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ماده  )1آئین نامه  ،اهداف  ،تعاریف
آئین نامه  :مجموعه مقررات مدون برگزاری مسابقات اسبدوانی که در چارچوب مقررات ملی وبین المللی تنظیم وپس از
تصویب در مجمع عمومی فدراسیون سوارکاری الزم االجرا در سراسر کشور خواهد بود  .مسابقات اسبدوانی توسط سازمان
اسبدوانی کشور که بصورت جاکی کالب و یک سازمان مستقل ثبت خواهد شد برگزار خواهد گردید .تا زمان تشکیل این
شرکت ،کلیه مسابقات اسبدوانی کماکان راسا و زیر نظر مستقیم فدراسیون سوارکاری طبق مقررات این ائینامه برگزار خواهد
گردید و مسئولیت اجرای مسابقات و نظارت بر اجرای صحیح مقررات ان بعهده معاونت اسبدوانی فدراسیون خواهد بود .
تعیین سطح مسابقات اسبدوانی (ملی ،استانی و شهرستانی) صرفا به عهده فدراسیون سوارکاری بعنوان باالترین مرجع تصمیم
گیری این ورزش میباشد.
اهداف

الف) افزایش سطح کمی و کیفی صنعت پرورش اسب و اسبدوانی واصالح نژاد در کشور.
ب) برگزاری مسابقات اسبدوانی بطور مطلوب به دور از هرگونه تخلف طبق مقررات این ائیننامه و نیز ائیننامه هندیکاپری.
ج) کنترل میادین مسابقات اسبدوانی در چارچوب مقررات ائیننامه
د)ارتقاء حتی االمکان سطح کمی و کیفی مسابقات در حد بین المللی .
ه) سایر اموری که بنا به مصالح مکانی و زمانی به مصلحت اسبدوانی کشور بنظر برسد.
تعاریف
اسب  :منظور از اسب در این آئین نامه کلیة اسبهای نر و ماده و اخته می باشد که برای مسابقات اسبدوانی تولید و پرورش
می یابند .صدور مجوز شرکت اسب در مسابقات بعهده فدراسیون سوارکاری میباشد.
سن اسب  :معیار تعیین سن اسبها تاریخ تولد آنها قبل و یا بعد از  11بهمن ماه (برابر با اول فوریه میالدی) می باشد  .اسبهائی
که تاریخ تولد آنها  11بهمن دو سال قبل و یا بعد از آن باشد دو ساله محسوب میشوند  .اسب هائی که قبل از  11بهمن ماه
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دوسال قبل بدنیا آمده باشند سه ساله محسوب می شوند  .اسبهائی که بعد از تاریخ  11تیرماه هر سال ( 31ژوئن میالدی) بدنیا
امده باشند بدلی ل صغر سن اجازه شرکت در مسابقات در دوسالگی را ندارند و مسابقات خود را باید از سه سالگی شروع
کنند.
مالک :شخص حقیقی یا حقوقی اعم از شرکت ها و باشگاه ها و مراکز پرورش اسب مجاز ،که شناسنامه یا پاسپورت اسب
توسط فدراسیون سوارکاری بنام آنها صادر شده است  .مالک بایستی مشخصات کامل خود را در سامانه اطالعاتی معاونت
اسبدوانی ثبت نموده باشد  .ثبت نام اسب بنام مالکی که در قید حیات نمیباشد ممنوع است.
مربی  :شخصی حقیقی است که گواهی و یا کارت مربیگری جهت آماده سازی و شرکت اسب ها در مسابقه بنام او توسط
سازمان اسبدوانی و یا حسب مورد فدراسیون سوارکاری صادر شده باشد .
چابکسوار :شخص حقیقی است که گواهی چابکسواری بمنظور شرکت در مسابقات اسبدوانی بنام او توسط سازمان
اسبدوانی و یا حسب مورد فدراسیون سوارکاری صادر شده باشد.
تیم هندیکاپری :اشخاص حقیقی هستند که توسط فدراسیون سوارکاری با هدف رعایت عدالت با ایجاد تعادل و توازن
درمسابقات به منظور انجام رده بندیهای مختلف مسابقات اسبدوانی تعیین گردیده اند و وظائف خود را براساس آئینامه
مصوب انجام خواهند داد.
سیلمی  :اسب نری است که به منظور تولید مثل و اصالح نژاد در اسبدوانی مورد استفاده قرار می گیرد و دارای مجوز از
معاونت فنی فدراسیون سوارکاری می باشد.
سرکالنترارشد :شخص حقیقی است که مسئول نظارت مستقیم بر عملکرد سرکالنتران میادین مسابقات در سراسر کشور و
حسن اجرای قوانین و مقررات میباشد .
کالنتر  :شخصی است که در روز برگزاری مسابقات مامور نظارت بر اجرای قانون و همچنین اعمال قانون و تهیه گزارش از
حوادث مسابقات می باشد.
نماینده قانونی  :شخصی است که از طرف مالک یا مالکین  ،جهت انجام کلیه امور مرتبط با اسبدوانی کتباٌ و با تنظیم فرم
به مدیراجرائی مسابقات معرفی می شود و کلیه مسئولیتهای مالک برعهده وی می باشد  .فرم های مخصوص معرفی نامه
توسط سازمان اسبدوانی و یا حسب مورد توسط فدراسیون سوارکاری تنظیم و ارائه خواهد شد .
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پاسپورت  :مدرک معتبر تشخیص هویت اسب که توسط مرجع ذیصالح در کشور محل تولد  ،صادر گردیده است .
اسبهای وارداتی از خارج از کشور از تاریخ  31دسامبر  2111ببعد (برابر با  11دیماه  1318ببعد) بایستی دارای اکسپورت
سرتیفیکیت باشند و گرنه از شرکت انان در مسابقات جلوگیری میشود .این مقررات شامل کره های تولیدی انها از ابتدای
سال میالدی  2121نیز میباشد.
شناسنامه :مدرک معتبر تشخیص هویت اسب می باشد که توسط معاونت فنی فدراسیون سوارکاری کشور صادر گردیده
است .هیچ اسبی بدون تشخیص هویت ان توسط فدراسیون سوارکاری و در اختیار داشتن مدارک معتبر در اختیار داشتن
مجوز شرکت در مسابقات حق شرکت در مسابقه را ندارد.
پرچمدار :شخصی است که در فاصله  211متر بعد از دپار ایستاده و در صورت مشاهده تخلف در شروع مسابقه با بلند
کردن پرچم قرمز تقاضای اعالم شروع مجدد را می نماید .
شالق :وسیله ای برای هدایت اسب.
 باید برابر استاندارد ذیل باشد:الف -حداکثر طول  88سانتی متر.
ب -حداکثر قطر  1سانتی متر.
ج -چرم سری شالق باید حداکثر  11سانتی متر طول و  4سانتی متر پهنا داشته باشد.
نژاد:
اسب تروبرد :به اسبهایی گفته می شود که پدر ومادر آنها تروبرد خالص بوده ودر کتاب تبارنامه کشور محل تولد که عضو
سازمان های بین المللی اسب تروبرد می باشند  ،ثبت شده باشند و یا اینکه مدارک شناسایی برای انها توسط معاونت فنی
فدراسیون سوارکاری صادر شده باشد ..اسب تروبرد بایستی نتیجه جفت گیری مستقیم بین سیلمی و مادیان باشد و استفاده از
هر روش دیگری از قبیل انتقال جنین و کاشت اسپرم در رشته اسبدوانی ممنوع است.
اسب غیر تروبرد(دوخون ) :به اسبهایی گفته می شود که از سیلمی تروبرد ومادیان دوخون تولید شده و مدارک شناسائی
برای انها توسط معاونت فنی فدراسیون سوارکاری صادر شده باشد .در مواردیکه اقتضا می نماید بایستی اسبهائی را که نتوان
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آنها را وارد تبارنامه معتبری نمود ثبت و نگهداری شود .هدف از این ثبت این است که تمامی ویژگی های مرتبط با هر اسب
را که به منظور شرکت در مسابقات اسبدوانی استفاده می شود شناسائی و ثبت گردد.
تبصره -1مالک تعیین و تشخیص نژاد صرفاٌ نتایج آزمایشات  DNAو نتایج تست والدین می باشد.
تبصره  -2از تاریخ شروع فصل تولیدمثل ( کشــش) سال  ،1311کشــــش مادیانهای غیرتروبرد نســل اول ( ترکمن ،عرب،
انگلوعرب و غیره) با سیلمی های تروبرد ممنوع میباشد در غیر اینصورت از شرکت این تولیدات در مسابقات جلوگیری بعمل
میاید.
اسب ترکمن  :به اسبهایی گفته میشودکه پدر ومادر آنها ترکمن خالص بوده و دارای پاسپورت و یا مدارک شناسائی معتبر
صادره توسط معاونت فنی فدراسیون سوارکاری باشند .
اسب عرب  :به اسبهایی گفته می شود که پدر ومادر آنها عرب اصیل بوده ودر کتاب تبارنامه اسب اصیل ایران ثبت شده
باشند.
اسب مبتدی :به اسب هایی گفته می شود که برای اولین بار در مسابقات شرکت کرده اند.
اسب نبرده :به اسب هایی اطالق می شود که در مسابقات اسبدوانی کشور شرکت نموده و مقامی کسب ننموده اند.
ماده 2
سازمان اسبدوانی کشور  ،وظایف و اختیارات
مجموعه منتخب مالکین ونمایندگان منتخب فدراسیون سوارکاری کشور که برابر اساسنامه و مقررات و قوانین موضوعة
کشور بصورت یک شخصیت حقوقی مستقل (جاکی کالپ)که با اهداف مقرر در ماده یک آیین نامه تشکیل میگردد .کلیه
مسابقات اسبدوانی در کلیه نژادها در سراسر کشور بایستی راسا با مسئولیت ،همکاری و نظارت مستقیم فدراسیون سوارکاری
کشور و با رعایت مفاد این آئین نامه و ائیننامه هندیکاپری برگزار گردد .برگزاری مسابقات خارج از این ضوابط و بدون
همکاری و نظارت مستقیم فدراسیون سوارکاری کشور غیرقانونی بوده و مسئوالن مربوط مورد پیگرد قانونی قرار خواهد
گرفت.
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تبصره  –3معاونت اسبدوانی کشور که در حال حاضر مسئولیت اجرای مسابقات اسبدوانی کشور را بعهده دارد تا زمان
تشکیل سازمان اسبدوانی کشور و ابالغ حکم انتقال مسئولیت ها به سازمان از طرف ریاست فدراسیون سوارکاری کماکان
مسئول برگزاری مسابقات و حسن اجرای ان خواهد بود  .تا زمان تشکیل این سازمان ،فدراسیون سوارکاری میتواند از مالکین
ذیصالح و با تجربه بعنوان اعضای شورای عالی اسبدوانی کشور و یا کمیته های منتخب ناظر بر مسابقات و یا مجری مسابقات
اسبدوانی در جهت پیشبرد اهداف عالیه فدراسیون و همکاری با معاونت اسبدوانی استفاده نماید .اعضای شورایعالی اسبدوانی
و کمیته های منتخب پاسخگو به فدراسیون سوارکاری خواهند بود.
ماده 3
ارکان سازمان اسبدوانی کشور
ارکان سازمان اسبدوانی شامل موارد زیر می باشد:
 -1مجمع عمومی سهامداران
 -2هئیت مدیره
 -3مدیرعامل
 -4کمیته ضد دوپینگ
 -5اموربین الملل
 -8مدیر روابط عمومی
 -1مدیر خزانه
 -8کمیته پیش بینی مسابقات
 -1هئیت استیناف و پژوهش
 -11کمیته آموزش
 -11کمیته هندیکاپری
 -12کمیته ملی کالنتران
 -13کمیته فنی معاونت اسبدوانی
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 - 3-1وظایف و اختیارات هیئت مدیره سازمان اسبدوانی کشور
سازمان اسبدوانی متشکل از  5تا  1عضو هئیت مدیره می باشد که طبق مقررات اساسنامه و برای مدت معین توسط مجمع
عمومی سازمان و یا فدراسیون سوارکاری جمهوری اسالمی ایران انتخاب شده و دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد :
 .1انتصاب مدیرعامل در چارچوب مقررات قانون تجارت و اساسنامه سازمان .
 .2برنامه ریزی جهت ارتقاء صنعت اسبدوانی کشور .
 .3برنامه ریزی جهت آموزش مربیان و چابکسواران و کادر اجرایی .
 .4انتصاب یا تائید صالحیت هیئت اجرائی مسابقات .
 .5نظارت بر حسن اجرای امور مسابقات و قوانین مرتبط با آن
 .8تصویب نهایی برنامه های مسابقات و تقویم سالیانه مسابقات اسبدوانی کشور .
 .1پیشنهاد تغییرات مورد نیاز در آئین نامه با توجه به شرایط زمانی ،مکانی و اعالم آن به مجمع عمومی سازمان و یا
فدراسیون سوارکاری
 .8انتصاب ناظرین بر اجرای صحیح مسابقات اسبدوانی در هر میدان .
 .1برقراری ارتباط و همکاری با سایر تشکیالت بین المللی مرتبط با اسبدوانی در هر میدان .
 .11تعیین ضوابط صدور گواهینامه های مربوط به مربیان  ،چابکسواران و کادر اجرایی و فنی .
 .11تعیین مدیران و مسئولین بخشهای زیر مجموعه و شرح وظایف آنها.
 .12تعیین تعرفه مسابقات از قبیل حق ثبت نام ،صدور گواهی های مورد نیاز ،ورودیه  ،ثبت مالک و اسب و غیره در
ابتدای هر سال.
 .13سایر وظایفی که بموجب قانون تجارت  ،اساسنامه شرکت و سایر مقررات به هیئت مدیره محول گردیده است.
 .14سازمان اسبدوانی بایستی کلیه اطالعات و رکوردهای الزم هر اسب را که در مسابقات شرکت می نماید با ذکر
شجره نژادی ،میزان جوائز کسب شده ،عملکرد اسب ،رده های شرکت کرده ،امتیازات کسب شده و غیره را
نگهداری نماید.
 - 3 -2مدیرعامل و وظایف و اختیارات
مدیرعامل یک شخص حقیقی است که توسط هیئت مدیره سازمان اسبدوانی برای مدت معین طبق مقررات اساسنامه سازمان
اسبدوانی انتخاب میشود و بطور کلی دارای وظایف و اختیارات زیر است :
1

