمیته انضباطی : باید حداقل از 

 لیست کمیته انضباطی اکاهو انتخاب شود, حداقل یکی از اعضا باید به زبان محلی و انگلیسی مسلط باشد.

اگر برگزار کننده ها بر اساس شرکت کنندگان سالهای پیش انتظار تعداد زیادی شرکت کننده را داشته باشند تعداد اعضای 

تا  122دی سی بین  3راس اسب حدقال  122تا  52نسبت تعداد اسبها افزایش یابد. به طور مثال بین  کمیته انضباطی باید به

 دی سی. 4راس اسب حداقل  152

عضو کمیته انضباطی در  مسابقه باشند اکثریت آنها باید از لیست کمیته انضباطی اکاهو انتخاب شوند یک نفر   0اگر بیشتر از 

 اهو باید به عنوان رییس انتخاب شود. از لیست کمیته انضباطی اک

کنترل دوپینگ: تست دوپینگ برای همه اسبهای قهرمان ) طال( اجباری است. اعضای کمیته انضباطی میتوانند درخواست 

تست دوپینگ برای هر کدام از اسبهای شرکت کننده نمایند.  کلیه قوانین مربوط به دوپینگ بر اساس قوانین دوپینگ اکاهو 

 (. کتاب آبی 47) صفحه  میباشد
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 غیر حرفه ایمسابقات /گروه های 

    

گروههای غیر  گروههای آماتور میتوانند در کلیه مسابقات اکاهو  برگزار شوند یا کل مسابقه میتواند در رده آماتور برگزار شود.

 حرفه ای در مسابقات اکاهو باید طبق گروههای مورد تایید اکاهو باشند. 

ط ثبت نام  اسبهای    کلیه  کتابهای تبارنامه مورد تایید واهو  که   قبل از  پایان  مهلت ثبت نام   میتوانند در شرای

این مسابقات شرکت نمایند. البته این مسابقات مخصوص   اسبهایی  است که از یک نژاد میباشند. بطور مثال: 

بهای صحرا, خالص روسی , کربت و ...( به صورتی که اسبهای خالص مصری, خالص اسپانیایی, خالص لهستانی, اس

 توسط برگزار کننده در برنامه ذکرمیشود.  

 

  :  محدودیت های  شرکت

   مسابقات عنوان دار یا  و برنز اسبهای برنده مقام قهرمانی طال  نقرهA  ,B یا,C  مجاز به بین المللی

ه اند  و د و سال بعد از آن نمیباشند , مگر اینکه شرکت در این مسابقات در سالی که این مقام ها را گرفت

سن اسب از یکسال به اسب جوان   و از اسب جوان به گروه اسبهای بزرگسال رسیده باشد.اسبهای اخته 

قهرمان )طال( یا نایب قهرمان) نقره( شده باشند  نمیتوانند در Aکه در یک مسابقه عنوان دار یا مسابقه 

 الی که این مقام هاراکسب نموده اند و همچنین سال بعد از آن  شرکت نمایند.در همان س  این مسابقات

 این  نمایش دهنده اسب نباید برای نشان دادن   , تعلیم و تمرین اسب هیچگونه مبلغی دریافت نماید

دائم یا شرکت در مسابقه زیبایی یا هر نوع  مبلغ شامل هرگونه پاداش و اجرت چه در عوض استخدام

 الی که در این خصوص باشد میگردد. منفعت م

  .اسب نباید در جایی نگهداری شود که به صورت حرفه ای در زمینه مسابقات زیبایی فعالیت دارد 

  اسب در سال مسابقه نباید توسط نمایش دهنده حرفه ای نشان داده شده باشد. اسب و نمایش دهنده ای که

 یورو جریمه نقدی خواهد شد.  322از مسابقه حذف وشرایط شرکت در این چهار چوب را رعایت ننماید 

  و محدودیت های خود را در جایی که مناسب است به این قوانین کمیته ملی  مسابقات زیبایی میتواند قوانین

 اضافه نماید.

 

 بدون هزینه :  هزینه ثبت در اکاهو

 : سیستم داوری

 یل در برنامه و دفترچه مسابقه قید شود.  هر نوع روش داوری میتواند اجرا شود به شرط آنکه به تفض

 روش انگلیسی یا روش مقایسه ای میتواند با یک داور  اجرا شود. 

 در  صورتیکه داوری به صورت  امتیاز دهی باشد  ,  روش زیر توصیه میشود:

 امتیاز, نیم نمره مجاز است  12  -مورد 5
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 :امتیاز میدهد 12-1تا  1هر داور برای موارد زیر از  

 حرکت -دست و پا ث-بدن و خط الراس ت -سر و گردن, پ -تیپ , ب –الف  

( به عنوان امتیاز 0سرو گردن میتواند جداگانه امتیاز داده شود. در این صورت امتیاز  متوسط سر و گردن ) مجموع تقسیم بر 

 سر و گردن محاسبه میشود. 

( به عنوان 0ورت امتیاز متوسط قدم و یورتمه) مجموع تقسیم بر قدم و یورتمه میتواند جداگانه محاسبه شود  . در این ص

 امتیاز حرکت محاسبه میشود.

 استفاده از امتیاز کامل توصیه میشود. 

اکاهو  یا  از لیست داوران ملی  کشورهای عضو اکاهو انتخاب شوند.  . داورانی  Bیا  Aداوران باید از  لیست داورهای   داوران:

 عضو انتخاب میشوند باید از لیست داوران ملی اسب عرب آن کشور باشند.  که از کشورهای غیر

هر یک از داورانی که در لیست داوران اکاهو نباشند باید قرارداد معتبر مخصوص داوران غیراز لیست کاهو امضا نمایند ) 

  کتاب آبی (. 06صف

به  و بتواند از لیست کمیته انضباطی اکاهو انتخاب شود باید  عضو تشکیل شده باشد که   1کمیته انضباطی : باید حداقل از 

 صحبت نماید.زبان محلی 

اگر برگزار کننده ها بر اساس شرکت کنندگان سالهای پیش انتظار تعداد زیادی شرکت کننده را داشته باشند تعداد اعضای 

تا  122دی سی بین  3راس اسب حدقال  122 تا 52کمیته انضباطی باید به نسبت تعداد اسبها افزایش یابد. به طور مثال بین 

 دی سی. 4راس اسب حداقل  152

عضو کمیته انضباطی در  مسابقه باشند اکثریت آنها باید از لیست کمیته انضباطی اکاهو انتخاب شوند یک نفر   0اگر بیشتر از 

 از لیست کمیته انضباطی اکاهو باید به عنوان رییس انتخاب شود. 

ت دوپینگ برای همه اسبهای قهرمان ) طال( اجباری است. اعضای کمیته انضباطی میتوانند درخواست کنترل دوپینگ: تس

تست دوپینگ برای هر کدام از اسبهای شرکت کننده نمایند.  کلیه قوانین مربوط به دوپینگ بر اساس قوانین دوپینگ اکاهو 

 (. کتاب آبی 47 میباشد ) صفحه 

 شرایط شرکت را کسب نخواهند نمود.  Aبقات عنوان دار و گروههای غیر حرفه ای برای مسا
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 قوانین مربوط به الحاق مسابقه زیبایی به اکاهو

 

اکاهو( به صورت کتبی درخواست خود را  پیوسته خود)عضو  ملی کلیه برگزارکنندگان مسابقات زیبایی باید به سازمان -1  

بول یا رد نماید.  در صورت پذیرش سازمان ملی کشور درخواست را برای ارسال نمایند. این سازمان میتواند درخواست را ق

پذیرش نهایی به اکاهو ارسال مینماید. در صورت رد درخواست علت آن باید به صورت کتبی قید شود. کلیه برگزارکنندگان 

ند. در صورتیکه مسابقه ای بدلیلی مسابقات زیبایی  باید بدون هیچگونه محدودیتی  اساسنامه, قوانین و مقررات اکاهو را بپذیر

 تخطی از این قوانین از اکاهو خارج شود مبلغ ثبت نام برای اکاهو و هزینه های جانبی استرداد نخواهندشد. 

هنگامی اکاهو مسابقه زیبایی را میپذیرد که کلیه شرایط درج شده در این قوانین  را رعایت نماید. اکاهو میتواند  مسابقه ای -0

برخی از شرایط را دارا نباشد را بپذیرد  در این صورت به برگزار کننده زمان محدودی خواهد داد تا مواردی را که رعایت را  که 

 ننموده انجام دهد. در صورتیکه در این زمان موارد انجام نشود این مسابقه از اکاهو خارج  و هیچ مبلغی مسترد نخواهد شد.

مسئولیت در رابطه با برگزاری مسابقه را این موافقت مینماید. بطوریکه کلیه خسارت و برگزار کننده با پوشش بیمه مسابقه

 پوشش میدهد. ) اکاهو هیچگونه خسارت و مسئولیتی را در قبال مسابقه تقبل نخواهد کرد(بیمه 

پرداخت شود.  روز بعد از ا دریافت صورت حساب دیر تر 32مبلغ پرداختی  برای  پذیرش مسابقه به اکاهو نباید از -3

 درصورتیکه بعد از ا ین زمان مبلغ پرداخت شود اکاهو میتواند مسابقه را از اکاهو خارج کرده و یا مسابقه را نپذیرد.

و مسابقات رده باالتر برگزار کننده باید پیش نویس برنامه مسابقه را   Bبرای مسابقات زیبایی تولید کنندگان,  نژادی,   -4

مسابقه  جهت تایید کمیسیون زیبایی به دبیر اکاهو ارسال نماید. پیش نویس برنامه مسابقه های  حداقل سه ماه قبل از

باید حداقل سه ماه قبل از مسابقه و قبل از چاپ به کمیته مربوط به زیبایی   Dملی و بین المللی و اروپایی و  Cقهرمانی ملی , 

 ارسال شود. 

طالع عموم باید برسد  . بعد ا ز انتشار , برنامه نمیتواند تغییر نماید مگر اینکه قبال به برنامه تایید شده مسابقه زیبایی به  ا-5

 شرکت کنندگان و اکاهواطالع داده شود.

 برنامه مسابقه باید موارد زیر را در بر داشته باشد:

 شرایط ثبت نام -الف

 شرایط   و محدودیتهای  شرکت  اسبها -ب

بوط به برگزاری مسابقه در کل مسابقه اجرا خواهد شد. قوانین مسابقه باید در برنامه وارد ذکر این مطلب که قوانین مر -پ

 شوند و باید در کاتولوگ مسابقه چاپ شوند. 

 5222درصورتیکه جایزه نقدی داده شود مقدار و نحوه تقسیم آن باید در برنامه ذکر شود. درصورتیکه کل جایز نقدی از -ت

یورو به اکاهو باید داده شود. هزینه  5222% از مبلغ باالی 3یوروی اول هزینه ای نخواهد داشت اما  5222یورو بیشتر باشد , 

 کشش هایی که جایزه داده میشود شامل موارد باال نمیباشد.  
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گ درج سیستم داوری, قوانین تساوی و قوانین قهرمانی و هرگونه تغییری در سیستم داوری و قواننی قهرمانی باید در کاتالو-ث

 شود. 

 اسامی داورها که تغییر نمیکند مگر در موارد بیماری یا حادثه که زمان کافی برای درج در کاتالوگ نباشد.-ج

 اعضای کمیته انضباطی و سر کالنتران -چ

 و عنوان دار فردی که مسئول رسیدگی  و اعالم درست  امتیازات داوران میباشد باید معرفی شود. Aبرای مسابقات  -ح

اسبهای یکسال که در سال پیش از  -گروه سنی شرکت کنندگان به شرح زیر: کره ها که در سال جاری بدنیا آمده باشند-خ

سال جاری به دنیا آمده با.شند. اسبهای دو سال اسبهایی که در سا ل قبل از اسبهای یکسال بدنیا آمده باشند. اسبهای سه 

 ال بدنیا آمده باشند.سال که در سال قبل از سال تولد اسبهای دو س

سپتامبرسال جاری در تقویم  32برای مسابقاتی که در خاور میانه برگزار میشوند سن شرکت کنندگان از اول اکتبرسال قبل تا 

 محاسبه میشود.

 قوانین در مورد گروههای آیندگان ) درصورت قابل اجرا بودن(-د

مخصوص  باید قرارداد  ور مهمان در مسابقات تولید کنندگاه میباشندو داوری ملی یا دا داورانی که در لیست اکاهو نیستند-6

در بخش دانلود وجود  اکاهو امضا نماید. برگزار کننده مسئول انجام آن میباشد. قرار داد در سایت اکاهو تایید  با    داوران  را

 ی اکاهو ارسال گردد. ماه قبل از مسابقه به منش 3قرار داد باید توسط داور امضا شود و حداقل   دارد.

( داورهای کشورهای عضو اکاهوکه در لیست داورهای ملی کشور خود میباشند تنها مجازند که در مسابقات آماتور, دی  الف    

 منطقه ای, تولید کنندگان,سی ملی, سی بین المللی , اروپایی, نژادی وقهرمانی ملی  داوری نمایند. 

 عضو اکاهو میباشند باید در لیست داورهای ملی اسب عرب کشورشان باشند.  (داورهایی که از کشورهای غیرب   

 مسابقات اکاهو داوری نمایند. هیچیک از  نمیتوانند درپ(مربی ها/نمایش دهندگان حرفه ای    

ارآموز در ( داورهای غیر اکاهو که در لیست داورهای سازمانهای ملی عضو اکاهو نیستند)شاگردان( میتوانند به عنوان کت   

, مسابقات نژادی, Cملی ,مسابقات اروپایی, مسابقات بین المللیCو Dاین مسابقات ) اکاهو( حضور داشته باشند: مسابقات 

 الزم است .  ر ) عضو پیوسته اکاهو(کشو  قهرمانی ملی . برای حضور در  این مسابقات تاییدیه برگزار کننده و سازمان  ملی

مسابقه قرارداد بین برگزار کننده و فردی است که فرم ثبت نام را امضا نموده است. این فرد درصورتی فرم ثبت نام و برنامه  -7

که  محرومیتی  برای اسب تعیین شود مسئول میباشد.فرم ثبت نام باید همراه یک کپی ازمدارک شناسایی فردی که آن را 

 امضا مینماید باشد. 

