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هاي قبلـ  كـه در ايـن ارطبـا  ا      ـ با انتشار اين آئين نامه كليه دستورالعملهاو بخشنامه
 گردد.سوي فدراسيون ابالغ گرديده ا  درجه اعتبار ساقط م 

 باشد.االجرا م ال م 1/1/59ـ مفاد اين آئين نامه ا  طاريخ 
باشد، برگزاركنندگان مسـاباا،،  بين  نشده ـ در صورطيكه موردي در اين آئين نامه پيش

با در نظر گرفتن روح ور ش و در جهت منـاف  ور شـكاران    بايدداوران و مسئولين فن  
 گيري نمايند.طصميم
 شود.نم  آناطالع ا  اين ماررا، مان  اجراي  ـ عدم

 گيرد.ـ اين مجموعه ماررا، هر سال مورد با بين  قرار م 
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 بخش اول
 

 م ماررا، عمو
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 فصل اول
 

 مادمه و طعاريف
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 ـ مقدمه1ماده 
 

ـ منظور از وضع مقررات ملي ايجاد شرايطي مشخص و عادالنه و همسو بـا مقـررات   1ـ1

 باشد.المللي براي رقابت سواركاران در مسابقات داخل كشور ميبين

مسابقات ملزم به ـ كليه هيأتهاي سواركاري استانهاي سراسر كشور و برگزاركنندگان 2ـ1

 باشند.مي پرش با اسباجراي دقيق و اكيد مفاد اين مقررات در هنگام برگزاري مسابقات 

ـ باالترين مرجع پاسخگويي بـه كليـه ابهامـات ااتمـالي موجـود در ايـن مقـررات        3ـ1

از فدراسيون  بايدباشد. كه در صورت وجود هرگونه شك و ابهام فدراسيون سواركاري مي

 سب تكليف شود.سواركاري ك

تغييرات جديد )نسبت به چاپ قبلي( در اين مجموعه مقررات به شكل زيـرخ  دار   -1-4

 نشان داده شده است.
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 ـ تعاريف2ماده 
 
نمايد كه طحت نظار، يـك كميتـه   ـ رويداد: اشاره به يك دوره كامل مساباا،، قهرمانيها يا با يهاي  م 1ـ2

پذيرد )ط  يك يا چند رو ( و ا  يك ساعت پيش ا  شروع اولـين رده مسـاباا، آزـا  و    ه انجام م برگزاركنند
 يابد.نيم ساعت پس ا  اعالم نتايج آخرين مساباه طوسط هيأ، داوران پايان م 

كنندگان ط  آن رقابـت اـائز ماـام شـده و     كند كه شركتـ مساباه: اشاره به هر رده منفرد ا  رقابتها م 2ـ2
 نمايند.ايزه دريافت م ج
نمايـد كـه بـه طرطيـ  در مسـاباا، و يـا       ـ سري مساباا،: اشاره به طعدادي مساباه در يـك رشـته مـ    3ـ2

بندي نهاي  سواركار با طوجـه بـه   رويدادهاي مختلف و در ط  رو هاي متفاو، برگزار شده و در نهايت به رده
 انجامد )مانند قهرمان  كشور(نتايج اين سري م 

نمايد كه ـ گروه: اشاره به يك دسته خاص )ا  نظر سن  و يا جنس  و يا يك گروه خاص طعريف شده( م 4ـ2
 شود.مساباه و يا رويداد براي آنها برگزار م 

نمايد كـه برطبـم ماـررا،    يا گروه  ا  افراد م  هانهاد ،فدراسيون، هيأطهاـ كميته برگزاركننده: اشاره به 9ـ2
 نمايند.ري اقدام به برگزاري مساباه يا رويداد م مل  فدراسيون سواركا

برگـزار  پرش با اسـ   طعداد مساباا،  س: هيأطهاي سواركاري استانها براساهاطباه بندي هيأطهاي استان -2-6
 شده در هر سال ور ش  بشرح  ير طباه بندي م  شوند:

 سال برگزار نمايند اطالق م  شود.رويداد پرش با اس  در طول  11فعال: به استانهاي  كه بيش ا   -2-6-1
رويداد پرش با اس  و يا كمتر در طـول سـال برگـزار نماينـد      11نيمه فعال: به استانهاي  كه طعداد  -2-6-2

 اطالق م  شود.
 زير فعال: به استانهاي  كه رويداد پرش با اس  در طول سال برگزار نم  كنند. -2-6-3
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 فصل دوم
 