 -1اجرای مصوبات و دستورالعملهای صادره از طرف هئیت مدیره .
 -2پاسخ گوئی مستقیم به هیئت مدیره سازمان نسبت به کلیه امور محوله.
 -3استخدام اشخاص واجد شرایط و متخصص برای امورمالی و اداری شرکت در چارچوب نمودار سازمانی مصوب هیئت
مدیره .
 -4نظارت مستقیم و مستمر بر وظایف مدیر اجرائی مسابقات و اطمینان از حسن اجرای آنها .
 -5نمایندگی سازمان اسبدوانی نزد اشخاص ثالث باتفویض اختیاراز طرف هئیت مدیره.
 -8نظارت بر حسن اجرای صحیح بودجه مالی مصوب هیئت مدیره .
 -1تهیه و تنظیم بودجه مالی سازمان قبل از شروع هر سال مالی و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب.
 -8افتتاح حساب نزد بانکهای داخلی ویا خارجی حسب مورد  ،با هماهنگی قبلی با هیئت مدیره .
 -1پیشنهاد تغییرات در مدیر و کادر اجرایی مسابقات به هیئت مدیره .
 -11بطور کلی مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و هرگونه وظایف دیگری را که از طرف هیئت مدیره به وی
محول شده باشد بعهده خواهد گرفت .
 -11انجام اقدامات الزم بمنظور جذب و جلب حامیان مالی مسابقات اسبدوانی(اسپانسر)
 -12مدیرعامل رابط بین هئیت مدیره سازمان و مدیر یا مدیران اجرایی مسابقات می باشد.
 -3-3هئیت اجرائی مسابقات
هیئت اجرایی متشکل از مدیراجرائی ،سرکالنتر ارشد ،سرکالنتر ،کالنتران ،سرداور ،داوران ،دامپزشک ،آغازگر میدان،
هندیکاپر ،پرچمدار ،تیم بیش بینی  ،مسئولین توزین و مسئول نام نویسی می باشند که برای مدت دو سال طبق مقررات این
آیئن نامه توسط هیئت مدیره سازمان و تا قبل از زمان تشکیل ان توسط فدراسیون سوارکاری انتخاب می شوند و انتخاب
مجدد آنان بالمانع است .تا زمان تشکیل سازمان اسبدوانی ،تعیین و انتصاب مدیر اجرائی مسابقات با نظر و تصویب ریاست
فدراسیون سوارکاری خواهد بود.
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تبصره  -4برای هریک از محل های برگزاری مسابقات یک هیئت فنی طبق مقررات این آیین نامه انتخاب خواهد شد.
الف) مدیر اجرائی مسابقات :
شخصی است با سابقه اجرائی در مسابقات اسبدوانی که مسئولیت اجرای صحیح ونظارت بر عملکرد کادر اجرایی
و فنی در روز مسابقه طبق مقررات ائیننامه برعهده ایشان می باشد که با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هئیت مدیره
سازمان و یا فدراسیون سوارکاری انتخاب می شود و وظایف آن شامل موارد ذیل خواهد بود :
 -1انتخاب کادر اجرایی مسابقات و پیشنهاد آن به هئیت مدیره سازمان از طریق مدیرعامل جهت تصویب و
صدور احکام مربوطه.
 -2هماهنگی با مدیر مجموعه به منظور تامین و تنظیم امور رفاهی  ،انتظامی و خدماتی و ایمنی
 -3برگزاری جلسات و هماهنگی با کادر اجرایی قبل و بعد از مسابقات .
 -4ارائه گزارش چگونگی برگزاری و حوادث و رویدادها ونتایج مسابقات به مدیرعامل .
 -5گزارش هرگونه تغییر در روند اجرائی مسابقات به مدیرعامل .
 – 8سایر اموری که از طرف هیئت مدیره توسط مدیرعامل به نامبرده ارجاع و محول نموده باشد.
 -1بیمه نمودن کلیه کادر اجرایی مسابقات به بیمه عمر و حوادث و مسئولیت
ب) سرکالنتر ارشد:
سرکالنتر ارشد شخصی است که از طرف سازمان مسئول نظارت کلی بر عملکرد سرکالنتران کلیه میادین مسابقات
در کشور می باشد.
فرد مورد نظر باید تجربه کافی در اداره مسابقات اسبدوانی داشته و مسلط به مقررات مسابقات اسبدوانی باشد.
نامبرده همچنین بعنوان یکی از اعضای کمیته به شمار می آید و در جلسات هیئت فنی شرکت خواهد نمود.
ت) سرکالنتر:
شخصی است که مسئولیت حسن اجرای مسابقه در داخل هر میدان را به شرح ذیل به عهده دارد و پاسخگو به
سرکالنتر ارشد می باشد.
 -1نظارت و سرپرستی کالنتران میدان و نیز امور مسابقات در داخل میدان.
 -2دریافت گزارشات مربوط به تخلفات میدان در هر دوره و ارائه به مدیر اجرائی مسابقات .
 -3حفظ نظم و آراستگی در داخل پیست و پشت دروازه آغاز(دپار) و اطمینان از رعایت عدالت یکسان در مورد
اسبهای شرکت کننده در مسابقه در ورود به دپار تعیین شده و مهلت ورود و غیره .
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 -4ابالغ دستور شروع هر دوره به آغاز گران میدان .
 -5پیشنهاد جرائم تخلفات انضباطی میدانی به هیئت فنی بمنظور بررسی و تصمیم گیری
-8نظارت بر قرعه کشی صحیح دپار اسبهای مسابقه
 -7وارد کردن گزارش کالنتران در سامانه آنالین.
 -8محرومیت اسبهایی که نیاز به تست دپار دارند و منوط کردن شرکت مجدد این اسبها به تست دپار با هماهنگی
با سرکالنتر ارشد
ج) کالنتران :
اشخاصی هستند که در بخشهای مختلف میدان بر اساس شرح وظایف معین ملزم به همکاری با سر کالنتر میدان
می باشند .
 -1رعایت و کنترل نظم میدان نمایش و میدان مسابقه .
 -2کنترل چابکسواران و اسبها از نظر ایمنی و آراستگی تجهیزات .
 -3ارائه گزارشات موارد خاص به سرکالنتر .
 -4همراهی اسبها از مانژ نمایش تا محل شروع مسابقه (پشت دپار).
 -5کنترل وزن چابکسواران پس از انجام مسابقه.
 -8ارائه گزارشات هر دوره در پایان روز مسابقه به سرکالنتر .این گزارش باید شامل ریز اتفاقات مسابقه ،جرایم،
تخلفات ،مصدومیت ها ،تذکرهای کتبی و شفاهی ،موارد ارجاعی به کمیته فنی ،بازبینی های ویدویی مسابقه،
بازبینی دامپزشکی قبل و بعد از مسابقه از اسبهای مشکوک و مصدوم باشد.
 -1اعالم اطمینان از شرایط مساعد میدانی برگزاری مسابقه و ارائه گزارش به سرکالنتر .
 -8حذف هر اسب در هر دوره به دلیل تأخیر غیر متعارف در ورود به دپار یا میدان با تائید سرکالنتر میدان.
 -1حضور در تست دپار و کورس های صبحگاهی به عنوان کالنتر تمرین برای ثبت رکورد و ارایه آن به سر
کالنتر.
د) سرداور:
شخصی است که وظیفه اجرای داوری صحیح و عادالنه و نظارت بر وظایف داوران و اعالم نتایج هر دور مسابقه را
بر اساس نتایج فتوفینیش بعهده دارد.
هـ) داوران :
11

