
 
 

 5931سال  های کشورلیگ پرش با اسب باشگاه مقررات نامه و  آئین
 

را تهیه  فوقنامه آئین ،در لیگ پرش با اسب فدراسیونو  هاشگاهبا روابط تحکیم به منظور سوارکاری فدراسیون

آن  یو در اجرانسبت به آن پایبند بوده  ی حاضر در لیگهاباشگاه الزم است. است و به اجرا گذاشته نموده و تنظیم

 .داشته باشندفدراسیون همکاری نزدیک با سازمان لیگ نیز  اهتمام ورزیده و
 

 :هاباشگاه( 1ماده 

بر اساس ضوابط سازمان تربیت بدنی به شرکت کنند که  سوارکاری گیتوانند در مسابقات لیم ییهاباشگاه -1/1

 .شندتأسیس و مجوزهای الزم را داشته باسوارکاری عنوان باشگاه 

ها ملزم به که براساس آن باشگاه گیو سازمان ل باشگاه نیاست ب یتوافق فدراسیون سوارکاری گیشرکت در ل -2/1

 :خواهند بود ریموارد ز تیرعا

 .قوانین و مقررات فدراسیون سوارکاری( الف

                               .                                                    گیسازمان لو ضوابط مقررات ( ب

 .ی ابالغی فدراسیونهانامه نییآ( ج

 دیمورد تائ گیکه توسط سازمان ل یونیزیو پخش تلو یمال تیحما ،یتجار یقراردادها لیهرگونه توافق از قب( د

 .گرفته باشد رقرا

 .و صداقت رفتار کنند یال درستها در کمباشگاه ریو سا گیدر قبال سازمان ل دیا باهدر تمام موارد باشگاه -3/1

 

 :ضوابط و شرایط عقد قرارداد باشگاه با سوارکار (2ماده 

ها برای شرکت در لیگ پرش با اسب فدراسیون هرگونه تشکیل تیم و نقل و انتقال سوارکاران در سطح باشگاه -1/2

 .نامه صورت گیردسوارکاری بایستی براساس عقد قرارداد و مطابق ضوابط این آئین

ها و سوارکاران مؤظفند براساس فرم تهیه شده از سوی فدراسیون سوارکاری قراردادی که حداقل مدت باشگاه -2/2

تاریخ شروع و خاتمهه همکهاری بایهد    . )آن نیم فصل مسابقاتی و حداکثر یک فصل است تنظیم و مبادله نمایند

 (باتوجه به زمان فصل نقل و انتقاالت در قرارداد ذکر شود

توانند برای تعویض سوارکار از میان سوارکاران آزاد با رعایت مقررات مربوطهه در  های عضو لیگ میباشگاه -3/2

مشروط بر آنکه تقاضای خود را دقیقاً در تاریخ اعالم شده نقل و انتقهاالت بهه   . نیم فصل قرارداد منعقد نمایند

 .سازمان لیگ فدراسیون سوارکاری جهت رسیدگی تسلیم نمایند

توانند در صورت داشتن جای خالی فقط تا پایان فصل نقل و انتقهال نفهرات کسهری خهود را از میهان      ها میتیم -4/2

 .سوارکاران آزاد معرفی و قرارداد منعقد نمایند



های غیر محهل  سوارکارانی که در حال گذراندن خدمت مقدس سربازی هستند بایستی برای عضویت در باشگاه -5/2

 . ارائه نمایند نیروهای مسلح رابدنی نامه کتبی از سوی تربیتخدمت خود موافقت

-نکرده مشخصخود را  فهینظام وظ تیکه وضع سربازانیو عقد قرارداد با  رشیها موظفند از پذباشگاه هیکل:تذکر

در صورت عدم ارائه گواهی مذکور سوارکار و مدیریت باشگاه مسئول عواقب ناشی از ) .ندینما یارداند خود

تواند از شرکت این سوارکار در مسابقات جلوگیری بعمل میسوارکاری فدراسیون سازمان لیگ و  بودهن آ