 رويدادها و مساباا،
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 ـ رويدادهاي ملي )جامهاي ملي، مسابقات قهرماني كشور(3ماده 
 
 برگـزار شـده و   هيـأ، اسـتانها  اطالق مـ  شـود كـه طوسـط فدراسـيون و يـا        رويداديـ رويداد مل  به 1ـ3

با طوجه بـه ماـررا، ملـ  فدراسـيون     ا  طريم هيأطها دعو، و  رسماكنندگان استانهاي مختلف كشور شركت
( مجا  به شـركت  2ـ3باشند. همچنين سواركاران خارج  با طوجه به بند )شركت در آن م سواركاري مجا  به 
لذا مساباا، مل  كه در طاويم هيأطها در مجم  عموم  و يا طوسـط فدراسـيون بـه     باشند.در اين مساباا، م 

 طصوي  نرسيده باشد بايست  با هماهنگ  فدراسيون به طاويم هيأ، افزوده شود.
نامه كتب  ا  فدراسيون متبوع خود و پس ا  موافات طوانند با در دست داشتن اجا هران خارج  م ـ سواركا2ـ3

فدراسيون سواركاري در مساباا، مل  شركت نمايند. طعداد سواركاران خارج  كه مجا  به شركت در مساباا، 
نفـر ا  دو مليـت    8اـداكرر  باشند عبارطست ا : طمام  سواركاران خارج  مايم ايران به عـالو   مل  كشور م 

 )برگرفته ا  ماررا، عموم  فدراسيون جهان ( مختلف
، سواركاران خارج  ام شركت در مسـاباا، قهرمـان    )داراي طابعيت ايران( : به جز سواركاران ايران 1طبصره

 كشور را ندارند.
. در رده مـ  باشـد    B رده جايزه بـزر  رده  و C1: اداقل رده مساباا، مل  براي بزرگساالن رده 2طبصره 
نونهـاالن،  مـ  باشـد و در دوره هـاي زيـر ا  جـام         Bجام اـداقل  رده ،نونهاالن ، نوجوانان و جوانانهاي 

 )به استرناي مساباا، اس  طوليد ايران( م  باشد. Cاداقل رده نوجوانان و جوانان 
انـان و بزرگسـاالن پـرش بـا اسـ       : در اين برگزاري رويداد قهرمان  كشور نونهاالن، نوجوانان، جو3طبصره 

 هيچگونه مساباه ديگري نبايد برگزار شود.

دام ا  هيأطها چكبين  شده هي جامهاي مل  كه در طاويم فدراسيون پيشرويداد : همزمان با برگزاري 4طبصره 
  و باالطر  B1بزرگساالن و رده هاي  كليه گروه هاي سن   استاندهاي قهرمان  رويدامجا  به برگزاري 

 نم  باشند.
 
 

 و شهرستاني استاني ـ رويدادهاي 4ماده 
 

كننـدگان  شـركت هيأطها برگزار مـ  شـود و   طوسط كه  اطالق م  گرددـ يك رويداد استان  به مسابااط  1ـ4
كه در هر صور، استانها ملزم به رعايت كليـه  . نماينددر آن رويداد شركت م  يك استان مختلف باشگاههاي

 خصوص ماررا، مربو  به كادر فن  م  باشند.مواد ماررا، مل  ب
( 2ــ 2ـ9طوانند طحت شرايط )بند ـ به زير ا  سواركاران مايم هر استان، سواركاران استانهاي ديگر نيز م 2ـ4

ا  اسـتانهاي ديگـر مسـاباا، ملـ      كه در صور، دعو، رسم   در مساباا، داخل استان ديگر شركت كنند.
 در آنها رعايت م  گردد. 3ذيل ماده وب شده و موارد طبصره هاي محس

 يك استان برگزار م  شود. ط  است كه طوسط هيئت هاي شهرستانهايمساباا، شهرستان : مساباا -4-3
فاـط در رده هـاي سـن      "قهرمـان  كشـور  "رويدادهاي پرش با اس  در هر سال ور ش  بـا عنـوان    -4-4

شرايط ذكر شده  براساسو  سن   ين استاندارد اين رده هانونهاالن، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن در باالطري
پرش با اس ، برگزاري مساباا، بـا  مل  قابل برگزاري م  باشد و در هيچيك ا  گروه هاي ديگر   ماررا،در 