اشخاصی هستند که اعالم نتایج مسابقات را زیر نظر سرداور به عهده دارند .
-1داوران ثابت  :وظیفه آنها اجرای داوری صحیح و عادالنه و اعالم نتایج می باشد .در میادینی که از دستگاه
فتوفینیش استفاده می شود مالک تعیین نتیجه نهائی مسابقات فتوفینیش می باشد .
-2داوران سیار :در برجهای پیش بینی شده و یا در ماشین سیارهمراه اسبها نظارت کامل بر عملکرد چابکسواران را
دارند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف سوارکاران ،مراتب را به سرکالنتر میدان گزارش می نمایند.
و) دامپزشک :
برای هر میدان مسابقه یکنفر دامپزشک مجرب در امور اسب از طرف رئیس کمیته دامپزشکی فدراسیون سوارکاری
معرفی خواهد شد که مسئولیت کلیه امور دامپزشکی و کنترل اسبها قبل از شروع مسابقات ،در طی مسابقات و پس
از خاتمه آن را بعهده خواهد داشت .دامپزشک عضو هیأت فنی بوده و عهده دار وظایف ذیل می باشد :
 -1شناسایی اسبهای شرکت کننده بوسیله دستگاه میکروچیپ خوان و یا وسایل مشابه شناسائی در مانژ قبل از
شروع مسابقه.
 -2معاینه اسبهای شرکت کننده در میدان و صدور مجوز شرکت در مسابقه .
 -3اعالم اسبهای حذف شده در مسابقه بعلت مصدومیت  ،بیماری  ،حادثه و فوت و با ذکر نوع
مصدومیت و طول درمان آن به مدیر اجرایی .
 -4انجام فوریتهای دامپزشکی الزم در صورت بروز حادثه برای اسبهای شرکت کننده .
 -5اعالم مدت محرومیت اسبهای محروم به دلیل مصدومیت.
 -8هماهنگی با سر کالنتر برای انجام بازدید بعد از مسابقه از اسبهای مشکوک یا مصدوم و ارایه گزارش دامپزشکی
برای ثبت در گزارش سر کالنتر.
تبصره  -5اعضای تیم دامپزشکی مسئول در میدان مسابقات نمیتوانند بطور همزمان هیچگونه سمت اجرائی دیگری
را در میادین مسابقات بعهده داشته باشند.
ر) آغازگر:
شخصی است که مسابقه را آغاز می کند ودارای وظایف ذیل می باشد :
 -1دریافت فهرست اسامی اسبها و چابکسواران شرکت کننده در هر دوره .
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 -2نظارت بر ورود صحیح اسبها ب ر اساس شماره تعیین شده به دپار در زمان تعیین شده .توضیح اینکه تعیین شماره
دپار اسبها بر اساس قرعه کشی در میدان مسابقه صورت میگیرد و هیچگونه تغییری در شماره دپار اسبها بعد از
انجام قرعه کشی مجاز نمیباشد.
 -3کنترل و حفظ نظم در پشت دپار و رعایت عدالت یکسان در مورد کلیه اسبهای شرکت کننده در مسابقه .
 -4حصول اطمینان از عملکرد صحیح دپار.
 -5ارائه گزارشات تخلفات چابکسواران و افراد زیر مجموعه خود به سرکالنتر .
 -8مقید نمودن اسب با استفاده از لوازم استاندارد .
 -1انجام تست دپار برای اسبهای مبتدی و صدور مجوز شرکت در مسابقه .
 -8تائید شروع مسابقه به متصدی دپار.
 -1هماهنگی با پرچمدار به منظور تائید و یا لغو استارت .
ز ) کمیته هندیکاپری:
تیم هندیکاپری میدان متشکل از اشخاصی است که مسئولیت رده بندی و تعیین شرایط شرکت هر اسب در رده متناسب با
وضعیت مربوطه و اختصاص ریتینگ ،وزن و رده بندی در خور به منظور ایجاد تعادل در برگزاری مسابقات را بر عهده دارد.
فدراسیون سوارکاری کشور بر حسب نیاز در هر فصل از مسابقات کشوری گروه هندیکاپر را جهت برگزاری مسابقات
انتخاب می نماید  .هندیکاپری در همه شرایط باید به صورت تیمی ،به طور مستقل و ملی و تحت نظارت مستقیم فدراسیون
سوارکاری و یا حسب مورد سازمان اسبدوانی انجام گیرد .وظایف و سلسله مراتب مختلف ،مطابق آیین نامه مصوب
فدراسیون سوارکاری و با نظارت معاونت اسبدوانی فدراسیون سوارکاری مشخص خواهد شد .این گروه مستقل از هیئت
های برگزاری مسابقات میباشد و اعضای آن با تائید فدراسیون سوارکاری انتخاب شده و مستقیما به ریاست فدراسیون و
معاونت اسبدوانی پاسخگو خواهند بود.
شرایط انتخاب هندیکاپر :
جهت اطالع از ریز موارد شرایط هندیکاپری به نسخه عمومی آیین نامه هندیکاپری و ریتینگ مراجعه گردد.
وظایف تیم هندیکاپری:
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کمیته هندیکاپری براساس آئینامه مدون مسئول هندیکاپری کلیه مسابقات رسمی در سراسر کشور خواهد بود .تیم
هندیکاپری با اختصاص ریتینگ و وزن مناسب بر اسبهای شرکت کننده در هر مسابقه امکان رقابتی تر شدن مسابقات و
شرایط سالمت اسبها را در طی مسابقات فراهم می نماید .بطور کلی اهم وظایف تیم هندیکاپری بشرح زیر می باشد:
 -1دریافت فهرست اسامی اسبهای ثبت نام شده .
 -2دسترسی به اطالعات و سوابق و رکوردهای هر اسب .
 -3تنظیم رده بندی اسبها براساس آئینامه مصوب در یک دوره به طوری که نزدیکترین شرایط رقابت برای کلیه اسبها به
هنگام عبور از خط پایان ایجاد گردد .
 -4حصول اطمینان از اینکه تمامی اسبهای شرکت کننده درهر دوره امکان رقابت برابر و عادالنه را داشته باشند .
 -5تیم هندیکاپری می بایست با توجه به نتایج  ،سوابق و مسافت و شرایط زمین که اسبها در آن شرکت نموده اند نسبت به
اختصاص وزن جهت ایجاد تعادل در هر دوره اقدام نماید .
 -8تیم هندیکاپری مجاز است با توجه به حوادث پیش آمده ودر نظر گرفتن اتفاقاتی که منجربه تغییر نتیجه به طور عمدی با
غیر عمد در مسابقات دوره های قبل شده باشد نسبت به تعیین وزن و ریتینگ اسب ها اقدام نماید .لذا هرگونه دخالت
مسئولین اجرائی مسابقات و اشخاص غیر در تغییر و اعمال نفوذ در اوزان ،رده بندی و ریتینگ های تعیین شده برای اسبها
ممنوع میباشد.
 -1ارائه لیست نهایی رده بندی شده توسط تیم هندیکاپری به مدیر اجرایی مسابقات .
تبصره  -6اعضای تیم هندیکاپری در زمان مسئولیت خود نمیتوانند بطور همزمان هیچگونه سمت اجرائی دیگری را بعهده
داشته باشند.
ز) مسئول توزین :
شخصی است که مسئولیت کنترل وزن چابکسواران را قبل از مسابقه بر اساس اوزان مندرج در دفترچه ها به عهده دارد.
توزین طی دو مرحله قبل از شروع مسابقات ودر پایان مسابقه درداخل میدان توسط دو شخص مختلف انجام میشود .مسئولین
توزین در هر مرحله موظفند وزن های دقیق (شامل هر گونه اضافه وزن) را برای کلیه سوارکاران در فرم رسمی ثبت نموده و
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فرم را پس از امضاء تحویل سرکالنتر میدان بدهند .پس از توزین مسئولیت هرگونه تغییر در وزن تعیین شده بر عهده مربی
بوده و تخلف محسوب میگردد و مستوجب جریمه برای مربی و اسب شرکت کننده خواهد بود.
ی)مسئول نام نویسی:
شخصی است که باتوجه به ضوابط و شرایط ثبت نام نسبت به نام نویسی اسب ها اقدام نموده و گزارش مربوطه را به رئیس
گروه هندیکاپر مسابقات اعالم می نماید ووظایف وی بشرح زیر می باشد:
 -1دریافت اسامی اسب های متقاضی برای شرکت در مسابقات
 -2تطبیق اوراق شناسایی اسب(صادره توسط معاونت فنی فدراسیون سوارکاری) با لیست اسامی اسب های ثبت شده
مجاز به شرکت در مسابقات که سالیانه توسط سازمان برگزار کننده اعالم می گردد.
 -3وصول تعرفه های مربوط به ثبت نام و تحویل وجوه دریافتی به خزانه سازمان در پایان روز ثبت نام.
 -4اقدام به ثبت نام اسب های متقاضی جهت شرکت در مسابقات ویژه که شرایط شرکت در آن مسابقه توسط سازمان
برگزاری به مسئول ثبت نام اعالم گردیده است.
 -5ارسال اسامی اسبها ی ثبت شده به مدیر اجرائی جهت اعالم عمومی و سایر اقدامات الزم.
تبصره  : 7تعرفه ثبت نام مسابقات در هر سال توسط هئیت مدیره سازمان اسبدوانی تعیین و به مدیراجرایی مسابقات ابالغ می
گردد و تا زمان تشکیل این سازمان تعرفه ها توسط فدراسیون سوارکاری تعیین و ابالغ خواهد شد .ضمنا هرگونه تغییر در
لیست ثبت نامی (اضافه و حذف اسامی اسبهای ثبت نام شده) پس ازپایان مهلت ثبت نام بهیچ عنوان مجاز نمیباشد.
تبصره  : 8مدت ماموریت هیئت اجرائی مسابقات :اعتبار احکام صادره برای کلیه مجریان برای مدت دو سال خواهد بود و
انتصاب مجدد آنان بالمانع است و تا زمان صدور احکام جدید مجریان برگزاری مسابقات و کادر اجرایی به وظایف و
مسئولیت های خود ادامه خواهند داد.
ی -هیات فنی میدان
هیات فنی شامل مدیراجرایی مسابقات ،سرکالنتر ارشد ،سرکالنتر ،سرداور،دامپزشک میدان  ،نماینده کمیته هندیکاپری و
دونفر از افراد با سابقه و بصیر و کاردان که امور فنی مسابقات را براساس مقررات آیین نامه برعهده دارند و وظایف کلی
آنها بشرح زیر می باشد .هرگونه دخالت در وظایف هیئت فنی توسط افراد غیر مسئول ممنوع میباشد.
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 -1نظارت بر اجرای صحیح و فنی مسابقات.
 -2تشخیص به عدم برگزاری مسابقه بدالیل فنی و شرایط جوی در قبل از برگزاری یا در حین اجرای مسابقات
 -3تشخیص و احراز تخلفات فنی و غیر فنی در میادین مسابقات حتی در موارد پیش بینی نشده طبق مقررات مندرج در
قسمت دسته بندی جرائم شش گانه مندرج در این ائینامه میباشد.

 -3-4کمیته مبارزه با دوپینگ مسابقات اسبدوانی :
شامل افرادی است که بعنوان کمیته مستقل توسط سازمان اسبدوانی و یا فدراسیون سوارکاری جهت انجام وظایف ذیل
انتخاب ومعرفی می گردند :
 -1آموزش و اطالع رسانی در خصوص داروهای ممنوعه هرسال  ،و انتشار آن جهت اطالع کلیه اشخاص ذینفع .
 -2تهیه و تدارک لوازم و شرایط نمونه گیری استاندارد .
 -3انتخاب آزمایشگاه معتبر بین المللی و درصورت نیاز داخلی جهت بررسی نمونه ها با تائید فدراسیون سوارکاری.
با توجه به مقررات بین المللی در صورتیکه مسابقات بین المللی باشد ،ارسال نمونه ها به ازمایشگاههای معتبر بین المللی که از
طرف سازمان های جهانی اسبدوانی مورد تائید باشند صورت خواهد گرفت و در شرایط فورس ماژور که ارسال نمونه ها به
ازمایشگاههای مذکور بهر دلیلی غیر ممکن باشد ،فدراسیون در مورد ازمایشگاه جایگزین تصمیم خواهد گرفت .در
خصوص مسابقات ملی و استانی تعیین ازمایشگاه برای تست نمونه ها اعم از داخلی و یا بین المللی صرفا بعهده فدراسیون
سوارکاری خواهد بود.
 -4ارسال نمونه تحت شرایط کامال حفاظت شده و دریافت نتایج و اعالم نتایج جهت اعمال مقررات پیش بینی شده.
 -5دریافت اعتراضات مربوط به نتایج دوپینگ از طریق فدراسیون سوارکاری و پاسخگویی به ریاست فدراسیون سوارکاری.
 -8ارسال نمونه دوم در صورت اعتراض واصله با هزینه مالک به آزمایشگاه مرجع مورد تائید سازمان اسبدوانی و فدراسیون
سوارکاری.
 -1تعیین مکان امن و مناسب جهت نگهداری نمونه های دوم .
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 -8حفظ ونگهداری نمونه دوم تا  1روز کامل پس از اعالم نتایج دوپینگ مرحله اول و یا ارسال ان به ازمایشگاه معتبر جهت
ازمایش مجدد درصورت وصول اعتراض کتبی از طرف مالک یا مربی و پرداخت هزینه ان .توضیح اینکه اعالم نتایج
دوپینگ و جرایم و محرومیت مربوط برای مربی و اسب از طریق سایت رسمی فدراسیون سوارکاری و یا معاونت اسبدوانی
به منزله اطالع رسمی به مربی و مالک اسب بوده و مهلت اعتراض به نتایج دوپینگ اعالم شده از تاریخ اعالم در سایت های
مذکور شروع میشود.
 -1کمیته مبارزه با دوپین گ در هر زمان از انجام مسابقات اعم از در طی هفته مسابقات ،هنگام تمرین اسبها و روز مسابقات از
هر اسب می تواند آزمایشات دوپینگ بعمل آورد.
در صورتیکه نتیجه تست هر اسبی مثبت اعالم شود از شرکت آن اسب در مسابقات جلوگیری بعمل خواهد آمد .انجام تست
دوپینگ صرفا از اسبهای مقام کسب کرده نبوده و کمیته ضددوپینگ مجاز به انجام تست دوپینگ در مورد اسبهائی که مقام
کسب ننموده اند نیز می باشد.
 -11بجز دامپزشکان تأیید شده توسط سازمان اسبدوانی و یا فدراسیون سوارکاری ،هیچ فردی اجازه آوردن مواد داروئی و یا
ممنوعه به محوطه میدان و اصطبل اسبهای مسابقه را ندارد.
 -11بعد از شرکت اسب در مسابقه و قبل از اینکه از اسب نمونه گیری بعمل آید ،هیچگونه درمانی با مواد داروئی بدون
اجازه دامپزشک مسئول میدان نبایستی مصرف گردد.
 -12استفاده از هر نوع مواد ممنوعه که بطور مستقیم و غیر مستقیم در عملکرد اسب تأثیر بگذارد ممنوع بوده و سبب
محرومیت اسب و مربی و یا حسب مورد مالک ان خواهد بود.
3-5

امور بین الملل :

مسئولیت برقراری ارتباطات با سایر جاکی کالب ها و سایر سازمانهای مرتبط با اسبدوانی را تحت نظارت مدیرعامل سازمان
بر عهده دارد .

