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 ) آئین نامه ، اهداف ، تعاریف 1ماده 

مجموعه مقررات مدون برگزاري مسابقات اسبدوانی که در چارچوب مقررات ملی وبین المللی  تنظیم وپس از :  آئین نامه

مسابقات اسبدوانی توسط سازمان  . خواهد بودالزم االجرا در سراسر کشور  سوارکاري  مجمع عمومی فدراسیونتصویب در 

یل این تا زمان تشک واهد شد برگزار خواهد گردید.مستقل ثبت خ سازمانیک جاکی کالب و که بصورت اسبدوانی کشور 

رگزار خواهد بطبق مقررات این ائینامه مستقیم فدراسیون سوارکاري  زیر نظرو  راساکماکان  اسبدوانی شرکت، کلیه مسابقات

 .و مسئولیت اجراي مسابقات و نظارت بر اجراي صحیح مقررات ان بعهده معاونت اسبدوانی فدراسیون خواهد بود  گردید

اسبدوانی (ملی، استانی و شهرستانی) صرفا به عهده فدراسیون سوارکاري بعنوان باالترین مرجع تصمیم تعیین سطح مسابقات 

 گیري این ورزش میباشد.

 اهداف 

 .در کشور می و کیفی صنعت پرورش اسب و اسبدوانی واصالح نژادافزایش سطح کالف) 

 .ندیکاپريهو نیز ائیننامه  طبق مقررات این ائیننامهبرگزاري مسابقات اسبدوانی بطور مطلوب به دور از هرگونه تخلف ب) 

 . در چارچوب مقررات ائیننامه کنترل میادین مسابقات اسبدوانی ج)

 کمی و کیفی مسابقات در حد بین المللی .سطح حتی االمکان ارتقاء )د

 سایر اموري که بنا به مصالح  مکانی و زمانی به مصلحت اسبدوانی کشور بنظر برسد.) ه

 تعاریف 

منظور از اسب در این آئین نامه کلیۀ اسبهاي نر و ماده و اخته می باشد که براي مسابقات اسبدوانی تولید و پرورش می  اسب :

 صدور مجوز شرکت اسب در مسابقات بعهده فدراسیون سوارکاري میباشد. یابند.

 میالدي) می باشد . اسبهائی فوریهاول  ماه (برابر با بهمن 11معیار تعیین سن اسبها تاریخ تولد آنها قبل و یا بعد از  سن اسب :

ماه  بهمن 11که قبل از  هائی دو سال قبل و یا بعد از آن باشد دو ساله محسوب میشوند . اسب  بهمن 11که تاریخ تولد آنها 
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ژوئن میالدي) بدنیا  30تیرماه هر سال ( 10اسبهائی که بعد از تاریخ  دوسال قبل بدنیا آمده باشند سه ساله محسوب می شوند .

 ی را ندارند و مسابقات خود را باید از سه سالگی شروع کنند. امده باشند بدلیل صغر سن اجازه شرکت در مسابقات در دوسالگ

ها و مراکز پرورش اسب مجاز، که شناسنامه یا پاسپورت اسب  ها و باشگاه شرکت اعم از شخص حقیقی یا حقوقی  مالک:

است . مالک بایستی مشخصات کامل خود را در سامانه اطالعاتی معاونت بنام آنها صادر شده توسط فدراسیون سوارکاري 

  .باشد  نمودهثبت اسبدوانی 

توسط ها در مسابقه بنام او  مربیگري جهت آماده سازي و شرکت اسبو یا کارت شخصی حقیقی است که گواهی  مربی :

 صادر شده باشد .و یا حسب مورد فدراسیون سوارکاري اسبدوانی  معاونت

 اسبدوانی عاونتمتوسط شرکت در مسابقات اسبدوانی بنام او  بمنظور شخص حقیقی است که گواهی چابکسواري چابکسوار:

 صادر شده باشد. و یا حسب مورد فدراسیون سوارکاري

تعادل و توازن  ایجاد رعایت عدالت با با هدف  فدراسیون سوارکاريکه توسط  اشخاص حقیقی هستند :يهندیکاپرتیم 

صوب و وظائف خود را براساس آئینامه م ندرده بندیهاي مختلف مسابقات اسبدوانی تعیین گردیده اانجام  مسابقات به منظوردر

 انجام خواهند داد.

عاونت ماسب نري است که به منظور تولید مثل و اصالح نژاد در اسبدوانی مورد استفاده قرار می گیرد و داراي مجوز از  سیلمی :

 ن سوارکاري می باشد.فدراسیو فنی 

ر کشور و کالنتران میادین مسابقات در سراسسرحقیقی است که مسئول نظارت مستقیم بر عملکرد  شخص: ارشدسرکالنتر

 .حسن اجراي قوانین و مقررات میباشد 

 . شخصی حقیقی است که مسئولیت حسن اجراي مسابقه در داخل هر میدان را بعهده داردسرکالنتر : 

: شخصی است که در روز برگزاري مسابقات مامور نظارت بر اجراي قانون و همچنین اعمال قانون و تهیه گزارش از  کالنتر

 حوادث مسابقات می باشد.
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به   و با تنظیم فرمکتباٌ شخصی است که از طرف مالک یا مالکین ، جهت انجام کلیه امور مرتبط با اسبدوانی نماینده قانونی :

 . فرم هاي مخصوص معرفی نامه توسط مسابقات معرفی می شود و کلیه مسئولیتهاي مالک برعهده وي می باشدمدیراجرائی 

 .تنظیم و ارائه خواهد شد  و یا حسب مورد توسط فدراسیون سوارکاري  سازمان اسبدوانی

اسبهاي  . یده استکشور محل تولد ، صادر گردمرجع ذیصالح در مدرك معتبر تشخیص هویت اسب که توسط  پاسپورت :

) بایستی داراي اکسپورت سرتیفیکیت ببعد 1398دیماه  10(برابر با  ببعد 2019دسامبر  31وارداتی از خارج از کشور از تاریخ 

 2021باشند و گرنه از شرکت انان در مسابقات جلوگیري میشود. این مقررات شامل کره هاي تولیدي انها از ابتداي سال میالدي 

 نیز میباشد.

 مدرك معتبر تشخیص هویت اسب می باشد که توسط معاونت فنی فدراسیون سوارکاري کشور صادر گردیده است. ناسنامه:ش

هیچ اسبی بدون تشخیص هویت ان توسط فدراسیون سوارکاري و در اختیار داشتن مدارك معتبر در اختیار داشتن مجوز شرکت 

 در مسابقات حق شرکت در مسابقه را ندارد.

 دنبلند کربا  در شروع مسابقهو در صورت مشاهده تخلف متر بعد از دپار ایستاده  200در فاصله  شخصی است که ر:چمداپر

 اعالم شروع مجدد را می نماید .تقاضاي پرچم قرمز 

 وسیله اي براي هدایت اسب. شالق:

 باید برابر استاندارد ذیل باشد: -

 سانتی متر. 68حداکثر طول  -الف

 سانتی متر. 1حداکثر قطر  -ب

 سانتی متر پهنا داشته باشد. 4سانتی متر طول و  10چرم سري شالق باید حداکثر  -ج

 نژاد:

به اسبهایی گفته می شود که پدر ومادر آنها تروبرد خالص بوده ودر کتاب تبارنامه کشور محل تولد که عضو  :اسب تروبرد

و یا اینکه مدارك شناسایی براي انها توسط معاونت فنی  باشندثبت شده د ،  نسازمان هاي بین المللی اسب تروبرد می باش
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اده از هر ی نتیجه جفت گیري مستقیم بین سیلمی و مادیان باشد و استفتاسب تروبرد بایس .فدراسیون سوارکاري صادر شده باشد.

 ممنوع است.در رشته اسبدوانی روش دیگري از قبیل انتقال جنین و کاشت اسپرم 

شناسائی  و مداركیان  دوخون تولید شده تروبرد  وماد از سیلمی د که به اسبهایی گفته می شو: (دوخون )غیر تروبرداسب 

ان آنها در مواردیکه اقتضا می نماید بایستی اسبهائی را که نتو .باشدبراي انها توسط معاونت فنی فدراسیون سوارکاري صادر شده 

شود. هدف از این ثبت این است که تمامی ویژگی هاي مرتبط با هر اسب را که را وارد تبارنامه معتبري نمود ثبت و نگهداري 

 به منظور شرکت در مسابقات اسبدوانی استفاده می شود شناسائی و ثبت گردد.

 می باشد.و نتایج تست والدین  DNAمالك تعیین و تشخیص نژاد صرفاٌ نتایج آزمایشات  -1تبصره

نســل اول ( ترکمن، عرب،  ش مادیانهاي غیرتروبردــــ، کش1397ش) سال ــتولیدمثل ( کشاز تاریخ شروع فصل  -2تبصره 

در غیر اینصورت از شرکت این تولیدات در مسابقات جلوگیري بعمل  وعرب و غیره) با سیلمی هاي تروبرد ممنوع میباشدلانگ

 میاید. 

ی معتبر و یا مدارك شناسائلص بوده و داراي پاسپورت به اسبهایی گفته میشودکه پدر ومادر آنها ترکمن خا اسب ترکمن :

 فدراسیون سوارکاري باشند .معاونت فنی صادره توسط 

  .بت شده باشندثاسب اصیل ایران در کتاب تبارنامه به اسبهایی گفته می شود که پدر ومادر آنها عرب اصیل بوده و : اسب عرب

 2اده م

 ، وظایف و اختیارات کشور سازمان اسبدوانی 

ۀ کشور مقررات و قوانین موضوعو اساسنامه که برابر فدراسیون سوارکاري کشور منتخب ونمایندگان منتخب مالکین مجموعه 

لیه مسابقات ک تشکیل میگردد. آیین نامه یک(جاکی کالپ)که با اهداف مقرر در ماده  مستقل حقوقی یتبصورت یک شخص

شور و با و نظارت مستقیم فدراسیون سوارکاري ک مسئولیت، همکاريبا راسا ر سراسر کشور بایستی اسبدوانی در کلیه نژادها د

ري و نظارت و بدون همکابرگزار گردد. برگزاري مسابقات خارج از این ضوابط و ائیننامه هندیکاپري رعایت مفاد این آئین نامه 

  مربوط مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. غیرقانونی بوده و مسئوالنفدراسیون سوارکاري کشور مستقیم 
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مسئولیت اجراي مسابقات اسبدوانی کشور را بعهده دارد تا زمان تشکیل  نت اسبدوانی کشور که در حال حاضرمعاو –3 بصرهت

 سئولکماکان م و ابالغ حکم انتقال مسئولیت ها به سازمان از طرف ریاست فدراسیون سوارکاري سازمان اسبدوانی کشور

واند از میت درصورت نیاز تا زمان تشکیل این سازمان، فدراسیون سوارکاري خواهد بود .و حسن اجراي ان برگزاري مسابقات 

یا مجري  و و یا کمیته هاي منتخب ناظر بر مسابقات اسبدوانی کشورعالی مالکین ذیصالح و با تجربه بعنوان اعضاي شوراي 

ورایعالی اعضاي شدر جهت پیشبرد اهداف عالیه فدراسیون و همکاري با معاونت اسبدوانی استفاده نماید. مسابقات اسبدوانی 

 اسبدوانی و کمیته هاي منتخب پاسخگو به فدراسیون سوارکاري خواهند بود.

  3ماده 

 ارکان سازمان اسبدوانی کشور 

 ارکان سازمان اسبدوانی شامل موارد زیر می باشد:

 امدارانمجمع عمومی سه -1

 هئیت مدیره -2

 مدیرعامل -3

 کمیته ضد دوپینگ -4

 اموربین الملل -5

 مدیر روابط عمومی -6

 مدیر خزانه -7

 پیش بینی مسابقاتکمیته  -8

 هئیت استیناف و پژوهش -9

 کمیته آموزش -10

 يپرکمیته هندیکا -11

 کمیته ملی کالنتران -12

 کمیته فنی معاونت اسبدوانی  -13
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 و اختیارات هیئت  مدیره سازمان اسبدوانی کشور وظایف  - 1-3

توسط مجمع عمومی عضو هئیت مدیره می باشد که طبق مقررات اساسنامه و براي مدت معین  7تا  5سازمان اسبدوانی متشکل از 

 : انتخاب شده و داراي وظایف و اختیارات زیر می باشد و یا فدراسیون سوارکاري جمهوري اسالمی ایران سازمان

 . و اساسنامه سازمان انتصاب مدیرعامل در چارچوب مقررات قانون تجارت .1

 برنامه ریزي جهت ارتقاء صنعت اسبدوانی کشور . .2

 برنامه ریزي جهت آموزش مربیان و چابکسواران و کادر اجرایی . .3

 .مسابقات  هیئت اجرائیانتصاب یا تائید صالحیت  .4

 بط با آننظارت بر حسن اجراي امور مسابقات و قوانین مرت .5

 برنامه هاي مسابقات و تقویم سالیانه مسابقات اسبدوانی کشور .  تصویب نهایی .6

یا  و جمع عمومی سازمانممکانی و اعالم آن به  ،تغییرات مورد نیاز در آئین نامه با توجه به شرایط زمانیپیشنهاد  .7

  فدراسیون سوارکاري

 میدان . ناظرین بر اجراي صحیح مسابقات اسبدوانی در هرانتصاب  .8

 . در هر میدان برقراري ارتباط و همکاري با سایر تشکیالت بین المللی مرتبط با اسبدوانی .9

 صدور گواهینامه هاي مربوط به مربیان ، چابکسواران و کادر اجرایی و فنی .تعیین ضوابط  .10

 تعیین مدیران و مسئولین بخشهاي زیر مجموعه و شرح وظایف آنها. .11

قبیل حق ثبت نام، صدور گواهی هاي مورد نیاز، ورودیه ، ثبت مالک و اسب و غیره در ابتداي تعیین تعرفه مسابقات از  .12

 هر سال.