 (آورد

باشند کهه تهیم تشهکیل شهده تحهت      ها میها فقط در صورتی مجاز به استخدام سوارکاران سایر استانباشگاه -6/2

مجهاز بهه در اختیهار گهرفتن     فقهط  د عنوان باشگاه باشد و چنانچه تیم تحت عنوان هیئت اسهتان تشهکیل گهرد   

 .تواند استفاده نمایدها نمیباشد و از سوارکاران سایر استانسوارکاران استان خود می

 .داد منعقد نمایندرقرا بزرگسال سوارکار خارجی 2با  حداکثر توانندهای عضو لیگ میها و تیمباشگاه -7/2

ت قانونی از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسهالمی ایهران و   سوارکاران خارجی در صورت انجام اقداما: 1رههتبص

 .ها را دارندپلیس مهاجرت و اتباع خارجی اجازه عضویت در تیم

انعقاد قرارداد با سوارکاران خارجی صرفاً پس از طی نمودن مراحهل قهانونی برابهر ضهوابط و مقهرارت      : 2رههتبص

فدراسیون پزشکی ورزشهی امکهان    گه صحت و سالمت ازداشتن بر وی المپیک سازمان تربیت بدنی و کمیته ملّ

  .پذیر است

گردد مجاز  به در اختیار گرفتن سوارکار خهارجی در ترکیهب   هایی که تحت عنوان هیئت استان تشکیل میتیم :تذکر

 .تیم خود نمی باشند

 تیئه رداد در محهل ه با حضهور دو طهرق قهرا    یستیمورد نظر با میو سرپرست با ت یمرب کن،یعقد قرارداد باز -8/2

 .شود لیامضاء و اثر انگشت آنها تحص ،در دفتر قراردادها ثبتصورت گرفته و استان  سوارکاری

و  یصهور  یقراردادها و اعتبار بوده یباشد دارا شده فدراسیونو ممهور به مهر  دیکه به تائ ییفقط قراردادها -9/2

 .خواهد بود آن عهده امضاءکنندگانهقراردادها ب نیا تینخواهد داشت و مسئول یاعتبار گونهچیه هامیت یداخل

 گ،یه ، یک نسخه به سازمان لفدراسیونت استان و ئنسخه تنظیم شده که پس از ثبت در دفتر هی 4قرارداد در  -11/2

 .خواهد مانداستان ت ئو یک نسخه نزد هی سوارکارنسخه به باشگاه طرق قرارداد، یک نسخه به  یک

 

 :و سوارکاران هاتیم ها،شگاهشرایط با (3ماده 

سوارکار برای شرکت در لیگ فدراسیون سهوارکاری در مهلهت تعیهین شهده معرفهی       5تواند حداکثر هر تیم می -1/3

 .نماید

های عضو لیگ اجازه استفاده از سوارکار رده سنی جوانان در ترکیب تهیم خهود بهه تعهداد دلخهواه را      باشگاه -2/3

 .دارند

 .ها اجباری استسوارکار جوان و یا یک سوارکار خانم در ترکیب تیم وجود یک: 1تبصهره

 .باشدمی( 1374 سال متولد)سال  19سن سوارکار جوان حداقل : 2تبصهره

هها را بها مشهکل روبهرو     نامه بخصوص در مورد سن سوارکاران که ترکیب تیمتخلف در اجرای مفاد این آئین: تذکر

 .جریمه نقدی خواهد شد سازد باعث محرومیت تیم از لیگ و



توانند با توجه به مقررات مشروحه در قرارداد در مسابقات لیگ ثبهت نهام و   نیز می( بزرگسال و جوان)بانوان  -3/3

 .ها را همراهی نمایندتیم

سهوارکار را   یکتواند حداکثر فدراسیون سوارکاری می 1394هر باشگاه مطابق لیست رنکینگ بزرگساالن سال  -4/3