 -3-8مدیرروابط عمومی :
مسئولیت اعالم برنامه ها  ،نتایج و سایر مسئولیت ها ی پیش بینی شده را تحت نظارت مدیرعامل برعهده دارد .
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 -3-7کمیته پیش بینی مسابقات :
الف -اعضاء این کمیته توسط فدراسیون سوارکاری و درصورت تشکیل سازمان اسبدوانی کشوربا هماهنگی این سازمان
انتصاب خواهند شد و یکنفر از انان نیز با حکم ریاست فدراسیون بعنوان مدیر پیش بینی مسابقات انتخاب میگردد.
ب -وظایف مدیرپیش بینی مسابقات از طرف فدراسیون سوارکاری تعیین و ابالغ می گردد.
ج -پیش بینی مسابقات بایستی کال توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی که کامال مستقل از هیأت اجرائی مسابقات باشد
صورت گیرد.
د -کلیه وجوه حاصل از پیش بینی بایستی صرف پرداخت جوایز  ،هزینه های دوپینگ ،هزینه برگزاری مسابقات و نیز ارتقاء
کیفیت مسابقات و همچنین باز سازی و اصالح میادین مسابقه گردد.
 -3-8مدیر خزانه
مدیرخزانه شخصی متخصص در امورمالی است که کلیه عملیات امورمالی سازمان طبق مقررات مصوب زیر نظر وی انجام
می شود و پاسخگویی مستقیم به مدیرعامل را دارد.
 - 3-9هیئت استیناف و پژوهش:
اعـــــضای این هیئت متشکل از مدیرعامل سازمان اسبدوانی ،یک نفر کارشناس حقوقی با انتخاب سازمان اسبدوانی
سرکالنتر ارشد مسابقات و دو نفر کارشناس امور اسبدوانی با حکم ریاست فدراسیون انتخاب و منصوب می گردند .وظایف
این هیئت رسیدگی به کلیه اعتراضات واصله نسبت به آراء صادره از طرف هئیت فنی مسابقات می باشد .رای صادره نهایی و
الزم اجرا می باشد .تا زمان تشکیل سازمان اسبدوانی ،انتخاب اعضای هیئت استیناف بعهده فدراسیون سوارکاری خواهد بود.
تبصره  : 9در صورتیکه هیئت استیناف به موارد خاص که در آیین نامه حاضرپیش بینی نشده است برخورد نماید ،پرونده
تخلف را بدون اعالم نظر به کمیته انضباطی فدراسیون سوارکاری کشورجهت اتخاذ تصمیم و صدور رای مقتضی ارسال
می نماید.
 -3-11کمیته آموزش
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اعضای کمیته آموزش متشکل از  3الی  5نفر می باشند که از طرف هیأت مدیره سازمان و یا حسب مورد توسط فدراسیون
سوارکاری برای مدت دو سال انتخاب می شوند .این کمتیه مسئول ایجاد امکاناتی بمنظور ارتقاء سطح دانش کلیه اعضای
کادر اجرائی و هیأت فنی مسابقات بوده و می بایستی دوره های آموزشی مستمری جهت مربیان ،سوارکاران و اعضای کادر
اجرائی برگزار نمایند.
برنامه های آموزش این کمیته بایستی در ابتدای هر سال اعالم گردد .بدیهی است که ادامه فعالیت کادر اجرائی مسابقات و
مربیان و چابکسواران حضور در جلسات آموزش طبق برنامه تنظیم شده می باشد.
 3-11کمیته فنی معاونت اسبدوانی
بمنظور رسیدگی به برخی از جرائم و تخلفات مندرج در این ائیننامه  ،کمیته ای تحت عنوان کمیته معاونت اسبدوانی که
متشکل از اعضای زیر میباشد تشکیل میگردد:
 معاونت اسبدوانی و یا قائم مقام وی مدیر اجرائی مسابقات هر میدان رئیس کمیته هندیکاپری یا یکی از اعضای کمیته هندیکاپری دبیر فدراسیون سوارکاری سرکالنتر ارشد و یا سرکالنتر میدانتبصره  -11این کمیته در مواردی که اتخاذ تصمیم از حدود اختیارات کمیته فنی مسابقات در میدان مسابقه خارج باشد
برحسب مورد تشکیل شده و رای خود را در مورد تخلفات صورت گرفته صادر مینماید .همچنین کمیته فنی مسابقات
برحسب مورد میتواند تخلفات صورت گرفته را جهت تصمیم گیری و صدور رای به این کمیته ارجاع نماید.
ماده 4
شرایط نام نویسی و ضوابط شرکت اسبها در مسابقات
 -1هر اسبی که در مسابقات شرکت می نماید می بایست دارای پاسپورت یا شناسنامه صادره توسط فدراسیون سوارکاری و
یا کشور مبدا باشد و چنانچه نام پدر و مادر آن اسب در شناسنامه و پاسپورت ثبت نشده باشد حق شرکت در مسابقات را
نخواهد داشت  .طبق مقررات و پروتکل های فدراسیون جهانی اسبدوانی و سازمانهای بین المللی ،شرکت اسب بدون
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میکروچیپ شده ویا میکروچیپ گذاری شده توسط سازمان و یا ارگانی بجز فدراسیون سوارکاری در مسابقات مجاز
نمیباشد .در موارد خاص فدراسیون سوارکاری میتواند بمنظور ثبت مشخصات اسب جهت بمنظور شرکت در مسابقات از
اسکچ و یا روشهای شناسائی مشابه بجای میکروچیپ استفاده نماید .در مورد اسبهای وارداتی ارائه اصل پاسپورت و گواهی
صادرات ( اکسپورت سرتیفیکیت ) الزامی است.
 -2ارائه اصل شناسنامه یا پاسپورت در زمان ثبت نام الزامیست .
-3تکمیل فرم ثبت نام اسب به وسیله مربی ،مالک یا نماینده قانونی وی در زمان ثبت نام الزم میباشد.
 -4فقط کره هایی مجاز به شرکت در مسابقات می باشند که پدر آنها بعنوان سیلمی در تبارنامه اسب ایران یا تبارنامه های بین
المللی ثبت شده باشند .
 -5شرکت هر اسب در مسابقات منوط به ثبت مشخصات مالک در سامانه معاونت اسبدوانی فدراسیون سوارکاری است و
تغییر مالکیت هر اسب جهت شرکت در مسابقات منوط به اعالم کتبی مالک قبلی و ثبت مالک جدید حداقل  1روز قبل از
انجام مسابقه با پرداخت تعرفه ها می باشد.
 -8در صورت تغییر مربی ،مالک اسب با ارائه قرار داد موظف به معرفی مربی جدید به سازمان اسبدوانی و یا فدراسیون
سوارکاری خواهد بود  .در غیر اینصورت از شرکت اسب در مسابقات جلوگیری خواهد شد .
 -1ثبت نام و شرکت اسبهای وارداتی دوسال به باال موکول به ارائه مستندات مورد قبول مبنی بر شرکت یا عدم شرکت اسب
در مسابقات خارج از ایران و ریتینگ آنها می باشد.
 -8بمنظور انجام کنترلهای الزم و نظارت بر عملکرد هر اسب  ،ثبت نام هر اسب جهت شرکت در مسابقات و نیز ثبت ان در
دفترچه مسابقات صرفا بنام مالک اسب طبق مدارک شناسائی صورت میگیرد و ثبت نام اسب بنام افراد غیر مالک مجاز
نمیباشد .همچنین ثبت نام اسب بنام مالکینی که در قید حیات نیستند مجاز نمیباشد.
 -1هرگونه تغییر در مالکیت اسب باید در سازمان اسبدوانی و نیز معاونت فنی فدراسیون سوارکاری بر اساس تغییرات ثبت
شده در شناسنامه و یا پاسپورت اسب ثبت شود .
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 -11محرومیت هر اسب طبق مقررات در هر یک از میادین کشور مانع از ثبت نام و شرکت آن اسب طی دوره محرومیت در
میادین دیگر نیز می باشد مگر آنکه حکم محرومیت صراحتاً طور دیگری مقرر دارد .
 -11هر اسب در یک روز نمی تواند بیش از یک بار در مسابقات شرکت کند .
 -12چنانچه مسابقه یک هفته به هر دلیلی برگزار نگردد  ،انجام مسابقه آن هفته با ثبت نام مجدد در همان بازه های ریتینگی
هفته قبل به هفته بعد موکول خواهد شد .در اینصورت اولویت ثبت نام با اسبهای ثبت نام شده در هفته قبل میباشد .در
صورتی که مسابقات  2هفتة پیاپی لغو شود ً ثبت نام مجدد به عمل خواهد آمد.
 -13شرکت اسبهای دو ساله درمسابقات از سال 1311منوط به تائیدیه آزمایشگاهی تست هویت اسب ( ) DNAمیباشد.
 -14مراحل اجرای تست  DNAتوسط فدراسیون سوارکاری انجام می گیرد.
 -15از اسب های کمتر از دوسال ثبت نام بعمل نخواهد آمد .
 – 18مالکین اسب می توانند با پرداخت تعرفه های سالیانه نسبت به ثبت طرح رنگ لباس چابکسواران اسب خود طبق
ضوابط تعریف شده در دستور العمل اجرایی اقدام نمایند  .دستورالعمل اجرائی متعاقبا تهیه و اعالم خواهد شد
 -11هر اسبی که در مسابقات غیر از مسابقات رسمی برگزار شده راسا توسط و یا تحت نظر فدراسیون به هر عنوان شرکت
کرده باشد حق شرکت در مسابقات رسمی را نخواهد داشت.
 -18برای نام نویسی و شرکت در مسابقات اسب های عرب موارد زیر نیز باید لحاظ گردد معـــــهذا سایر مقررات این آیین
نامه در خصوص مسابقات اسب های عرب نیز جاری خواهد بود.
الف) کلیه اسب های عرب جهت شرکت در مـــــسابقات می بایست قبالٌ در تبارنامه اسـب عرب ایران به ثبت رسیده باشند.
ب) تنها اسب هایی حق شرکت در مســـابقات را دارند که هم خود و هم پدر و مادرشان دارای تاییدیه تست  DNAباشند.
ج) نام گذاری اسب ها در ایران می بایســــت از قوانین بین المللــــی پیروی کند و باید با اسم ثبت شده در پاسپورت یا
شناسنامه در مسابقات شرکت نمایند.
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د ) کلیه اسب های وارداتی می بایست ضمن ارایه گواهی صادرات ( )Export Certificateاز کشور مبدا در کتاب
تبارنامه ایران ثبت و عضو شده باشند ،به جز اسب هایی که جهت انجام یک یا چند مسابقه و به طور موقت (کمتر از  11روز)
وارد کشور شده باشند.
ح -اسبهای نژاد عرب مسابقات خود را از سه سالگی شروع میکنند.
ماده 5
شرایط برگزاری مسابقات

-1

مدیراجرائی مسابقات موظف است حداکثر  24ساعت پس از پایان ثبت نام جدول رده بندی شده مسابقات توسط
کمیته هندیکابری فدراسیون سوارکاری را از طریق سامانه رسمی معاونت اسبدوانی منتشر نماید.

-2

تعداد اسب های ثبت نام شده در هر دوره از مسابقات با توجه به ظرفیت برگزاری حداقل  8و حداکثر  18راس می
باشد .

تبصره  : 11در صورتیکه در هر مسابقه  8راس اسب نام نویسی کرده باشند و یک راس اسب به هر علتی محروم و یا در
مسابقه شرکت ننمایند مسابقه با پنج راس برگزار می شود .در شرایط خاص برگزاری مسابقه با کمتر از  5راس در صورت
تائید هئیت فنی و معاونت اسبدوانی بال مانع است .

-3

هر اسب مبتدی جهت شرکت در مسابقات می بایست گواهی قبولی تست دپار را اخذ نماید

-4

اسب ها در هیچ صورت مجاز به ورود به دپار از درب جلویی نمی باشند.