 .تاسگردیده  محولهیئت مدیره به  شرکت و سایر مقرراتاساسنامه  ،سایر وظایفی که بموجب قانون تجارت  .13

ه مسابقات شرکت می نماید با ذکر شجرسازمان اسبدوانی بایستی کلیه اطالعات و رکوردهاي الزم هر اسب را که در  .14

نژادي، میزان جوائز کسب شده، عملکرد اسب، رده هاي شرکت کرده، امتیازات کسب شده و غیره را نگهداري 

 نماید.

 ل و وظایف و اختیاراتمدیرعام  - 3 -2

ازمان اساسنامه س طبق مقررات مدیرعامل یک شخص حقیقی است که توسط هیئت مدیره سازمان اسبدوانی براي مدت معین

 انتخاب میشود و بطور کلی داراي وظایف و اختیارات زیر است : اسبدوانی
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 اجراي مصوبات و دستورالعملهاي صادره از طرف هئیت مدیره . -1

 .نسبت به کلیه امور محوله هیئت مدیره سازمان بهپاسخ گوئی مستقیم  -2

در چارچوب نمودار سازمانی مصوب هیئت و اداري شرکت  دام اشخاص واجد شرایط و متخصص براي امورمالیاستخ -3

 مدیره . 

 نظارت مستقیم و مستمر بر وظایف مدیر اجرائی مسابقات و اطمینان از حسن اجراي آنها . -4

 .از طرف هئیت مدیرهثالث باتفویض اختیارنزد اشخاص سازمان اسبدوانی  نمایندگی -5

 مصوب هیئت مدیره .نظارت بر حسن اجراي صحیح بودجه مالی  -6

 تهیه و تنظیم بودجه مالی سازمان قبل از شروع هر سال مالی و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب. -7

 افتتاح حساب نزد بانکهاي داخلی ویا خارجی  حسب مورد ، با هماهنگی قبلی با هیئت مدیره . -8

 مدیره .کادر اجرایی مسابقات به هیئت مدیر و پیشنهاد تغییرات در  -9

بطور کلی مدیرعامل مجري مصوبات هیئت مدیره بوده و هرگونه وظایف دیگري را که از طرف هیئت مدیره به وي محول  -10

  شده باشد بعهده خواهد گرفت .

 لب حامیان مالی مسابقات اسبدوانی(اسپانسر)جانجام اقدامات الزم بمنظور جذب و  -11

 زمان و مدیر یا مدیران اجرایی مسابقات می باشد.مدیرعامل رابط بین هئیت مدیره سا -12

 هئیت اجرائی مسابقات -3-3

 ،یدانم آغازگر دامپزشک، داوران، سرداور، کالنتران، ، سرکالنتر،سرکالنتر ارشد ،اجرائیهیئت اجرایی متشکل از مدیر

این آیئن  می باشند که براي مدت دو سال طبق مقررات و مسئول نام نویسی مسئولین توزینتیم بیش بینی ، پرچمدار،  هندیکاپر،

نان انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آو تا قبل از زمان تشکیل ان توسط فدراسیون سوارکاري توسط هیئت مدیره سازمان نامه 

فدراسیون ت اسو تصویب ریاجرائی مسابقات با نظر  مدیر و انتصاب سازمان اسبدوانی، تعیینتا زمان تشکیل  بالمانع است.

 سوارکاري خواهد بود.
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 مسابقات یک هیئت فنی طبق مقررات این آیین نامه انتخاب خواهد شد.محل هاي برگزاري براي هریک از  -4تبصره 

  : اجرائی مسابقات الف) مدیر 
مسئولیت اجراي صحیح  ونظارت بر عملکرد کادر اجرایی و شخصی است با سابقه اجرائی در مسابقات اسبدوانی که 

 انتخاب فدراسیون سوارکاري از طرفبرعهده ایشان می باشد که طبق مقررات ائیننامه فنی در روز مسابقه 

 :  خواهد بود موارد ذیل  شامل وظایف آن می شود و 

 جهت تصویب و صدور احکام مربوطه. معاونت اسبدوانیانتخاب کادر اجرایی مسابقات و پیشنهاد آن به  -1

 و ایمنی  مجموعه به منظور تامین و تنظیم امور رفاهی ، انتظامی و خدماتی هماهنگی با مدیر -2

 برگزاري جلسات و هماهنگی با کادر اجرایی قبل و بعد از مسابقات . -3

 . عاملمدیر به ارائه گزارش چگونگی برگزاري و حوادث و رویدادها ونتایج مسابقات -4

 .مدیرعامل  هرگونه تغییر در روند اجرائی مسابقات به گزارش -5

 .نامبرده ارجاع و محول نموده باشدمدیرعامل به  توسطهیئت مدیره  طرف از که سایر اموري – 6

 بیمه نمودن کلیه کادر اجرایی مسابقات به بیمه عمر و حوادث و مسئولیت  -7

 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 

 شرکت خواهد نمود.هیئت فنی همچنین بعنوان یکی از اعضاي کمیته به شمار می آید و در جلسات 

 ) سرکالنتر:ت

النتر و پاسخگو به سرک شرح ذیل به عهده داردمیدان را به هر شخصی است که مسئولیت حسن اجراي مسابقه در داخل  

 ارشد می باشد.

 .و نیز امور مسابقات در داخل میداننظارت و سرپرستی کالنتران میدان  -1

 . اجرائی مسابقات دریافت گزارشات مربوط به تخلفات میدان در هر دوره و ارائه به مدیر  -2

و اطمینان از رعایت عدالت یکسان در مورد  و پشت دروازه آغاز(دپار)حفظ نظم و آراستگی در داخل پیست   -3

 .اسبهاي شرکت کننده در مسابقه در ورود به دپار تعیین شده و مهلت ورود و غیره 

 ابالغ دستور شروع هر دوره به آغاز گران میدان . -4
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 .و تصمیم گیري پیشنهاد جرائم تخلفات انضباطی میدانی به هیئت فنی بمنظور بررسی -5

 .دپار اسبهاي مسابقهصحیح نظارت بر قرعه کشی -6

 گزارش کالنتران در سامانه آنالین اسبدوانی . وارد کردن  -7

ماهنگی با با ه و منوط کردن شرکت مجدد این اسبها به تست دپار محرومیت اسبهایی که نیاز به تست دپار دارند -8

 .سرکالنتر ارشد

 ج) کالنتران :

می یدان ماشخاصی هستند که در بخشهاي مختلف میدان بر اساس شرح وظایف معین ملزم به همکاري با سر کالنتر  

 باشند .

 . میدان مسابقهرعایت و کنترل نظم میدان نمایش و  -1

 کنترل چابکسواران و اسبها از نظر ایمنی و آراستگی تجهیزات . -2

 .ارائه گزارشات موارد خاص به سرکالنتر  -3

 همراهی اسبها از مانژ نمایش تا محل شروع مسابقه (پشت دپار). -4

 کنترل وزن چابکسواران پس از انجام مسابقه. -5

این گزارش باید شامل  ریز اتفاقات مسابقه، جرایم،  پایان روز مسابقه به سرکالنتر. درارائه گزارشات هر دوره  -6

ینی به کمیته فنی، بازبینی هاي ویدویی مسابقه، بازب وارد ارجاعیمتخلفات، مصدومیت ها، تذکرهاي کتبی و شفاهی، 

 دامپزشکی قبل و بعد از مسابقه از اسبهاي مشکوك و مصدوم باشد. 

 . سرکالنتربرگزاري مسابقه و ارائه گزارش به میدانی اطمینان از شرایط مساعد اعالم  -7

 .با تائید سرکالنتر میدان ورود به دپار یا میدان درغیر متعارف  خیرأحذف هر اسب در هر دوره به دلیل ت  -8

 حضور در تست دپار و کورس هاي صبحگاهی به عنوان کالنتر تمرین براي ثبت رکورد و ارایه آن به سر کالنتر.-9

 د) سرداور: 

ر بو اعالم نتایج هر دور مسابقه را و نظارت بر وظایف داوران شخصی است که وظیفه اجراي داوري صحیح و عادالنه 

 بعهده دارد.اساس نتایج فتوفینیش 

  ) داوران :هـ
 به عهده دارند .زیر نظر سرداور اشخاصی هستند که اعالم نتایج مسابقات را 
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یش نوظیفه آنها اجراي داوري صحیح و عادالنه و اعالم نتایج می باشد .در میادینی که از دستگاه فتوفی داوران ثابت :-1

 فتوفینیش می باشد .مسابقات نهائی نتیجه تعیین مالك   داستفاده می شو

ا دارند رهمراه اسبها نظارت کامل بر عملکرد چابکسواران سیاردر برجهاي پیش بینی شده و یا در ماشین  داوران سیار:-2

 نمایند.و در صورت مشاهده هرگونه تخلف سوارکاران، مراتب را به سرکالنتر میدان گزارش می 

داوران سیار تنها در صورتی مورد استفاده قرار خواهند گرفت که پوشش تصویري کامل از مسیر مسابقات موجود 

 نباشد . 

 ) دامپزشک : و

ارکاري فدراسیون سوبراي هر میدان مسابقه یکنفر دامپزشک مجرب در امور اسب از طرف رئیس کمیته دامپزشکی 

امور دامپزشکی و کنترل اسبها قبل از شروع مسابقات، در طی مسابقات و پس از  معرفی خواهد شد که مسئولیت کلیه

 عهده دار وظایف ذیل می باشد : بوده و دامپزشک عضو هیأت فنی بعهده خواهد داشت.  را خاتمه آن

شروع قبل از مانژ  درو یا وسایل مشابه شناسائی خوان  پشرکت کننده بوسیله دستگاه میکروچی اسبهاي شناسایی  -1

 .مسابقه

 .معاینه اسبهاي شرکت کننده در میدان و صدور مجوز شرکت در مسابقه   -2

    و با ذکر نوع ، بیماري ، حادثه و فوت  مصدومیتاعالم اسبهاي حذف شده در مسابقه بعلت   -3

 مصدومیت و طول درمان آن به مدیر اجرایی .

 .الزم در صورت بروز حادثه براي اسبهاي شرکت کننده  دامپزشکی انجام فوریتهاي -4

 اعالم مدت محرومیت اسبهاي محروم به دلیل مصدومیت. -5

هماهنگی با سر کالنتر براي انجام بازدید بعد از مسابقه از اسبهاي مشکوك یا مصدوم و ارایه گزارش دامپزشکی  -6

 کالنتر.سر براي ثبت در گزارش 

مپزشکی مسئول در میدان مسابقات نمی توانند بطور همزمان هیچگونه سمت اجرایی دیگري اعضاي تیم دا – 5تبصره 

 را در میادین مسابقات بعهده داشته باشند .

 ) آغازگر:ر

 وداراي وظایف ذیل می باشد :شخصی است که مسابقه را آغاز می کند 
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 دریافت فهرست اسامی اسبها و چابکسواران شرکت کننده در هر دوره . -1

ن شماره دپار توضیح اینکه تعیی ر اساس شماره تعیین شده به دپار در زمان تعیین شده.نظارت بر ورود صحیح اسبها ب -2

انجام قرعه  اسبها بعد ازدپار ییري در شماره  غو هیچگونه ت صورت میگیرددر میدان مسابقه اسبها بر اساس قرعه کشی 

 کشی مجاز نمیباشد.