 .رنکینگ در ترکیب تیم خود داشته باشد و یک سوارکار از ده نفر دوم نفر اول 11از 

نفر از ده نفر دوم رنکینهگ   2اگر تیمی از ده نفر اول رنکینگ در ترکیب خود نداشت این اجازه را دارد که   :1 رههتبص
 .استفاده نماید

 از( 4/2مهاده   1تبصهره  )ی از این اعضاء مطهابق  بایست یکمی .ثبت نام نمودنفر سوارکار  4با  یاگر تیم : 2تبصره 

 .رده سنی جوانان و یا سوارکار خانم باشد

هها مطهابق   در اسهتان بایستی به نام یک باشهگاه سهوارکاری    1395های متقاضی برای شرکت در لیگ سال تیم -5/3

 .نام هیئت استان خود ثبت نام نمایند و یا با( 1ماده )بندهای 

 .امکان تبلیغ را خواهند داشت 9ها فقط در قالب موارد مندرج در ماده ا اسپانسرهای تیمحامیان مالی ی -6/3

در هنگام برگزاری مسابقات تنها سرپرسهت تهیم   . ر را بعنوان سرپرست معرفی نمایندها بایستی یک نفباشگاه -7/3

سرپرسهت  . ی انجام خواهد شهد ها با وارتباط داشته باشد و نیز هماهنگیتواند با برگزارکنندگان مسابقات می

 .نفره تیم باشد 5 یتواند از اعضامی

ولهی بایسهتی ضهوابط و     .معرفی نمایندبرای حضور در لیگ توانند هر تعداد تیم که آماده دارند یها مباشگاه -8/3

 .شرایط این آئین نامه را کامالً رعایت نمایند

 .سوارکاران فقط اجازه حضور در یک تیم را دارند -9/3

 

  :نقل و انتقال سوارکاران (4ماده 

 .تواند تیم و باشگاه خود را آن هم در نیم فصل تغییر دهدهر سوارکار در طول یک فصل فقط یکبار می -1/4

 .سوارکار را تعویض و جابجا نمایند 2توانند ها در نیم فصل فقط میتیم -2/4

نامه از سوی باشگاه قبلی و درخواست کتبی از طرق یتای سوارکاران فقط با ارائه رضاامکان تعویض تیم بر -3/4

 .مدیریت باشگاه جدید میسر است

چنانچه قرارداد فی مابین باشگاه و سوارکار با رضایت طرفین فسخ گردد باشگاه و سوارکار بهدون هیچگونهه    -4/4

 .بودخواهد ( نیم فصل)قید و شرطی مجاز به استفاده از شرایط نقل و انتقال در زمان مجاز 

 .های رسیده بعد از پایان فصل نقل و انتقال به هیچ عنوان پاسخ داده نخواهد شدبه درخواست: تذکر

اند بایستی در فصل نقل و انتقال در صورت ادامه همکهاری بها   سوارکارانی که برای یک نیم فصل قرارداد بسته -5/4

 .رارداد منعقد کنندم خود قرارداد جدید تنظیم نمایند و یا  با باشگاه دیگری قتی

از طریق موارد مشهروحه   تواند پیش از پایان قراداد به عضویت باشگاه دیگری درآید، مگرهیچ سوارکاری نمی -6/4

 .فوق الذکر

بها  )ش در تیم دچار آسیب دیدگی شدید و یا نقص عضهو و یها بیمهاری    اچنانچه سوارکاری در دوران عضویت -7/4

وت گردد بطوریکه تا پایان فصل ادامه همکهاری و همراههی وی بها تهیم وجهود      و یا ف( تأیید فدراسیون پزشکی

 .باشدزمان مینداشته باشد تیم مربوطه مجاز به جایگزین نمودن سوارکار جدید در هر 



در صورت تخلف شخصی سوارکار در مسابقات که تیم در آن دخالتی نداشته و حکم محرومیت از سوی کمیته  -8/4