جز آنکه در سایت اکاهو میبا شد استفاده میکنند باید نمونه فرم را همراه با برنامه  برگزارکننده هایی که فرم ثبت نامی به-8

مسابقه به منشی اکاهو برای تایید ارسال نمایند.فرمهایی که به غیر از فرم رسمی اکاهو باشند باید  کلیه اطالعاتی که در 

خشی برای آدرس پستی ونتایج مسابقات اسب باشند ,که این فرمهای اکاهو میبااند را دارا باشند. فرمهای ثبت نام باید دارای ب
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نتایج مشخص میکند آیااسب میتواند در آن مسابقه شرکت نماید.فرمها توسط شخص مسئول امضا میشوند.فرم ثبت نام باید 

که پاسپورت شامل اطالعات پاسپورتی اسب نیز باشد که تعیین هویت اسب را به این ترتیب آسان نماید.اسبهای   کشورهایی 

اسب برای آنها صادر نمیشود باید گواهی ثبت ر سمی همراه با تصویر مشخصات اسب را همراه داشته باشند. برای تسیهل در 

 بررسی  توصیف مصور  کاملی از امکانات و محل مسابقه به اکاهو باید ارسال شود.

 ن زیبایی اکاهو به دبیر اکاهو ارسال شود.توصیف میدان مسابقه و امکانات مسابقه برای تسهیل در تایید کمیسیو

 اقدامات بعد از مسابقه

 برگزارکننده بالفاصله  از مسابقه نتایج را به اکاهو) منشی اکاهو با یکی از روش های زیر ارسال می نماید: -9

 با فرمت  ته باشدین اکاهو و با استفاده از سیستم امتیاز دهی که با این سامانه همخوانی داش,ز طریق سامانه  انالا ,

JSON. 

   . با استفاده از سیستم امتیاز دهی موجود که مورد تایید اکاهو باشد در قبال پرداخت وجهی مشخص 

در هر صورت ارسال نتایج چاپی , کاتالوگ و برنامه مسابقه از طریق ایمیل یا پست هوایی حداکثر در خالل مدت یک ماه پس 

ی کادر رسمی )عضو کمیته انضباطی , داواران, سرکالنتر, و کارآموزان( نیز باید همراه با از مسابقه اجباری است. لیست اسام

 نتایج  به دفتراکاهو ارسال شود. 

 میتواند باعث جریمه معادل مبلغ ثبت نام مسابقه مربوطه  در اکاهو گردد. 9عدم رعایت بند  -12

و(  هر چه زودتر ارسال نماید  که این گزارش نباید دیرتر از یک اکاه دبیرعضو کمیته انضباطی  گزارش خود را به اکاهو)-11

هفته بعد از مسابقه ارسال شود.گزارش باید شامل توصیف کامل وکلی  مسابقه, جزییات شکایات انجام شده در مسابقه باشد. 

 همچنین میتواند شامل انتقادات و پیشنهادات  در جهت بهتر شدن مسابقه باشد. 

 

 ی مسابقهقوانین برگزار

به این معنی است که برگزارکننده گان, داوران , نمایش دهندگان و مالکان  و افراد همراه آنان  اکاهوشرکت در یک مسابقه  -1

بدون هیچ شرطی تمام قوانین مربوط به برگزاری مسابقه زیر نظر اکاهو  همچنین موارد مربوط به استفاده از داروهای غیر 

اند. افراد همراه شامل و نه محدود به مربیان و افرادی است که نماینده برگزارکنندگان میباشند. همه مجاز اکاهو را پذیرفته 

این افراد اقتدار و حیطه قدرت کمیته انضباطی ) عضو کمیته انضباطی( , کمیته انضباطی ارشد) اس عضو کمیته انضباطی( و 

یا فردی است که اسب را اجاره کرده است اما شخصی که فرم  کمیته پژوهش اکاهورا باید بپذیرند. شخص مسئول اسب مالک

ثبت نام را پر نموده است  , نمایش دهنده ,و پرسنل همراه شامل  و نه محدود به مهتران و دامپزشکان  میتوانند به عنوان فرد 

گر فرد مسئول  کسی را به مسئول دیگر شناخته شوند در صورتیکه در مسابقه حاضر  یا تصمیمی در باره اسب گرفته باشند. ا

عنوان نماینده خود منصوب کند ) مانند وکیل ( کلیه مکاتباتی که به این  فرد ارسال شود مانند این است که به فرد مسئول 

فرستاده شده است. این قوانین در صورت لزوم بر اساس قوانین سوییس اجرا میشود. برگزارکنندگان نمیتوانند قوانینی را که با 

 ن  برگزاری مسابقات اکاهو در تضاد باشد  وضع  کنند. قوانی
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کلیه اسبها  در محل مسابقه باید دارا ی پاسپورت باشند که شامل کلیه سوابق واکسیناسیون آنها میباشد. اسبهایی که در -0

سناسیون  کشورشان پاسپورت صادر نمیشود باید دارای مدرک هویت رسمی همراه با تصویر مشخصات آنها و سابقه واکی

باشند. اگر در زمان مسابقه به به هر دلیلی پاسپورت اسب در دفتر ثبت تبارنامه کشورش باشد دفتر ثبت تبارنامه باید طی نامه 

 ا ی این مطلب راقید نموده و همراه نامه کپی پاسپورت  شامل تصویر مشخصات و سابقه واکسیناسیون اسب ارائه گردد.

اعالم  به صورت کتبیز ثبت نام هر کدام از شرکت کنندگان ممانعت ورزد و دلیل این ممانعت را برگزار کننده  میتواند ا -3

 نماید. 

مادری  جد   اسامی کلیه اسبها , پدر و مادر آنها,) ودفترچه مسابقه  را پرینت نماید. دردفترچه مسابقه   برگزار کننده باید-4

نباشد تنها زمانی میتواند در  دفترچهنام اسبی در . اگرده و مالک باید قید شوددر صورت امکان(,تاریخ تولد,رنگ, نام تولید کنن

نباشد. عضو کمیته انضباطی در این مورد تصمیم خواهد  کننده شرکت   آن اسب نام  نبودندلیل    مسابقه شرکت کند 

 مسابقه باید شامل موارد زیر نیز باشد: دفترچه گرفت . 

 اسامی کادر رسمی 

 زاری مسابقهقوانین برگ 

 سیستم داوری مورد استفاده در مسابقه 

 قوانین در موارد تساوی 

 قوانین قهرمانی 

 ) قوانین کالس آیندگان ) در صورت وجود این کالس 

 که جایزه نقدی داده میشود مبلغ کل جایزه نقدی و نحوه تقسیم آن مسابقاتی در 

بیشتر باشد. ترکیب یک گروه با گروه سنی بعدی آن ) گروه  راس 12هیچ گروهی تقسیم نمیشود مگر اینکه تعداد آن از  -5

 راس باشد.  3باالتر( مجاز است در صورتیکه تعداد شرکت کنندگان در آن گروه کمتر از 

از اعالم نتایج این   الف(در خالل زمان داوری هیچ اعالمی در مورد هویت اسبها و نتایچ قبلی آنها نباید انجام شود.  بعد -6

 میتواند اعالم شود.  اطالعات

در  دفترچه ب( برگزار کننده گان نباید هیچگونه اطالعاتی در مورد شرکت کنندگان و یا اسبهای آنها را قبل از اینکه     

نباید فروخته ویا در  دفترچه هامیدان برای  فروش  گذاشته شود  به رسانه ها بدهند. تا قبل از یک روز به شروع مسابقه 

 شوند. داده قراراینترنت 

پ ( اگر یک اسب در رویدادهای مختلف در یک روز یا روزهای بعد در همان محل شرکت نماید , محدودیتهای زیر در مورد 

 داوری این رویدادها باید اجرا گردند.
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 مسابقه ورزشی مسابقه زیبایی آماتور مسابقه زیبایی غیر آماتور مسابقه اکاهو

 1 1 0 مسابقه زیبایی غیر آماتور

 1 0 1 مسابقه زیبایی آماتور

 1 1 1 مسابقه ورزشی

 مسابقه میتواند با داوران یکسان  داوری شود.  -1

 مسابقه نمیتواند با داوران یکسان داوری شود. -0

در یک محل در یک روز یا جند  ملی(Cمسابقات  بین المللی و   B) به عنوان مثال:  مسابقات  پ( اگر دو مسابقه زیبایی اکاهو 

که   بعضی از اسبها  در هر دو مسابقه شرکت کنند  دو گروه داور مختلف باید برای هر مسابقه دعوت وز پیاپی  برگزار شود ر

 شود. داوران مسابقه دومی نمیتوانند در محل مسابقه یا هر قسمتی از مسابقه  اولی حضور داشته باشند. 

یر حرفه ای ) کالسهای غیر حرفه ای (  اکاهو  و یا مسابقات غیر زیبایی غمسابقات  این محدودیت شامل مسابقات ورزشی, 

 اکاهو نمیباشد. در این صورت مسابقات زیبایی اکاهو باید اول  داوری گردند. 

 الف( هیچیک از اعضای کادر رسمی نمیتوانند داور, نمایش دهنده و یا عضو کمیته انضباطی مسابقه باشند. -7

یا عنوان دار  A رده  مستقل  اکاهویا یکی از اعضای خانواده آنها درکمیته برگزاری مسابقهب(اگر یکی از اعضای رسمی   

مسابقه در آن برگزار میشود  برگزار کننده آن مسابقه نباشد آن فرد  باشندو   سازمان ملی ) عضو پیوسته اکاهو(کشوری که 

 ر,عضو کمیته انضباطی و سرکالنتر  شرکت نمایند. یا عنوان دار  به عنوان داو Aنمیتواند در هیچیک از مسابقات رده

و عنوان دار نمیتوانند در مسابقه ای که خود برگزارمی کنند اسب خود را  A پ(اعضای کمیته برگزار کننده مسابقات رده 

 شرکت دهند.

ان دار در خارج از اروپا بیش از یک مسابقه عنوان دار در اروپا و بیش از یک مسابقه عنو دریک سال  ( هیچ داوری نمیتواندت

 را داوری نماید.

مسابقه اسب عرب  ) فکر کنم منظورش عرب بود ه احتماال اشتباه تایپی شده ( را در  15(هیچ داوری نمیتواند بیش از ث

 کشورهای عضو اکاهو داوری نماید. 

ه در کشورهای عضو اکاهو برگزار مسابقه ک 15(هیچ یک ازاعضای کمیته انضباطی و رینگ مسترها نمیتوانند  در بیش از ج

 میشود به این عنوان حضورداشته باشند.

مسابقه زیبایی در  5بیش از  طی یک سال  داورانی که از کشورهای غیر عضو اکاهو میباشند ) داوران مهمان( نمیتوانند 

 باشد. Aو یک مسابقه مسابقه تنها یک مسابقه میتواند عنوان دار  5از این داوری نمایند.  کشورهای عضو اکاهو 

مسابقه زیبایی اکاهو به عنوان  کادر  15یک سال  در بیش از  طیچ( اعضای کمیته انضباطی و سر کالنتران  اکاهو نمیتوانند  

 .رسمی شرکت نمایند 
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 ر گزار کننده باید از ترتیب  درست گردش داورها در مسابقه اطمینان حاصل نماید.ب-8

نقلیه مناسب , اقامت و غذا ی مناسب در خالل زمان مسابقه را برای داوران, اعضای کمیته  برگزار کننده باید وسیله-9

فراهم نماید. اگر هر یک از داوران, اعضای کمیته انضباطی و کالنتران بعد از  اکاهوو دیگر افراد رسمی   سرکالنتر هاانضباطی و 

کنند کلیه هزینه هایی که برگزارکننده برای آنها پرداخته  اینکه کلیه امور مربوط به سفر هماهنگ شد سفر خود را کنسل

 است را باید بپردازند.

 مبالغ زیر به صورت روزانه باید به اعضای کمیته انضباطی , سر کالنتر و داوران از طرف برگزارکننده داده شود.  -12

 ویور 122بین المللی , مسابقات اروپایی و نژادی  Cبین المللی و  Bمسابقات 

 یورو A 152مسابقات رده 

 یورو  022مسابقات عنوان دار  

 برای مسابقات دیگر پرداخت دسمتزد اختیاری است و بر اساس تصمیم برگزار کننده میباشد.

 . همواره مجاز است بدون در نظر گرفتن رده مسابقه هدایای غیر نقدی

 خوانده خواهند شد. "کادر رسمی  "ن آنان از این پس سر کالنتران , و کارآموزااعضای کمیته انضباطی ,  داوران , 

صداقت مسئولیت خود  هنگام قبول شرکت در مسابقه زیبایی متعهد میشوند که با درستی وزیبایی   رسمی مسابقه  کادر -11

 .رارعایت نموده وهمواره سالمت اسب ها را در نظر داشته باشد اکاهودهند وقوانین  انجام را به نحو احسن

فعالیت نخواهند باشد  در گروهی که احتمال برخورد عالیق وجود داشته    باآگاهی زیبایی  کادر رسمی مسابقه الف( -10

کادر فعالیت دارند نمایش  کادر رسمی نمیتوانند اسبی را که در مسابقه ای که آنها در آن به عنوان .هیچ یک از اعضایداشت. 

 .فعالیتی شوند که در چهارچوب وظایف آنها نباشد ا درگیر, سواری, راندن یا نگهداری نمایند و ی

ثبت نام قید نمایند درصورتیکه دانسته برخورد عالیق را  شرکت کنندگان درصورت وجود برخورد عالیق باید آن را در فرم -ب

 .ضبط میگردد آنها از مسابقه حذف خواهندشد و هزینه ثبت نام  اعالم ننمایند

 , یندباشد نبایدثبت نام نما نموده  وجود برخورد عالیق اعالم  شرکت کنندگان در مورد آن    بی را کهاس  برگزارکنندگان  -پ

  .در کادر رسمی خود داشته باشند مگر اینکه عضو جایگزین

 از محل  شرکت کنندگان دیدار نمایند.روز قبل از مسابقه و یا در طی مسابقه  32کادر رسمی مسابقه نباید در خالل  -ت

داوران نباید هیچ    .ج( داوران نباید در خالل مسابقه یا بالفاصله قبل از آن هر گونه هدیه ای را از شرکت کنندگان بپذیرند

 پیشهادی را از سوی شرکت کنندگان که صداقت داور را زیر سوال ببرد بپذیرند.

 برخورد عالیق در صورتی پیش می آید که اسب -13

 است مسابقه تعلیم دیده یا نشان داده شدهرسمی  وسط یکی از اعضای کادر ت. 