-5

چابکـسواران قبل از شروع مسابقه حق گرم کردن و آماده سازی اسب ها در قسمت جلویی دپار را ندارند و در
صورت تخلف مشمول جریمه طبق نظر کمیته اجرائی مسباقات خواهند بود .چابکسواران
می بایست در محوطه تعیین شده و محصور شده توسط نوار در قســـمت پشت دپار نســبت به گرم کردن اسبها
اقدام نمایند

-8

چابکسواران و کلیه افرادی که در پشت دپار حضور دارند حق استفاده از تلفن همراه و هرگونه وسیله ارتباطی
دیگر در پشت دپار را ندارند و در صورت تخلف از این ماده مشمول جریمه تعیین شده خواهند بود .همچنین
مسئولین و کارگران پشت دپار حق شالق زدن اسبها را ندارند و درصورت مشاهده مشمول جریمه خواهند بود.
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-1

هیچ یک از مربیان حق حضور در محوطه دپار را نداشته مگر در موارد استثنائی طبق تائید کتبی سرکالنتر میدان.

-8

کلیه اسبهای شرکت کننده می بایست در مانژ نمایش از طریق کنترل میکروچیپ تائید هویت شوند.

-1

اعالم شماره میکروچیپ در برنامه مسابقات الزامی است .

-11

مربیان و افرادی که به منظور اسب گردانی در میدان حضور پیدا می نمایند مستلزم رعایت لباس فرم کفش

و پوشش مناسب رسمی و نیز رفتار حرفه ای مناسب و شایسته می باشند و در غیر اینصورت از حضور آنها در
میدان جلوگیری خواهد شد

-11

چابکسواران ملزم به استفاده از پوشش استاندارد شامل ( چکمه – شلوار سفید -کاله ایمنی و جلیقه

محافظ ) می باشند ودر صورت عدم رعایت از حضور آنها در میدان مسابقه جلوگیری خواهد شد .

-12

سالمت کلیه اسبها بایستی قبل از شروع مسابقه توسط دامپزشک میدان کتباً تائید گردد .از شرکت

اسبهای بیمار و یا آسیب دیده طبق گواهی کتبی دامپزشک میدان مسابقه جلوگیری بعمل خواهد آمد .
تبصره  : 12در صورت اعتراض مالک یا مربی به تشخیص دامپزشک میدان موضوع جهت اظهارنظر نهایی به هئیت فنی
مسابقات ارجاع می گردد .هیأت فنی مسابقات با حضور دامپزشک مسئول میدان تشکیل جلسه میدهد لیکن در هرحال نظر
دامپزشک میدان در اینمورد بایستی مد نظر قرار گیرد.

-13

برگزاری مسابقات در هر میدان صرفا با حضور دامپزشک مجاز است .

-14

چنانچه اسبی به هر دلیل از دپار خارج نشود بمنزله عدم شرکت آن اسب در مسابقه می باشد ودر

صورتیکه زودتر از سایر اسبها از دپار خارج شود با توجه به نظر هیئت فنی مسابقات از مسابقه حذف خواهد شد.

-15

در پایان هر دوره فقط اسب اول به منظور اهداء جوایز و تجلیل از مالک و مربی و چابکسوار در جایگاه

مخصوصی که به همین منظور پیش بینی می گردد قرار خواهد گرفت .

-18

در مسابقات گروه ها ،عالوه بر جوایز نقدی تعیین شده  ،مجری مسابقات می تواند هدایایی بعنوان یادبود

از قبیل  :کاپ  ،شنل ویژه و  ...جهت مالک  ،مربی و چابکسوار اسب اول پیش بینی نماید .

-11

مبنای قرار گرفتن اسبها در دپار بر اساس قرعه کشی توسط هیئت فنی در روز مسابقه می باشد و هیچ یک

از عوامل اجرایی حق تغییر شماره های تعیین شده را نخواهند داشت مالک و یا مربی می تواند در صورت
درخواست در محل قرعه کشی دپار حضور پیدا کند معهذا حق هیچگونه دخالت و یا اظهار نظری نخواهند داشت.
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-18

پس از چاپ برنامه مسابقات هیچگونه تغییری اعم از وزن چابکسوار  ،تغییر نام مالک و مربی امکان پذیر

نمی باشد مگر اینکه ناشی از اشتباه چاپی باشد.

-11

در صورت ع دم شرکت هر اسب ،دپار اختصاص یافته خالی می ماند و جابجایی شماره دپار برای سایر

اسب ها مجاز نمی باشد  .عدم شرکت اسب چنانچه بدون عذر موجه و تائید دامپزشک مسئول میدان باشد تخلف
محسوب و گزارش آن جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به هئیت فنی مسابقات ارجاع خواهد شد

-21

محرومیت هر اسب طبق مقررات در هر یک از میادین کشور مانع از ثبت نام و شرکت آن اسب طی دوره

محرومیت در میادین دیگر نیز می باشد مگر آنکه حکم محرومیت صراحتاٌ طور دیگری مقرر دارد.

-21

ثبت نام اسب دلیل قطعی شرکت دادن آن اسب توسط کمیته اجرائی در مسابقه آن هفته نمی باشد .

-22

میدان اسبدوانی بایستی دارای حداقل استانداردهای الزم وشرایط برگزاری مناسب طبق تائید سازمان

اسبدوانی مسابقات باشد  .بدیهی است سازمان اسبدوانی مسائل ایمنی وحفاظتی چابکسواران و اسب های شرکت
کننده رادر درجه اول ملحوظ نظر قرار خواهد داد .فدراسیون سوارکاری کشور و یا حسب مورد سازمان اسبدوانی
میتوانند میادین مسابقات در داخل کشور را براساس ائینامه خاصی با در نظر گرفتن شرایط استاندارد بودن هر
میدان ،امکانات داخل میدان ،وجود جایگاه ویژه ،وجود تسهیالت برای تماشاگران ،میزان درامد ساالنه ،سطح
جوایز و غیره رده بندی نماید.

-23

برای انجام مسابقه حضور آمبوالنس و تکنسین های پزشکی جهت کمک های اولیه برای حوادث

احتمالی میدان الزامی است .

-24

برای حفظ امنیت مسابقات حضور نیروهای انتظامی الزامی است .

-25

برای بررسی مسائل میدانی تهیه فیلم کامل از مسابقات الزامی است تادر صورت نیاز در اختیار سازمان

اسبدوانی و یا هیئت فنی و یا هیئت استیناف قرار گیرد .

-28

حداکثر مهلت زمانی برای ورود هر اسب به دپار پس از ورود آخرین اسب پنج دقیقه بر اساس اعالم

سرکالنتر میدان به مسئول دپار می باشد در غیر اینصورت از شرکت در مسابقه حذف میگردد .

-21

چنانچه اسبی قبل از شروع مسابقه بیش از دوبار به دپار وارد و سپس مجدداً خارج شود بنحویکه باعث

ایجاد تاخیر غیر متعارف در شروع مسابقه طبق نظر سرکالنتر میدان گردد از شرکت درآن دوره مسابقه حذف
میشود .
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-28

مسابقات اسبدوانی کشور برای نژادهای تروبرد  ،غیر تروبرد (دوخون ) ترکمن  ،کرد  ،عرب و دره شور

بصورت جداگانه برگزار میشود که روش امتیازات ورده بندی آنها در آئین نامه هندیکاپری وریتینگ اسبها
تعریف شده است .وزن دهی اسبها منحصرا توسط کمیته هندیکاپری تعیین میگردد و هرگونه تغییر در اوزان تعیین
شده توسط افراد غیر از کمیته مجاز نمیباشد.
ماده 6
ریتینگ و رده بندی مسابقات
مسابقات اسبدوانی بر اساس نژادهای مختلف بصورت مجزا و بر اساس شرایط این آئین نامه برگزار می شود.
الف ) نژادها
نژادها عبارتند از :
ترکمن  ،غیر تروبرد (دوخون )  ،عرب  ،تروبرد  ،کرد  ،اســــبچه خزر و دره شـور و سایر نژادهایی که در آیین نامه از
طرف معاونت فنی فدراسیون سوارکاری مورد شناسائی از نظر نژادی قرار می گیرند.
ب ) ریتینگ و رده بندی
اسبهای شرکت کننده در مسابقات توسط تیم هندیکاپری رده بندی و ریتینگ و وزن دهی خواهند شد .برای اطالع از نحوه
رده بندی و ریتینگ مسابقات به نسخه عمومی و نسخه کامل آیین نامه هندیکاپری و ریتیتگ مراجعه شود.
ماده 7
مسافت مسابقات
مسافت مسابقات به شرح زیر می باشد :
 -1کره های دوساله از  1111متر تا  1411متر .
 -2اسب های سه ساله و بزرگسال از  1111تا  2411متر .
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تبصره  : 13تعیین مسافتهای هر دوره از مسابقات با نظر معاونت اسبدوانی ،رئیس کمیته هندیکاپری و مدیر اجرائی مسابقات
می باشد که قبل از شروع مسابقات هر فصل اعالم خواهد شد .معهذا اعالم مسافت هزار متر صرفا بایستی در شروع مسابقات
و در موارد محدود صورت گیرد و در میادینی که انجام مسابقات به مسافت  1211متر امکانپذیر باشد بایستی برای اسبهای 3
سال و بباال بجای مسافت  1111متر از مسافت  1211متر استفاده شود.
ماده 8
وزن سوارکار :
تعیین وزن اسبهای شرکت کننده در مسابقات صرفا بعهده کمیته ریتینگ و هندیکاپری میباشد .برای اطالع از استاندارد های
وزنی و اوزان مجاز به نسخه عمومی و نسخه کامل آیین نامه هندیکاپری و ریتینگ مراجعه شود.

ماده 9
چابکسواران :
 -1چابکسواران به سه گروه مبتدی  ،نیمه حرفه ای و حرفه ای تقسیم بندی می شوند( .برای اطالع از جزییات
آوانس های وزنی رده های مختلف رجوع شود به جدول دو آیین نامه هندیکاپری و ریتینگ)
 -2شرکت چابکسواران غیر ایرانی غیر مقیم در مسابقات بشرط ارائه مجوز جابکسواری از کشور متبوع و با اخذ
مجوز از سازمان اسبدوانی و یا حسب مورد فدراسیون سوارکاری مسابقات مجاز می باشد .کارت سوارکاری
چابکسواران غیر ایرانی مقیم کشور توسط فدراسیون سوارکاری و یا حسب مورد سازمان اسبدوانی صادر می
گردد.
 -3حداقل سن چابکسواران بمنظور شرکت در مسابقات  18سال تمام می باشد  .مالک تعیین سن شناسنامه و یا
کارت ملی آنان می باشد .
 -4چابکسواران پس از کسب موفقیت در دوره های آموزشی مربوطه موفق به اخذ مجوز چابکسواری از سازمان
اسبدوانی خواهند شد .
 -5تمدید کارت سوارکاری چابکسواران موکول به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر می
باشند همچنین ارائه گواهی پایان خدمت و یا معافیت غیر پزشکی برای افراد باالی  18سال الزامی است .
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 -6داشتن بیمه حوادث برای شرکت در مسابقات برای کلیه چابکسواران الزامی می باشد.
 -7چابکسواران در طول برگزاری مسابقات بایستی از وسائل حفاظتی و امنیتی از قبیل کاله ،چکمه ،شالق  ،لباس و
جلیقه استاندارد چابکسواری استفاده نمایند .لباس چابکسواران نبایستی دارای عالئم تبلیغاتی باشد ،مگر تبلیغاتی
که از طرف سازمان برگزاری برای اسپانسر مسابقات تعیین شده باشد.
 -8سهم چابکسواران از جایزه مسابقات ده درصد خواهد بود.
 -9کارت سوارکاری که از طرف سازمان اسبدوانی و یا حسب مورد فدراسیون سوارکاری برای چابکسواران صادر
می گردد حداکثر برای مدت دو سال معتبر خواهد بود .در صورت انجام تخلف و احراز ان ،کارت سوارکاران
برای مدت معین طبق نظر کمیته انظباطی فدراسیون سوارکاری و یا حسب مورد توسط کمیته فنی معاونت
اسبدوانی ابطال خواهد گردید.
 -11چابکسواران موظف به حضور و شرکت در کالس های توجیهی و بازآموزی که ازطرف سازمان اسبدوانی و یا
هیئت برگزاری مسابقات برگزار می گردد می باشند و عدم حضورغیرموجه چابکسواران در بیش از سه جلسه
درهر فصل مسابقات موجب تعلق جریمه تا حداکثر بمبلغ بیست میلیون ریال و یا تعلیق کارت چابکسواری آنان
برای مدت سه ماه خواهد شد.
 -11چابکسواران حق مطالبه و دریافت هیچگونه وجهی از مالک را بمنظور شرکت در مسابقه ندارند و در صورتیکه
چنین امری از طرف مالکین به سازمان اسبدوانی و یا فدراسیون سوارکاری گزارش و اثبات شود موجب تعلق
جریمه و یا حسب مورد تعلیق کارت چابکسواری آنان طبق تصمیم سازمان و یا فدراسیون سوارکاری خواهد شد.
ماده 11
مربی
شرایط مربیگری :
 -1مربی باید تبعه ایران و یا دارای اقامت قانونی بوده و دارای گواهی معتبرمربیگری از سازمان اسبدوانی و یا حسب
مورد فدراسیون سوارکاری باشد .تمدید کارت مربیگری مربیان موکول به شرکت آنان در کالسهای آموزشی است
که از طرف سازمان اسبدوانی و یا حسب مورد از طرف هیئت اجرائی مسابقات برگزار می شود.
 -2حداقل سن مربیگری  25سال تمام بوده و بایستی سواد خواندن و نوشتن را داشته باشد .
 -3تمدید کارت مربی گری منوط به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر می باشد.
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 -4ارائه گواهی پایان خدمت یا معافیت از خدمت برای مربیان ایرانی الزامی می باشد.
 -5کارت مربیگری که از طرف فدراسیون سوارکاری و یا حسب مورد توسط سازمان اسبدوانی صادر می شود حداکثر
برای مدت دوسال اعتبار دارد.
 -8گواهی مربیگری صرفاٌ با شرکت درکالس های مربیگری که توسط سازمان اسبدوانی و یا حسب مورد فدراسیون
سوارکاری تشکیل می گردد و قبولی در آن صادر می شود.
 -1در صورت تشکیل کالس های مربیگری و یا