 .و رعایت عدالت یکسان در مورد کلیه اسبهاي شرکت کننده در مسابقه  شت دپارکنترل و حفظ نظم در پ -3

 دپار.صحیح حصول اطمینان از عملکرد  -4

 ران و افراد زیر مجموعه خود به سرکالنتر .اارائه گزارشات تخلفات چابکسو -5

 مقید نمودن اسب با استفاده از لوازم استاندارد . -6

 اسبهاي مبتدي و صدور مجوز شرکت در مسابقه .انجام تست دپار براي  -7

 تائید شروع مسابقه به متصدي دپار. -8

 هماهنگی با پرچمدار به منظور تائید و یا لغو استارت . -9

 :يهندیکاپر کمیتهز ) 

 ااست که مسئولیت رده بندي و تعیین شرایط شرکت هر اسب در رده متناسب ب تیم هندیکاپري میدان متشکل از اشخاصی 

 .به منظور ایجاد تعادل در برگزاري مسابقات را بر عهده دارد ریتینگ، وزن و رده بندي در خور وضعیت مربوطه  و اختصاص

بر حسب نیاز در هر فصل از مسابقات کشوري گروه هندیکاپر را جهت برگزاري مسابقات انتخاب  فدراسیون سوارکاري کشور

سوارکاري  فدراسیون. هندیکاپري در همه شرایط باید به صورت تیمی، به طور مستقل و ملی و تحت نظارت مستقیم می نماید

 کاريمصوب فدراسیون سواروظایف و سلسله مراتب مختلف، مطابق آیین نامه اسبدوانی انجام گیرد.  معاونتو یا حسب مورد 

این گروه مستقل از هیئت هاي برگزاري مسابقات ص خواهد شد. و با نظارت معاونت اسبدوانی فدراسیون سوارکاري مشخ

ن با تائید فدراسیون سوارکاري انتخاب شده و مستقیما به ریاست فدراسیون و معاونت اسبدوانی پاسخگو آمیباشد و اعضاي 

  .خواهند بود

 :  انتخاب هندیکاپرشرایط 

 یین نامه هندیکاپري و ریتینگ مراجعه گردد. جهت اطالع از ریز موارد شرایط هندیکاپري به نسخه عمومی آ

 وظایف تیم هندیکاپري: 
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کمیته هندیکاپري براساس آئینامه مدون مسئول هندیکاپري کلیه مسابقات رسمی در سراسر کشور خواهد بود. تیم هندیکاپري 

ط سالمت اسبها مسابقات و شرایبا اختصاص ریتینگ و وزن مناسب بر اسبهاي شرکت کننده در هر مسابقه امکان رقابتی تر شدن 

 را در طی مسابقات فراهم می نماید. بطور کلی اهم وظایف تیم هندیکاپري بشرح زیر می باشد:

 دریافت فهرست اسامی اسبهاي ثبت نام شده . -1

 دسترسی به اطالعات و سوابق و رکوردهاي هر اسب . -2

گام ره به طوري که نزدیکترین شرایط رقابت  براي کلیه اسبها  به هنتنظیم رده بندي اسبها براساس آئینامه مصوب در یک دو -3

 عبور از خط پایان ایجاد گردد .

 حصول اطمینان از اینکه تمامی اسبهاي شرکت کننده درهر دوره امکان رقابت برابر و عادالنه را داشته باشند . -4

ه و شرایط زمین که اسبها در آن شرکت نموده اند نسبت بتیم هندیکاپري می بایست با توجه به نتایج ، سوابق و مسافت  -5

 اختصاص وزن جهت ایجاد تعادل در هر دوره اقدام نماید .

مجاز است با توجه به حوادث پیش آمده ودر نظر گرفتن اتفاقاتی که منجربه تغییر نتیجه به طور عمدي با غیر  يهندیکاپرتیم  -6

ئولین دخالت مسهرگونه لذا   نسبت به تعیین وزن و ریتینگ اسب ها اقدام نماید.عمد در مسابقات دوره هاي قبل شده باشد 

 نوع میباشد.اسبها  ممبراي تعیین شده و ریتینگ هاي  رده بندي  ،در اوزان ر و اعمال نفوذتغییو اشخاص غیر در اجرائی مسابقات 

 یی مسابقات .ارائه لیست نهایی رده بندي شده توسط تیم هندیکاپري به مدیر اجرا  -7

اعضاي تیم هندیکاپري در زمان مسئولیت خود نمیتوانند بطور همزمان هیچگونه سمت اجرایی دیگري را بعهده  – 6تبصره 

 داشته باشند . 

 

 

 

 

 ز) مسئول توزین : 
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توزین  ارد.دشخصی است که مسئولیت کنترل وزن چابکسواران را قبل از مسابقه بر اساس اوزان مندرج در دفترچه ها به عهده 

وزین در مسئولین ت .انجام میشود مختلفمسابقه درداخل میدان توسط دو شخص ودر پایان شروع مسابقات  قبل ازطی دو مرحله 

هر مرحله موظفند وزن هاي دقیق (شامل هر گونه اضافه وزن) را براي کلیه سوارکاران در فرم رسمی ثبت نموده و فرم را پس از 

وده و تخلف ببر عهده مربی تعیین شده وزن در تغییر هرگونه پس از توزین مسئولیت میدان بدهند.  امضاء تحویل سرکالنتر

 .محسوب میگردد و مستوجب جریمه براي مربی و اسب شرکت کننده خواهد بود

 ي)مسئول نام نویسی:

ئیس گروه رشخصی است که باتوجه به ضوابط و شرایط ثبت نام نسبت به نام نویسی اسب ها اقدام نموده و گزارش مربوطه را به 

 مسابقات اعالم می نماید ووظایف وي بشرح زیر می باشد:هندیکاپر 

 دریافت اسامی اسب هاي متقاضی براي شرکت در مسابقات -1

 فدراسیون سوارکاري) با لیست اسامی اسب هاي ثبت شده مجازمعاونت فنی تطبیق اوراق شناسایی اسب(صادره توسط  -2

 به شرکت در مسابقات که سالیانه توسط سازمان برگزار کننده اعالم می گردد.

 تعرفه هاي مربوط به ثبت نام و تحویل وجوه دریافتی به خزانه سازمان در پایان روز ثبت نام. وصول -3

ویژه که شرایط شرکت در آن مسابقه توسط سازمان  مسابقاتی جهت شرکت در اقدام به ثبت نام اسب هاي متقاض -4

 برگزاري به مسئول ثبت نام اعالم گردیده است.

 ثبت شده به مدیر اجرائی جهت اعالم عمومی و سایر اقدامات الزم.ي ارسال اسامی اسبها  -5

 حساب جرایم از معاونت اسبدوانی براي انجام ثبت نام . تسویهکنترل محرومیت و دریافت تاییدیه  -6

غییر در ضمنا هرگونه ت .توسط فدراسیون سوارکاري تعیین و ابالغ خواهد شدتعرفه ثبت نام مسابقات در هر سال  : 7 تبصره

مگر در د. مجاز نمیباشیچ عنوان ه بهو حذف اسامی اسبهاي ثبت نام شده) پس ازپایان مهلت ثبت نام  هلیست ثبت نامی (اضاف

 شرایطی خاص با موافقت معاونت اسبدوانی اطالعیه تمدید ثبت نام را تا روز و ساعت مشخصی صادر نمایند . 

براي مدت دو سال خواهد بود و  صادره براي کلیه مجریانم احکا: اعتبار اجرائی مسابقاتمدت ماموریت هیئت  : 8تبصره 

تا زمان صدور احکام جدید مجریان برگزاري مسابقات و کادر اجرایی به وظایف و مسئولیت و انتصاب مجدد آنان بالمانع است 

 هاي خود ادامه خواهند داد.

 میدان هیات فنی -ي
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و دونفر  يدیکاپرهن نماینده کمیتهسرداور،دامپزشک میدان ،  سرکالنتر،سرکالنتر ارشد، ، مسابقات هیات فنی شامل مدیراجرایی

نها بشرح وظایف کلی آ  از افراد با سابقه و بصیر و کاردان که امور فنی مسابقات را براساس مقررات آیین نامه برعهده دارند و

 دخالت در وظایف هیئت فنی توسط افراد غیر مسئول ممنوع میباشد.هرگونه  زیر می باشد.

 نظارت بر اجراي صحیح و فنی مسابقات. -1

 یل فنی و شرایط جوي در قبل از برگزاري یا در حین اجراي مسابقاتري مسابقه بدالزاتشخیص به عدم برگ -2

مندرج در  طبق مقرراتتی در موارد پیش بینی نشده ح در میادین مسابقاتو غیر فنی تشخیص و احراز تخلفات فنی  -3

 قسمت دسته بندي جرائم شش گانه مندرج در این ائینامه میباشد.

 

 : مسابقات اسبدوانی  دوپینگمبارزه با کمیته  -4-3 

   ومعرفیجهت انجام وظایف ذیل انتخاب  فدراسیون سوارکاري توسط بعنوان کمیته مستقل شامل افرادي است که 

 می گردند :

درج آن در وب سایت و  المللی بر اساس لیست هاي بین هر سال آموزش و اطالع رسانی در خصوص داروهاي ممنوعه -1

 .جهت اطالع کلیه اشخاص ذینفع  سوارکاريفدراسیون 

از آنجا که داروهاي غیر مجاز شامل و نه محدود به لیست هاي بین المللی می باشد، چنانچه دارویی توسط آزمایشگاه ردیابی -2

هد اگردید که در لیست مربوطه موجود نبود، تصمیم گیري در خصوص چنین مواردي بر عهده ي کمیته ي مبارزه با دوپینگ خو

 بود.

 . در کشور موجود با توجه به شرایط تهیه و تدارك لوازم و شرایط نمونه گیري -3

  .فدراسیون سوارکاريتائید با  جهت بررسی نمونه هاو درصورت نیاز داخلی معتبر بین المللی آزمایشگاه  انتخاب -4

با توجه به مقررات بین المللی در صورتیکه مسابقات بین المللی باشد، ارسال نمونه ها به ازمایشگاههاي معتبر بین المللی که از 

طرف سازمان هاي جهانی اسبدوانی مورد تائید باشند صورت خواهد گرفت و در شرایط فورس ماژور که ارسال نمونه ها به 

ر ممکن باشد، فدراسیون در مورد ازمایشگاه جایگزین تصمیم خواهد گرفت. در خصوص ازمایشگاههاي مذکور بهر دلیلی غی
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مسابقات ملی و استانی تعیین ازمایشگاه براي تست نمونه ها اعم از داخلی و یا بین المللی صرفا بعهده فدراسیون سوارکاري 

 خواهد بود. 

 .پیش بینی شدهنتایج جهت اعمال مقررات اعالم  ارسال نمونه تحت شرایط کامال حفاظت شده و دریافت نتایج و -5

 .پینگ از طریق فدراسیون سوارکاري خواهد بودمربوط به نتایج دودریافت اعتراضات  -6

زمایشگاه به آ ، مربی یا نماینده ي قانونی ایشان،با هزینه مالک به نتیجه ي آزمایش اول،در صورت اعتراض ارسال نمونه دوم  -7

 انجام می شود. اسبدوانی معاونتو  ون سوارکاريفدراسیمورد تائید 

 تعیین مکان امن و مناسب جهت نگهداري نمونه هاي دوم . -8

ن به ازمایشگاه معتبر جهت ازمایش آو یا ارسال مرحله اول  پس از اعالم نتایج دوپینگ روز 7حفظ ونگهداري نمونه دوم تا  -9

تایج اعالم نتوضیح اینکه  .توسط ایشان نآو پرداخت هزینه  مربیمجدد درصورت وصول اعتراض کتبی از طرف مالک یا 

دوپینگ و جرایم و محرومیت مربوط براي مربی و اسب از طریق سایت رسمی فدراسیون سوارکاري و یا معاونت اسبدوانی به 

 خ اعالم در سایت هايمنزله اطالع رسمی به مربی و  مالک اسب بوده و مهلت اعتراض به نتایج  دوپینگ اعالم شده از تاری

 مذکور شروع میشود.   

کمیته مبارزه با دوپینگ در هر زمان از انجام مسابقات اعم از در طی هفته مسابقات، هنگام تمرین اسبها و روز مسابقات از  -10

 هر اسب می تواند آزمایشات دوپینگ بعمل آورد.

ام نجا جلوگیري بعمل خواهد آمد. اتشرکت آن اسب در مسابق هر اسبی مثبت اعالم شود از  Aنمونه  در صورتیکه نتیجه تست

نبوده و کمیته ضددوپینگ مجاز به انجام تست دوپینگ در مورد اسبهائی که  کردهاز اسبهاي مقام کسب  تست دوپینگ صرفا

 مقام کسب ننموده اند نیز می باشد.

 محوطه میدان و اصطبل اسبهاي مسابقه را ندارد. درمواد داروئی و یا ممنوعه  فروش هیچ فردي اجازه  -11

بعد از شرکت اسب در مسابقه و قبل از اینکه از اسب نمونه گیري بعمل آید، هیچگونه درمانی با مواد داروئی بدون اجازه  -12

 گردد. انجامدامپزشک مسئول میدان نبایستی 
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بب محرومیت بوده و ستقیم در عملکرد اسب تأثیر بگذارد ممنوع استفاده از هر نوع مواد ممنوعه که بطور مستقیم و غیر مس -13

 .خواهد بود آناسب و مربی و یا حسب مورد مالک 

 

 ن الملل : بیامور  5-3

بر  ت اسبدوانیمعاونها و سایر سازمانهاي مرتبط  با اسبدوانی را تحت نظارت  بمسئولیت برقراري ارتباطات با سایر جاکی کال

 عهده دارد .