شد.مالک یا واسطه خریداری یا فروخته شده با مسابقه یا اعضای خانواده او به عنوانرسمی توسط یکی از اعضای کادر 
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اسباویاشریک تجاری او در زمینه سرمایه گذاری درمعامالت  مسابقه یا اعضای خانوادهرسمی کادر  اعضای یکی از  طتوس  

 .تولید شده یا تحت مالکیت بوده است,  عرب 

 مسابقه اجاره شده باشدرسمی کادر   توسط یکی از اعضای. 

 کار میکرده یاهنوز کار مینماید تولید شده یا تحت مالکیت  مسابقه در آنرسمی کادر   در مرکز پرورشی که یکی از اعضای

 .میباشد آن مرکز

 تعلیم دیده یا معاینه شده یادرمان شده باشد مسابقه بطور منظم و حرفه ایتوسط یکی از اعضای کادر رسمی. 

معامله ای است که در آن یکی از اعضای کادر رسمی طرف مورد معامله برای خرید یا اجاره بوده و یا در برنامه آینده خرید 

 مقابل باشد.

ف نظر از پرداخت یا رسید دست مزد یا هر مورد روز( قبل از مسابقه  صر365در صورتیکه کادر رسمی  در طی یک سال )

 شامل شود برخورد عالیق قطعی  خواهد داشت:  دیگری یکی از موارد زیر را

 .عضو کادر رسمی وارد رابطه تجاری با شرکت کننده مسابقه شود 

 ر آن در حالیکه در برگزاری  یک مسابقه یا رویداد ی دخالت دارد, از طرف شرکت کننده مسابقه ای  که د

 دی سی , داور یا سرکالنتر خواهد بود حمایت مالی دریافت نماید.

عضو پیوسته  اکاهو میباد تا زمانی که   سازمان ملی آنها   برگزارکننده  ورد رویدادهایی که این قانون در م

 عضو کادر رسمی منفعت مالی از این حمایت مالی کسب نمی نماید صدق نمیکند.

 ننده در آن مسابقه مشاوره داده است. کادر رسمی برای شرکت ک 

  .کادر رسمی برای شرکت کننده در آن مسابقه اسب خریده یا فروخته است 

  .کادر رسمی در کشش و تولید اسب شرکت کننده در آن مسابقه دخالت داشته است 

  .کادر رسمی در فعالیتهای مشابهی با شرکت کننده آن مسابقه شرکت داشته است 

 ننده به هر نحوی استخدام شده باشد. توسط برگزار ک 

  

 میباشد. محرز تصمیم عضو کمیته انضباطی در این موارد  تردیددر صورت 

 ب( اگر در خالل مسابقه برخورد عالیق پیش آید و شرکت کننده از آن مطلع نباشد موارد زیر میتواند اعمال شود: 13

i. باشد, اگر  بر خورد عالیق در  مورد داور یا داور کار آموز 

 داور یا کار آموز در آن گروه یا گروه قهرمانی کار نخواهند نمود 

  .داور ذخیره یا داور دیگری از هیئت داوران میتواند انجام وظیقه نماید 

 اگر موارد باال 

  صدق نکند یا داور ذخیره ای در درسترس نباشدیا در هیات داوران داور دیگری نباشد, جمع

عداد داوران مقرر در آن گروه ضرب و تقسیم بر تعداد داوران حاضر آن گروه در ت کلامتیازات 

میشود  تا به این وسیله یک امتیاز مقایسه ای در صورت وجود تساوی در قهرمانی ها بدست 

 آید. 
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ii.  اگر برخودر عالیق در مورد عضو کمیته انضباطی باشد این عضو کمیته انضباطی نمیتواند کارت زرد یا قرمزی در

 وطه و گروه قهرمانی مربوط به آن صادر نماید.  اما میتواند کارش را ادامه دهد. گروه مرب

اگر عضو کمیته انضباطی کارمند برگزارکننده باشد این عضو کمیته انضباطی نباید گزارش تهیه نمیاد . عضو دیگری 

 از کمیته انضباطی که ارتباطی با برگزار کننده ندارد باید گزارش را بنویسد.

iii. در زمان گروه  بایدرخورد عالیق در مورد سر کالنتر باشد این سرکالنتراگر ب 

  با سر کالنتر دیگری 

  و یا یک عضوی از اعضای کمیته انضباطی حاضر در میدان 

 .جایگزین شود

 شود. قید عضو کمیته انضباطی کلیه مسائل در مورد برخورد عالیق و عواقب آن باید در گزارش 

ستن رسمی ثبت نام ها کلیه افراد کادر رسمی لیستی از اسامی شرکت کنندگان   واسپانسر ها   از طرف بعد از ب بالفاصله -14

 باید به اطالع کادر برسد.  کونه ثبت نام دیر تر از موعد بالفاصله  هربرگزار کننده دریافت خواهندنمود . 

 رویت نمایند. کاتالوگ را  نباید مسابقه داوران قبل و در خالل  

در میدان مسابقه  قبل از اهدا جوایزکلیه ارتباطات بین داوران و نمایش دهندگان از طریق سر کالنتر میدان انجام خواهد  -15

 شد. 

 نمایند.  جلوگیریداوران میتوانند در صورتیکه تشخیص بدهند شرکت کننده ای استحقاق جایزه را ندارد , از دادن آن  -16

که بی رحمی با اسب نشان دهد یا  ه ای نند از سر کالنتر بخواهند به نمایش دهندداور یا هیئت داوران میتوا -17

 رفتارنادرستی نماید کارت زرد یا قرمز دهد.

 برگزاری مسابقه زیبایی 

معتبر مخصوص نمایش دهندگان اکاهو بهمراه  کارت باید و عنوان دار نمایش دهنده Aتمامی مسابقات زیبایی رده  در-18 

 .مسابقه به رویت نماینده کمیته انضباطی برسد که قبل از شروع داشته باشند

محلی کشور خود استفاده نمایند که  نمایش دهنده ها باید از لباس مرتب استفاده نمایند .آنها ممکن ست از لباسهای-19

 .یباشدحاوی تبلیغات مرتبط با اسب در محل نمایش است ممنوع م مجاز میباشد اما پوشیدن هر نوع لباسی که

نیست و خطرناک محسوب میشود را  داوران اجازه دارند که ازسرکالنتر بخواهند اسبی که تحت کنترل نمایش دهنده-02-

 .اخراج نمایند

بررسی وضعیت سن اسب از روی دندان باز  داوران میتوانند از سرکالنتر بخواهند که نمایش دهنده دهان اسب را جهت-01

 .نماید

صورتیکه نمایش دهنده از دستورات سر در شود، داوری یورتمه و قدم –میبایستی در حالت ایست  اسب شرکت کننده-00 

 . زرد ویا قرمز از طرف سر کالنتر به نمایش دهنده میسر میباشد کالنتر تخطی نماید امکان دریافت کارت

 .ن اصلی در میدان تمرین حاضر باشندمیدا ورود بهاز  دقیقه قبل 12( اسب های شرکت کننده در گروه ، حداقل باید الف-03

 .حضور نیافت از دور مسابقه حذف میگردد ب( چنانچه اسبی دیرتر از موعد مقرر )قبل از مرحله قدم( در مانژ اصلی 
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هم مطمئن باشد، نمایش داده شوند  سال بهتر است با استفاده از دهنه آبخوری که هم راحت و3نریانهای باالی الف (-04

 . نباشد از میدان مسابقه اخراج خواهد گردید اسبی تحت کنترل نمایش دهنده.درصورتیکه 

 متر بلندتر باشد. 3اسب ها نباید از  ب( طناب یدک

یورو به دستور عضو  122شامل جریمه حد اکثر  ( هر اسبی که درمیدان تمرین از دست نمایش دهنده رها گرددالف-05

 .کمیته انضباطی  میگردد

و با دستور عضو  به نمایش دادن ادامه دهد  ب در مانژ اصلی از دست نمایش دهنده رها گردد میتوانددر صورتیکه اسب(

ذف ح در صورتیکه بار دوم از دست نمایش دهند رها گردد اسبیورو خواهد داشت . 122کمیته انضباطی جریمه حداکثر 

 خواهد شد. 

در هنگام مراسم اهدای جوایز  ایده و جایزه به آنان تعلق میگیرد بکلیه اسبهایی که در گروه خود در رده بندی قرار گرفت-06

برای   اسب  تصمیم دیگری بگیرد و در این صورت نماینده عضو کمیته انضباطی مگر اینکهگروه خود حضور داشته باشند.

وایز شرکت ننماید گرفتن مدال بدون حبضور اسب   حاضر خواهد شد. در صورتیکه اسب یا نماینده اسب در مراسم اهدای ج

. قوانین مربوط به جریمه مسابقه محروم خواهد شدکلیه مقام های او در گروه حذف شده و رده اش از بین خواهد رفت و از 

 کمیته انضباطی قید شد ه است.  16های این چنین اسبی در ماده 

 یک رده باالتر می آیند. که در رده پایین تر در گروه قرار داشته اند  سبهاییدر صورت محرومیت کلیه ا 

 سالمت 

لنگش همراه با درد محرز نگردد اجازه شرکت در  در صورتیکه اسب حاضر در مانژ اصلی دچار لنگش باشد و برای داوران-07

 .لنگش با درد برای داوران محرز شد چنین اسبی اخراج میشود مسابقه را دارد اما چنانچه

 خالی-08

  تغییر شکل

 – ها سم آمیزی رنگ –هرگونه رنگ آمیزی پوست .روی سمها مجاز نیست -ماهیت بر رنگ اصلی اسب هیچگونه تغییر -09

وازلین و روغن  -رنگ  هرگونه تغییر ماهیت رنگ اسب و عمل جراحی ممنوع میباشد . روغن سم بدونو رنگ بدون دهنده جال

 . مجاز میباشد

طبیعی چشم را تغییر و یا هر نوع وسیله ای که باعث  د و حالتهر روشی که باعث شود مردمک اسب بزرگتر به نظر برس-32

شده که سنگین  اسب مختل گردد ، همچنین استفاده از وزنه بر روی پاها و یا نعل های دستکاری شود حرکت و رفتار طبیعی

در زمان  –غیر مجاز قبل  دهنده ( و یا استفاده از دارو های تر به نظر برسند و یا استفاده از هر نوع وسیله الکتریکی )شوک

 . ممنوع میباشد آنو پس از  مسابقه 

مطلقا  باشدر نمایش دادن حین مسابقه زیبایی با اسب جهت بهت   دهنده نشان که اسب روی بر زخم جای –هر نوع سوختگی 

عالمت دیگر روی بدن  سوختگی , بریدگی یا هر .اسب را اخراج نماید بایدبوده وعضو کمیته انضباطی با نظر دامپزشک  ممنوع

هر یک از اسب هادر قسمتها و به شکلی که نشان دهنده استفاده از روشهای ممنوع باشد به عنوان دلیل الزم و کافی برای 

 اخراج اسب با دستور عضو کمیته انضباطی و مشورت دامپزشک  از مسابقه خواهد بود 

نباید کوتاه  شده باشند. با توجه به اینکه مژه ها   متهایی اصالح الف ( اسبهای شرکت کننده میتوانند کامال و یا در قس-31
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ست نخورده حس گر های  روی صورت ) اطراف بینی, پوزه, و چشم ها( دو  نباید تراشیده شوند موهای داخل گوش  شوند,

اسب  تراشیدن موی  داشت.  رد آنها رعایت نشود اجازه شرکت در مسابقه را نخواهند مو باقی بماند. اسبهایی که این موارد در

 .توصیه نمیشود

وزنه و زنجیردست  -عرقگیرگردنی شامل و نه محدود به :ب( وجود هر نوع وسیله ای که ماهیت اصلی اسب را تغییر بدهد  

 16بر اساس ماده  ممنوع میباشد. کسانی که از این وسایل در محل مسابقه استفاده نمایند وپادر محل اصطبل اسبها مطلقا

 وانین کمیته انضباطی با آنها برخورد خواهد شد.   ق

 خالی-30

 بی رحمی

 

فاده شالق زدن بیش از اندازه, تحریک بیش از اندازه اسب از طریق سر و صدا, دایره زدن بیش از حد, ترساندن اسب ,است  -33

ه یا اصطبل ها در تمام مواقع ممنوع کتریکی و  وارد آوردن درد به هر وسیله ای در تمام  نقاط محل  مسابقاز وسایل شک ال

 است.

 ضربه زدن با خشونت به زیر فک اسب  ممنوع است. 

 . از اعمال موارد قید شده در باال جلوگیری بعمل خواهد آمد-34

 اجرای قوانین مربوط به جریمه ها

شفاهی دهند  این یتوانند تذکر رسمی مسابقه ممسئوالن  و کالنتران و سرکالنتر –تذکر شفاهی: نماینده کمیته انضباطی -35

 .گزارش نماینده کمیته انضباطی قید نخواهد شدتذکرات در 

کارت زرد و قرمز : میتواند توسط هر یک از اعضا کمیته انضباطی ویا سرکالنتر در میدان تمرین و یا میدان اصلی مسابقه -36

خطای  عرض دید عموم قرار گرفته و دلیل آن و اعمالکارت زرد و قرمز باید کامال در م به نمایش دهنده داده شود. دادن

 نمایش دهنده نیز به اطالع عموم برسد . تاریخ و نوع خطای انجام گرفته

 . توسط نماینده کمیته انضباطی به کمیسیون مسابقه زیبایی اکاهو گزارش خواهد شد

اکاهو و یا هر گونه وسیله ارتباطی با اکاهو رسما  سامانه  همچنین جهت اعالم عمومی در محل مسابقه توسط گوینده اعالم و ه

 .ذکر گردد

تکرارگردد, داده شود. البته میتواند بدون تذکر شفاهی  کارت زرد : میتواند در مواردی که خطا پس از تذکر شفاهی مجددا-37

 .نیز داده شود

ه دلیل خطای بیشتر در همان مسابقه درصورتی داده میشود که  نمایش دهنده دومین کارت زرد را  ب کارت قرمز : -38

 مسابقه حین  نمایش دهنده اجازه نمایش اسب دیگری در آن مسابقه را نخواهد داشت. اسبی که در این صورت دریافت کند  

انتهای گروه توسط نمایش دهنده دیگری نمایش داده  آن نمایش دهنده کارت قرمز دریافت نموده است میتواند مجددا در

 نماینده کمیته   محسوب گردد یا بد رفتاری  خطایی از نمایش دهنده سر بزند که رفتار پر خطر  ین مسابقه اگرشود . در ح

 .اخراج کند انضباطی میتواند بدون هیچ تذکر قبلی کارت قرمز به نمایش دهنده داده واو را



31 
 

شامل محرومیت و جریمه   اهمیت ندهند اورنمایش دهنده هایی که به دستور نماینده کمیته انضباطی یا سرکالنتر و یا د-39

 .که در معرض دید عموم باشد  به اطالع  عموم برسد  کارت قرمز و یا زرد دادن ید بابا    این محرومیت ها  د. خواهد شد

 یورو جریمه خواهد شد.  1222اگر نمایش دهنده دو کارت زرد یا مستقیما یک کارت قرمز دریافت کند   -الف 

 جریمه خواهد  شد.  یورو  1222  زرد در مسابقات مختلف در طول سال گرفته باشد  کارت  5ش دهنده اگر نمای-ب

در هر دو مورد جریمه باید به طور کامل به اکاهو ارسال شود قبل از اینکه نمایش دهند بتواند  دوباره  در مسابقه بعدی شرکت 

 نماید. 