توجیهی ،مربیان موظف به شرکت در آن کالس ها

می باشند و غیبت غیر موجه دربیش ازسه جلسه از کالس ها در هر فصل از مسابقات موجب تعلق جریمه تا حداکثر
به مبلغ سی میلیون ریال یا تعلیق کارت مربیگری بمدت شش ماه خواهد شد.
 -8مربی موظف به انعقاد قرار داد فی مابین خود و مالک و ثبت آن در سازمان اسبدوانی کشور
و تا زمان تشکیل ان در فدراسیون سوارکاری می باشد .
 -1مربی بایستی همواره مسئول موارد زیر باشد:
الف -تغذیه ،مدیریت  ،حفاظت و امنیت اسبهای تحت نظرخود
ب -انجام کلیه اقدامات پیش گیرانه بمنظور جلوگیری از قرار گرفتن اسب در معرض مواد ممنوعه و مغایر قوانین و
مقررات
ج -اطالع داشتن از اثرات احتمالی معالجات خود سر برای اسبهایش
 -11مربی بایستی امکانات اولیه الزم برای نگهداری اسب را داشته و تجربه کافی برای نگهداری اسب را داشته باشد.
 -11مربی بایستی دارای حسن شهرت بوده و سابقه کیفری نداشته باشد.
-12مربی بایستی توانائی های الزم برای تشخیص عالئم اولیه بیماری و درد اسب را داشته باشد و در صورت مشاهده این
عالئم بالفاصله با دامپزشک مربوط تماس بگیردو از معالجه اسب بدون نظر دامپزشک خودداری نماید.
ماده 11
جوایز
 -1جایزه پایه در اول هر سال با توجه به خالص در آمدهای هر میدان بر اساس سوابق قبلی توسط سازمان اسبدوانی و یا
حسب مورد فدراسیون سوارکاری تعیین و ابالغ میگردد .
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 -2میزان جوایز بایستی با توجه به ریتینگ و رده بندی اسبها و نیز درجه بندی میادین مسابقات تعیین گردد بنحویکه تفاوت
منطقی بین جوایز اختصاص ی افته به اسبهای امتیاز پائین و امتیاز باال وجود داشته باشد .اسبهای شرکت کننده در مسابقات
گروه و کاندیشن از جوایز باالتری برخوردار خواهند بود.
 -3اسپانسرها به شرط تائید سازمان اسبدوانی و یا حسب مورد فدراسیون سوارکاری می توانند یکدوره مسابقه یا یک هفته و
بیشتر مسابقات را بنام خود تقبل نمایند به شرطی که معادل جایزه تعیین شده را ،قبل از شروع مسابقه در وجه امور مالی
سازمان اسبدوانی و یا فدراسیون سوارکاری پرداخت نمایند .
 -4اسپانسرها می توانند با تایید سازمان اسبدوانی و یا حسب مورد هیئت اجرائئ مسابقات عالوه بر جوایز نقدی هدایای غیر
نقدی به مربی  ،چابکسوار و مالک اسب برنده اهدا کنند .
 -5اهدای هدایا توسط اسپانسر صرفا با هماهنگی قبلی سازمان اسبدوانی و یا فدراسیون سوارکاری انجام می شود .
 -8اسپانسر می تواند عالوه بر جوایز نقدی شنل  ،کاپ یا هردو را برای اسب برنده اول اهدا کند .
 -1اسپانسر حق هیچگونه دخالت در امور برگزاری و فنی مسابقات را ندارد .
ماده 12
نحوه پرداخت جوایز:
جایزه اسب براساس جدول ذیل تعیین میگردد :
عنوان

مالک

مربی

سوارکار

سهم جایزه (درصد)

81

31

11

 -1مالک و مربی براساس قرارداد فی مابین می توانند سهم جایزه خود را به روش دیگری تعیین و یک نسخه از قرارداد
را جهت روش پرداخت جایزه به سازمان اسبدوانی و حسب مورد فدراسیون سوارکاری تحویل نمایند.
 -2کلیه جوایز پرداختی به مالکین  ،مربیان و سوارکاران صرفا پس از اعالم تحقق جایزه و دریافت نتایج دوپینگ به
حساب بانکی آنها واریز می گردد و پرداخت جایزه بصورت نقدی ممنوع است.
28

ماده 13
جرایم و تخلفات
دسته بندی شش گانه جرایم
تمامی جرایم و تخلفات (به استثنای جرایم استفاده از داروهای ممنوعه که در بخش جداگانه ای در این آیین نامه مشخص
شده است) در دسته های شش گانه زیر (جداول زیر) دسته بندی شده و مطابق ضوابط تعریف شده در جداول مستوجب
جریمه و محرومیت هستند.
 -1ترکیب جریمه و محرومیت با توجه به شدت عمل خالف و مطابق جداول اعمال می گردد.
 -2حداکثر محرومیت قابل خرید با رجوع به جداول زیر مشخص می گردد.
 - 3جرایم مختلف می توانند ذیل یکی از انواع تخلف یا ذیل چند عنوان تخلف به طور همزمان دسته بندی و جریمه گردند.
 - 4بازوی قانونی اعمالی جریمه و مدارک مورد نیاز در جداول زیر مشخص گردیده و با توجه به آن مد نظر قرار خواهد
گرفت.
 - 5جرایمی جدیدی که در لیست تخل فات وجود نداشته باشند اما در یکی از شاخه های جرایم شش گانه دسته بندی شوند
توسط کمیته انظباطی مربوطه و با در نظرگرفتن نوع تخلف مورد جریمه قرار می گیرند.
 - 8جرایم مربیان ،چابکسوارن ،مسئولین اجرائی مسابقات و مالکین در لیست های جداگانه تعریف شده و بر اساس نوع و
درجه تخلف اعمال قانون خواهند شد.
 - 1در مورد جرایمی که ذیل چند عنوان می توانند دسته بندی شوند ،کمیته اعمال کننده بر اساس تحقیقات و بررسی های به
عمل آمده می تواند تخلف مربوطه را ذیل یک یا چند عنوان مورد تفسیر و اعمال قرار دهد.
 - 8این گروه جرایم و تخلفات مشمول مالکین ،مربیان ،چابکسواران و اعضای کمیته برگزاری مسابقات می باشد.

21

اعمال
قانون
توسط

حداکثر
محرومیت
قابل تبدیل
به جریمه

جریمه
سقف

میانه

محرومیت
کف

سقف

31

میانه

نحوه اعمال
کف

نوع

درجه

برابر
دو
به
سه ماه و
کمیته
انضباطی قابل تبدیل تشخیص برابر جایزه
کمیته جایزه اول
فدراسیون به معادل
سوارکاری کف جریمه انضباطی اول کالس
کالس یک
و در
یک
صورت
نیاز با
نظر
خواهی
از کمیته
معاونت
اسبدوانی

مادام
العمر

دوازده شش به صورت
ترکیبی
ماه
تا
جریمه "و"
بیست
محرومیت
و
چهار
ماه

رفتار
مجرمانه

1

حداقل مدارک مورد نیاز برای جرایم درجه یک:
گزارش کمیته فنی مسابقات
یا
گزارش یا تایید ناظر منتخب فدراسیون سوارکاری
یا
گزارش یا تایید یک نفر از روسای کمیته های زیر نظر معاونت اسبدوانی
یا
گزارش یا تایید مدیر اجرایی
تعریف جرایم درجه یک (رفتار مجرمانه) :رفتارهایی که در اجتماع و فارغ از محیط های ورزشی ،مصداق جرم ،فساد و
تبهکاری تلقی شده و مستوجب کیفر است.

اعمال
قانون
توسط

حداکثر
محرومیت
قابل تبدیل

جریمه
سقف

میانه

محرومیت
کف

سقف

31

میانه

کف

نحوه
اعمال

نوع

درجه

به جریمه
کمیته شش هفته
و قابل
فنی
تبدیل به
معاونت
اسبدوانی معادل کف
جریمه
و یا ارجاع
به
کمیته
انضباطی
فدراسیون
سوارکاری

دو برابر برابر برابر بیست شش
تا
و
جایزه جایزه جایزه
اول چهار دوازده
اول
اول
کالس کالس کالس تا سی ماه
و
دو
یک
یک
شش
ماه

سه ماه

به صورت
ترکیبی
جریمه
"و"
محرومیت

رفتار ضد
اجتماعی

2

حداقل مدارک مورد نیاز برای جرایم درجه دو:
گزارش کمیته فنی میدان
یا
گزارش یا تایید ناظر منتخب فدراسیون سوارکاری
یا
گزارش یا تایید یک نفر از روسای کمیته های زیر نظر معاونت اسبدوانی
یا
گزارش یا تایید مدیر اجرایی
یا
گزارش یا تایید سر کالنتر ارشد
تعریف جرایم درجه د.و (رفتار ضد اجتماعی) :رفتارهایی که در اجتماع و فارغ از محیط های ورزشی ،رفتار ضد
اجتماعی ،ضد اخالقی و در تضاد با عرف فرهنگی تلقی شده.

اعمال
قانون

حداکثر
محرومیت

جریمه
سقف

میانه

محرومیت
کف

سقف
32

میانه

کف

نحوه
اعمال

نوع

درجه

توسط

قابل تبدیل
به جریمه

کمیته
فنی
معاونت
اسبدوانی
و یا ارجاع
به
کمیته
انضباطی
فدراسیون
سوارکاری

سه هفته و
معادل کف
جریمه

برابر
جایزه
اول
کالس
سه

برابر جایزه دوازده سه
ماه
تا
جایزه اول
تا
اول کالس بیست
شش
و
کالس پنج
چهار ماه
سه
هفته

شش
هفته

به صورت
ترکیبی
جریمه
"و"
محرومیت

رفتار غیر
ورزشی

3

حداقل مدارک مورد نیاز برای جرایم درجه سه:
گزارش کمیته فنی میدان
یا
گزارش یا تایید ناظر منتخب فدراسیون سوارکاری
یا
گزارش یا تایید یک نفر از روسای کمیته های زیر نظر معاونت اسبدوانی
یا
گزارش یا تایید مدیر اجرایی
یا
گزارش یا تایید سر کالنتر ارشد
تعریف جرایم درجه سه (رفتار غیر ورزشی) :رفتارهایی که در تمامی محیط های ورزشی ،رفتار غیر ورزشی و خالف
مبانی و اصول پهلوانی و ورزش تلقی می شود.