 : بط عمومیارومدیر -6-3

 ه دارد .برعهد معاونت اسبدوانیتحت نظارت اعالم برنامه ها ،  نتایج و سایر مسئولیت ها ي پیش بینی شده را مسئولیت 

 : مسابقات پیش بینی کمیته -7-3

انتصاب  مانبا هماهنگی این سازسازمان اسبدوانی کشور و درصورت تشکیل فدراسیون سوارکاريتوسط  کمیتهعضاء این ا -الف

 .و یکنفر از انان نیز با حکم ریاست فدراسیون بعنوان مدیر پیش بینی مسابقات انتخاب میگردد خواهند شد

  تعیین و ابالغ می گردد. فدراسیون سوارکاريوظایف مدیرپیش بینی مسابقات از طرف  -ب

باشد صورت  از هیأت اجرائی مسابقات مستقل توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی که کامال پیش بینی مسابقات بایستی کال -ج

 گیرد.

ارتقاء یز برگزاري مسابقات و ن ، هزینههزینه هاي دوپینگ، یز واکلیه وجوه حاصل از پیش بینی بایستی صرف پرداخت ج -د

 گردد .کیفیت مسابقات 

 مدیر خزانه -8-3

طبق مقررات مصوب زیر نظر وي انجام می که کلیه عملیات امورمالی سازمان  مدیرخزانه شخصی متخصص در امورمالی است

 را دارد. معاونت اسبدوانی شود و پاسخگویی مستقیم به

 هیئت استیناف و پژوهش: - 9-3
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رشد سرکالنتر ا،  ، یک نفر کارشناس حقوقیو یا نماینده قانونی وي  معاونت اسبدوانیاز  متشکلضاي این هیئت ـــــــــــــــاع

بقــات ــــا مور  و دو مس ــــنــاس ا فر کــارش نین ــــبــدوا ــ اس کمب ح یون  ا  ــــ ــــت فــدراس ــاس ــــوب ری منص تخــاب و  ن  ا

 .ی باشدم  وظایف این هیئت رسیدگی به کلیه اعتراضات واصله نسبت به آراء صادره از طرف هئیت فنی مسابقات می گردند.

  جرا می باشد.راي صادره نهایی و الزم اال

پرونده تخلف  ،است برخورد نماید نشده پیش بینیحاضرخاص که در آیین نامه  موارد بههیئت استیناف در صورتیکه  : 9تبصره 

 راي مقتضی ارسال اتخاذ تصمیم و صدور جهت فدراسیون سوارکاري کشور را بدون اعالم نظر به کمیته انضباطی

 می نماید.

 کمیته آموزش -10-3

و یا حسب مورد توسط فدراسیون معاونت اسبدوانی  نفر می باشند که از طرف  5الی  3اعضاي کمیته آموزش متشکل از 

براي مدت دو سال انتخاب می شوند. این کمتیه مسئول ایجاد امکاناتی بمنظور ارتقاء سطح دانش کلیه اعضاي کادر سوارکاري 

جرائی ا اجرائی و هیأت فنی مسابقات بوده و می بایستی دوره هاي آموزشی مستمري جهت مربیان، سوارکاران و اعضاي کادر

 د.نبرگزار نمای

برنامه هاي آموزش این کمیته بایستی در ابتداي 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.

 کمیته فنی معاونت اسبدوانی 11-3

از جرائم و تخلفات مندرج در این ائیننامه ، کمیته اي تحت عنوان کمیته معاونت اسبدوانی که متشکل  بمنظور رسیدگی به برخی

 از اعضاي زیر میباشد تشکیل میگردد:

 نماینده قانونی وي معاونت اسبدوانی و یا  -

 مدیر اجرائی مسابقه -

 از اعضاي کمیته هندیکاپري یکیرئیس کمیته هندیکاپري یا  -

 یک نفر کارشناس اسبدوانی آشنا به امور حقوقی  -

 سرکالنتر ارشد و یا سرکالنتر میدان -
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این کمیته در مواردي که اتخاذ تصمیم از حدود اختیارات کمیته فنی مسابقات در میدان مسابقه خارج باشد برحسب  -10تبصره 

د. همچنین کمیته فنی مسابقات برحسب مورد مورد تشکیل شده و راي خود را در مورد تخلفات صورت گرفته صادر مینمای

 میتواند تخلفات صورت گرفته را جهت تصمیم گیري و صدور راي به این کمیته ارجاع نماید.

 کمیته اخالق و صیانت فرهنگی  12-3

هیات محترم دولت به منظور پاکسازي محیط  11/02/82اساسنامه ي فدراسیون هاي ورزشی مصوب مورخ  16به تجویز ماده 

ورزشی بویژه میادین اسبدوانی از هرگونه آلودگی بخصوص از آلودگی به بالي خانمان سوز اعتیاد و ابتالء به پدیده ي شوم 

 رزشی در رشته هاي گوناگون شده است، اینک با هدف پیش گفته دوپینگ که در سنوات اخیر دامنگیر جامعه ي و

 شده است :کمیته اخالق و صیانت فرهنگی سوارکاري تحت شرایط ذیل الذکر تدوین 

 الف ) وظایف و اختیارات :

واهد خاشاعه و ترویج روحیه ي پهلوانی ، فداکاري و ایثار از طریق تشکیل کالسهاي توجیحی و سایر طرقی که متعاقباً  .1

 آمد .

 دعوت از اساتید رشته هاي روانشناسی ، انتظامی ، آگاهی ، قضایی ، به منظور تشکیل کارگاههاي آموزشی.  .2

 فراهم نمودن زمینه مناسب به منظور اجراي اصول و معنویات اخالقی در جامعه ي اسالمی .  .3

ز با اخالق و با انضباط در پایان هر فصل ا برگزاري مراسم تجلیل از مربیان ، مالکان و چابکسواران و پرسنل اجرایی .4

 مسابقات. 

 جلب همیاري و همکاري کمیته فرهنگی فدراسیون سوارکاري جمهوري اسالمی ایران. .5

پاکسازي محیط ورزشی بویژه میادین اسبدوانی از عمل شوم دوپینگ و قمار و همچنین مبارزه جدي با این پدیده هاي  .6

 ناپسند و غیراخالقی .

ربیان ، چابکسواران و سایر افراد متخلف در امور مختلف خصوصاً در عمل شوم دوپینگ و اعمال محرومیت دعوت از م .7

هاي مندرج در آئین نامه انضباطی و در صورت نیاز معرفی خاطیان به کمیته انضباطی فدراسیون سوارکاري یا مراجع 

 قضایی .

 ب) تعداد اعضاء کمیته و نحوه تشکیل جلسات :

 نفر تشکیل میگردد که توسط ریاست محترم فدراسیون سوارکاري معرفی خواهند شد .  7الی  5ء کمیته از تعداد اعضا
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 ترتیب دعوت از اعضاء : 
 دعوتنامه از اعضاء بوسیله ي معاونت اسبدوانی یا رئیس کمیته با اعالم محل جلسه انجام خواهد شد . 

 خواهد بود.دفتر معاونت اسبدوانی  ج ) محل تشکیل جلسات کمیته اخالق و صیانت فرهنگی،

 ماهه خود را به فدراسیون محترم سوارکاري ارائه یا تسلیم نماید .  6د)  کمیته مکلف است گزارش فعالیت هاي 

 4ماده 

  شرایط نام نویسی و ضوابط شرکت اسبها در مسابقات

یا  وشناسنامه صادره توسط فدراسیون سوارکاري  پاسپورت یا هر اسبی که در مسابقات شرکت می نماید می بایست داراي -1

ثبت نشده باشد حق شرکت در مسابقات را نخواهد و پاسپورت باشد و چنانچه نام پدر و مادر آن اسب در شناسنامه کشور مبدا 

ده ش شرکت اسب بدون میکروچیپطبق مقررات و پروتکل هاي فدراسیون جهانی اسبدوانی و سازمانهاي بین المللی،  داشت .

رد خاص در موا در مسابقات مجاز نمیباشد.توسط سازمان و یا ارگانی بجز فدراسیون سوارکاري شده ویا میکروچیپ گذاري 

ئی ساشنا و یا روشهايجهت بمنظور شرکت در مسابقات از اسکچ اسب فدراسیون سوارکاري میتواند بمنظور ثبت مشخصات 

یت ارائه اصل پاسپورت و گواهی صادرات ( اکسپورت سرتیفیکد اسبهاي وارداتی بجاي میکروچیپ استفاده نماید. در مورمشابه 

 است. ) الزامی

 ارائه اصل شناسنامه یا پاسپورت در زمان ثبت نام الزامیست  . -2

  در زمان ثبت نام الزم میباشد. مالک یا نماینده قانونی ويمربی، تکمیل فرم ثبت نام اسب به وسیله -3

ارنامه هاي بین یا تبدر تبارنامه اسب ایران  سیلمیبعنوان فقط کره هایی مجاز به شرکت در مسابقات می باشند که پدر آنها  -4

 ثبت شده باشند .المللی 

ت و تغییر اس فدراسیون سوارکاريمعاونت اسبدوانی  سامانهشرکت هر اسب در مسابقات منوط به ثبت مشخصات مالک در  -5

روز قبل از انجام  7حداقل ب جهت شرکت در مسابقات منوط به اعالم کتبی مالک قبلی و ثبت مالک جدید مالکیت هر اس

 پرداخت تعرفه ها می باشد.با  مسابقه
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ن سوارکاري و یا فدراسیو سازمان اسبدوانی به جدیدمالک اسب با ارائه قرار داد موظف به معرفی مربی  ،در صورت تغییر مربی -6

 ر غیر اینصورت از شرکت اسب در مسابقات جلوگیري خواهد شد .خواهد بود . د

ر اسب د مبنی بر شرکت یا عدم شرکتمستندات مورد قبول به ارائه موکول ثبت نام و شرکت اسبهاي وارداتی دوسال به باال  -7

 .می باشدنها آو ریتینگ مسابقات خارج از ایران 

معرفی مالک حقیقی الزامی می باشد .پس از ثبت مالک حقیقی بر عملکرد هر اسب ،   بمنظور انجام کنترلهاي الزم و نظارت -8

 در سامانه اسبدوانی مالک  مجاز به ثبت نام اسب در جدول مسابقات به نام سایر افراد می باشد . 

غییرات ثبت شده تاساس بر و نیز معاونت فنی فدراسیون سوارکاري اسبدوانی  سازمانهرگونه تغییر در مالکیت اسب باید در  -9

 ثبت شود .اسب و یا پاسپورت در شناسنامه 

محرومیت هر اسب طبق مقررات در هر یک از میادین کشور مانع از ثبت نام و شرکت آن اسب طی دوره محرومیت در  -10

 می باشد مگر آنکه حکم محرومیت صراحتاً طور دیگري مقرر دارد .  نیز میادین دیگر

 روز نمی تواند بیش از یک بار در مسابقات شرکت کند .هر اسب در یک  -11

 اسبدوانی  درصورت نیاز و بنا به تشخیص معاونت انجام مسابقه آن هفتهچنانچه مسابقه یک هفته به هر دلیلی برگزار نگردد ،  -12

با اسبهاي  اولویت ثبت نام در اینصورت .موکول خواهد شدقبل به هفته بعد هفته با ثبت نام مجدد در همان بازه هاي ریتینگی 

  .به عمل خواهد آمدمجدد ثبت نام  هفتۀ پیاپی لغو شود  2در صورتی که مسابقات  ثبت نام شده در هفته قبل میباشد.

  می باشد . کلیه اسبها در مسابقات منوط به تاییدیه هویتی از طرف معاونت فنی فدراسیون شرکت -13

 اسیون سوارکاري  انجام می گیرد.توسط فدر  DNAمراحل اجراي تست  -14

 از اسب هاي کمتر از دوسال ثبت نام بعمل نخواهد آمد . -15

می توانند با پرداخت تعرفه هاي سالیانه نسبت به ثبت طرح رنگ  لباس چابکسواران اسب خود طبق ضوابط اسب مالکین  – 16

 .دستورالعمل اجرائی متعاقبا تهیه و اعالم خواهد شد تعریف شده در دستور العمل اجرایی اقدام نمایند .

رکت کرده ر عنوان شه تحت نظر فدراسیون بهراسا توسط و یا هر اسبی که در مسابقات غیر از مسابقات رسمی برگزار شده  -17

  .رسمی را نخواهد داشت باشد حق شرکت در مسابقات 
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هذا سایر مقررات این آیین ـــــموارد زیر نیز باید لحاظ گردد مع رباسب هاي ع براي نام نویسی و شرکت در مسابقات -18

 نامه در خصوص مسابقات اسب هاي عرب نیز جاري خواهد بود.

 ند.ب عرب ایران به ثبت رسیده باشـسابقات می بایست قبالٌ در تبارنامه اســـــکلیه اسب هاي عرب جهت شرکت در مالف) 

 باشند. DNAابقات را دارند که هم خود و هم پدر و مادرشان داراي تاییدیه تست ـــ) تنها اسب هایی حق شرکت در مسب

یا شناسنامه ورت پاسپ ثبت شده دری پیروي کند و باید با اسم ــــت از قوانین بین المللــــ) نام گذاري اسب ها در ایران می بایسج

 در مسابقات شرکت نمایند.