 

 :موارد دامپزشکی

اری داشته باشد اجازه شرکت در مسابقه را نداردکه این با نظر دامپزشک میدان عضو کمیته اسبی که عالئم مشخص بیم-42

قرنطینه و از حضور در  در صورتیکه عالئم بیماری قابل شیوع توسط اسب محرز گردد اسب باید سریعا .انضباطی خواهدبود

 .مسابقه محروم گردد

ماه یکبار تکرار شده باشد، مگر در کشور 10 بایی معموال باید هرواکسن های مورد نیاز جهت شرکت در مسابقه های زی-41

 کتاب آبی قسمت واکسن43یکبار را رسما اعالم کرده باشد. که این نکات در صفحه   ماه 6 هایی که سازمان دامپزشکی

 .آنفوالنزا آمده است

ا قوانین اکاهو انجام پذیرد. شخص مسئول مطابق ب دگیرد بایمیدر محل مسابقه زیبایی صورت   تمام درمانهای الزم که -40

عضو کمیته  بایداز دامپزشک بخواهد پس از درمان اسب فرم مخصوص را از دکتر دامپزشکه ( اسب )مالک یا نمایش دهند

هرگونه درمان انجام یافته قبل از حضور اسب در  .دهند دریافت و آن را پر نموده و تحویل نماینده کمیته انضباطی انضباطی

 .اطالع نماینده کمیته انضباطی برسد دان باید بصورت مکتوب بهمی

اسب , خلق و خو و یا سالمت بتواند در عملکرد  که تزریقی یا پماد و قطره  -الف ( استفاده از هر نوع دارو اعم از خوراکی-43

  .تاثیر بگذارد مطلقا ممنوع است

 .اسب های شرکت کننده را صادر نماید دوپینگ از هرکدام از( نماینده کمیته انضباطی مسابقه میتواند دستور تست -ب

 .مضنون هستند را تست بگیرند داوران میتوانند از نماینده کمیته انضباطی مسابقه بخواهند هر اسب که آنهاپ( 

 کتاب آبی رجوع کنید( 47)به بخش کنترل دارویی صفحه 

 شکایات

اسبهایی که در مسابقه شرکت کرده  ،شرکت کنندگان،مالک و نمایش دهندبرگزار کننده مسابقه زیبایی،داوران،سرکالنتر-44

  . تسیلم نماید در جریان مسابقه زیبایی کتاب آبی راقانون وضع شده  اند میتوانند شکایت مبنی بر تخطی از هر

کتبی قبل ازپایان مسابقه باید به صورت  مسابقه ن مسابقه و برگزار کنندهایت از داوران مسابقه و یا مسوالهر شکایتی بجز شک

آن به واحد پول کشور محل مسابقه تسلیم نماینده کمیته انضباطی مسابقه گردد که  یورو یا معادل022زیبایی همراه با مبلغ 

در کمیسیون مسابقه زیبایی  ارزش مطرح شدن میتواند شکایت  تشخیص نماینده کمیته انضباطی مسابقه خواهد بود که به

این مبلغ  با نظر نماینده کمیته انضباطی  در نزد وی نگه داشته میشود. اگر شکایت  بیهوده باشد این مبلغ  . دداشته باشاکاهو 

 به اکاهو تعلق خواهد داشت. 
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نفر 0یا برگزار کننده باید مکتوب و به امضا حداقل هر شکایتی از هر یک از داوران و یا هر یک ازافراد کادر رسمی مسابقه و-45

 همراه با مدارک و شواهد مستند و با ذکر نام و آدرس گونه شکایات بایدبرسد. این

مبلغ  .روز پس از اتمام مسابقه زیبایی صورت گیرد3اینکار باید حداکثر  .دقیق پستی شاکی به دبیر اکاهو ارسال گردد

. بررسی شکایت  و پرداخت شوددبیر اکاهو به اکاه از طریق بر اساس دستورالعمل ها و مهلت داده شدهنیز باید   یورو 322

 و مواد بعدی آن( 19) ماده . کمیسیون انضباطی انجام خواهد شد مطرح شده طبق قوانین

 

 گروههاقوانین تساوی در 

اسبی داده میشود دارای امتیاز بیشتری  در صورتیکه در رده بندی گروههاامتیاز اسب ها با هم مساوی باشد مقام باالتر به

گرفت  ورتیکه این امتیاز نیزیکسان باشد اسبی که امتیاز باالتری در حرکت داشته باشد مقام باالتری خواهددرتیپ باشد. در ص

در صورتیکه  در صورتیکه باالترین و پایین تر ین امتیاز حذف شود تنها امتیاز تیپ باقی مانده برای تساوی استفاده میشود. ..

 .برای برگزیدن اسب برترترجیحی خود انتخاب میشود قید قرعه یکی از داوران به تصمیمی گرفته نشود باز هم 

 

 قوانین تساوی در قهرمانی ها  

  

را داشته باشد. درصورتیکه باز هم تساوی  در صورت تساوی در قهرمانی مقام باالتر به اسبی میرسد که باالترین امتیاز کل 

درصورتیکه باالترین و پایین ترین امتیاز حذف شده باشد  . اسب برتر انتخاب میگردد پیش آمد طبق قانون تساوی گروه ها

حرکت در نظر گرفته میشود. در صورتیکه باز هم تساوی امتیاز باقی مانده تیپ و  انده باقیمانده  , امتیاز باقیم کلحمع امتیاز

 باشد قانون تساوی برای گروهها اتخاذ میشود. 

 قوانین قهرمانی  

 ز روشهای زیر را در مسابقات قهرمانی انتخاب نماید:برگزار کننده میتواند یکی ا

 دروش استاندارالف (

 اصالح شده استاندارد روشب (

 آزادروش پ (  

 

  د روش استاندار --الف 

 قهرمانی ها به ترتیب زیر داوری میشوند:

اول مقام  تیب پشت اسبهای به تر  گروه  دوم هر مقام اول هر گروه به ترتیب سن صف میبندند. اسبهای مقام الف ( اسبهای

 .گروه خود می ایستند

 .ب ( اسبهای مقام اول تک به تک در حرکت و ایست داوری میگردند

داوران ) هر داور یک رای( انتخاب میشوند. اسبی که بیشترین  با رای کتبی مقام اول  پ(مقام قهرمانی ) طال( از میان اسبهای 
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 .داوران با یکدیگر مشورت نخواهند نمود.هد شدآورده باشد برنده مدال طال خوا رای را

 .قهرمانی میباشند انتخاب خواهد شد برنده مدال نقره به همین ترتیب از بین اسبهای دیگری که واجد شرایط-0

 رای داوران اعالم میگردد و بالفاصله .میشود رنده مدال برنز به همین ترتیب که برنده مدال نقره انتخاب میگردد برگزیدهب-3

 .در محل دفتر مسابقه ثبت میگردد

شوند این اسب مدال برنز دریافت خواهد کرد. اگر  برنده اخراج3اسب چهارم نیز انتخاب میگردد. درصورتیکه هر کدام از -4

 های رای داوران مشخص نشود از داوران خواسته میشود که یک اسب اسب چهارم از برگه

اخراج شوند هیچ اسب جایگزین دیگری   اسب  0از  ربیشتواهد شد. در مواقعی که را انتخاب نمایند. نام این اسب اعالم نخ

 .انتخاب نخواهد شد برای آنها

شرکت نماید اسبی که در مقام دوم آن گروه بوده به  اگر اسبی که در گروه خود مقام اول را کسب نموده نتواند در قهرمانی-5

 رای قهرمانی رقابت خواهد کرد. اگر اسبمیرود و با اسبهای مقام اول ب ردیف جلویی خود

یا به هر دلیلی توسط نمایش دهنده خود بیرون برده  مقام اول یک گروه در کالس قهرمانی توسط داوران از میدان اخراج شود

اسبهای مقام اول داوری  شرکت کننده در قهرمانی محسوب میشود واسب مقام دوم آن گروه با رحال به عنوانه شود به

باشند  اسبهای رده های پایین تر در صورتی که اسب اول یا دوم غیبت داشته د شد. جایگزینی اسب های مقام سوم یانخواه

 .مجاز نمیباشد

شرکت نمایند. به جز زمانیکه که دلیل غیبت توسط  همه اسبهایی که برای قهرمانی انتخاب شده اند باید در مسابقه قهرمانی-6

 گواهی نشده باشد عدم شرکت در قهرمانی اسب را ازکمیته انضباطی  دامپزشک عضو

بدست آورده حذف خواهند شد. و اسب به مدت یک  مسابقه محروم خواهد کردو کلیه امتیازات و مقامهایی که در آن مسابقه

 از شرکت در مسابقات محروم خواهدشد. درصورت محرومیت اسب از سال از زمان مسابقه

گروه یک رده باالتر خواهند رفت اما اسب سوم یا  پایین تر از اسب محروم شده را دارند در آن ادامه مسابقه اسبهایی که مقام

 .نمیتوانند به قهرمانی راه یابند اسبهای رده پایین تر

مراسم اهدای جوایز حاضر باشند. مگر اینکه عضو کمیته  باید در  درقهرمانی جایزه دریافت نموده اندهمه اسبهایی که  -7

تصمیم دیگری گرفته باشد. که در هر صورت نماینده اسب بدون اسب  برای دریافت جایزه در مراسم حضور خواهد  انضباطی

عدم حضور اسب یا نماینده اسب در مراسم اهدا جوایز قهرمانی باعث محرومیت اسب از مسابقه و حذف همه مقام ها و  داشت. 

ل  از تاریخ آن مسابقه از شرکت در مسابقات زیبایی محروم خواهد شد.  امتیازاتش در مسابقه خواهد شد. و اسب به مدت یکسا

 در صورت محرومیت کلیه اسبهایی که در رده پایین تر باشند یک رده باالتر خواهند رفت. 

 

محل  و عنوان دارهمه اسبهایی که برای قهرمانی انتخاب شده اند باید تا بعد از  پایان قهرمانی خود در Aدر مسابقات رده -8

 قوانین تساوی و قهرمانی ها 0202مسابقه بمانند . کمیسیون مسابقات زیبایی اسب عرب اروپا اکاهو   کتاب 

 

 

    روش اصالح شده استانداردب (   
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 انتخاب امتیاز دادن با همزمان برنز –نقره  -طال هر یک از داوران حاضر در میدان، اسب منتخب خود را جهت دریافت

 .مینماید

 :مانی ها به ترتیب زیر داوری میشوندقهر-1

اول قرار میگیرند. و اسب هایی که در همان گروه دوم  اسب هایی که در گروه خوداول شده اند به ترتیب سن در ردیف -الف 

 .ردیف دوم پشت سر آنها صف می بندند شده اند در

 .ن قرار میگیردارزیابی داورا اسب ها به صورت انفرادی در حالت یورتمه و ایست مورد -ب

 .شدندانتخاب میگردد برنده مدال طال از ردیف اول و اسبهایی که در گروه خود اول -پ 

 .انتخاب شده اندانتخاب میگردند برنده مدال نقره و برنز نیز از بقیه اسب هایی که برای قهرمانی _ت 

 :امتیازاتی که به اسبهای منتخب قهرمانی داده میشود به ترتیب زیر است

امتیاز4سبی که برای مدال طال توسط داور انتخاب شده ا 

تیاز میگیردام0سبی که برای مدال نقره توسط داور انتخاب شدها. 

 امتیاز میگیرد1اسبی که برای مدال طال توسط داور انتخاب شده. 

 .مدال طال به اسبی که باالترین امتیاز برای قهرمانی را آورده باشد داده میشود

 .میشود اسبی که دومین باالترین امتیاز برای قهرمانی را آورده باشد داده مدل نقره به

 .مدال برنز به اسبی که سومین باالترین امتیاز برای قهرمانی را آورده باشد دادهمیشود 

 .در صورت تساوی , قوانین مربوط به تساوی در قهرمانی ها اعمال میگردد

 .داورها با یکدیگر مشورت نخواهند نمود

قهرمانان بعنوان برنده برنز معرفی خواهد شد .درصورتیکه  اسب چهارمی نیزباید انتخاب گردد که در صورت اخراج هر یک از-0

 رای داوران اسب چهارم نتواند مشخص شود از داوران برای انتخاب از برگه

رمانی حذف شوند اسب جایگزین یا چند اسب در قه2 اسب چهارم درخواست خواهد شد. نام این اسب اعالم نخواهد شد. اگر

 .نخواهد شد دیگری انتخاب

در صورتیکه اسب مقام اول توسط داورها به بیرون فرستاده شود یا نمایش دهند به هر دلیلی آن اسب را ازمیدان خارج -3

اول صعود نماید اینطور فرص میشود که آن اسب در مسابقه شرکت داشته است و به این ترتیب اسبهای مقام دوم به مقام 

 نخواهدکرد. جایگزینی مقام اول قهرمانی با مقام دوم و سوم ویا مقامهای پایین تر مجاز نمیباشد. 