تواند مزایای مدت محرومیهت را پرداخهت ننمایهد    رکار خاطی صادر شده باشد، باشگاه میانضباطی برای سوا

 .امکان پذیر است( نیم فصل)ولی جایگزینی سوارکار با فرد دیگر فقط در زمان مجاز 

 .در هر زمان بالمانع است هاتیم انسرپرستمربیان و جابجائی و انعقاد قرارداد با فسخ،  -9/4

 

 

  :هات و ثبت نام تیممسابقا( 5ماده 

در تهیم  نفهری کهه    5میهان  در مسابقات لیگ سرپرست تیم در زمان ثبت نام ههر یهک از مسهابقات بایسهتی از      -1/5

 .ها محاسبه خواهد شدفقط امتیاز آن معرفی ورا  نفر خواهد بود 4یا  3که  تیم اصلی خود. عضویت دارند

فهت و جهایزه انفهرادی    بندی تیمی قرار خواهنهد گر کنند فقط در ردهها را همراهی میسوارکاران جوانی که تیم -2/5

 .نخواهند داشت

 .سوارکاران در هنگام ثبت نام در هر یک از مسابقات بایستی اسب تیمی خود را دقیقاً مشخص نمایند -3/5

اسهت   شهده  در سایت فدراسیون ثبهت نهام  که توسط سرپرست تیم  ها به ترتیبیتیم سوارکاران ،مسابقاتدر  -4/5

 .گردندکشی میقرعه

تا قبل از بازدید از مسیر مسابقه امکان پذیر است و با شهروع بازدیهد از   و یا ارنج تیم  اسب تغییرات سوارکار، -5/5

 .مسیر تغییرات و جابجایی انجام نخواهد شد

بنهدی اسهب خهود مطهابق ضهوابط و مقهررات       ردهشهرایط، سهالمتی و   سوارکاران شخصاً موظف به رعایهت   -6/5

گونهه  با شهروع مسهابقه و اعهالم نظهر از سهوی داوران و دامپزشهکان مسهابقات ههیچ        . باشندفدراسیون می

 .وجود ندارددر تیم جایگزینی برای اسب و سوارکار 

 .ندمی توانند از تمامی اسبها به جز اسبهای مبتدی در مسابقات لیگ استفاده نمایسوارکاران  -7/5

لیهگ   بنهدی در رده بهرای هها  سوارکاران تیمخطا و زمان  و خواهد شد انجام(یک راندی)مسابقات لیگ بصورت  -8/5

  .گرددمحاسبه می

هها در زمانبنهدی   مسابقات توسط فدراسیون سوارکاری با توجه به شرایط در تهران و یها سهایر اسهتان    محل -9/5

 .مناسب اعالم خواهد شد

از سهوی فدراسهیون    یتیم ملّه  به عنوان به مسابقات برون مرزیاز یک تیم بازیکن  2 حداقل امدر صورت اعز -11/5

مسهابقه را بهه زمهان دیگهری     آن  سهازمان لیهگ   ،سوارکاری که با تاریخ مسابقات لیگ عیناً تداخل داشته باشد

موعود مقهرر برگهزار    مسابقه در نمودهباشگاه که به صورت کتبی اعالم در صورت تمایل لذا . نمایدموکول می

 .خواهد شد

 . مطابق قوانین ملّی عمل خواهد شد... و هااسب و سن سایر مقررات در مورد سوارکار، لباس، رده بندی -11/5

-و وجهود برنامهه   بروز مشکالت پیش بینی نشدهسازمان لیگ مجاز است برنامه مسابقات لیگ را در صورت  -12/5

 .های خاص تغییر دهد

هایی که در مسابقات لیگ شرکت می کنند حداقل می بایسهت یهک مسهابقه را در اسهتان خهود برگهزار       استان: تبصره

 .نمایند

 

 :ها در لیگبندی تیمچگونگی رده (6ماده 



ههای کشهور براسهاس مجمهوع امتیهازات کسهب شهده در تمهامی         قهرمان مسابقات لیگ باشهگاه قهرمان و نایب -1/6