) از کشور مبدا در کتاب تبارنامه Export Certificateارایه گواهی صادرات ( ) کلیه اسب هاي وارداتی می بایست ضمند

روز) وارد کشور  90ند مسابقه و به طور موقت (کمتر از چبه جز اسب هایی که جهت انجام یک یا  ،ایران ثبت و عضو شده باشند

 شده باشند.

 اسبهاي نژاد عرب مسابقات خود را از سه سالگی شروع میکنند.  -ح

 5اده م

 شرایط برگزاري مسابقات

توسط ساعت پس از پایان ثبت نام جدول رده بندي شده مسابقات  24مدیراجرائی مسابقات موظف است حداکثر  -1

 منتشر نماید. رسمی معاونت اسبدوانیاز طریق سامانه  کمیته هندیکابري فدراسیون سوارکاري را

راس می  16و حداکثر  6در هر دوره از مسابقات با توجه به ظرفیت برگزاري حداقل  ثبت نام شدههاي  تعداد اسب -2

 باشد .

و یک راس اسب به هر علتی  ثبت شده باشدراس اسب  6 دورهر جدول یا دفترچه مسابقات در در صورتیکه در  : 11تبصره 

راس در  5تر از ا کمبرگزاري مسابقه بدر شرایط خاص  .د مسابقه با پنج راس برگزار می شودمحروم و یا در مسابقه شرکت ننمای

 .بال مانع است و معاونت اسبدوانی یت فنی صورت تائید هئ

 .هر اسب مبتدي جهت شرکت در مسابقات می بایست گواهی قبولی تست دپار را اخذ نماید -3

 دپار از درب جلویی نمی باشند. به  ها در هیچ صورت مجاز به ورود اسب -4
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ها در قسمت جلویی دپار را ندارند و در صورت  حق گرم کردن و آماده سازي اسبقبل از شروع مسابقه سواران ـچابک -5

 واران کسچابتخلف مشمول جریمه طبق نظر کمیته اجرائی مسباقات خواهند بود. 

اقدام ها بت به گرم کردن اسبــمت پشت دپار نســـدر محوطه تعیین شده و محصور شده توسط نوار در قسمی بایست  

 .نمایند 

 دیگری هرگونه وسیله ارتباطو  هو کلیه افرادي که در پشت دپار حضور دارند حق استفاده از تلفن همراچابکسواران  -6

همچنین مسئولین و  شده خواهند بود. را ندارند و در صورت تخلف از این ماده مشمول جریمه تعیین در پشت دپار

 کارگران پشت دپار حق شالق زدن اسبها را ندارند و درصورت مشاهده مشمول جریمه خواهند بود.

 .ر میدانسرکالنتدر محوطه دپار را نداشته مگر در موارد استثنائی طبق تائید کتبی  هیچ یک از مربیان حق حضور -7

 ریق کنترل میکروچیپ تائید هویت شوند.کلیه اسبهاي شرکت کننده  می بایست در مانژ نمایش از ط -8

 اعالم شماره میکروچیپ در برنامه مسابقات الزامی است . -9

و پوشش  کفش لباس فرممربیان و افرادي که به منظور اسب گردانی در میدان حضور پیدا می نمایند مستلزم رعایت  -10

ري آنها در میدان جلوگیصورت از حضور د و در غیر ایننمی باش نیز رفتار حرفه اي مناسب و شایستهو  رسمی مناسب

 .خواهد شد

اشند کاله ایمنی و جلیقه محافظ ) می ب -شلوار سفید –چابکسواران ملزم به استفاده از پوشش استاندارد شامل ( چکمه  -11

 جلوگیري خواهد شد .مسابقه ودر صورت عدم رعایت از حضور آنها در میدان 

اي بیمار و یا تائید گردد .از شرکت اسبهکتباً مسابقه توسط دامپزشک میدان سالمت کلیه اسبها بایستی قبل از شروع   -12

 جلوگیري بعمل خواهد آمد .مسابقه آسیب دیده طبق گواهی کتبی دامپزشک میدان 

در صورت اعتراض مالک یا مربی به تشخیص دامپزشک میدان موضوع جهت اظهارنظر نهایی به هئیت فنی مسابقات  : 12 تبصره

 میدهد لیکن در هرحال نظر  دامپزشکهیأت فنی مسابقات با حضور دامپزشک مسئول میدان تشکیل جلسه  ارجاع می گردد.

 .میدان در اینمورد بایستی مد نظر قرار گیرد

 با حضور دامپزشک مجاز است . صرفا قات در هر میدانبرگزاري مساب  -13

سایر ودتر از ز در صورتیکهشرکت آن اسب در مسابقه می باشد و چنانچه اسبی به هر دلیل از دپار خارج نشود بمنزله عدم -14

 از مسابقه حذف خواهد شد.  مسابقات دپار خارج شود با توجه به نظر هیئت فنیاسبها از 
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ه کدر پایان هر دوره فقط اسب اول به منظور اهداء جوایز و تجلیل از مالک و مربی و چابکسوار در جایگاه مخصوصی   -15

 به همین منظور پیش بینی می گردد قرار خواهد گرفت .

بیل : ق هدایایی بعنوان یادبود از می تواند  مجري مسابقات ،عالوه بر جوایز نقدي تعیین شده ، در مسابقات گروه ها  -16

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

 عوامل اجرایی  و هیچ یک از باشد میدر روز مسابقه  بر اساس قرعه کشی توسط هیئت فنیدپار مبناي قرار گرفتن اسبها در  -17

پار درا نخواهند داشت مالک و یا مربی می تواند در صورت درخواست در محل قرعه کشی حق تغییر شماره هاي تعیین شده 

 د داشت.نحضور پیدا کند معهذا حق هیچگونه دخالت و یا اظهار نظري نخواه

نمی  مجازدر صورت عدم شرکت هر اسب، دپار اختصاص یافته خالی می ماند و جابجایی شماره دپار براي سایر اسب ها  -18

  باشد .

دم شرکت اسب قبل از تست دامپزشکی در روز مسابقه چنانچه بدون عذر موجه و بدون تایید دامپزشکان مورد وثوق ع •

کمیته دامپزشکی فدراسیون سوارکاري باشد تخلف محسوب شده و گزارش آن جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به هیئت 

 فنی مسابقات ارجاع خواهد شد . 

کی در روز مسابقه بدون عذر موجه و بدون تایید دامپزشک مسئول میدان باشد عدم شرکت اسب بعد از تست دامپزش •

 تخلف محسوب شده و گزارش آن جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به هیئت فنی مسابقات ارجاع خواهد شد . 

 

 محرومیت هر اسب طبق مقررات در هر یک از میادین کشور مانع از ثبت نام و شرکت آن اسب طی دوره محرومیت در -19

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

 در مسابقه آن هفته نمی باشد .توسط کمیته اجرائی اسب  دادن آن ثبت نام اسب دلیل قطعی شرکت  -20

مسابقات  یوانسازمان اسبدمیدان اسبدوانی بایستی داراي حداقل استانداردهاي الزم وشرایط برگزاري مناسب طبق تائید  -21

حوظ نظر لرادر درجه اول مو اسب هاي شرکت کننده مسائل ایمنی وحفاظتی چابکسواران  سازمان اسبدوانیبدیهی است  باشد .

فدراسیون سوارکاري کشور و یا حسب مورد سازمان اسبدوانی میتوانند میادین مسابقات در داخل کشور را  قرار خواهد داد.

براساس ائینامه خاصی با در نظر گرفتن شرایط استاندارد بودن هر میدان، امکانات داخل میدان، وجود جایگاه ویژه، وجود 

 ز و غیره رده بندي نماید.تسهیالت براي تماشاگران، میزان درامد ساالنه، سطح جوای

لزامی امسابقه حضور آمبوالنس و تکنسین هاي پزشکی جهت کمک هاي اولیه براي حوادث احتمالی میدان براي انجام   -22

 .است 
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 براي حفظ امنیت مسابقات حضور نیروهاي انتظامی الزامی است . -23

و یا هیئت انی سازمان اسبدو صورت نیاز در اختیارتادر از مسابقات الزامی است  کامل براي بررسی مسائل میدانی تهیه فیلم -24

 قرار گیرد .فنی و یا هیئت استیناف 

دقیقه بر اساس اعالم سرکالنتر میدان به  پنجحداکثر مهلت زمانی براي ورود هر اسب به دپار پس از ورود آخرین اسب  -25

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

بیش از دوبار به دپار وارد و سپس مجدداً خارج شود بنحویکه باعث ایجاد تاخیر غیر مسابقه ه اسبی قبل از شروع چنانچ -26

 متعارف در شروع مسابقه طبق نظر سرکالنتر میدان گردد از شرکت درآن دوره مسابقه حذف میشود .

تا نیم کیلو کسر وزن چابکسوار از وزن تعیین شده قابل اغماض و بیشتر از آن موجب حذف اسب از رده بندي مقام آن  -27

 دوره می گردد . 

 ترکمن ، کرد ، عرب و دره شور بصورت جداگانه )دوخون (مسابقات اسبدوانی کشور براي نژادهاي تروبرد ، غیر تروبرد  -28

دهی اسبها  وزن تعریف شده است. هندیکاپري وریتینگ اسبها آنها در آئین نامهرده بندي برگزار میشود که روش امتیازات و

 منحصرا توسط کمیته هندیکاپري تعیین میگردد و هرگونه تغییر در اوزان تعیین شده توسط افراد غیر از کمیته مجاز نمیباشد. 

 6ماده 

 و رده بندي مسابقات  ریتینگ 

 می شود. نژادهاي مختلف بصورت مجزا و بر اساس شرایط این آئین نامه برگزارمسابقات اسبدوانی بر اساس 

 الف ) نژادها 

 نژادها عبارتند از :

رف از ط در آیین نامه ور و سایر نژادهایی کهـبچه خزر و دره شــــ،  عرب ، تروبرد ، کرد ، اس (دوخون ) ترکمن ، غیر تروبرد

 .اسائی از نظر نژادي قرار می گیرندفدراسیون سوارکاري مورد شن معاونت فنی
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 ریتینگ و رده بندي )ب 

نحوه رده  براي اطالع ازخواهند شد. و وزن دهی اسبهاي شرکت کننده در مسابقات توسط تیم هندیکاپري رده بندي و ریتینگ 

  بندي و ریتینگ مسابقات به نسخه عمومی و نسخه کامل آیین نامه هندیکاپري و ریتیتگ مراجعه شود.

 

 7ماده 

 مسافت مسابقات 

 مسافت مسابقات به شرح زیر می باشد :

 متر . 1700متر تا  1000له از اره هاي دوسک -1

 متر . 2400تا  1000از  بزرگسالو هاي سه ساله  اسب -2

ائی مسابقات رو مدیر اج معاونت اسبدوانی، رئیس کمیته هندیکاپريتعیین مسافتهاي هر دوره از مسابقات با نظر   : 13 هتبصر

  .می باشد که قبل از شروع مسابقات هر فصل اعالم خواهد شد

 8ماده 

 وزن سوارکار : 

ز استاندارد هاي براي اطالع ابعهده کمیته ریتینگ و هندیکاپري میباشد. صرفا تعیین وزن اسبهاي شرکت کننده در مسابقات 

 گ مراجعه شود. ندیکاپري و ریتیوزنی و اوزان مجاز به نسخه عمومی و نسخه کامل آیین نامه هن
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 9ماده 

 چابکسواران : 

 ي می شوند. (براي اطالع از جزییات آوانسچابکسواران به سه گروه مبتدي ، نیمه حرفه اي و حرفه اي تقسیم بند  -1

 هاي وزنی رده هاي مختلف رجوع شود به  جدول دو آیین نامه هندیکاپري و ریتینگ)

ا اخذ مجوز بدر مسابقات بشرط ارائه مجوز جابکسواري از کشور متبوع و غیر مقیم شرکت چابکسواران غیر ایرانی  -2

مسابقات مجاز می باشد. کارت سوارکاري چابکسواران  و یا حسب مورد فدراسیون سوارکاري سازمان اسبدوانیاز 

 صادر می گردد. سازمان اسبدوانی فدراسیون سوارکاري و یا حسب موردغیر ایرانی مقیم کشور توسط 

سال تمام می باشد . مالك تعیین سن شناسنامه و یا کارت  14حداقل سن چابکسواران بمنظور شرکت در مسابقات  -3

 ملی آنان می باشد .

سال تمام به منظور شرکت در مسابقات بایستی رضایتنامه کتبی والدین و یا قیم قانونی خود را به  18چابکسوران زیر 

 سازمان اسبدوانی مسابقات ارائه نمایند. در غیراینصورت حق شرکت در مسابقات را نخواهند داشت .

سازمان موفق به اخذ مجوز چابکسواري از  چابکسواران پس از کسب موفقیت در دوره هاي آموزشی مربوطه -4

 خواهند شد . اسبدوانی

سوء پیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر می باشند  ارائه گواهی عدم رکاري چابکسواران موکول بهاتمدید کارت سو -5

سال  18ي براي افراد باال و یا گواهی اشتغال به تحصیل  همچنین ارائه گواهی پایان خدمت و یا معافیت غیر پزشکی

 الزامی است .