قهرمانی شرکت نمایند, مگر اینکه دامپزشک کمیته  هایی که برای قهرمانی شرایط الزم را دارند باید در مسابقه کلیه اسب  -4

اتمام مسابقه منجر به حذف اسب ازمسابقه خواهد شد و به این ترتیب کلیه برای آن اسب صادر نماید. عدم  انضباطی گواهی

شرکت در مسابقات  حذف خواهند گردید. اسب به مدت یک سال از تاریخ مسابقه مذکور از امتیازات اسب در طی مسابقه نیز

 محروم شده قرار گرفتهاسبهایی که در رده بندی گروه پایین تراز اسب  زیبایی محروم خواهد شد. در صورت محرومیت

خود به هر دلیلی از میدان خارج شودفرض براین خواهد  اند یک رده باالتر خواهند آمد. اگر اسب توسط داور یا نمایش دهنده

 .در قهرمانی شرکت کرده است بود که اسب

ند. مگر اینکه عضو کمیته مراسم اهدای جوایز حاضر باش باید در  درقهرمانی جایزه دریافت نموده اندهمه اسبهایی که  -5

انضباطی تصمیم دیگری گرفته باشد. که در هر صورت نماینده اسب بدون اسب  برای دریافت جایزه در مراسم حضور خواهد 

عدم حضور اسب یا نماینده اسب در مراسم اهدا جوایز قهرمانی باعث محرومیت اسب از مسابقه و حذف همه مقام ها و  داشت. 
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بقه خواهد شد. و اسب به مدت یکسال  از تاریخ آن مسابقه از شرکت در مسابقات زیبایی محروم خواهد شد.  امتیازاتش در مسا

 در صورت محرومیت کلیه اسبهایی که در رده پایین تر باشند یک رده باالتر خواهند رفت.

 محل در خود قهرمانی پایان  از بعد تا باید اند شده انتخاب قهرمانی برای که اسبهایی دارهمه عنوان و A رده مسابقات در-6

   بمانند مسابقه

 

 اسب برتر 5قهرمانی  -استاندار اصالح شده روش  

همزمان از میان اسبهای دیگری که برای قهرمانی انتخاب شده اند   5و  4ف ( و ب(  در اینجا استفاده میشود . مقام ال 1ماده 

 این ترتیب میباشد:نی  که داوران انتخاب کرده اند به ب قهرماانتخاب خواهد شد.  امتیاز دهی برای اسبهای منتخ

 امتیاز 6  اسب مقام   طال 

  امتیاز 4اسب   مقام نقره 

  امتیاز 3است مقام برنز 

  امتیاز 0اسب چهارم 

  امتیاز 1اسب پنجم 

 مقام طال به اسبی تعلق خواهد داشت که بیشتر ین رای  را برای مقام طال دریافت کرده باشد. 

 صورت تساوی اسبی که باالترین امتیاز کل را گرفته باشد در مقام طال خواهد بود. در

برای بقیه اسبها مقام برنز به باالترین نمره  میرسد . مدال برنز به اسبی که دومین باالترین نمره را آورده باشد خواهد رسید.  

د رسید.  اسب مقام پنجم اسبی خواهد بود که چهارمین مقام چهارم به اسبی که سومین باالترین نمره را داشته باشد خواه

 باالترین نمره کل را گرفته باشد. 

 در صورت تساوی قانون تساوی قهرمانی استفاده خواهد شد 

مراسم اهدای جوایز حاضر باشند. مگر اینکه عضو کمیته  باید در  درقهرمانی جایزه دریافت نموده اندهمه اسبهایی که 

یگری گرفته باشد. که در هر صورت نماینده اسب بدون اسب  برای دریافت جایزه در مراسم حضور خواهد انضباطی تصمیم د

عدم حضور اسب یا نماینده اسب در مراسم اهدا جوایز قهرمانی باعث محرومیت اسب از مسابقه و حذف همه مقام ها و  داشت. 

ریخ آن مسابقه از شرکت در مسابقات زیبایی محروم خواهد شد.  امتیازاتش در مسابقه خواهد شد. و اسب به مدت یکسال  از تا

 در صورت محرومیت کلیه اسبهایی که در رده پایین تر باشند یک رده باالتر خواهند رفت.

 محل در خود قهرمانی پایان  از بعد تا باید اند شده انتخاب قهرمانی برای که اسبهایی دارهمه عنوان و Aرده مسابقات در-6

   بمانند مسابقه

 روش آزاد -پ
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مقام های طال, نقره و برنز از میان اسبهایی که در گروههایشان برای قهرمانی انتخاب شده اند.  تعداد اسبهایی که در گروهها 

 مسابقه قید خواهند شد.  دفترچه برای قهرمانی انتخاب میشوند توسط برگزارکننده اعالم و در برنامه  و 

 وری میشود:قهرمانی به صورت زیر دا -1

 الف (کلیه اسبهایی که   برای قهرمانی انتخاب شده اند طبق شماره ای که در کاتالوگ دارند وارد میدان میشوند.

 در حالت ایستاده و یورتمه داوری میشوند. انفرادیب(اسبها به طور

 همزمان انتخاب میکند. پ(هر داور اسب  های مقام طال, نقره و برنز خود را  از بین همه اسبهای حاضر در میدان 

 امتیازاتی که به اسبهای منتخب داده میشوند به قرار زیر است. :

 تیازام 4اسب مقام طال 

  امتیاز 0اسب مقام نقره 

  امتیاز 1اسب مقام برنز 

اسبی  مدال طال به اسبی تعلق میگیرد که بیشترین رای را برای  مقام طال دارد. در صورت تساوی در مقام طال , مدال طال به

 تعلق خواهد گرفت که باالترین امتیاز کل را داشته باشد.

 برای بقیه اسبها مقام برنز به باالترین نمره  میرسد . مدال برنز به اسبی که دومین باالترین نمره را آورده باشد خواهد رسید.  

 در صورت تساوی قوانین مربوط به تساوی در قهرمانی ها اجرا خواهد شد.

 شد خواهد معرفی برنز برنده بعنوان قهرمانان از یک هر اخراج صورت در که گردد انتخاب نیزباید چهارمی اسب -0

 انتخاب برای داوران از شود مشخص نتواند چهارم اسب داوران رای برگه از درصورتیکه.

 اسب ندشو حذف قهرمانی در اسب چند یا0 اگر. شد نخواهد اعالم اسب این نام. شد خواهد درخواست چهارم اسب

 .شد نخواهد انتخاب دیگری جایگزین

 

قهرمانی شرکت نمایند, مگر اینکه دامپزشک کمیته  هایی که برای قهرمانی شرایط الزم را دارند باید در مسابقه کلیه اسب-3

کلیه  مسابقه خواهد شد و به این ترتیب برای آن اسب صادر نماید. عدم اتمام مسابقه منجر به حذف اسب از انضباطی گواهی

شرکت در مسابقات  حذف خواهند گردید. اسب به مدت یک سال از تاریخ مسابقه مذکور از امتیازات اسب در طی مسابقه نیز

اند یک  اسبهایی که در رده بندی گروه پایین تراز اسب محروم شده قرار گرفته زیبایی محروم خواهد شد. در صورت محرومیت

خود به هر دلیلی از میدان خارج شودفرض براین خواهد بود که  سط داور یا نمایش دهندهرده باالتر خواهند آمد. اگر اسب تو

 .در قهرمانی شرکت کرده است اسب

مراسم اهدای جوایز حاضر باشند. مگر اینکه عضو کمیته  باید در  درقهرمانی جایزه دریافت نموده اندهمه اسبهایی که  --4

ر هر صورت نماینده اسب بدون اسب  برای دریافت جایزه در مراسم حضور خواهد انضباطی تصمیم دیگری گرفته باشد. که د

عدم حضور اسب یا نماینده اسب در مراسم اهدا جوایز قهرمانی باعث محرومیت اسب از مسابقه و حذف همه مقام ها و  داشت. 
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در مسابقات زیبایی محروم خواهد شد.   امتیازاتش در مسابقه خواهد شد. و اسب به مدت یکسال  از تاریخ آن مسابقه از شرکت

 در صورت محرومیت کلیه اسبهایی که در رده پایین تر باشند یک رده باالتر خواهند رفت.

 محل در خود قهرمانی پایان  از بعد تا باید اند شده انتخاب قهرمانی برای که اسبهایی دارهمه عنوان و A رده مسابقات در--5

  .  بمانند مسابقه

 

 کمیته انضباطی مربوط به قوانین

 

کمیته انضباطی و گان اشد. تعداد نمایندمیدان میب برگزار کننده مجاز به انتخاب نماینده یا نماینده های کمیته انضباطی-1

 .اساس قوانین مندرج در اکاهو با توجه به رده مسابقه باشد رده ی آنها بایستی بر

یبایی درج شود. یکی ازنماینده های کمیته انضباطی به عنوان رییس هیئت نام آنها بایستی دردفترچه و برنامه مسابقه ز

 .خواهد شد نمایندگان انضباطی

یادنبال کردن هر گونه فعالیتی که در آن مسابقه  اجازه داوری، نمایش اسب / سر کالنتر هیچکدام از اعضای کمیته انضباطی-0

 .چوب وظایف قانونی وی باشد را ندارد مغایر با چهار

مسابقه زیبایی اسب عرب در  15هیجکدام از اعضای کمیته انضباطی /سرکالنتر  نمیتوانند طی  یک سال  در  بیش از 

 کشورهای عضو اکاهو  فعالیت داشته باشند.

 

 مسابقه طی اعضای کمیته انضباطی در  اختیاراتوظایف و 

 

طول مسابقه است را گوشزد و  درسالمتی اسب   ضامن وظیفه اعضای کمیته انضباطی مسابقه است که تمامی نکاتی که-3

 نماید. نماینده کمیته انضباطی باید تمام نقاط میدان اعم از اصطبل نظارت

 .برگزاری مسابقه زیبایی را کامال زیر نظر داشته باشد گرمکن و تمام نواحی مرتبط با -پادوک -منطقه پارک اسبکش ها -ها

که در آن فعالیت دارند  زیبایی قبل و بعد از مسابقه -باید حین سازمان اکاهو  یکمیته انضباط  تمامی اعضای لیست --4

 .داشته باشند رفتاری مودبانه و موقرانه باید درستی را از خود نشان داده ضمن اینکه رفتاری مبتنی بر صداقت و

که  9ده باشد طبق مفاد قانون ماده تخلفی را دیده و یا تخلفی به آنها گزارش شاعضای کمیته انضباطی  در صورتی که   -5 

. نماینده کمیته انضباطی گزارش کتبی از این تحقیق را نماینددر مورد این تخلف سوال و تحقیق  باید  آمده است   در زیر 

 .د را کتبی گزارش خواهد نمودتعلق بگیرتخلف جریمه ای که به این  در مورد این تخلف و هر گونه  همراه با تصمیم خود 

محدودیتی به تمام نقاط مسابقه را دارند مگر ورود به  اعضای نماینده کمیته انضباطی امکان دسترسی بدون هیچگونه-6

 .پرستار اسب صورت گیرد انفرادی اسبها که باید با حضور مالک یا نمایش دهنده یا مربی و یا اصطبل

 .زیر را بدون هیچگونه قید و شرطی دارد اعمالنماینده کمیته انضباطی مسابقه اجازه و اقتدار کامل بر اجرای -7-

شرکت اسب بعلت نقص مدارک و یا عدم تطبیق هویت اسب  الف ( بررسی هویت اسب شرکت کننده، جریمه و یا جلوگیری از

 .مدارک با
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سیون جلوگیری از شرکت هر اسبی بعلت عدم انجام واکسینا ب ( بررسی واکسیناسیون اسب های شرکت کننده و جریمه و یا

 .و یازمانبندی غلط واکسیناسیون اسب ها

 .اجرا جشنواره پ( تصمیم گیری درباره تمام موارد و سواالت پیش آمده درباره

 .رسمی و یا داوران کادر –ت( در صورت نیاز رد هر تصمیم شامل برگزار کننده 

 .ط با جشنوارهنقاط مرتب ج ( دستور به اخراج هر فرد یا افرادی از یک محل مسابقه و یا دیگر

 .بعد از برگزاری جشنواره چ( اخراج هر یک از اسب ها از گروه و یا مسابقه، قبل یا حین و یا 

 .برتری دارد تصمیم نماینده کمیته انضباطی بر نظرات تمامی افراد زیر-ح

 -برگزارکننده مسابقه -بقهشرکت کنندگان در مساد: رات تمامی افراد زیر برتری دارتصمیم نماینده کمیته انضباطی بر نظ  -8

 . محفوظ است هر یک از افراد ذکر شده  درخواست برای  حق  با توجه  به اینکه.  داوران –مقامات رسمی 

 بررسی در حین برگزاری مسابقه زیبایی

تخلفاتی که  چه یایی بررسی خواهد نمود,هرگونه تخلف از قوانین حاکم بر برگزاری مسابقه زی    نماینده کمیته انضباطی  -9

این گزارش تخلف   گزارش شده باشدبه وی  قبل از پایان مسابقه  خودش مشاهده نماید و چه هر نوع گزارش تخلفی که

 میتواند توسط افراد زیر به نماینده کمیته انضباطی داده شود: 

 برگزار کننده مسابقه زیبایی  -الف 

 داور و یا سرکالنتر -ب 

 ره، مالک و یا هندلر اسب ثبت نام شده در جشنواره. شرکت کنننده در جشنوا -پ  

به صورت مکتوب ,خطاب به  باید  ث (   باال  گزارش شود , شاکی  9بر اساس ماده هنگامی که گزارش تخلفی  -12

   امضا و ,براساس پول محلی  شکایت خود را تهیه  - یورو یا معادل آن  022نماینده کمیته انضباطی   و همراه با مبلغ 

 تشخیص دهد شکایت بی اساس است   در صورتیکه نماینده کمیته انضباطی   .دهدنماینده کمیته انضباطی میدان  تحویل

رگونه و ه   درج باید نام شهود حتما  گونه شکایت ها ضبط میشود . در اینجهت تحویل به اکاهو   وی توسط این مبلغ 

 گردد. آن  مدار مربوطه ضمیمه

به گزارش رسیدگی نماید و حقایق را مشخص کند  و نماینده کمیته انضباطی باید فی گزارش میشود زمانیکه خال -11

سپس تصمیم بگیرد که آیا تخطی از مقررات صورت گرفته است و اگر بنا بر تصمیم وی خطا صورت گرفته باشد جریمه یا 

 در زیر رجوع شود( 16مود. ) به قانون جرایمی که  را شامل حال فر د خاطی میشود برای این فرد اعمال خواهد ن

اگر در خالل مسابقه تصمیمی گرفته نشود نماینده کمیته انضباطی موضوع را به دبیر اکاهو گزارش داده و وی   -10

 SDC.گزارش را به کمیته انضباطی ثابت ارسال مینمایند 

باطی بعد از بررسی گزارش حقایق به دست آمده , نماینده کمیته انضگرددبرگزار کننده شامل  اگر تخطی  از قوانین  -13

را به برگزار کننده میرساند.  برگزار کننده باید طبق  راهنمایی نماینده کمیته انضباطی اقدامات الزم را انجام دهد. اگر 
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به   انجام شده  اقداماتاین تخطی و   گرفته استنماینده کمیته انضباطی متوجه شود که تخطی از قوانین صورت 

 کمیسیون زیبایی اکاهو گزارش داده میشود. 