 .مشخص می شود 5/6مسابقات تیمی لیگ مطابق بند 

 .گرددبرگزار میمسابقه برگزار  11 طی در 1395لیگ سال  -2/6

 . ضریب خواهند داشت امتیازات ها،این ردهکه با توجه به بوده  Cو  C1مسابقات  رده -3/6

مقام سهوم مسهاوی   قهرمان و نایب ،ها برای مشخص شدن تیم قهرماندر پایان لیگ در صورتی که امتیازات تیم -4/6

تعهداد نایهب   ای حاصهل نشهد   اگهر نتیجهه   وکنهد  های برتر را مشخص مهی مقام هاتیم ابتدا تعداد قهرمانی .دبو

 .گرفتخواهد  قرارها مالک تیم قهرمانی

ها تا آخر یک امتیاز امتیاز کسر و مابقی تیم 2بوده و تیم دوم  3+ ها تیم تعداد امتیاز تیم اول در لیگ بر اساس -5/6

  .شودکسر می

 5/1سانتیمتر ضریب  131خواهند داشت و برای مسابقه با ارتفاع یک سانتیمتر ضریب  125مسابقات با ارتفاع 

 .لحاظ خواهد شد

 :باشدتیم در لیگ شرکت کرده باشند، امتیازات بدین شرح می 7اگر : مثال

 امتیاز   5    :  مقام پنجم     امتیاز   11    :  مقام اول 
 امتیاز   4     : مقام ششم     امتیاز   8    :  مقام دوم 

 امتیاز   3   :   مقام هفتم     امتیاز   7   :  مقام سوم 
 امتیاز   1  :  تیم اخراجی     امتیاز   6:  مقام چهارم 

در صورت برابری خطا و زمان دو یا چند تیم، امتیاز آنها با هم جمع و تقسیم بر تعداد شهده و بهه ههر یهک از      -6/6

امتیهاز در نظهر گرفتهه خواههد شهد و      ( 1)های اخراجی به تنهایی یک شود و برای هر کدام از تیمها داده میمتی

 .تیمی که در هر یک از مسابقات شرکت نکند امتیازی نخواهد داشت

و  داشهت خواههد  حضور  در تمامی مسابقات لیگ یک نفر به عنوان نماینده رسمی سازمان لیگ در محل مسابقه -7/6

گهزارش خهود    مسابقه نظارت داشته و در پایان ...و هاتیم اعضایها، کشی تیمر نحوه برگزاری مسابقه، قرعهب

 .نمایدهای مربوطه تنظیم و به سازمان لیگ ارسال میرا در فرم

در محهل   سهوارکاری ههای فدراسهیون   و سیاست نامه لیگآئینکلیه تصمیماتی که نماینده سازمان لیگ برابر   -8/6

 .برگزاری مسابقات اتخاذ نمایند معتبر و الزم االجراست

 

 :جوایزو ها هزینهتعهدات مالی، ( 7ماده 

ریال است که بایستی توسط مدیر باشگاه و یا سرپرسهت   111/111/41نام هر تیم در لیگ ثبت ورودیه و مبلغ -1/7

 .تیم هنگام ثبت فرم قرارداد سوارکاران به فدراسیون پرداخت شود

یک فقره چک تضهمینی بهه    ،های شرکت کننده در لیگ بایستی به هنگام ثبت نام و ارائه مدارک تیم خودباشگاه -2/7

ریال در وجه فدراسیون سوارکاری بصورت ودیعه و ضمانت جهت شرکت در مسهابقات بهه    111/111/51مبلغ 

 .سازمان لیگ تحویل نموده و رسید دریافت دارند

 .ریال جریمه در نظر گرفته خواهد شد 111/111/5مبلغ لیگ مسابقات در هر یک از  تیمدرصورت عدم حضور : تذکر