 کلیه چابکسواران الزامی می باشد.داشتن بیمه حوادث براي شرکت در مسابقات براي  -6

ار موظف است قبل از سوار شدن در مسابقات نسبت به دریافت مجوزات الزم اقدام نماید و می سوارکار یا چابکسو

بایست اطمینان حاصل کند که مهلت بیمه نامه فدراسیون پزشکی ورزشی وي منقضی نشده باشد در غیر اینصورت 

قوقی و هیچ مسئولیت ح در مقابل هر اتفاق احتمالی شخص چابکسوار مسئول بوده و مجري یا فدراسیون سوارکاري

 یا کیفري را در مقابل چابکسواران نخواهند داشت .
 

لباس و  ،از وسائل حفاظتی و امنیتی از قبیل کاله، چکمه، شالق  ان در طول برگزاري مسابقات بایستیچابکسوار -7

غاتی که لباس چابکسواران نبایستی داراي عالئم تبلیغاتی باشد، مگر تبلی جلیقه استاندارد چابکسواري استفاده نمایند.

 از طرف سازمان برگزاري براي اسپانسر مسابقات تعیین شده باشد.
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 خواهد بود.سهم چابکسواران از جایزه مسابقات ده درصد  -8

ی ابکسواران صادر مبراي چ و یا حسب مورد فدراسیون سوارکاري کارت سوارکاري که از طرف سازمان اسبدوانی -9

در صورت انجام تخلف و احراز ان، کارت سوارکاران براي  گردد حداکثر براي مدت دو سال معتبر خواهد بود.

بطال ا طبق نظر کمیته انظباطی فدراسیون سوارکاري و یا حسب مورد توسط کمیته فنی معاونت اسبدوانیمدت معین 

 خواهد گردید. 

یئت و یا هسازمان اسبدوانی  طرفکت در کالس هاي توجیهی و بازآموزي که ازچابکسواران موظف به حضور و شر -10

هر فصل رد جلسهسه بیش از رموجه چابکسواران در یعدم حضورغ می باشند وبرگزار می گردد برگزاري مسابقات 

سه اي مدت ق کارت چابکسواري آنان بریتعل یامیلیون ریال و بیست تا حداکثر بمبلغ تعلق جریمه  مسابقات موجب

 ماه خواهد شد.

را بمنظور شرکت در مسابقه ندارند و در صورتیکه چنین دریافت هیچگونه وجهی از مالک و چابکسواران حق مطالبه  -11

مه و یا ق جریو اثبات شود موجب تعل گزارشو یا فدراسیون سوارکاري مان اسبدوانی زسا بهامري از طرف مالکین 

 .خواهد شدو یا فدراسیون سوارکاري آنان طبق تصمیم سازمان  د تعلیق کارت چابکسواريحسب مور
. 

 10ماده 

 مربی  

 شرایط مربیگري : 

حسب مورد  و یا سازمان اسبدوانیاز  مربیگريو داراي گواهی معتبر بودهاقامت قانونی داراي مربی باید تبعه ایران و یا   -1

. تمدید کارت مربیگري مربیان موکول به شرکت آنان در کالسهاي آموزشی است که از باشدفدراسیون سوارکاري 

 برگزار می شود.و یا حسب مورد از طرف هیئت اجرائی مسابقات طرف سازمان اسبدوانی 

 سال تمام بوده و بایستی سواد خواندن و نوشتن را داشته باشد . 25حداقل سن مربیگري  -2

 د.باشي منوط به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر می رتمدید کارت مربی گ -3

 الزامی می باشد. براي مربیان ایرانی ارائه گواهی پایان خدمت یا معافیت از خدمت -4

سازمان اسبدوانی صادر می شود حداکثر فدراسیون سوارکاري و یا حسب مورد توسط ارت مربیگري که از طرف ک -5

 ل اعتبار دارد.براي مدت دوسا
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 داشتن نمره قبولی در امتحان و یا مصاحبه حضوري در معاونت اسبدوانی .  -6

 ن کالس ها  ه شرکت در آمربیان موظف ب ،در صورت تشکیل کالس هاي مربیگري و یا  توجیهی -7

اکثر به تا حدتعلق جریمه جلسه از کالس ها در هر فصل از مسابقات موجب   سهبیش ازمی باشند و غیبت غیر موجه در

 .تعلیق کارت مربیگري بمدت شش ماه خواهد شدیا مبلغ سی میلیون ریال 

  و ثبت آن در سازمان اسبدوانی کشور قرار داد فی مابین خود و مالک نعقادمربی موظف به ا  -8

 می  باشد .و تا زمان تشکیل ان در فدراسیون سوارکاري 

 مربی بایستی همواره مسئول موارد زیر باشد: -9

 خودتغذیه، مدیریت ، حفاظت و امنیت اسبهاي تحت نظر -الف

انجام کلیه اقدامات پیش گیرانه بمنظور جلوگیري از قرار گرفتن اسب در معرض مواد ممنوعه و مغایر قوانین و  -ب

 مقررات

 براي اسبهایش  لجات خود سراطالع داشتن از اثرات احتمالی معا -ج

 راي نگهداري اسب را داشته و تجربه کافی براي نگهداري اسب را داشته باشد.مربی بایستی امکانات اولیه الزم ب -10

 داراي حسن شهرت بوده و سابقه کیفري نداشته باشد.بایستی مربی  -11

ن عالئم و در صورت مشاهده ای مربی بایستی توانائی هاي الزم براي تشخیص عالئم اولیه بیماري و درد اسب را داشته باشد-12

 .مپزشک مربوط تماس بگیردو از معالجه اسب بدون نظر دامپزشک خودداري نمایدبالفاصله با دا

 11ماده 

 جوایز 

ا حسب و یاسبدوانی  معاونتخالص در آمدهاي هر میدان بر اساس سوابق قبلی توسط جایزه پایه در اول هر سال با توجه به  -1

 تعیین و ابالغ میگردد .مورد فدراسیون سوارکاري 

نحویکه تفاوت تعیین گردد بو نیز درجه بندي میادین مسابقات و رده بندي اسبها  ریتینگمیزان جوایز بایستی با توجه به  -2

منطقی بین جوایز اختصاص یافته به اسبهاي امتیاز پائین و امتیاز باال وجود داشته باشد. اسبهاي شرکت کننده در مسابقات گروه 

 برخوردار خواهند بود. و کاندیشن از جوایز باالتري
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ته و می توانند یکدوره مسابقه یا یک هفو یا حسب مورد فدراسیون سوارکاري اسبدوانی  معاونتاسپانسرها به شرط تائید  -3

سازمان  امور مالی  وجهدر ، قبل از شروع مسابقه رابه شرطی که معادل جایزه تعیین شده تقبل نمایند بیشتر مسابقات را بنام خود 

 د .نپرداخت نمایو یا فدراسیون سوارکاري  اسبدوانی

دایاي غیر ه عالوه بر جوایز نقديو یا حسب مورد هیئت اجرائئ مسابقات  اسبدوانی معاونتبا تایید  اسپانسرها می توانند -4

 د .ناهدا کن اسب برنده مربی ، چابکسوار و مالکبه نقدي 

 می شود . انجام و یا فدراسیون سوارکاري اسبدوانی معاونتقبلی با هماهنگی  صرفا اسپانسر توسط هدایا اهداي -5

 اهدا کند .برنده اول بر جوایز نقدي شنل ، کاپ یا هردو را براي اسب  هاسپانسر می تواند عالو -6

 برگزاري و فنی مسابقات را ندارد . هیچگونه دخالت در امورحق اسپانسر  -7

 12ماده 

 وایز:نحوه پرداخت ج

 جایزه اسب براساس جدول ذیل تعیین میگردد :

 سوارکار مربی مالک عنوان
 10 30 60 سهم جایزه (درصد)

 

اد را دمالک و مربی براساس قرارداد فی مابین می توانند سهم جایزه خود را به روش دیگري تعیین و یک نسخه از قرار -1

 تحویل نمایند.و حسب مورد فدراسیون سوارکاري جهت روش پرداخت جایزه به سازمان اسبدوانی 

 بهنگ و دریافت نتایج دوپیتحقق جایزه  اعالمپس از صرفا کلیه جوایز پرداختی به مالکین ، مربیان و سوارکاران   -2

 حساب بانکی آنها واریز می گردد و پرداخت جایزه بصورت نقدي ممنوع است.
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 13ماده 

 جرایم و تخلفات

 گانه جرایمدسته بندي شش 

تمامی جرایم و تخلفات (به استثناي جرایم استفاده از داروهاي ممنوعه که در بخش جداگانه اي در این آیین نامه مشخص شده 

مه و جریاست)  در دسته هاي شش گانه زیر (جداول زیر) دسته بندي شده و مطابق ضوابط تعریف شده در جداول مستوجب 

 هستند.محرومیت 

 محرومیت با توجه به شدت عمل خالف و مطابق جداول اعمال می گردد.ترکیب جریمه و  -1

 .مسئولیت دریافت جرایم فنی بعهده معاونت اسبدوانی می باشد  -2

 جرایم مختلف می توانند ذیل یکی از انواع تخلف یا ذیل چند عنوان تخلف به طور همزمان دسته بندي و جریمه گردند.  - 3

 مشخص گردیده و با توجه به آن مد نظر قرار خواهد گرفت. زیر ه و مدارك مورد نیاز در جداول بازوي قانونی اعمالی جریم - 4

جرایمی جدیدي که در لیست تخلفات وجود نداشته باشند اما در یکی از شاخه هاي جرایم شش گانه دسته بندي شوند  - 5

 رار می گیرند. نوع تخلف مورد جریمه ق گرفتنمربوطه و با در نظر  انضباطی توسط کمیته

و مالکین در لیست هاي جداگانه تعریف شده و بر اساس نوع و درجه  مسئولین اجرائی مسابقاتجرایم مربیان، چابکسوارن،  - 6

 تخلف اعمال قانون خواهند شد. 

سی هاي به ردر مورد جرایمی که ذیل چند عنوان می توانند دسته بندي شوند، کمیته اعمال کننده بر اساس تحقیقات و بر - 7

 قرار دهد. و اعمال عمل آمده می تواند تخلف مربوطه را ذیل یک یا چند عنوان مورد تفسیر 

 این گروه جرایم و تخلفات مشمول مالکین، مربیان، چابکسواران و اعضاي کمیته برگزاري مسابقات می باشد. - 8
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اعمال  جریمه محرومیت نحوه اعمال نوع درجه
قانون 
 توسط

 سقف میانه کف سقف میانه کف

 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

رفتار 
 مجرمانه

به صورت 
ترکیبی 

 "و"جریمه 
 محرومیت

شش 
 ماه

دوازده 
تا 

بیست 
و چهار 

 ماه

مادام 
 العمر

برابر 
جایزه 
اول 

کالس 
 یک

دو 
برابر 
 جایزه
اول 

کالس 
 یک

به 
تشخیص 
کمیته 

انضباطی 
و در 

صورت 
نیاز با 
نظر 

خواهی از 
کمیته 
معاونت 
 اسبدوانی

کمیته 
انضباطی 
فدراسیون 
 سوارکاري

 :حداقل مدارك مورد نیاز براي جرایم درجه یک
 گزارش کمیته فنی مسابقات

 یا
 گزارش یا تایید ناظر منتخب فدراسیون سوارکاري

 یا
 گزارش یا تایید یک نفر از روساي کمیته هاي زیر نظر معاونت اسبدوانی

 یا
 گزارش یا تایید مدیر اجرایی

 
جرایم درجه یک (رفتار مجرمانه): رفتارهایی که در اجتماع  و فارغ از محیط هاي ورزشی، مصداق تعریف 

 جرم، فساد و تبهکاري تلقی شده و مستوجب کیفر است.
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نحوه  نوع درجه
 اعمال

 اعمال قانون توسط جریمه محرومیت
 سقف میانه کف سقف میانه کف

نحوه  نوع رجه
 اعمال

اعمال  جریمه محرومیت
قانون 
 توسط

 سقف میانه کف سقف میانه کف

 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 رفتار ضد
 اجتماعی

به صورت 
ترکیبی 
جریمه 

 "و"
 محرومیت

شش  سه ماه
 تا

دوازده 
 ماه

 بیست
و 

چهار 
تا سی 

و 
شش 

 ماه

برابر 
جایزه 
اول 

کالس 
 دو

برابر 
جایزه 
اول 

کالس 
 یک

دو برابر 
 جایزه
اول 

کالس 
 یک

کمیته 
فنی 

معاونت 
اسبدوانی 
و یا ارجاع 

 به
کمیته 

انضباطی 
فدراسیون 
 سوارکاري

 :مورد نیاز براي جرایم درجه دوحداقل مدارك 
 گزارش کمیته فنی میدان

 یا
 گزارش یا تایید ناظر منتخب فدراسیون سوارکاري

 یا
 گزارش یا تایید یک نفر از روساي کمیته هاي زیر نظر معاونت اسبدوانی

 یا
 گزارش یا تایید مدیر اجرایی

 یا
 گزارش یا تایید سر کالنتر ارشد 

 
(رفتار ضد اجتماعی): رفتارهایی که در اجتماع  و فارغ از محیط هاي ورزشی، تعریف جرایم درجه د.و 

 رفتار ضد اجتماعی، ضد اخالقی و در تضاد با عرف فرهنگی تلقی شده.
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 رفتار غیر
 ورزشی

به صورت 
ترکیبی 
جریمه 

 "و"
 محرومیت

شش 
 هفته

سه 
ماه تا 
شش 

 ماه

دوازده 
تا 

بیست 
و 

چهار 
 هفته

جایزه 
اول 

کالس 
 پنج

برابر 
جایزه 
اول 

کالس 
 سه

برابر 
جایزه 
اول 

کالس 
 سه

کمیته فنی معاونت 
 اسبدوانی و یا ارجاع به

کمیته انضباطی 
 فدراسیون سوارکاري

 :براي جرایم درجه سهحداقل مدارك مورد نیاز 
 گزارش کمیته فنی میدان

 یا
 گزارش یا تایید ناظر منتخب فدراسیون سوارکاري

 یا
 گزارش یا تایید یک نفر از روساي کمیته هاي زیر نظر معاونت اسبدوانی

 یا
 گزارش یا تایید مدیر اجرایی

 یا
 گزارش یا تایید سر کالنتر ارشد 

 
ورزشی): رفتارهایی که در تمامی محیط هاي ورزشی، رفتار غیر ورزشی و خالف تعریف جرایم درجه سه (رفتار غیر 

 مبانی و اصول پهلوانی و ورزش تلقی می شود.
 