را که الزم باشد از طریق کلیه امکانات ممکن انجام دهند. ) شاهد میته انضباطی  میتوانند هر گونه تحقیقی اعضای ک -14

 ..( .ها, شهادت ها  , عکس ها, گزارش های شفاهی و

و آن ر ادر اسرع ,در باره مسابقه گزارشی تهیه مینماید   بالفاصله بعد از مسابقه زیبایی , نماینده کمیته انضباطی  -15

نباید از یک هفته دیرتر این  گزارش  که   ( ارسال مینمایددبیر اکاهو از طریق  اکاهو )  کمیسیون مسابقه زیبایی  وقت به

مسابقه به اکاهو راطی دو هفته بعد از خود  بار گزارش  3هریک از نمایندگان کمیته انضباطی که برای بیش از  شود. 

 خواهد بود.  روع یکسال از اول ژانویه سال بعد. ش شدتعلیق خواهد  ید از لیست اکاهو به مدت یک سال  ارسال ننما

گزارش بررسی تخطی از مقررات باید شامل اسامی کلیه افراد درگیر در مسئله , جزییات کامل تخطی از قوانین مسابقه 

توسط نماینده کمیته انضباطی بدست آمده مانند, شهادت ها, عکس ها و ... به همراه کلیه زیبایی اکاهو , کلیه مدارکی که 

 اقداماتی که توسط نماینده کمیته انضباطی انجام شده است , باشد. 

 جرایم و اقدامات 

م شد , داده کارتهای قرمز و زرد باید بالفاصله به صورت عمومی و قابل دید همگان  زمانی که خطایی  انجا الف (  -16

 شوند.

درصورتیکه نماینده کمیته انضباطی به نتیجه برسد که فرد یا افرادی تخلفی مغایر با قوانین اکاهو انجام داده اند وی 

 :ا ز موارد  زیر را اعمال نماید میتواند با اختیارات قانونی و قدرت قانونی که در ید خود دارد یکی

 ,ب( اخطار شفاهی  *

 ,پ( اخطار کتبی  *

 یا معادل آن به پول محلی ,یورو نباشد.  322جریمه نقدی که بیش از  ت( *

 ,ث( اخراج اسب از مسابقه *

 ,ن مسابقه زیبایی شرکت نموده اندج( تعلیق فرد خاطی و تمامی اسبهایش که در ای *

 چ( خالی  *

 ,( اخراج از محل مسابقه زیباییح *

 قاط مربوط به مسابقه. ( اخراج از حضور در محل مسابقه ,اصطبل اسب ها یا دیگر نخ *

i.  هر وسیله ای که برای تغییر حالت طبیعی اسب و هر وسیله ای که برای ایجاد در یا ترس یا سرو صدا

 دیده شود باید ضبط گردد. 
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درصورتیکه جریمه نقدی توسط نماینده کمیته انضباطی اعمال شود باید  این جریمه توسط فرد خاطی پرداخت شود 

 جازه شرکت در مسابقه را نخواهد داشت. . در غیر اینصورت اسب ا

، این جریمه پرداخت نشود و  ایم نمایدجر اعمال در صورتیکه نماینده کمیته انضباطی پس از نمایش اسب تصمیم به

 . خواهد شد اخراج  اسب 

مالکیت فرد باید قبل از اینکه اسب مربوط یا هر اسب دیگری که در اگر جریمه قبل از پایان مسابقه پرداخت نشود 

مسئول,  مرکز پرورش  یا هر واحدپرورشی مربوطه بتواند  در هر  مسابقه زیبایی اکاهو شرکت کند کل مبلغ  باید به 

 اکاهو  پرداخت شود. 

اگر اسب /اسبها به شخص یا مرکز پرورش یا واحد پرورشی دیگری  فروخته شود  قبل از اینکه آن اسب/ اسبها بتوانند 

 ی اکاهو شرکت کنندمبلغ جریمه باید به طور کامل به اکاهو پرداخت شود .در مسابقه زیبای

بانکی ) هزینه های جانبی انتفال پول  که مبلغ جریمه نقدی را به حساب وظیفه داردنماینده کمیته انضباطی   

 .اکاهو واریز نماید  توسط اکاهو پرداخت میشود (

 16نسبت به جرایمی که در ماده  تیجه برسد که باید  جریمه سنگین تریرصورتیکه نماینده کمیته انضباطی به این ند-17

 اکاهو , ارجاع دهد.  ثابت انضباطی   بر فرد خاطی اعمال شود میتواند نظر خود را به کمیته آمده است ,

 بررسی ها بعد از مسابقه زیبایی

 کمیته انضباطی ثابت  

 ( باید  منصوب گردد.01,6مان اکاهو )ماده طبق اساسنامه ساز   ثابت انضباطی   یک کمیته-18

(  برگزار کننده ,  داور, سرکالنتر,شرکت کننده, مالک اسب ویانمایش دهنده مسابقه میتوانند هر نوع تخلفی  الف  - 19

 روز پس از اتمام مسابقه زیبایی گزارش نمایند . 3 طیاکاهو   را به صورت کتبی به دبیر 

 ونه شواهد و مدارک بوده و به امضاء فرد شاکی رسیده باشد.این گزارش میبایستی شامل هر گ

 .طبق دستورالعمل ها و مهلت داده شده توسط دبیر اکاهو نیز باید پرداخت شود یورو 322مبلغ 

  شد . ضبط خواهداساس تشخیص داده شود  بی اکاهو    ثابت انضباطی   کمیتهکه این مبلغ در صورتیکه شکایت  توسط 

ها یی که بعد از مسابقه رسیده گزارش     به همراه  باال 10را  براساس قانون   نماینده کمیته انضباطی گزارش دبیر اکاهو  

 ارجاع خواهد داد.     جهت بررسی بیشتر  اکاهو  ثابت انضباطی به کمیته    باشد

که ممکن است در  اتی مورد تخلف و تحقیق بیشتری  در بررسی  میتواننددبیر اکاهو  همراه با هیئت مدیره اکاهو   = 02

کمیته انضباطی ثابت اکاهو  ع آوری شواهد  کافی نتیجه را به ماه گذشته اتفاق افتاده باشد را انجام داده و پس از جم 10

 ارجاع دهند . رای جهت اخذ
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ه زیبای  اکاهو  باید کمیسیون مسابق برسدهنگامی که گزارش تخلفی از برگزار کننده مسابقه زیبایی به دست اکاهو   --01

برگزار   .  در صورتیکه  اکاهو میباشد  قوانین مربوط به  یا  مسایل مدیریتی بوده  دررابطه با  تخلف آیا بررسی نماید که

در . دچار تخلف شده باشد از وی خواسته خواهد شد در سالهای آتی نسبت به رفع تخلف اقدام نماید.در اجرا  کننده 

برای  ثابت  به کمیسیون انضباطی باید تخلف نامبرده   باشد اکاهو  بخشی از اصول و قوانین  درار کننده صورتیکه تخلف برگز

 بررسی بیشتر گزارش شود.

 نحوه بررسی و تحقیق توسط کمیته انضباطی   ثابت 

استماع و ...(    از هر طریق ممکن ) شاهدان, شهادت ها, عکس ها, اکاهو  میتوانند  ثابت انضباطیی کمیته اعضا  -00

 . ی الزم را انجام دهند.پیگیر  هرگونه 

رائه هر نوع انسبت به     الف( کمیته انضباطی ثابت میتوانند از فرد خاطی بخواهد که در صورت محرز شدن انجام تخلف -03

متهم  خواسته ) فرد , پاسخ.  همراه با نباشد روز  14مان میبایستی کمتر از گزارش دفاعیه از خود اقدام نماید که این مدت ز

 خواسته ) که در آن نماینده کمیته انضباطی ثابت  به دفاعیات فرد / افرد نمایدجلسه استماع  درخواست تشکیل میتواد (

( کمیته انضباطی ثابت میتوانند برای ارائه شواهد هر فردی را که الزم ب-گوش خواهد داد و یا نماینده / نمایندهای وی(متهم 

روز باید صورت پذیرد. کمیته میتواند اگر تصور شود برای  14دعوت نمایند. دعوت به صورت کتبی و در مدت حداقل بدانند 

گویی به اتمام رسیدکمیته کلیه شواهد  ماید.  پ(بعد از اینکه زمان پاسخارزیابی درست پرونده الزم باشدجلسه استماع برگزار ن

ختم شد پرونده های قبلی بودن متهم  "گناهکار " به  یار  میم خواهد گرفت. اگر را بررسی خواهد نمودو در مورد پرونده تص

زمان تصمیم برای نوع جریمه مورد بررسی و توجه قرار خواهد گرفت. تصمیم گرفته شده بالفاصله در  فرد خواسته ) متهم( 

وسط پست سفارشی در طی ( ت متهم  ) / افراد خواستهدالیل کتبی در مورد تصمیم گرفته شده به فرداعالم خواهد شد. ت(

به اطالع از نتیجه عالفه   از اخذ تصمیم ارسال خواهد شد.گروه ها و افراد دیگری که در این پرونده درگیر  یک ماه بعد

/افراد فرد قبل از اینکه به  از تصمیم گرفته شده  رسانی  به دیگران اما اطالع ,دارندنیز میتوانند از تصمیم اخذ شده مطلع شوند

 .اطالع داده شود صورت نخواهد گرفت (متهم خواسته )

 و اقدامات جرائم 

 مجاز است که جرائم زیر را برای فرد یا افراد خاطی در نظر بگیرد: کمیته انضباطی ثابت  -04

 تذکر-الف 

 تنبیه -ب 

 یورو بیشتر نشود.  4222جریمه نقدی که از -پ 

 دو ماه,مدت حداکثر  یی اکاهویک از مسابقه زیبامحرومیت فرد یا افراد از حضور در هر -ت  

ییر به مدت حداکثر یکسال بدون در نظر گرفتن تغ   کلیه مسابقات زیبایی اکاهواسب از حضور در  ج ( تعلیق 

 ,مالکیت در طی دوران محرومیت
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 چ( خالی     

 ح ( محرومیت

 برای مدت دو ماه, قاط مربوطه به جشنوارهیا دیگر ناصطبل اسب ها و  -محرومیت از حضور در میدان مسابقهخ( 

 به مدت دو ماه, هو و یا در رابطه با اکاهو باشدمحرومیت از حضور در هرگونه فعالیت که مستقیما مربوط به اکاد( 

 ,بازگرداندن جوایز و یا جایزه نقدیذ( 

ی یا اسبهای دیگری که در مالکیت فرد در صورتیکه جریمه نقدی توسط کمیته انضباطی اعمال شود, قبل از اینکه اسب /اسبها

واحد پرورش  درگیر در پرونده در هر مسابقه زیبایی اکاهو شرکت نمایند مبلغ  جریمه به طور کامل مسئول , مرکز پرورش , 

 باید به اکاهو پرداخت شود.

آن اسب/ اسبها بتوانند در قبل از اینکه   نداگر اسب /اسبها به شخص یا مرکز پرورش یا واحد پرورشی دیگری  فروخته شو

 مسابقه زیبایی اکاهو شرکت کنندمبلغ جریمه باید به طور کامل به اکاهو پرداخت شود .

 

 استفاده نادرست از دارو ها

استفاده نادرست از داروها و مراحلی که بعد از آن باید طی شود به تفصیل در بخش قوانین کنترل دارو آمده است. )  – 05

 ی (کتاب آب 47صفحه 

 کمیته پژوهش اکاهو

 .اساسنامه اکاهو منصوب میشوند 01,8 کمیته پژوهش اکاهو براساس مادهاعضای  -06

روز بعد از  32میتواند به صورت کتبی طی  جریمه ای به وی تعلق میگیردباال  05یا  16مواد هر فردی که  برا ساس -07

  درخواست  پژوهش دهد) از طریق  دبیر اکاهو(. تاریخ براساس کمیته انضباطی ثابت به کمیته پژوهش  رای  دریافت تاریخ 

آن   برای بررسی به کمیته پژوهش  مربوط به داللیل درخواست و مدارک  ,میباشد. در خواست پژوهش سفارشی  تاریخ پست

هد شد مگر اینکه یورو نیز باید بادرخواست ارسال شود. این مبلغ  توسط   کمیته پژوهش ضبظ خوا 522مبلغ ارسال میشود. 

 برای پژوهش وجود داشته باشد. مورد قبولی دلیل درست و 

هر فردی را که الزم باشد برای بررسی پرونده  روز نباشد 14زمانی که کمتر از درطی  الف ( کمیته پژوهش  میتواند  -08

درست پرونده جلسه استماع برگزار مربوطه  به صورت کتبی دعوت نماید. کمیته پژوهش میتواند در صورت لزوم برای ارزیابی 

 نماید.

 رایاگر , کمیته پژوهش با در نظر گرفتن مدارک  درباره پرونده تصمیم گیری مینماید.   زمان پاسخ گویی  خاتمه ب( بعد از 

تصمیم پرونده های قبلی فرد متهم هنگام اتخاذ تصمیم برای جریمه در نظر گرفته میشود.    ,داده شود  بودن "گناهکار "به

 نهایی بالفاصله اعالم میگردد.
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از دریافت درخواست پژوهش ارسال بعد  کمیته پژوهش به صورت کتبی نتیجه پژوهش را به خواهان طی سه ماه  -09

 اینکه بعد ازاز طریق پست سفارشی طی یک ماه بعد از اتخاذ تصمیم ارسال میشود.  رایمینماید. دالیل کتبی در مورد 

بقیه گروهها و افرادی که در پرونده دخیل بوده اند یا منافعی داشته اند نیز اطالع رسانی هایی مطلع شود ,خواهان ازتصمیم ن

 .خواهند شد 

را که مربوط به پژوهش باشد  پرداخت  و مخارجی کمیته پژوهش میتواند به هر فردی دستور دهد که چنین  هزینه ها-32

 نماید. 