 نام قهرمان  كشور مجا  نم  باشد.
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ا   ،دعو، شده طعداد كل نفرا،  %01بايد اداقل ،دعوط به شكل  ي مساباا، رسم برگزار در صور، -4-9
باشد و الباق  نفرا، به دلخواه برگزار كننـده . مـمنا    دي فدراسيون به طرطي  نفرا، برطرآخرين ليست امتيا بن

( كليه سواركاران مشترک در آن امتيا  بايد دعـو،   %01در صور، اشتراک آخرين نفر دعو، شده ا  ليست ) 
 شوند.
خـود در   (Sponsor)طوانند طحت نام پشتيبان طجـاري  م  كننده در مساباا،كليه سواركاران شركت -4-6

 الملل  بشرح  ير ا  طبليغا، استفاده كنند:طوانند طبم ماررا، بينمساباا، شركت نمايند كه در اينصور، م 
 طواند به شكل پيشوند در ابتداي نام اس  آورده شود.ـ نام شركت طجاري مورد نظر م 1ـ6ـ4
نند بر روي لبة جي  روي سينه كت و يا پيراهن، ياه پيراهن خـود و روي  طواـ سواركاران م 2ـ6ـ4

)اين ابعاد و اندا ه ها طبم ماررا، فدراسيون جهان  خواهد  عرقگير و جل اس  خود طبليغا، نمايند.
 بود.(

 بهبايد  د،باشگاههاي يك استان طااماي برگزاري مساباا، هيأ، را داشته باشهر يك ا  در صورطيكه  -4-0
د و در صور، برو  هرگونه اختالف، فدراسـيون بـا   فن  برگزاري مساباه را دارا باش شرايط طأييد هيأ، استان 

 اعزام نماينده و طهيه گزارش موموع را ال و فصل خواهد كرد.
 

 دهندهـ گروههاي مسابقه5ماده 
 
ان و نوجوانان، نونهـاالن و  دسته بزرگساالن، جوان هفتـ گروههاي مساباه دهنده ا  نظر شرايط سن  به 1ـ9

 شوند.طاسيم م  و آماطورها (Owners) مالكين زير ارفه اي پون  سواران
ـ رده سن  نونهاالن: سواركاران  ام شركت در مساباا، نونهاالن را داشته كه سن آنها بـين  1ـ1ـ9
 سال طمام باشد. 14ال   8
ا، نوجوانان را داشته كه سن آنها بـين  ـ رده سن  نوجوانان: سواركاران  ام شركت در مسابا2ـ1ـ9
 سال طمام باشد. 18ال   19
 15نها بـين  ـ رده سن  جوانان: سواركاران  ام شركت در مساباا، جوانان را داشته كه سن آ3ـ1ـ9

 .سال طمام باشد 21ال  
ـ رده سن  بزرگساالن: سواركاران  ام شركت در مساباا، بزرگساالن را داشته كه سن آنهـا  4ـ1ـ9
 سال به باال باشد. 22
ـ رده پون  سواران: سواركاران  ام شركت در مساباا، پون  را داشته كه سن آنهـا اـداكرر   9ـ1ـ9
 الملل (سال طمام باشد. )ماررا، بين 16
در ابتداي هر سال ور ش  و يا  پيش ا  شركت  بايدـ كليه سواركاران جوان، نوجوان و نونهال 6ـ1ـ9

ونوشت شناسنامه خود را به هيئتهاي سواركاري استان و يا فدراسيون طسـليم  در اولين مساباه سال ر
نمايند. در زير اين صور، ممكـن اسـت ا  شـركت آنهـا در مسـاباا، طوسـط كميتـه برگزاركننـده         

 جلوگيري شود.
و چـه   شـود  خود شركت نمايد چه اائز ماام ـ چنانچه سواركاري در يك گروه سن  باالطر ا  0ـ1ـ9

 :  ً ممنا  رگشت به گروه سن  قبل  خود را نخواهد داشت.ام ب نشود
 سالگ  كامل م  طوانند به ميل خود در رده سن  نوجوانان شركت نمايند. 12نونهاالن ا  سن  -
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 سالگ  كامل م  طوانند به ميل خود در رده سن  جوانان شركت نمايند. 19نوجوانان ا  سن  -

ر رده سن  بزرگساالن شركت نماينـد و  به ميل خود د سالگ  كامل م  طوانند 10ا  سن  سواركاران
بزرگساالن را خواهد داشت و شركت در رده هاي  Cفاط مجا  به شركت در مساباا، اداكرر طا رده 