این مبلغ فقط به سرپرست تیم تحویل خواهد شهد  . جوایز به شرح ذیل اهداء خواهد شد ،در پایان مسابقات لیگ -3/7

 .ها ندارددخالتی در نحوه تقسیم و یا اهدای آن به سوارکاران تیم و فدراسیون هیچگونه



:سوم تیم               ریال 111/111/71 :دوم تیم              ریال 111/111/111 :اول  تیم 
 ریال 111/111/51 

 .شد اهدا خواهدها به تیمنیز های کشور جایزه روز در مسابقات لیگ قهرمانی باشگاه -4/7

:تیم سوم               ریال  111/111/21 :تیم دوم              ریال  111/111/31 :تیم اول 
 ریال 111/111/11 

که در  ییقراردادها .قرارداد را دقیقاً نوشته باشندباشگاه و سوارکار بایستی مبلغ ( شماره یک)در فرم قرارداد  -5/7

هنگام بروز اختالق احتمالی  .ثبت نخواهد شد فدراسیوندر  نشده باشد فاقد اعتبار بوده و دیآن مبلغ قرارداد ق

 .رارداد عمل خواهد شدمطابق ق

هر مبلغی که با توافق باشگاه و بازیکن در متن قرارداد قید شده باشد معتبر است و سایر توافقات جانبی فاقهد  : تذکر

های جانبی به عنوان جریمه از از کل مبلغ قرارداد و توافق %25  ت مشاهده تخلف مبلغردر صو .اعتبار میباشد

 .گردداخت میپرد گیسوی باشگاه به سازمان ل

 .فدراسیون سوارکاری در خصوص عدم انجام تعهدات طرفین قرارداد مطابق بندهای ذیل رسیدگی خواهد کرد -6/7

مطهابق فهرم   )ارد ماه پس از پایان لیگ امکان اعتراض وجود د حداکثر تا یک( 5/7بند )عدم پرداخت مبلغ قرارداد ( الف

 .(قرارداد شماره یک

 (.مطابق فرم قرارداد شماره یک)سوارکار در مقابل تیم تا پانزده روز پس از پایان هر مسابقه عدم انجام تعهدات ( ب

ههر یهک   . چنانچه بازیکن، مربی، سرپرست و باشگاه تعهدات خود را نسبت به طرق قرارداد خود انجام ندهند: تذکر 

 یریه گجهیدر صورت عدم نت رددتا رفع اختالق گتوانند موضوع را به صورت مکتوب به سازمان لیگ اعالم می

 .گرددرسیدگی شده و رأی نهایی صادرمی سوارکاری از طریق کمیته انضباطی فدراسیونمراتب 

 

 :اعتراضات (8ماده 

صهورت کتبهی   های حاضر در لیگ بایستی باعتراض نسبت به نحوه قضاوت و یا صالحیت سوارکاران و اسب -1/8

 .ریال توسط سرپرست تیم به هیئت داوران ارجاع شود 111/511/1غ ، همراه با مبل(با امضاء سرپرست تیم)

باشهد را  هها مهی  ها، سوارکاران و اسبهیئت داوران وظیفه دارند اعتراضات واصله که مربوط به صالحیت تیم -2/8

ن برگزاری مسابقه مطرح و رسیدگی نماینهد و سهایر اعتراضهات کهه     مسئوالنماینده سازمان لیگ و سریعاً با 

حداکثر ظرق مدت پنج روز پس به نماینده سازمان لیگ تحویل و ازی به رسیدگی در محل مسابقه را ندارند، نی

هها،  بعد از رسهیدگی بهه اعتهراض ههر یهک از تهیم      . )از وصول مورد بررسی قرار داده و نتیجه را اعالم نمایند

 (اعتراض دیگری مورد قبول نخواهد بود

در غیهر  . مبلغ دریافتی به سرپرست تیم معتهرض مسهترد خواههد شهد    . قرار گیردچنانچه اعتراض مورد تأیید  -3/8