را در بر همه طرفها    نشات میگیرد تصمیم کمیته پژوهش نهایی است و "رگزاری مسابقه قوانین ب"در همه مواردی که از    

 .میگیرد

 موارد کلی برای بررسی های بعد از مسابقه 

 هزینه ها و مخارج

را که مربوط  متعارفی دهند که چنین هزینه ها  ومخارج رکمیته انضباطی یا کمیته پژوهش میتوانند به هر فردی دستو -31

 نداختن پرونده باشد پرداخت نمایند. به جریان ا

نماینده حوزه قضایی اکاهو میباشند که     هزینه های طرفهای مرتبط با ونده شامل کلیهمخارج  به  جریان انداختن پر -30

, گرفتن مشاوره حقوقی , ترجمه , مخارج مسافرت, غذا و رایبرای انجام تحقیقات , جمع آوری مدارک, انجام جلسه استماع, 

 اسکان ,  هزینه های  سازمانی و هر گونه هزینه  رسیدگی به پرونده , پرداخت میشود. 

  تخمین زده شده برای مبلغ هزینه   کمیته انضباطی ثابت و کمیته پژوهش  ممکن است درخواست پیش پرداخت  -33

 اجرای پرونده را نمایند که مستقیما به اکاهو پرداخت میشود. 

میتوانند کار خود را خواست پیش پرداخت پاسخی داده نشود , کمیته انضباطی ثابت و کمیته پژوهش  درصورتیکه به در -34

و در صورت   نمایند. بعد از پایان این مهلت  تعیینروز بیشتر نمیباشد را برای پرداخت  15تعلیق نمایند و مهلت زمانی که از 

 انصراف از پرونده تلقی میشود   ,نکردن مبلغپرداخت 

را تا چه مقدار موثر و   اتبگیرند  که یک فرد یا گروه اقدام در نظر  میتوانند   کمیته انضباطی ثابت و کمیته پژوهش   -35

 مقرون به صرفه انجام میدهند. 

 

 

 پرداخت جریمه ها , مخارج و هزینه ها
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, این مبلغ  میشودین یعه پژوهش تهزینه ها ومخارج توسط کمیته انضباطی ثابت یا کمیت یا  جریمهپرداخت   زمانیکه -36

اسب یا هراسبی که در مالکیت  فرد مسئول یا مرکز پرورش یا  پرداخت کامل ,قبل از -اکاهو پرداخت شودباید به طور کامل به 

 زیبایی اکاهو شرکت نماید.  نمیتواند در مسابقاتواحد پرورش مربوطه میباشد 

 قوانین کنترل دارویی 

 مقدمه

 :اهو کنترل دارو  عبارات زیر باید استفاده شودبرای قوانین اک

تاییده شده اند و  FEIبه  کلیه دامپزشکانی  که توسط  فدراسیون جهانی سوارکاری  "دامپزشک نمونه گیر  "  بارتعالف (  

 دامپزشکانی که در لیست اکاهو میباشند اطالق میشود. 

  www.ecaho.orgاین لیست  در سامانه اکاهو در دسترس میباشد :

 به   آزمایشگاه زیر  اطالق میشود: "آزمایشگاه نمونه گیری مورد تایید اکاهو " بارتعب(  

Laboratoire des Courses Hippiques, 15 rue de Paradis, ZAC Pompidou, 91370 Verrieres le 

Buisson, France. 

 لیست به روز شده  در "اسب مواد ممنوعه "    ددر موراغماضی     به این معنی است که هیچ  "مواد ممنوع " بارتعپ( 

 وجود نخواهد داشت.     در زمان نمونه گیری  فدراسیون جهانی سوارکاری  

 منتشر شده است میباشند. LCHکه توسط آزمایشگاه  "راهنمای نمونه گیری دامپزشکی  " ت( مراحل نمونه گیری  بر اساس 

. اما فردی که فرم ثبت نام را امضا کرده ,  نمودهاسب را اجاره  که  مسئول   اسب مالک ثبت شده یا شخصی است  ث( فرد

اگر در مسابقه حضور داشته  یا تصمیم مرتبطی با اسب گرفته پرستارهای اسب,و دامپزشکان   نمایش دهنده و پرسنل کمکی 

وکیل و ...(  رفی نمایند ) مانندمیتوانند به عنوان فرد مسئول تلقی شوند.  اگر فرد مسئول کسی را برای نمایندگی معنیز  باشند

 خواهد شد.  تلقیاین فرد ارسال میشود در واقع ارسال شده به فرد مسئول  کلیه مکاتباتی که به

 قوانین  

)  شامل محرک ها که به پوست و اندام بدن زده  نباشداستفاده از هر نوع ماده ای که جز خوراک معمول اسب  -1

ملکر د , خلق و خو و سالمت اسب تاثیر میگذار ممنوع است.  این دی که به  عمیشود( , چه از روی عمد یا غیر عم

 مواد در لیست مواد ممنوع قید شده اند. 

باید با دستور نماینده کمیته انضباطی یا داوران انجام  ه مسابقات اکاهو نمونه گیری برای تست دوپینگالف (در کلی  -0

 شود. 

اجباری طال برای اسب قهرمان مدال  برای تست دوپینگنمونه گیری  Aات ب(در کلیه مسابقات عنوان دار و مسابق

 است. 

 نمونه گیری شوند.پ( کلیه اسبها در کلیه مسابقات زیبایی میتوانند با دستور نماینده کمیته انضباطی  یا داوران 
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کیت های ضمیمه  که   جام شودان  "راهنمای نمونه گیری دامپزشکی "آزمایش ادرار و خون هر دو باید بر اساس       -3 

دفیقه باشد( نمونه ادرار وصول نشود, نمونه خون  32. اگر بعد از یک مدت زمان طوالنی ) نباید کمتر از میباشد  نمونه گیری 

به تنهایی قابل قبول است. تنها دامپزشکان نمونه گیری میتوانند نمونه ها را بگیرند. دامپزشکان نمونه گیری نمیتوانند در 

 پستهای دیگری در مسابقه زیبایی که  به این عنوان به آن دعوت شده اند فعالیت داشته باشند 

که تنها برای این کننده برای هر یک از اسبهایی که نمونه گیری میشوند باید بستر تازه و باکس تمیز فراهم نماید برگزار -4

 در محلی ساکت  و دور از دسترس عموم قرار گیرد. منظور ازآنها استفاده شود. باکسهای مخصوص نمونه گیری باید 

 Laboratoire des همه نمونه هایی که در مسابقه زیبایی گرفته میشود باید فقط به آزمایشگاه مورد تایید اکاهو :  -5

Courses Hippiques, 15 rue de Paradis, ZAC Pompidou, 91370 Verrieres le 

Buisson, Franc   :ارسال شود 

نه  کیتهای نمونه گیری , حمل و نقل آنها از و به آزمایشگاه مورد تایید اکاهو , انجام آزمایش و دستمزد دامپزشک نمونه هزی

 گیری باید توسط برگزار کننده یا اداره ثبت اسب کشور پرداخت شود. 

نمونه ادراریا خون اسب  برای هر یک از شرکت کنندگان که دامپزشک نمونه گیری برای آنها گواهی نموده است که گرفتن -6

اسب یا فردی که اسب را در دست دارد خطرناک میباشد باید به نماینده کمیته انضباطی اطالع دهد . به این ترتیب نماینده 

کمیته انضباطی اسب را محروم مینماید و پرونده را به کمیته انضباطی ثابت اکاهو ارجاع میدهد. اسبی که به این ترتیب 

  و از ادامه مسابقه محروم میشود.ه باشد هیج جایزه و عنوانی را دریافت نخواهد کرد و محروم شد

از ادامه یزه و عنوانی را دریافت نخواهندنمود ودهد, این اسب هیج جاانصراف اسب  فرد مسئول از دادن نمونه درصورتیکه  -7

 .  پرونده به کمیته انضباطی ثابت ارجاع خواهد شد.  شودمسابقه محروم میشود .  نتیجه نمونه گیری این اسبها  مثبت تلقی می

 مورد تایید اکاهو نتایج نمونه ها رابه دبیر اکاهو و برگزار کننده ارسال خواهد نمود  .  آزمایشگاه  -8

 رسیدگی خواهند شد. (SDC)کلیه تخلقات مربوط به قوانین  کنترل دارویی  توسط کمیته انضباطی ثابت  -9

طی که نتیجه نمونه گیری اسبی مثبت باشد , تمام مسئولیت ها با فرد مسئول میباشد مگر اینکه این فرد مدرک در شرای -12

 .مایدکافی  که نشان دهنده مسئولیت برای  فرد دیگری باشد را اراثه ن

جه  وجزییات اسب و اسب  برای مواد ممنوعه دریافت شود , دبیر اکاهو نتی نتیجه آزمایش  خبر مثبت بودن  زمانی که  -11

فرم های ثبت نام   مسابقه مربوط را به کمیته انضباطی ثابت ارسال می نماید و از برگزار کننده مسابقه درخواست ارسال کپی 

 را مینماید. کمیته انضباطی ثابت کلیه مدارک موجود را درنظر میگیرد. 

اطالع رسانی میشود و به او پیشنهاد انجام آزمایش روی به فرد مسئول  باشدزمانی که نمونه گیری اسبی مثبت الف (  -10

روز بعد از دریافت رسید  32آزمایشگاه  منتخب بایدطی  نامهمراه با  Bمیگردد. درخواست انجام آزمایش روی نمونه  Bنمونه  

نمونه  آزمایش  رای انجام ز آزمایشگاههای زیر را بفرد مسئول میتواند یکی ا نتیجه  به طور کتبی  به دبیر اکاهو ارسال شود. 

B  :انتخاب نماید 
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i) Laboratoire des Courses Hippiques LCH, 13 Rue de Paradis, 91370, Verrières le Buisson, 

France 

ii) LGC Ltd, Newmarket Road, Fordham, Cambridgeshire, CB7 5WW, United Kingdom 

iii) The Hong Kong Jockey Club - Racing Laboratory, Shatin Racecourse, Shatin, New 

Territories, Hong Kong 

روز از ارسال   12بعد از  )دریافت شدهدر واقع  وجود نداشته باشد , رسید  نتیجه از رسید در صورتی که هیج تاییدیه مشخصی 

 تلقی میشود. (اخطار

. در این جلسه عضو کمتیه انضباطی نمایدلسه استماع   جتشکیل   ب( با چنین درخواستی فرد مسئول  میتواند درخواست 

روز بعد از  40سخنان فرد مسئول یانماینده وی گوش میدهد. چنین جلسه استماعی نباید کمتر از به  ثابت  حضور داشته و 

به چه شکلی  استماع جلسه  کمیته انضباطی ثابت تصمیم خواهد گرفت که اطالع به فرد مسئول یا نماینده وی برگزار شود. 

که باید این هزینه را  میرسد,مسئول  دبه اطالع فر  جلسه استماع   هزینه . یا کتبی  تلفناز طریق  حضوری ,  -برگزار شود

 12به اکاهو پرداخت نماید. در صورتیکه اکاهو مبلغ تخمین زده شده را بطور کامل در مدت  اطالع از مبلغ  روز پس از 12طی 

لسه استماع مختومه اعالم میشود.  درخواست جلسه استماع منجر به تعلیق هیجیک از جریمه هایی روزدریافت ننماید ج

 کمتیه انضباطی ثابت اعمال نموده نخواهد شد. 

(  کمیته انضباطی ثابت  اسب را از شرکت هر یک Bو نمونه  , Aپ( درصورتیکه  نتیجه نمونه گیری اسب مثبت باشد) نمونه 

اکاهو  تا قبل از جلسه استماع  به صورت موقت تعلیق مینماید . زمانی که تعلیق موقتی اعمال میشود فرد از مسابقات زیبایی 

تعلیق موقت    مسئول میتواند به صورت کتبی در یک نامه کوتاه به کمیته انضباطی ثابت دلیل برداشتن تعلیق را ذکر نماید.

کننده ای به  کمیته انضباطی ثابت ارائه نماید و آنها را قانع کند که ادامه خواهد داشت مگر اینکه فرد مسئول دالیل قانع 

 اعمال این تعلیق از مسابقه تا زمان جلسه استماع  مشخصا فرد مسئول را در شرایط ناعادالنه ای قرار خواهد داد 

بطور  ,صورت نگرفته باشد Bدرصورتیکه درخواستی برای  نمونه  الف ( اسبهایی که مواد ممنوعه در بدن آنها پیدا شود-13

خودکار از مسابقه.مربوط حذف خواهند شد. در صورتیکه نتیجه دومی نیز مثبت باشد  و به اطالع فرد مسئول برسد محرومیت 

 اسب محرز خواهد بود .

د , اکاهو ب( اگر فرد مسئول درخواست آزمایش نمونه دومی را  به اکاهو ارسال نموده باشد ولی آزمایشگاهی را انتخاب ننمای

 :. یکی از آزمایشگاههای زیر را  برای این نمونه انتخاب مینماید

Laboratoire des Course Hippiques (L.C.H), France; LGC Ltd, United Kingdom; The Hong 

Kong Jockey Club, Sha Tin , Hong Kong. 

 واهد شد. پ( در صورتیکه نتیجه آزمایش دوم منفی باشد کلیه اقدامات منتفی  خ

یورو برای هر اسب میباشد. همراه با از دست دادن مقام, عنوان, رده  4222تا  ممنوعهجریمه استفاده از مواد   الف ( -14

بندی ها, و برگشت کلیه جوایز نقدی , یادبودهاو و جوایز. اسب تا دریافت کل جریمه از سوی اکاهو مجاز به شرکت درهیچیک 

تا زمان  میباشند مربوطه . اسبهای دیکر که در مالکیت فردمسئول , مرکز پرورش و یا واحد پرورشی از مسابقات اکاهو نمیباشد

 پرداخت کامل مبلغ جریمه نیز از شرکت در کلیه مسابقات زیبایی اکاهو محروم خواهند شد. 
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ام, عنوان, رده بندی ها, و یورو برای هر اسب میباشد . همراه با از دست دادن مق 1222ب ( جریمه استفاده از محرک ها تا 

برگشت کلیه جوایز نقدی , یادبودهاو و جوایز. اسب تا دریافت کل جریمه از سوی اکاهو مجاز به شرکت درهیچیک از مسابقات 

تا زمان پرداخت  میباشند مربوطه اکاهو نمیباشد. اسبهای دیکر که در مالکیت فردمسئول , مرکز پرورش و یا واحد پرورشی 

 ریمه نیز از شرکت در کلیه مسابقات زیبایی اکاهو محروم خواهند شد. کامل مبلغ ج

کلیه هزینه های آزمایش نمونه ها و هزینه های متعاقب بررسی ها ی حقوقی و کلیه مخارج بعدی این پرونده به عهده  -15

در نظر گرفتن محرومیت و جریمه  قوانین مربوط به کمیته انضباطی(. با 34و  33) رجوع شود به ماده فرد مسئول خواهد بود. 