 

 

 

 جریمه محرومیت نوع درجه
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نحوه 
 اعمال

اعمال  سقف میانه کف سقف میانه کف
قانون 
 توسط

 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

رفتار غیر 
 حرفه اي

به صورت 
ترکیبی 
جریمه 

 "یا" "و"
 محرومیت

یک  دو هفته
تا دو 

 ماه

سه 
ماه تا 
چهار 

 ماه

نصف 
جایزه 
اول 

کالس 
 پنج

جایزه 
اول 

کالس 
 پنج

برابر 
جایزه 
اول 

کالس 
 سه

کمیته 
فنی 

 میدان  
 

 :مورد نیاز براي جرایم درجه چهار مداركحداقل 
 

 نفر از اعضاي کمیته فنی میدان دوگزارش یا تایید 
 یا

 منتخب فدراسیون سوارکاريگزارش یا تایید ناظر 
 یا

 گزارش یا تایید یک نفر از روساي کمیته هاي زیر نظر معاونت اسبدوانی
 یا

 گزارش یا تایید مدیر اجرایی
 یا

 گزارش یا تایید سر کالنتر / سرکالنتر ارشد
ش تعریف جرایم درجه چهار (رفتار غیر حرفه اي): رفتارهایی که خالف اصول و مبانی حرفه اي  در ورز

 به طور کلی و  ورزش اسبدوانی به صورت خاص ورزش تلقی می شوند.
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نحوه  نوع درجه
 اعمال

اعمال  جریمه محرومیت
قانون 
 توسط

 سقف میانه کف سقف میانه کف

 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

رفتار غیر 
 فنی

به صورت 
ترکیبی 
جریمه 

 "یا" "و"
 محرومیت

چهار  دو هفته
تا 

شش 
 هفته

چهار 
هفته 
تا سه 

 ماه

یک 
سوم 
جایزه 
اول 

کالس 
 پنج

 نصف
جایزه 
اول 

کالس 
 پنج

برابر 
جایزه 
اول 

کالس 
 پنج

کمیته 
فنی 
 میدان

 :مورد نیاز براي جرایم درجه پنج مداركحداقل 
 

 گزارش یا تایید یک نفر از اعضاي کمیته فنی میدان
 یا

 گزارش یا تایید ناظر منتخب فدراسیون سوارکاري
 یا

 روساي کمیته هاي زیر نظر معاونت اسبدوانی گزارش یا تایید یک نفر از
 یا

 گزارش یا تایید مدیر اجرایی
 یا

 گزارش یا تایید سر کالنتر / سرکالنتر ارشد
اسبدوانی  و آیین نامه   تعریف جرایم درجه پنج (رفتار غیر فنی): رفتارهایی که خالف اصول و مبانی فنی

 .هاي مربوط به این رشته تلقی میگردد
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نحوه  نوع درجه
 اعمال

اعمال  جریمه محرومیت
قانون 
 توسط

 سقف میانه کف سقف میانه کف

 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

رفتار 
سهل 
 انگارانه

به صورت 
ترکیبی 
جریمه 

 "یا" "و"
 محرومیت

یک 
 هفته

دو تا 
چهار 
 هفته

چهار 
تا 

هشت 
 هفته

یک 
 دهم

جایزه 
اول 

کالس 
 پنج

یک 
پنجم 
جایزه 
اول 

کالس 
 پنج

یک 
سوم 
جایزه 
اول 

کالس 
 پنج

سر 
کالنتر 
 ارشد

 :حداقل مدارك مورد نیاز براي جرایم درجه شش
 

 گزارش یا تایید یک نفر از اعضاي کمیته فنی میدان
 یا

 گزارش یا تایید ناظر منتخب فدراسیون سوارکاري
 یا

 گزارش یا تایید یک نفر از روساي کمیته هاي زیر نظر معاونت اسبدوانی
 یا

 اجرایی گزارش یا تایید مدیر
 یا

 گزارش یا تایید یکی از اعضاي ارشد کمیته اجرایی
تعریف جرایم درجه شش (رفتار سهل انگارانه): رفتارهایی که ناشی از عدم اطالع یا سهل انگاري در 

 انجام دقیق قانون، آیین نامه ها و موازین و عرف هاي موجود در ورزش اسبدوانی باشد.
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 : مصادیق جرایم  14ماده 

 

 جرایم مربیمصادیق  -1

بی
مر

 

 نوع جرم
 5 رفتار غیر مجاز در داخل گیت استارت

 3 شرط بندي مربی
 4 بر هم زدن نظم میادین تمرین

 6 حضور دیر هنگام اسب در میدان
 6 ترك محل معین شده براي مربیان بدون کسب اجازه از کالنتر میدان

رژه ي مقابل جایگاه و پشت عدم همکاري با کالنتران در رژه پادوك، 
 استارت

6 

 5 عدم رعایت نوبت در ورود اسب به دپار
 4 فرستادن اسب به میادن با ابزار غیرمجاز

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

2 

 4 میادین ورزشی در روز مسابقهعدم پوشش و رفتار خالف عرف در 
 4 تحویل هرگونه تجهیزات غیر مجاز به سوارکار

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

1 

درخواست از سوارکار براي کنترل اسب و جلوگیري از نمایش حداکثر 
 عملکرد در مسابقه (کشیدن اسب)

1-2- 

 1 مثبت یا منفیدوپینگ 
حضور در محدوده حصار میدان مسابقه بعد از زمان استارت و پیش از پایان 

 مسابقه
5 

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

4 

 6 ورزشیخوشحالی غیر متعارف و/یا دون از شان میادین 
به همراه داشتن و یا نگهداري هرگونه اسلحه سرد و گرم یا تجهیزات غیر 

 مجاز در محل نگهداري اسبها و اسکان مربیان
1 
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همراه داشتن هرگونه داروي غیرمجاز یا مواد مخدر در محل نگهداري اسبها 
 و اسکان مربیان

1 

 1 انجام هرگونه رفتار خالف قانون، اخالق، شرع، عرف و عفت عمومی 
استفاده غیر ضروري، اغراق آمیز و خشن از تجهیزات در هر مقطعی  از 

 تمرین یا مسایقه
5 

 -1 تالش براي هرگونه اقدام فریبکارانه
 استفاده از زبان اهانت آمیز، تهدید آمیز، اتهام آمیز، غیر محترمانه و غیر

 ورزشی در قبال مالکین،
 ربیان و تماشاگران در فضاي حقیقی و مجازيم 

1 

استفاده از زبان اهانت آمیز، تهدید آمیز، غیر محترمانه، اتهام آمیز و غیر 
ول برگزاري، اعضاي تیم کالنتري، هندیکاپر، کالنتر ئورزشی در قبال مس

رسمی نهاد  استارت، داوران، کمیته فنی، مسیول وزن کشی و مقام هاي
 اسبدوانی در فضاي حقیقی و مجازي

1-2- 

 -2-1 رفتار خشن و برخورد فیزیکی در روز مسابقه و حین تمرین
 3-2 رفتار مخل نظم و آراماش در میادین ورزشی

ایجاد مزاحمت، تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب از طریق تلفنی و 
ر مربیان، مالکین و مجازي در قبال مسیولین، دست اندرکاران و سای

 چابکسوارن

1 

 5 همراه داشتن و صحبت با تلفن همراه پس از ورود به میدان
کشف  هرگونه صرف الکل یا/و هرگونه  مواد مخدر در طول مسابقات و 

 تمرین
1-2 

هرگونه شرط بندي غیر مجاز در فضاي مجازي و حقیقی بر روي اسبهاي 
 مربی در آن داراي اسب استخود یا سایر اسبهاي مسابقه اي که 

2-1 

محرز شدن هرگونه ارتباط حضوري، تلفنی و مجازي با افراد درگیر در شرط 
 بندي غیر قانونی

1 

 4 عدم شرکت در دوره ها، کارگاه و کالس هاي الزامی
 1 دریافت رشوه به منظور تبانی، تغییر در نتایج مسابقات و ...

 2-1 چابکسوار به صورت عمدي (منجر به تغییر نتیجه)دادن دستور اشتباه به 
 2-1 هرگونه اقدام عمدي که منجر به کاهش عملکرد اسب در مسابقه گردد

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

5 

 5 خونریزي و لنگش اسب قبل یا بعد از مسابقهعدم اطالع مصدومیت، 
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 4  در مسابقه اسب مصدوم عمدي شرکت دادن
 3-4 عدم تبعیت از دستورات استارتر یا سر کالنتر

ثبت نام صوري که منجر به عدم شرکت اسب در مسابقه بدون گواهی 
 دامپزشک باشد

5 

 5 ورود به باکس استارت غیر از باکس تعیین شده
 1 مشارکت  و اقدام  در تعویض یا جعل هویتی یا نژادي اسب

 1 شرکت دادن اسب در مسابقه توسط مربی محروم به نام مربی دیگر مربی
اقدام به تحریک دیگر مربیان و مالکین جهت کارشکنی و ایجاد خلل در روند 

 اجرایی مسابقات 
2 

 

 جرایم چابکسوارمصادیق  -2

 

وار
س

بک
چا

 

 نوع جرم
با بیش از یک مالک/مربی براي سوار شدن اسب در یک دور از  توافق

 مسابقه
3 

 2-1 هر گونه شرط بندي غیر مجاز چابکسوار 
 5 عدم هدایت صحیح (غیر عمدي)

 5 حضور دیر هنگام در میدان به نحوي که باعث تاخیر در انجام مسابقه گردد
 6 از کالنتر ترك محل معین شده براي چابکسواران بدون کسب اجازه

 4 عدم همکاري در وزن کشی
 6 اضافه وزن (باالتر از دو کیلو)

 4 نداشتن حداقل وزن مصوب طبق وزن کشی بعد از مسابقه
استفاده از تجهیزات غیر مجاز (مانند شوکر، مهمیز، شالق نامتعارف و 

 موارد مشابه به تشخیص کمیته کالنتران)
3 

 6 عدم استقاده از جلیقه ایمنی 
عدم رعایت پروتکل لباس چابکسواري /+/  استفاده از تجهیزات زیر سطح 

 استاندارد ( شلوار، چکمه یا کاله مناسب و موارد مشابه)
6 

 5 سواري بی احتیاط
 4-3 سواري بی احتیاط منجر به حادثه یا تغییر نتیجه

 4-3 شالق زدن به سوار یا اسب رقیب
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 4 پیچیدن، سد راه یا ضربه زدن به اسب رقیب
 1-2 منجر به تغییر نتیجه -شالق زدن به سوار یا اسب کناري

 2-1 منجر به تغییر نتیجه - -پیچیدن، سد راه یا ضربه به اسب کناري 
 6 انجام حرکات غیر متعارف  قبل از خط پایان 

 4 نتیجه)کم کاري عمدي در سواري ( منجر به تغییر 
 4 شالق زدن به محدوده از سر تا جدوگاه اسب

 5 شالق زدن در دویست متر اول
 4 استفاده غیر ضروري، اغراق آمیز و خشن از شالق
 5 کشیدن دهنه و کاستن غیر ضروري سرعت اسب 

 4 منجر به تغییر نتیجه  -کشیدن دهنه و کاستن غیر ضروري سرعت اسب 
تر یا سبک تر به نظر رسیدن در هر مرحله از وزن تالش براي سنگین 