اعمال

حداکثر

محرومیت

جریمه
33

نحوه

نوع

درجه

قانون
توسط

محرومیت
قابل تبدیل
به جریمه

سقف

میانه

سقف

میانه

کف

اعمال

کف

کمیته
فنی
میدان

دو هفته و
معادل کف
جریمه

برابر
جایزه
اول
کالس
سه

جایزه نصف سه
اول جایزه ماه تا
کالس اول چهار
پنج کالس ماه
پنج

یک
تا دو
ماه

دو هفته

به صورت
ترکیبی
جریمه
"و" "یا"
محرومیت

رفتار غیر
حرفه ای

4

حداقل مدارک مورد نیاز برای جرایم درجه چهار:
گزارش یا تایید دو نفر از اعضای کمیته فنی میدان
یا
گزارش یا تایید ناظر منتخب فدراسیون سوارکاری
یا
گزارش یا تایید یک نفر از روسای کمیته های زیر نظر معاونت اسبدوانی
یا
گزارش یا تایید مدیر اجرایی
یا
گزارش یا تایید سر کالنتر  /سرکالنتر ارشد
تعریف جرایم درجه چهار (رفتار غیر حرفه ای) :رفتارهایی که خالف اصول و مبانی حرفه ای در ورزش به طور کلی و
ورزش اسبدوانی به صورت خاص ورزش تلقی می شوند.

اعمال

حداکثر

محرومیت

جریمه
34

نحوه

نوع

درجه

کف

قانون
توسط

محرومیت
قابل تبدیل
به جریمه

سقف

میانه

کمیته
فنی
میدان

دو هفته و
معادل کف
جریمه

برابر
جایزه
اول
کالس
پنج

نصف یک
جایزه سوم
اول جایزه
کالس اول
پنج کالس
پنج

سقف

میانه

کف

اعمال

چهار
هفته
تا سه
ماه

چهار
تا
شش
هفته

دو هفته

به صورت
ترکیبی
جریمه
"و" "یا"
محرومیت

رفتار غیر
فنی

5

حداقل مدارک مورد نیاز برای جرایم درجه پنج:
گزارش یا تایید یک نفر از اعضای کمیته فنی میدان
یا
گزارش یا تایید ناظر منتخب فدراسیون سوارکاری
یا
گزارش یا تایید یک نفر از روسای کمیته های زیر نظر معاونت اسبدوانی
یا
گزارش یا تایید مدیر اجرایی
یا
گزارش یا تایید سر کالنتر  /سرکالنتر ارشد
تعریف جرایم درجه پنج (رفتار غیر فنی) :رفتارهایی که خالف اصول و مبانی فنی اسبدوانی و آیین نامه های مربوط
به این رشته تلقی میگردد.

اعمال

حداکثر

محرومیت

جریمه
35

نحوه

نوع

درجه

قانون
توسط

محرومیت
قابل تبدیل
به جریمه

سقف

میانه

سقف

میانه

کف

اعمال

کف

سر
کالنتر
ارشد

یک هفته
و معادل
کف جریمه

یک
سوم
جایزه
اول
کالس
پنج

یک چهار
یک
تا
پنجم دهم
جایزه جایزه هشت
اول هفته
اول
کالس کالس
پنج
پنج

دو تا
چهار
هفته

یک
هفته

به صورت
ترکیبی
جریمه
"و" "یا"
محرومیت

رفتار
سهل
انگارانه

6

حداقل مدارک مورد نیاز برای جرایم درجه شش:
گزارش یا تایید یک نفر از اعضای کمیته فنی میدان
یا
گزارش یا تایید ناظر منتخب فدراسیون سوارکاری
یا
گزارش یا تایید یک نفر از روسای کمیته های زیر نظر معاونت اسبدوانی
یا
گزارش یا تایید مدیر اجرایی
یا
گزارش یا تایید یکی از اعضای ارشد کمیته اجرایی
تعریف جرایم درجه شش (رفتار سهل انگارانه) :رفتارهایی که ناشی از عدم اطالع یا سهل انگاری در انجام دقیق قانون،
آیین نامه ها و موازین و عرف های موجود در ورزش اسبدوانی باشد.
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 -1مصادیق جرایم مربی

5

رفتار غیر مجاز در داخل گیت استارت

3

شرط بندی مربی

4

بر هم زدن نظم میادین تمرین

6

حضور دیر هنگام اسب در میدان

6

ترک محل معین شده برای مربیان بدون کسب اجازه از کالنتر میدان

6

عدم همکاری با کالنتران در رژه پادوک ،رژه ی مقابل جایگاه و پشت
استارت

5

عدم رعایت نوبت در ورود اسب به دپار

4

فرستادن اسب به میادن با ابزار غیرمجاز

2

استفاده از تجهیزات غیر مجاز (مانند شوکر ،مهمیز ،شالق نامتعارف و موارد
مشابه به تشخیص کمیته کالنتران)

4

عدم پوشش و رفتار خالف عرف در میادین ورزشی در روز مسابقه

4

تحویل هرگونه تجهیزات غیر مجاز به سوارکار

1

درخواست از سوارکار برای عملکرد نا متعارف و/یا مخاطره آمیز در طول
مسابقه

-2-1

درخواست از سوارکار برای کنترل اسب و جلوگیری از نمایش حداکثر
عملکرد در مسابقه (کشیدن اسب)

1

دوپینگ مثبت یا منفی

5

حضور در محدوده حصار میدان مسابقه بعد از زمان استارت و پیش از پایان
مسابقه

4

برقراری هرگونه تماس فیزیکی با چابکسوار توسط خود مربی یا کمک ها
پس از عبور از خط و پیش از وزن کشی بعد از مسابقه

6

خوشحالی غیر متعارف و/یا دون از شان میادین ورزشی

1

به همراه داشتن و یا نگهداری هرگونه اسلحه سرد و گرم یا تجهیزات غیر
مجاز در محل نگهداری اسبها و اسکان مربیان

1

همراه داشتن هرگونه داروی غیرمجاز یا مواد مخدر در محل نگهداری اسبها
و اسکان مربیان

1

انجام هرگونه رفتار خالف قانون ،اخالق ،شرع ،عرف و عفت عمومی
31

مربی

نوع

جرم

5

استفاده غیر ضروری ،اغراق آمیز و خشن از تجهیزات در هر مقطعی از
تمرین یا مسایقه

-1

تالش برای هرگونه اقدام فریبکارانه

1

استفاده از زبان اهانت آمیز ،تهدید آمیز ،اتهام آمیز ،غیر محترمانه و غیر
ورزشی در قبال مالکین،
مربیان و تماشاگران در فضای حقیقی و مجازی

-2-1

استفاده از زبان اهانت آمیز ،تهدید آمیز ،غیر محترمانه ،اتهام آمیز و غیر
ورزشی در قبال مسئول برگزاری ،اعضای تیم کالنتری ،هندیکاپر ،کالنتر
استارت ،داوران ،کمیته فنی ،مسیول وزن کشی و مقام های رسمی نهاد
اسبدوانی در فضای حقیقی و مجازی

-2-1

رفتار خشن و برخورد فیزیکی در روز مسابقه و حین تمرین

3-2

رفتار مخل نظم و آراماش در میادین ورزشی

1

ایجاد مزاحمت ،تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب از طریق تلفنی و
مجازی در قبال مسیولین ،دست اندرکاران و سایر مربیان ،مالکین و
چابکسوارن

5

همراه داشتن و صحبت با تلفن همراه پس از ورود به میدان

2-1

کشف هرگونه صرف الکل یا/و هرگونه مواد مخدر در طول مسابقات و
تمرین

1-2

هرگونه شرط بندی غیر مجاز در فضای مجازی و حقیقی بر روی اسبهای
خود یا سایر اسبهای مسابقه ای که مربی در آن دارای اسب است

1

محرز شدن هرگونه ارتباط حضوری ،تلفنی و مجازی با افراد درگیر در شرط
بندی غیر قانونی

4

عدم شرکت در دوره ها ،کارگاه و کالس های الزامی

1

دریافت رشوه به منظور تبانی ،تغییر در نتایج مسابقات و ...

2-1

دادن دستور اشتباه به چابکسوار به صورت عمدی (منجر به تغییر نتیجه)

2-1

هرگونه اقدام عمدی که منجر به کاهش عملکرد اسب در مسابقه گردد

5

عدم حضور و تاخیر اتاق کالنتران ،کمیته فنی یا کمیته انضباطی در صورت
دعوت مدیر اجرایی ،بدون اطالع قبلی و دلیل موجه

5

عدم اطالع مصدومیت ،خونریزی و لنگش اسب قبل یا بعد از مسابقه

4

شرکت دادن عمدی اسب مصدوم در مسابقه

3-4

عدم تبعیت از دستورات استارتر یا سر کالنتر

5

ثبت نام صوری که منجر به عدم شرکت اسب در مسابقه بدون گواهی
38

دامپزشک باشد
5

ورود به باکس استارت غیر از باکس تعیین شده

1

مشارکت و اقدام در تعویض یا جعل هویتی یا نژادی اسب

1

شرکت دادن اسب در مسابقه توسط مربی محروم به نام مربی دیگر

 -2مصادیق جرایم چابکسوار

3

توافق با بیش از یک مالک/مربی برای سوار شدن اسب در یک دور از
مسابقه

2-1

هر گونه شرط بندی غیر مجاز چابکسوار

5

عدم هدایت صحیح (غیر عمدی)

5

حضور دیر هنگام در میدان به نحوی که باعث تاخیر در انجام مسابقه گردد

6

ترک محل معین شده برای چابکسواران بدون کسب اجازه از کالنتر

4

عدم همکاری در وزن کشی

6

اضافه وزن (باالتر از دو کیلو)

4

نداشتن حداقل وزن مصوب طبق وزن کشی بعد از مسابقه

3

استفاده از تجهیزات غیر مجاز (مانند شوکر ،مهمیز ،شالق نامتعارف و
موارد مشابه به تشخیص کمیته کالنتران)

6

عدم استقاده از جلیقه ایمنی

6

عدم رعایت پروتکل لباس چابکسواری  /+/استفاده از تجهیزات زیر سطح
استاندارد ( شلوار ،چکمه یا کاله مناسب و موارد مشابه)

5

سواری بی احتیاط

4-3

سواری بی احتیاط منجر به حادثه یا تغییر نتیجه

4-3

شالق زدن به سوار یا اسب رقیب

4

پیچیدن ،سد راه یا ضربه زدن به اسب رقیب

1-2

شالق زدن به سوار یا اسب کناری -منجر به تغییر نتیجه

2-1

پیچیدن ،سد راه یا ضربه به اسب کناری  - -منجر به تغییر نتیجه

6

انجام حرکات غیر متعارف قبل از خط پایان

4

کم کاری عمدی در سواری ( منجر به تغییر نتیجه)
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چابکسوار

نوع

جرم

4

شالق زدن به محدوده از سر تا جدوگاه اسب

5

شالق زدن در دویست متر اول

4

استفاده غیر ضروری ،اغراق آمیز و خشن از شالق

5

کشیدن دهنه و کاستن غیر ضروری سرعت اسب

4

کشیدن دهنه و کاستن غیر ضروری سرعت اسب  -منجر به تغییر نتیجه

4

تالش برای سنگین تر یا سبک تر به نظر رسیدن در هر مرحله از وزن
کشی
تماس فیزیکی پیش از وزن کشی بعد از مسابقه

5
-2-1

استفاده از زبان اهانت آمیز ،تهدید آمیز ،اتهام آمیز ،غیر محترمانه و غیر
ورزشی در قبال سایر
مربیان و تماشاگران در فضای حقیقی و مجازی

-2-1

استفاده از زبان اهانت آمیز ،تهدید آمیز ،غیر محترمانه ،اتهام آمیز و غیر
ورزشی در قبال مسیول برگزاری ،اعضای تیم کالنتری ،هندیکاپر ،کالنتر
استارت ،داوران ،کمیته فنی ،مسیول وزن کشی و مقام های رسمی نهاد
اسبدوانی ر فضای حقیقی و مجازی

-2-1

رفتار خشن و برخورد فیزیکی

3-2

رفتار مخل نظم میادین ورزشی

-2-1
3

ایجاد مزاحمت تلفنی و مجازی برای مسیولین ،دست اندرکاران و سایر
مربیان ،مالکین و چابکسوارن

3-2

رفتار دور از شان میادین ورزشی

3-2

ارتکاب به رفتار غیر ورزشی ،ناجوانمردانه و خشن در تمام موقعیت ها
(شامل فضاهای خارج از میادین ورزشی)

6

همراه داشتن تلفن همراه در داخل پیست مسابقه

2-1

اعتیاد به مواد مخدر و داروی نیروزا-تست مثبت دوپینگ

1-2

محرز شدن هرگونه ارتباط حضوری ،تلفنی و مجازی با افراد درگیر در
شرط بندی غیر قانونی

2-1

عدم عبور عمدی از اسبهای پیش رو یا تالش برای توقف اسب در مقامی
خاص
سواری در حالت غیر طبیعی روحی و جسمی

3
5

عدم شرکت در دوره ها ،کارگاه و کالس های الزامی

4

درخواست یا دریافت هرگونه وجه نقد جهت سوار شدن اسب قبل یا بعد از
مسابقه
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2-1

دریافت رشوه به منظور تبانی ،تغییر در نتایج مسابقات و ...