B1 مجا  م  باشد )در صورط  كه سواركار جوان در رده  35راساس مفاد ماده و باالطر بB   جوانـان
طا ط  كرده باشد در كليه رده هـاي بزرگسـاالن مجـا  بـه     سه بار مسير دور اول پاركور را بدون خ

 شركت م  باشند(.
باشد يعن  طا انتهاي سال  كـه سـواركار مجـا  بـه     : مبناي محاسبه سن سواركاران سال طولد آنها م 1طبصره 

 باشد.باشد و مبناي محاسبه رو  و يا ماه طولد نم شركت در مساباا، گروه خود م 
شود  بين  مو زيره( پيش سال  19ي سن  آ اد )مانند كه با شرايط  خاص براي گروهها: مسابااط  2طبصره 

 (FEI)مانند مساباا، جام  شودنم  9شامل ماررا، بند 
كردن رده هاي مختلف مخلو   ،شود م : در مساباا، و رويدادهاي مل  كه طوسط فدراسيون برگزار 3طبصره 

 سن  با هم قدزن م  باشد.
 ، شركت خارج ا  رده امكان پذير نم  باشد.مساباا، و رويدادهاي مل  در -4ه طبصر
سواركاران   برگزار كننده م  طواندباشد و كمتر نفر  3در استانهائ  كه طعداد شركت كننده در رده اي  :9طبصره 
)در رده  د.د. اين طبصره شامل مساباا، قهرمان  استان نم  شومخلو  نمايباالطر  را با رده سن  رده سن  اين

 بزرگساالن اجا ه شركت دارند( Cجوانان، اداكرر طا رده 
رعايت  بايدها بنديمربو  به مساباا، انتخاب  و رده باالطر شرايط خاص گروه سن به  جهت ارطااء : 6طبصره 
 ()امتيا ا، رده باالطر محاسبه م  شود. شود.

يل كمبود سواركار لغو گردد سواركاران ام شـركت  : در رده سن  جوانان در صورط  كه مساباه به دل0طبصره 
 بزرگساالن( را خواهند داشت. Cخارج ا  مساباه در رده بزرگساالن )اداكرر طا رده 

 در مساباا، بزرگساالن شركت نمايند. D1: نونهاالن مجا  هستند طا اداكرر رده 8طبصره 
 در مساباا، بزرگساالن شركت نمايند. C1ده سال به باال مجا  هستند طا اداكرر ر 19ن : سواركارا5طبصره 

 ـ سواركاران متاام  شركت در مساباا، ور ش سواركاري2ـ9
در ابتداي هر سال  بايد پرش با اس ـ عضويت: كليه سواركاران متاام  شركت در مساباا، 1ـ2ـ9

شـتن  و هـي  سـواركاري بـدون دا    شوند فدراسيون   عضو سواركاري استان هايهيأط به نام يك  ا 
سواركاري كه شركت در مساباا، را نخواهد داشت.  و شماره شناسه فدراسيون اجا هكار، عضويت 

در آمده است و ام عضويت پرداخت كرده، طا  فدراسيونيك بار به عضويت  در ط  يكسال ور ش 
اجا ه شركت در مساباا، كليه استانها را بدون پرداخـت اـم عضـويت مجـدد      ور ش  آخر آن سال

 دارد.
 ـ شرايط عضويت:1ـ1ـ2ـ9

كار، عضويت طوسط و ه، مجو  شركت در مساباا، سشناه پس ا  اطمام مراال عضويت، شمار
 صادر م  گردد.فدراسيون 

كليه سواركاران هر استان جهت دريافت كار، بيمه ور ش  بايد به هيأ، سواركاري استان مراجعه و 
 ورد نيا  اقدام نمايند.پس ا  پرداخت هزينه بيمه ور ش  و ارائه مدارک م
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 ـ نحوه شركت در مساباا،: 2ـ2ـ9
سواركاران  كه در باشگاه خاص با نام مشخص سواري نم  كنند م  طوانند در مساباا،  ـ 1ـ2ـ2ـ9

يك  ا  هيئت هـاي سـواركاري    ناماتماً به  بايد در هر صور، شركت كنند اما )آن استان( بنام آ اد
 آمده باشند.در  به عضويت فدراسيون استان

        درآينـد فاـط    بـه عضـويت فدراسـيون    هر استان  كه در ابتـداي سـال   نامسواركاران به ـ 2ـ2ـ2ـ9
 طوانند در مساباا، قهرمان  آن استان شركت نمايند.م  