 کشی
4 

 5 تماس فیزیکی پیش از وزن کشی بعد از مسابقه
استفاده از زبان اهانت آمیز، تهدید آمیز، اتهام آمیز، غیر محترمانه و غیر 

 ورزشی در قبال سایر
 مربیان و تماشاگران در فضاي حقیقی و مجازي

1-2- 

اهانت آمیز، تهدید آمیز، غیر محترمانه، اتهام آمیز و غیر استفاده از زبان 
ورزشی در قبال مسیول برگزاري، اعضاي تیم کالنتري، هندیکاپر، کالنتر 
استارت، داوران، کمیته فنی، مسیول وزن کشی و مقام هاي رسمی نهاد 

 اسبدوانی ر فضاي حقیقی و مجازي

1-2- 

 -2-1 رفتار خشن و برخورد فیزیکی 
 3-2 ار مخل نظم میادین ورزشیرفت

ایجاد مزاحمت تلفنی و مجازي براي مسیولین، دست اندرکاران و سایر 
 مربیان، مالکین و چابکسوارن

1-2-
3 

 3-2 رفتار دور از شان میادین ورزشی 
ارتکاب به رفتار غیر ورزشی، ناجوانمردانه و خشن در تمام موقعیت ها 

 ورزشی)(شامل فضاهاي خارج از میادین 
2-3 

 6 همراه داشتن تلفن همراه در داخل پیست مسابقه
 2-1 تست مثبت دوپینگ -اعتیاد به مواد مخدر و داروي نیروزا

محرز شدن هرگونه ارتباط حضوري، تلفنی و مجازي با افراد درگیر در 
 شرط بندي غیر قانونی

2-1 
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اسب در مقامی عدم عبور عمدي از اسبهاي پیش رو یا تالش براي توقف 
 خاص

1-2 

 3 سواري در حالت غیر طبیعی روحی و جسمی
 5 عدم شرکت در دوره ها، کارگاه و کالس هاي الزامی

 ازاسب قبل یا بعد درخواست یا دریافت هرگونه وجه نقد جهت سوار شدن 
 مسابقه

4 

 2-1 دریافت رشوه به منظور تبانی، تغییر در نتایج مسابقات و ...
 5 جهت ناگهانی در مسیر تغییر

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

5 

 5 عدم اطالع مصدومیت، خونریزي و لنگش اسب قبل یا بعد از مسابقه
تجهیزات و بدون عدم معرفی به مسیول وزن کشی جهت وزن کشی با 

 تجهیزات قبل و بعد از کورس
5 

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

5 

 5-4 توقف بدون عذر موجه در مسیر مسابقه
 5 عدم تبعیت از دستورات استارتر، کالنتر ، یا سر کالنتر

 5 متر اول 200هدایت نا مناسب یا حرکت اریب در 
 5 ورود به باکس غیر از باکس تعیین شده
 4-3 از دست دادن عمدي یا عدم حمل شالق

 6 از دست دادن سهوي شالق 
 1 دریافت رشوه به منظور تبانی، تغییر در نتایج مسابقات و ...

 6 بلند کردن دست بیشتر از ارتفاع شانه
 5 به اسب شالق متوالی 8زدن بیش از  
 4 از یک شالق همراه داشتن بیش 
 4 زدن  شالق پس از خط پایان 
 5 پایان پرتاب کردن شالق هنگام عبور از خط 
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 جرائم مالک :  -3

نی معاونت اسبدوانی توسط کمیته فمربی یا چابکسوار به منظور سوء استفاده و تغییر نتیجه  باجرائم مربوط به تبانی مالک الف) 

مطابق دسته بندي تخلفات شش گانه مستوجب دریافت جریمه و یا محرومیت خواهد فدراسیون سوارکاري و یا کمیته انضباطی 

 بود.

ت اسب همچنان به قوت خود باقیست. شرکت مجدد اسب در مسابقات موکول محرومیاسب ،در صورت تغییر مالکیت   )1-الف

 یه میادین کشور اجرا خواهد شد.. این محرومیت در کلو جریمه خواهد بودبه سپري شدن مدت محرومیت 

مطابق اري فدراسیون سوارکهرگونه تخلف مالک می تواند توسط کمیته فنی معاونت اسبدوانی و یا کمیته انضباطی  )2-الف

 د.محرومیت شواعمال دسته بندي تخلفات شش گانه تفسیر و  مطابق جداول شش گانه مستوجب دریافت جریمه و یا 

 اي اجرایی : جرایم پرسنل و نیروه-4

توجب مطابق دسته بندي تخلفات شش گانه تفسیر و مس مسابقات و نیروهاي اچرائیکمیته فنی اعضاي هرگونه تخلف توسط 

باطی فدراسیون سوارکاري اعمال خواهد رایم و محرومیت ها توسط کمیته انضاین ج .میشوددریافت جریمه و یا محرومیت 

 گردید.

 15ماده 

 ممنوعه از مواد نیروزا و  جرائم استفاده

منوع می باشد بشرح زیر است مالك المللی اسبدوانی م بینو مقررات داروهاي ممنوعه که مصرف آنها برابر ضوابط  جرائم

 استفاده از داروهاي ممنوعه نتایج آزمایشات تست دوپینگ طبق مقررات کمیته ضددوپینگ فدراسیون سوارکاري خواهد بود.

 داروهاي ممنوعه (دوپینگ )دول جرایم ج

 جریمه مربی  اسب محرومیت  دفعه  گروه 
 و صیانت فرهنگی  معرفی به کمیته اخالقبرابر جایزه اول +  2 هفته محرومیت  6 باراول یک
 و صیانت فرهنگی معرفی به کمیته اخالق برابر جایزه اول +  3 هفته محرومیت  8 باردوم یک
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 و صیانت فرهنگی معرفی به کمیته اخالقبرابرجایزه اول +   4 محرومیت هفته 12 بارسوم یک
 

 و صیانت فرهنگی معرفی به کمیته اخالقبرابر جایزه اول +  2 هفته محرومیت 6   باراول دو
 و صیانت فرهنگی معرفی به کمیته اخالقرابر جایزه اول+ ب 3 هفته محرومیت  8 باردوم دو
 و صیانت فرهنگی ایزه اول + معرفی به کمیته اخالقبرابر ج  4 هفته محرومیت  12 بارسوم دو

 

 و صیانت فرهنگی معرفی به کمیته اخالق+  اول معادل جایزه اسب هفته محرومیت  4  باراول  سه 

 و صیانت فرهنگی معرفی به کمیته اخالق+  اول برابر جایزه اسب 2 هفته محرومیت 5 باردوم سه

 و صیانت فرهنگی اسب اول  + معرفی به کمیته اخالقبرابر جایزه  3 محرومیتهفته  6 بار سوم  سه
 

 و صیانت فرهنگی اسب اول + معرفی به کمیته اخالق معادل جایزه هفته محرومیت  2 باراول  چهار
 یو صیانت فرهنگ معرفی به کمیته اخالق+ اول جایزه اسب دو برابر  هفته محرومیت 3 باردوم چهار
 یو صیانت فرهنگ اخالقسه برابر جایزه اسب اول + معرفی به کمیته  هفته محرومیت  4  بار سوم   چهار

 معرفی به کمیته اخالق و صیانت فرهنگی چهار برابر جایزه اسب اول+ هفته محرومیت 5 بار چهارم چهار

 

 اول جایزه اسب  2/1 یک هفته محرومیت باراول پنج
  اول جایزه اسب معادل  هفته محرومیت دو باردوم  پنج

 

 معرفی خواهند شد  . سوارکاريو صیانت فرهنگی از طرف ریاست محترم فدراسیون  اعضاي کمیته اخالق – 14تبصره 

به بیش از حد نصاب هاي فوق، اعمال گروه هاي اول، دوم و سوم در صورت تکرار استفاده از داروهاي ممنوعه  -15تبصره 

 . بودخواهد سوارکاري فدراسیون  انضباطیجرائم براي اسب و مربی طبق نظر کمیته 

ر همچنین تغییر مالکیت اسب د محرومیت اسب از شرکت در مسابقات با پرداخت جریمه مربی از بین نمی رود . - 16 تبصره

 براي اسب نخواهد شد. تطی دوره محرومیت باعث از بین رفتن دوره محرومی
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شرکت مجدد مربی مشمول جریمه منوط به تسویه جریمه با تایید نهایی معاونت اسبدوانی امکان پذیر خواهد بود  – 17تبصره 

. 

ر مدت دت فرهنگی  و کمیته انضباطی فدراسیون سوارکاري  و صیان از طرف کمیته اخالقمربی محروم شده  -18تبصره 

درصورت استفاده مالکین از مربیان درطی  .محرومیت حق هیچگونه دخالتی در آماده سازي اسب در میدان مسابقه نخواهد داشت

 دوران محرومیت ازشرکت اسبهاي آن مالک در مسابقات جلوگیري بعمل خواهد آمد .

ونه و پرداخت هرگ پس از اعالم نتایج آزمایشات دوپینگ صورت خواهد گرفتصرفا پرداخت جوایز مسابقات  - 19 تبصره

ایج در صورت طوالنی شدن غیر متعارف اعالم نت دوپینگ ممنوع است. وجه علی الحساب به مالکین و مربیان قبل از اعالم نتایج 

 ر فدراسیون سوارکاري امکان پذیر خواهد بود .آزمایشات دوپینگ پرداخت وجه علی الحساب فقط با نظ

 در صورتیکه نتیجه آزمایشات اسب برنده مثبت اعالم شود ، جایزه آن اسب به اسب بعدي تعلق میگیرد. – 20تبصره 

 اعمال خواهد شد.طبق گزارش ازمایشگاه  Aنمونه  نتایج دوپینگاعالم  پس ازمحرومیت اسب بالفاصله   -21تبصره 

اب بانکی صرفا بایستی به حسو حق الزحمه پرسنل اجرایی مربیان و سوارکاران  ، پرداخت جوایز مسابقات به مالکین -22تبصره 

 انان واریز گردد و هرگونه پرداخت وجه نقد به اشخاص مذکور ممنوع است. 

  دریافت وجه هرگونه جرایم با تایید نهایی معاونت اسبدوانی امکان پذیر می باشد . – 23تبصره 

 16ماده

 اعتراضات و رسیدگی 

ربوط به (بجز در موارد م تعیین شده میدانی جرائممالکین ، مربیان و چابکسواران میتوانند موارد اعتراض خود را نسبت به  -1

جهت  ابقات مدیر اجرایی مس کتباً به ) و نیز جرایم تعیین شده از طرف کمیته انضباطی فدراسیون سوارکاري  جرایم دوپینگ

 . الم گرددر گرفته و نتیجه اعقرا از طرف هیئت استیناف و پژوهش  تسلیم نمایند تا مورد رسیدگی معاونت اسبدوانیارائه به 

اعتراضات به نتایج آزمایشات دوپینگ : در صورتیکه مربیان و یا مالکین اسب نسبت به نتایج آزمایشات اسب خود معترض -2

روز  7کتباً بانضمام مبلغ تعیین شده براي بررسی و آزمایش مجدد نمونه حداکثر ظرف مدت  باشند می بایست اعتراض خود را

دراسیون فبه و یا حسب مورد در سایت رسمی فدراسیون سوارکاري پس از اعالم نتیجه دوپینگ در سایت رسمی اسبدوانی 
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نه ازمایش و دریافت هزیکمیته ضددوپینگ فدراسیون سوارکاري حسب مورد و پس از اعالم اعتراض  .تسلیم نمایند سوارکاري

 نسبت به ارسال نمونه دوم به آزمایشگاه تعیین شده اقدام خواهد نمود.مجدد توسط فدراسیون 

زله ابالغ اسبدوانی بمن اونتفدراسیون سوارکاري و یا مع اعالم نتایج دوپینگ و کلیه جرائم و احکام صادره از سایت رسمی-3

 حکم به متخلف می باشد.

 17ماده 

 موارد ممنوعه : 

 انجام وظیفه نمایند و هدر آن دور جرائیتوانند در پست هاي ا افرادي که خود مالک اسب دونده در یک دوره باشند نمیالف) 

  .مدیر اجرایی باید شخص دیگري را در آن دوره به آن سمت بگمارد

 را نخواهند داشت و صرفا برابر دستور العمل هاي صادره مالکین و مربیان و سوارکارانگویندگان حق تعریف و تمجید از ب)

 موظف به تفسیر و گزارش مسابقه می باشند و بایستی از حاشیه پردازي و نقد خودداري کنند . از طرف مدیر اجرایی

 18ماده 

 سایر مقررات:

پس از  پیش بینی وبر اساس آئین نامه مالی و معامالتی فدراسیون سوارکاري  از مسابقات و هزینه هاي هر فصل هابودجه درآمد

 تصویب رئیس فدراسیون سوارکاري اجرا  می گردد.

فدراسیون سوارکاري رسید که پس از ابالغ توسط  تصویب هیئت رئیسهتبصره به  23ماده و   18مل بر  این آیین نامه مشت   

 جرا خواهد بود.ریاست فدراسیون سوارکاري الزم اال
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