5

تغییر جهت ناگهانی در مسیر

5

عدم حضور و تاخیر ورود به اتاق کالنتران ،کمیته فنی یا کمیته انضباطی
در صورت دعوت مدیر اجرایی ،بدون اطالع قبلی و دلیل موجه

5

عدم اطالع مصدومیت ،خونریزی و لنگش اسب قبل یا بعد از مسابقه

5

عدم معرفی به مسیول وزن کشی جهت وزن کشی با تجهیزات و بدون
تجهیزات قبل و بعد از کورس

5

شالق زدن و فشار بر اسب لنگ یا خسته ای که از جریان رقابت خارج
شده

5-4

توقف بدون عذر موجه در مسیر مسابقه

5

عدم تبعیت از دستورات استارتر ،کالنتر  ،یا سر کالنتر

5

هدایت نا مناسب یا حرکت اریب در  222متر اول

5

ورود به باکس غیر از باکس تعیین شده

4-3

از دست دادن عمدی یا عدم حمل شالق

6

از دست دادن سهوی شالق

1

دریافت رشوه به منظور تبانی ،تغییر در نتایج مسابقات و ...

6

بلند کردن دست بیشتر از ارتفاع شانه

5

زدن بیش از  8شالق متوالی به اسب

4

همراه داشتن بیش از یک شالق

4

زدن شالق پس از خط پایان

5

پرتاب کردن شالق هنگام عبور از خط پایان

41

 -3جرائم مالک :
الف) جرائم مربوط به تبانی مالک با مربی یا چابکسوار به منظور سوء استفاده و تغییر نتیجه توسط کمیته فنی معاونت
اسبدوانی و یا کمیته انضباطی فدراسیون سوارکاری مطابق دسته بندی تخلفات شش گانه مستوجب دریافت جریمه و یا
محرومیت خواهد بود.
الف )1-در صورت تغییر مالکیت اسب ،محرومیت اسب همچنان به قوت خود باقیست .شرکت مجدد اسب در مسابقات
موکول به سپری شدن مدت محرومیت و پرداخت جریمه خواهد بود .این محرومیت در کلیه میادین کشور اجرا خواهد شد.
الف )2-هرگونه تخلف مالک می تواند توسط کمیته فنی معاونت اسبدوانی و یا کمیته انضباطی فدراسیون سوارکاری مطابق
دسته بندی تخلفات شش گانه تفسیر و مطابق جداول شش گانه مستوجب دریافت جریمه و یا اعمال محرومیت شود.
-4جرایم پرسنل و نیروهای اجرایی :
هرگونه تخلف توسط اعضای کمیته فنی مسابقات و نیروهای اچرائی مطابق دسته بندی تخلفات شش گانه تفسیر و مستوجب
دریافت جریمه و یا محرومیت میشود .این جرایم و محرومیت ها توسط کمیته انظباطی فدراسیون سوارکاری اعمال خواهد
گردید.
-5جرائم استفاده از مواد نیروزا و ممنوعه
جرائم داروهای ممنوعه که مصرف آنها برابر ضوابط و مقررات بین المللی اسبدوانی ممنوع می باشد بشرح زیر است مالک
استفاده از داروهای ممن وعه نتایج آزمایشات تست دوپینگ طبق مقررات کمیته ضددوپینگ فدراسیون سوارکاری خواهد
بود.
جدول جرایم داروهای ممنوعه (دوپینگ )
گروه

دفعه

محرومیت اسب

جریمه مربی

یک

باراول

 8هفته محرومیت

 3برابر جایزه اول  8 +هفته محرومیت

یک

باردوم

12هفته محرومیت

 8برابر جایزه اول  12 +هفته محرومیت

یک

بارسوم

یکسال محرومیت

 11برابرجایزه اول  +محرومیت دائم
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دو

باراول

8هفته محرومیت

 3برابر جایزه اول  4 +هفته محرومیت

دو

باردوم

 8هفته محرومیت

8برابر جایزه اول 8 +هفته محرومیت

دو

بارسوم

یکسال محرومیت

 8برابر جایزه اول  +یکسال محرومیت

سه

باراول

 5هفته محرومیت

معادل جایزه اسب اول  3 +هفته محرومیت

سه

باردوم

 8هفته محرومیت

 2برابر جایزه اسب اول  5 +هفته محرومیت

سه

بار سوم

 11هفته محرومیت

چهار

باراول

دو هفته محرومیت

چهار

باردوم

سه هفته محرومیت

چهار

بار سوم

چهار هفته محرومیت

 3برابر جایزه اسب اول بعالوه  8هفته
محرومیت

معادل جایزه اسب اول بعالوه یک هفته
محرومیت
دو برابر جایزه اسب اول  +دو هفته
محرومیت
سه برابر جایزه اسب اول  +سه هفته
محرومیت

پنج

باراول

یک هفته محرومیت

جایزه اسب اول  +یک هفته محرومیت

پنج

باردوم

دو هفته محرومیت

دو برابر جایزه اسب اول  2 +هفته محرومیت

تبصره  -14در صورت تکرار استفاده از داروهای ممنوعه به بیش از حد نصاب های فوق ،اعمال جرائم برای اسب و مربی
طبق نظر کمیته انظباطی فدراسیون سوارکاری اعمال خواهد گردید.
تبصره  - 15محرومیت اسب از شرکت در مسابقات با پرداخت جریمه مربی از بین نمی رود  .همچنین تغییر مالکیت اسب
در طی دوره محرومیت باعث از بین رفتن دوره محرومیت برای اسب نخواهد شد.
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تبصره  -16شرکت مجدد اسب در مسابقات پس از دوران محرومیت اسب منوط به پرداخت جریمه تعیین شده برای مربی
خواهد بود و در صورت عدم تسویه کامل جریمه محرومیت اسب کماکان ادامه خواهد داشت .شروع دوره محرومیت اسب
پس از تسویه کامل جریمه تعی ین شده برای مربی خواهد بود .مالک و مربی متضامنا مسئول پرداخت جرایم تعیین شده
میباشند.
تبصره  -17مربی محروم شده در مدت محرومیت حق هیچگونه دخالتی در آماده سازی اسب در میدان مسابقه نخواهد
داشت .درصورت استفاده مالکین از مربیان درطی دوران محرومیت ازشرکت اسبهای آن مالک در مسابقات جلوگیری بعمل
خواهد آمد  .همچنین شرکت دادن اسب مربی محروم شده توسط مربی دیگر در مسابقات موجب محرومیت ان مربی نیز
طبق رای کمیته انضباطی خواهد گردید.
تبصره  - 18پرداخت جوایز مسابقات صرفا پس از اعالم نتایج آزمایشات دوپینگ صورت خواهد گرفت و پرداخت
هرگونه وجه علی الحساب به مالکین و مربیان قبل از اعالم نتایج دوپینگ ممنوع است.
تبصره  – 19در صورتیکه نتیجه آزمایشات اسب برنده مثبت اعالم شود و این موضوع قطعی شود  ،جایزه آن اسب به اسب
بعدی تعلق میگیرد.
تبصره  -21محرومیت اسب و مربی پس از قطعی شدن نتایج دوپینگ طبق گزارش ازمایشگاه اعمال خواهد شد.
تبصره  -21پرداخت جوایز مسابقات به مالکین  ،مربیان  ،سوارکاران و مسئولین برگزاری مسابقات صرفا بایستی به حساب
بانکی انان واریز گردد و هرگونه پرداخت وجه نقد به اشخاص مذکور ممنوع است.
ماده16
اعتراضات و رسیدگی
 -1مالکین  ،مربیان و چابکسواران میتوانند موارد اعتراض خود را نسبت به جرائم میدانی تعیین شده (بجز در موارد مربوط به
جرایم دوپینگ و نیز جرایم تعیین شده از طرف کمیته انضباطی فدراسیون سوارکاری) کتباً به کالنتر ارشد و یا سرکالنتر
میدان جهت ارائه به هیئت فنی مسابقات تسلیم نمایند تا مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه اعالم گردد .در صورت عدم
رسیدگی به ا عتراضات بعمل امده توسط هیئت فنی میدان به اعتراض بعمل امده ،اشخاص فوق میتوانند ظرف مدت حداکثر
دو هفته از تاریخ اعتراض مراتب شکایت خود از جرایم تعیین شده را به کمیته فنی معاونت اسبدوانی تسلیم نمایند .
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چنانچه نامبردگان به رای صادره از طرف هئیت فنی معترض باشند می توانند درخواست کتبی خود را جهت ارائه به کمیته
فنی معاونت اسبدوانی و یا کمیته انظباطی فدراسیون سوارکاری ارسال نمایند .
-2اعتراضات به نتایج آزمایشات دوپینگ  :در صورتیکه مربیان و یا مالکین اسب نسبت به نتایج آزمایشات اسب خود معترض
باشند می بایست اع تراض خود را کتباً بانضمام مبلغ تعیین شده برای بررسی و آزمایش مجدد نمونه حداکثر ظرف مدت 1
روز پس از اعالم نتیجه دوپینگ در سایت رسمی اسبدوانی و یا حسب مورد در سایت رسمی فدراسیون سوارکاری به
فدراسیون سوارکاری تسلیم نمایند .کمیته ضددوپینگ فدراسیون سوارکاری حسب مورد و پس از اعالم اعتراض و دریافت
وجه هزینه ازمایش مجدد توسط فدراسیون نسبت به ارسال نمونه دوم به آزمایشگاه تعیین شده اقدام خواهد نمود.
-3اعالم نتایج دوپینگ و کلیه جرائم و احکام صادره از سایت رسمی فدراسیون سوارکاری و یا معاونت اسبدوانی بمنزله
ابالغ حکم به متخلف می باشد.
ماده 17
موارد ممنوعه :
الف) افرادی که خود مالک اسب دونده در یک دوره باشند نمی توانند در پست های اجرائی در آن دوره انجام وظیفه نمایند
و مدیر اجرایی باید شخص دیگری را در آن دوره به آن سمت بگمارد.
ب)گویندگان حق تعریف و تمجید از مالکین و مربیان و سوارکاران را نخواهند داشت و صرفا برابر دستور العمل های صادره
از طرف مدیر اجرایی موظف به تفسیر و گزارش مسابقه می باشند و بایستی از حاشیه پردازی و نقد خودداری کنند .
ماده 18
سایر مقررات:
رئیس هیئت سوارکاری هر شهرستان بایستی بودجه درامد و هزینه های هر فصل از مسابقات را پیش بینی کرده و قبل از
شروع مسابقات در اختیار فدراسیون سوارکاری قرار دهد .نامبرده همچنین مکلف است که صورت هزینه ها و درامد های
واقعی هر هفته از مسابقات را بصورت گزارشات مالی ضمن تصویب ان همراه با مستندات و مدارک مربوط حداکثر تا پایان
هفته بعد به فدراسیون سوارکاری ارسال نماید .بدیهی است که نهائی شدن گزارشات مالی مذکورموکول به بررسی و
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تصویب ان توسط فدراسیون سوارکاری خواهد بود .روسای هیئت های سوارکاری در قبال هرگونه قصور در اینمورد مسئول
جبران مالی و زیانهای وارده خواهند بود.

این آیین نامه متشمل بر  18ماده و  21تبصره به تصویب هیئت رئیسه فدراسیون سوارکاری رسید که پس از ابالغ توسط
ریاست فدراسیون سوارکاری الزم االجرا خواهد بود.
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