. کلیه اسبهایی قابل اجرا استاز قوانین مربوط به کمیته انضباطی   04قانون  ,های بیشتر برای فرد مسئول و اسب موردنظر 

میباشند تا پرداخت کامل مخارج به اکاهواز شرکت در کلیه   مربوطه ش و واحد پرورشیرکه در مالکیت فرد مسئول , مرکز پرو

 ات زیبایی اکاهو محروم خواهند شدو مسابق

 بعد از خاتمه مراحل رسیدگی تصمیم  اتخاذ شده به اطالع عموم میتواند برسد.  -  16
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 1ضمیمه 

 راهنمایی های فنی برای کلیه مسابقات زیبایی

 

 معرفی 

اکاهو همراه با برنامه مسابقه   توسط کمیته ارائه توصیف کاملی از عناوین زیر باید درباره  مسابقه زیبایی جدید برای الحاق به 

باید به دست کلیه شرکت کنندگان قبل از مسابقه زیبایی برسد همراه کارت ورود به   این سرفصل هااطالعات در مورد  شود. 

 پارکینگ در صورت لزوم . ) این اطالعات میتواند در برنامه ذکر شود(.

 دسترسی و پارکینگ

محل مسابقه ) شهر یا بیرون شهر ( .  نسبت بهاز دور دیده شود,  ومحل مسابقه باید کامال عالمت گذاری دسترسی به راه  

شود .برای ایجاد نظم در پارک اسبکش ها در این  پیش بینیفضای پارکینگ به اندازه کافی  نزدیک به محل اصطبل ها باید

 مکان چند کالنتر باید وجودداشته باشد. 

 اصطبل ها

باید در باکس های سقف دار ) در صورتیکه در بیرون باشند  . اسبها) حداکثر دو محل (  ها باید در یک محل  باشنداصطبل 

آنها و حداقل ابعاد ساخته شده با حداکثر ایمنی   سقف آنها باید پوشیده شود( قرار بگیرند این باکس ها باید از مواد مقاوم 

. مواد بستر مناسب باید در محل مسابقه در دسترس باشد و رایگان در اختیار باشند    متر 7/0متر و ارتفاع   8/0متر به  8/0

تعلیم اسبها در محوطه  "شرکت کنندگان قرار بگیرد. یک اعالم باید به همه شرکت کنندگان ارسال شود به این مضمون که : 

 ."صبح ممنوع است  6شب تا  8اصطبل ها از ساعت 

 آب و غذا

به قیمت های  روز برای   مواد غذایی که در آن علوفه و جو ی دو سر.صطبل ها وجود داشته باشد همچنین انبار باید در ا  آب 

  میباشدخرید فراهم 

 میدان اصلی مسابقه

. میدان میتواند مربع یا متر باشد( 62متر مربع ) که ضلع بلند آن  1022میدان مسابقه باید اندازه مناسب داشته باشد حداقل 

.  دور میدان باید نرده کشی شده باشد با یک یا دو در ورودی و خروجی که نباید لغزنده باشدیل شکل باشدو زمین مستط

که برای مسابقات بین المللی شود تزیینات باید به صورتی باشند  . میدان باید به زیبایی تزیینیشوندتوسط کالنتران کنترل م

 مناسب باشند. 

قرار بگیرند که پشتشان به محل اصلی تماشاچیان باشد.  کارکنان و یا کادر رسمی مسابقه باید با  در مکانیهیئت داوران باید 

 فاصله پشت داوران  قرار بگیرند و فقط در مواقع ضروری ارتباط برقرار نمایند. 
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تی در همه چای محل به اندازه کافی بزرگ برای تماشاچیان درنظر گرفته شود. سیستم اعالم ها باید به راحجایگاهی  باید 

 مسابقه شامل میدان, پادوک  ) مانژ تمرین (و اصطبل ها شنیده شود. 

 ادوک ) مانژ تمرین(پ

این مانژ باید اندازه مانژ تمرین باید طوری باشد که بزرگترین گروه مسابقه نیز بتوانند در امنیت در انتظار نوبت خود بایستند. 

جازه دهد که به راحتی از یک مانژ به مانژ  دیگر حرکت کنند بدون اینکه مجبور باشند نزدیک میدان اصلی باشد تا به اسبها ا

مسیر طوالنی را طی نماید. راه بین مانژ تمرین و مانژ اصلی باید خلوت باشد و در محل رفت و آمد عموم قرار نگیرد. برنامه 

ی مانژ تمرین نصب شده باشد. کالنتران باید   ورودی و در یک تابلوی بزرگ اعالنات در ورود دقیق گروههای روز مسابقه باید 

 مسابقه کنترل نمایند .روند خروجی  ها به میدان اصلی و مانژ تمرین  را  طبق 

 کارکنان

تعداد کارکنان یک مسابقه بین المللی بستگی به اهمیت آن مسابقه, اندازه میدان , تعداد شرکت کنندگان پیش بینی شده و یا 

 دارد.   آن مسابقه  مالحظات فنی

 کادر رسمیالف ( 

 هیئت داوران 

 کمیته انضباطی 

 سر کالنتر /سرکالنتران 

  دامپزشک مسابقه 

  

 ب ( کارکنان مسابقه 

 

  کمیته برگزار کننده و یا مدیر یا منشی مسابقه 

 ت ها ,و پیام ها دبیرخانه مسابقه با یک یا دو نفر , یک میز ثابت در طول مسابقه که منشی ها در آن قسمت یادداش

 را مینویسند و پاسخگوی سواالت میباشند. 

 ر رسانی به تماشاچیان در طول مسابقه   یک گوینده که گروهها و اسبها را معرفی مینامید. وظیفه گوینده : اطالع

 میباشد. اعالنات باید هم به زبان کشور میزبان و هم به انگلیسی باشند. 

 محاسبه مینمایند.  یک یا دو نفر امتیازات را ثبت و 

 کالنتران 

از نشان مشخص کننده استفاده کنند. تعداد و تقسیم بندی آنها بر عهده برگزار یا  لباس یک شکل بپوشند کالنتران باید 

 کننده میباشد. اما به هر حال توصیه میشود که حداقل در این مکانها  قرار بگیرند:

 محل پارکینگ اسبکشها 
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 نتر باید در تمام مدت روز و شب در محوطه اسبها نگهبانی دهند(اصطبل ها ) یک یا دو کال 

 مانژ تمرین 

 ورودی به مانژاصلی 

  یک راننده و میزبان دو زبانه برای پذیرایی  مناسب از کادر رسمی و افرادVIP  در

 محل باشند. 

 دفترچه مسابقه 

 در دفترچه باید موارد زیر قید شود:. یک دفترچه شکیل با قیمت  مناسب باید در محل مسابقه در دسترس باشد

 , قوانین برگزرای و قوانین قهرمانی و تساوی , جدول زمان بندی مسابقه 

  اطالعات کامل درباره مسابقه شامل اسامی کادر رسمی , گروهها و مسابقات و مبلغ و

 نحوه تقسیم جایزه نقدی ) در صورت وجود(

  رنگ , اسم پدر , مادر , جدمادری ,  با تاریخ تولددر هر گروه همره  اسامی اسبها ,

 ,مالک وتولید کننده 

  خود را در دفترچه خواهند داشت  حامیان مالی مسابقه وآگهی ها  جایگاه تبلیغاتی

که به چاپ دفترچه کمک میکند و آن را جذاب تر مینماید. اسامی کامل آگهی دهنده 

 ها با آدرس آنها نیز در دفترچه خواهد بود. 

 

 کادر رسمی اکاهو و برگزارکنندگانراهنمای 

 باز پرداخت و مهمان نوازی

برگزار کننده باید برا ی  داوران و دیگر اعضای کادر رسمی ) عضو /اعضای کمیته انضباطی , سر کالنتر,...(  وسیله نقلیه برای 

مانند پروازها را خودش  کادر رسمی حمل و نقل تهیه نماید.  برگزار کننده میتواند رفت و آمد , اسکان و غذا در طول مسابقه 

رزرو کند یا از کادر رسمی بخواهد تا این کار را انجام دهند. برگزار کننده میتواند برای  پروازهای طوالنی پیشنهاد کالس 

Business  رزرو نمایند برگزارکننده باید هزینه کالس یشان را را بدهد. اگر کادر رسمی خودشان پروازهاeconomy    یا

Busines را  باز پرداخت نماید . هزینه کالسBusines  قبال با عضو کادر برگزار کننده  در صورتی بازپرداخت میشود که

 36/2ومتر به توافق رسیده باشد. برای قطار هزینه کالس در جه دو و برای ماشین شخصی برای هر کیل  رسمی در این مورد 

باشد( . اگر یکی از اعضای  economyنباید بیشتر از هزینه متوسط پرواز کالس  ) اما این مبلغیورو  به کادر پرداخت میشود

, باید همه مخارجی را  که برای رزروها ی کنسل نماید بعد از اینکه ترتیبات سفر وی داده شده باشد   راکادر رسمی سفرش 

رسمی پرواز خود را رزرو نمود کنسل شود,  وی هزینه شده است پرداخت نماید. اگر مسابقه  بعد از اینکه یکی از اعضای کادر

برگزار کننده باید همه مخارجی را که ازاین رزور هزینه شد ه است پرداخت نماید. هر گونه تخلف از این قوانین باید به صورت 

 گزارش شود. توسط برگزار کننده یا کادر رسمی به اکاهو  کتبی 
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 پذیرایی از کادر رسمی 

پاسخشان به دعوت به موقع باشد و به این ترتیب  تاریخ مسابقه زیبایی دعوت بعمل بیاید, تاپیشتر از کادر رسمی بایدبسیار از

محل اسکان آنها باید برایشان رزرو شده و نزدیک محل مسابقه وقت برای درج نامشان در برنامه مسابقه وجود داشته  باشد.

هزینه  های متعارف  سفر باید توسط برگزار ی کادر رسمی میباشد. باشد. برگزار کننده مسئول پرداخت اتاقهای هتل و غذا برا

کننده پرداخت شود. انتقال از فرودگاه و به فرودگاه و بین هتل و محل مسابقه باید برای کادر رسمی  برنامه ریزی شود و کادر 

سابقه هیچ دفترچه ای که اسم و .  قبل از ماطالع داشته باشندساعتی که ماشین به دنبال آنها میاد  بارهرسمی باید در 

مشخصات اسبها و شرکت کنندگان در آن باشد نباید در اختیار داوران قرار گیرد. قبل از بازگشت کادر رسمی باید به  کلیه 

 د. رسیدگی شو  هزینه های پرداخت نشده 

 اقدامات بعد از مسابقه 

 طریق پست ارسال شود. نتیجه مسابقه باید  طی یک ماه به کمیسیون زیبایی اکاهو از 

 گزارش کمیته انضباطی باید طی یک هفته بعد از پایان مسابقه  به دبیر کمیسیون زیبایی اکاهو و برگزار کننده  ارسال شود .

 کار آموزان

 کارآموز باید عضو کادر رسمی ملی با تجربه  باشد   .

 کارآموزی ارزیابی دانش و تجربه فعلی میباشد. 

 سابقه اقدامات قبل از م

  کار آموز باید از طریق سازمان کشوری عضو اکاهو و یا دفتر اکاهو برای گرفتن اجازه از برگزار کننده و کادر رسمی

 اقدام نماید. Aاکاهو در لیست 

  کارآموز باید کلیه هزینه ها ی خودش را پرداخت نماید .ماننده: حمل و نقل, هتل, غذا, و نوشیدنی. میتواند با کادر

 هار یا شام بخورد ولی تنها هنگامی که توسط برگزار کننده دعوت شده باشد. رسمی نا

 راهنمای  پذیرش داور کارآموز

  از طرف اکاهو باید با  1اکاهو را قبول شده باشد. کپی نامه رسمی سطح  1داور کار آموز باید امتحان سطح

 وز کلیه پیشنیازها را گذرانده است. درخواست کارآموزی همراه باشد, برای اطمینان از اینکه کارآم

  .حداقل در طی آخرین کار آموزی امتیازات  داور کار آموز باید  برای دیدن و شنیدن تماشاچیان واضح و رسا باشد

وظیفه کارآموز است که به برگزارکننده اطالع دهد چه زمانی این مورد شامل وی میشود و مطمئن شود که امکان 

 اامیدی در مسابقه وجود دارد.اجتناب از هر گونه ن

  .تنها یک داور کارآموز در هر مسابقه زیبایی میتواند حضور داشته باشد 

  کارآموزان داوری نمیتوانند در مسابقاتA  .و عنوان دار حضور داشته باشند 
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 عضو کمیته انضباطی و سر کالنترکارآموز راهنمای پذیرش 

 ه انضباطی بین المللی که توسط اکاهو برگزار میشود را با موفقیت کارآموز کمیته انضباطی باید با موفقیت دوره کمیت

 گذرانده باشد. 

  کار آموز مجاز به حضور در هر مسابقه زیبایی  میباشند و هر کدام با   یک عضوکمیته انضباطی  رده 0تنهاA  

 مختلف.

   کارآموز ان کمیته انضباطی درصورت موافقت برگزار کننده میتوانند در مسابقاتA   و عنوان دار حضور داشته

 باشند. 

 

 مسابقه زیبایی  5رکالنتر کاراموزباید در لیست سرکالنتران ملی کشور خود باشد و به عنوان سرکالنتر در حداقل س

 اکاهو به عنوان سرکالنتر بوده باشد.

 

 .در هر مسابقه زیبایی تنهایک سر کالنتر کار آموز میتواند حضور داشته باشد 

 

 کار آموز نمیتوانند در مسابقات  سرکالنترانA  .و عنوان دار حضور داشته باشند 

 

 

 6ضمیمه 

 

 سیستم داوری با حذف باالترین و پایین ترین امتیاز

 

برگزار کننده مجاز است از  سیستم داوری   که در آن  باالترین و پایین ترین امتیاز برای هر است حذف شده و 

 ی مانده محاسبه میشود, استفاده نماید. امتیاز کل از امتیازهای باق

 

 شرایط استفاده از این روش داوری :

  داور بایددر میدان باشند, 5حداقل 

 ,این روش باید به روشنی در برنامه توضیح داده شود 

  ماه قبل از تاریخ مسابقه به اکاهو ارسال شود( 3برنامه باید توسط اکاهو تایید شود) برنامه مسابقه باید 

 برگزار میشود مجاز است.  9021و  0218: این روش داوری تنها برای مسابقاتی که در سالهای توجه
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