 .گردداینصورت مبلغ مذکور به حساب فدراسیون منظور می

صالح جهت رسیدگی و اخذ در صورت تخلف و اشتباه از سوی داوران در نحوه قضاوت، موضوع به مراجع ذی -4/8

 .گرددتصمیمات الزم ارجاع می

 

 :اتتبلیغ (9ماده 

لبهاس سهوارکاران و لهوازم سهوارکاری تهیم خهود        یتوانند با رعایت ضوابط و شرایط زیهر بهر رو  ها میکلیه تیم

 .تبلیغات نمایند



 .سانتیمتر مربع بر روی یقه پیراهن سوارکاری 3به اندازه  -1/9 

 .های سوارکاری جدید به صورت عمودیسانتیمتر در سطح جلویی کاله 25×5 -2/9

 .گیر زینسانتیمتر در دو طرق عرق 21× 21 -3/9

 .سانتیمتر در دو سوی جل مورد استفاده اسب 41× 41 -4/9

 .سانتیمتر روی جیب سینه کت  8× 8 -5/9

بایسهت در ایهران نماینهدگی مجهاز     باشد میهای خارجی میها یا فروشگاههایی که مربوط به شرکتتبلیغات: 1تذکر

 .داشته باشند

  .رعایت شودشرایط کشور  شئونات اسالمی وها تبلیغات انجام الزم است در : 2تذکر

فدراسهیون   لیهگ  در مسهابقات ... ، پالکهارد و  ها تمایل داشهته باشهند تها موانهع    ها و تیمدر صورتی که باشگاه -6/9

ارائه خواهد شد پرداخهت   1395ای که برای سال بایستی هزینه آن را براساس تعرفهسوارکاری استفاده شود 

 .ایندنم

 .آمیزی و مورد تأیید قرار گیردمانع تبلیغاتی بایستی با هماهنگی کمیته لیگ فدراسیون طراحی و رنگ -7/9

 

 :مقررات انضباطی (11ماده 

های شرکت کننده در طول مسابقات با دخالت در امهور داوری و  چنانچه سرپرستان، مربیان و سوارکاران تیم -1/11

النتران و کادر رسمی مسابقه موجب تشنج و برهم زدن نظم مسابقات گردند و یا یا پرخاشگری به داوران و ک

 .در پی اینگونه اعمال با اخطار داوران روبرو شوند به کمیته انضباطی فدراسیون معرفی خواهند شد

ر زمان ، در هفدراسیون تواند با هماهنگی کمیته ضد دوپینگدوپینگ، سازمان لیگ می موضوعجهت مبارزه با  -2/11

 .های شرکت کننده را مورد آزمایش دوپینگ قرار دهدهای تیمبطور ناگهانی تعدادی از اسب

چنانچه سوارکاری اسب خود را برای آزمایش دوپینگ در زمان تعیین شهده حاضهر نکنهد نتیجهه محرومیهت       -3/11

 .گرددیبرای آن سوارکار و اسب در مسابقه منظور خواهد شد و به کمیته انضباطی معرفی م

 2مقهدار  ریهال   111/111/5مبلهغ  لیگ شرکت نکند ضمن جریمه به مسابقات ی که تیمی در هر یک از درصورت -4/11

 .نمره از کل امتیازات آن تیم کسر خواهد شد

ها در مصاحبه با رسانه ها، خهالق واقعیهت را مطهرح    چنانچه هر یک از سرپرستان، مربیان و سوارکاران تیم -5/11

 .ضوع از طریق کمیته انضباطی بررسی و مشمول تنبیهات انضباطی خواهند شدنمایند مو

گیری نامه و قوانین ملّی پیش بینی نشده است سازمان لیگ تصمیمدر مورد اتفاقات و مواردی که در این آئین -6/11

 .خواهد کرد

 

 .باشدمیعهده سازمان لیگ فدراسیون سوارکاری  هرگونه تفسیر این آئین نامه بر

 

 

 

 

 