در مساباا، قهرمان  ركار به استان ديگر در اواسط سال، شركت نال مكان سوا در صور،: 8طبصره 
 )استان  كه سواركار به نام آن به عضويت فدراسيون درآمده است( اوليه سواركار اندر استاستان بايد 
 انجام شود.
به عضويت آن استان درآمده اند مجا   سالأ، سواركاري كه ابتداي ي: سواركار عضو يك ه5طبصره 

 شركت كنند. يبه نام استان ديگربا اسب  ديگر هستند در مساباا، هيأطها و يا فدراسيون 
فاط م  طواند در مساباه قهرمان  يك استان شركت ور ش   : هر سواركار در طول يكسال11صره طب

 نمايد.
هر سواركار در هر سال فاط مجا  است در يك مساباه قهرمان  كشور در يك رده سن  : 11طبصره 

 شركت كند.

هرمـان  اسـتان و   در خصوص سواركاران رده نونهاالن، نوجوانان و جوانان در مساباا، ق: 12طبصره 
قهرمان  كشور ارائه مدرک معتبر كه نشانگر سن سواركار باشد قبل ا  شروع اولين رو  مساباه الزام  

 م  باشد.

 

 ـ تقويم ورزشي6ماده 
ـ سال ور ش : سال ور ش  ا  ابتداي فروردين هر سال شـروع و در انتهـاي اسـفندماه هـر سـال پايـان       1ـ6
 يابد.م 
اسـتانهاي كشـور    هيأطهـاي  اسيون سواركاري  مستان هر سال بطور جداگانه به كليهـ طاويم ور ش  فدر2ـ6

 مساباا، استان  خود را با طاويم فدراسيون هماهنگ نمايند. بايدو استانها  م  شودارسال 
اـداكرر طـا قبـل ا      بايـد  و طصوي  در مجم  عموم  هيأ،، هر استان پس ا  طنظيم هايطاويم ور ش  هيأط

 سال شود. ارداخل هر استان، هيأطهاي استانهاي ديگر و فدراسيون باشگاههاي سواركاري  بهعدي شروع سال ب
 ، گروههاي مساباه دهنده ذكر شده باشد.ا،، نوع مساباا،اين طاويم بايد طاريخ، رده مساباـ در 3ـ6
 د.اين طغييرا، به موق  اعالم گرد بايدـ در صور، برو  طغييرا، ااتمال  در طاويمها 4ـ6

هـاي سـن  و طمـام  رده اسـبهاي موجـود در      به نحوي باشد كه براي طمام  رده بايد: طنظيم طاويم 1 طبصره
پيش ا  شروع مسـاباه بـه    بايداستان مساباه به طعداد كاف  در نظر گرفته شود. همچنين جوائز نادي مساباه 

 كنندگان برسد.اطالع شركت
در داخل كشور، در مساباا، جامهاي مل  اتماً بايست  يك رده  : جهت امايت ا  طوليدكنندگان اس 2طبصره 

براي اسبهاي طوليد ايران با جايزه نادي مناس  در نظر گرفته شود، ممناً كليه هيأطهـاي سـواركاري مو ـف      
 م  باشند رده اس  طوليد ايران  را با جوايز نادي مناس  برگزار نمايند.
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يم هيأطهـاي سـواركاي اسـتانها، بايسـت  بـا همـاهنگ  و طصـوي         افزودن مساباه مل  جديد به طاـو  -6-9
 فدراسيون انجام شود.

 

 ـ ثبت نام مسابقات و رويدادها7ماده 
طـا طـاريخ  كـه طوسـط كميتـه       بنابه شرايط اعالم شده طوسط برگزار كننـده   ـ ثبت نام براي هر مساباه1ـ0

براسـاس شـرايط   نام در مساباا، قهرمان  كشـور  تـ ثب2ـ0گيرد. گردد انجام م برگزاركننده مساباه ذكر م 
 انجام م  شود. خاص

نام طوسط نماينده هر باشگاه باشند ثبتـ در مورد مساباا، استان  كه برگزاركننده هيأطهاي سواركاري م 3ـ0
اسـت   كـرده اي كه طوسط هيأ، سواركاري هر اسـتان طعيـين   و به شيوه وي كننده يا نمايندگانيا فرد شركت

  جام خواهد گرفت.ان
نام در موعـد ماـرر   بتبه باال( به هر دليل  ثو  B1ـ در صورطيكه در مساباا، استان  )بجز مساباا، رده 4ـ0

تـا   نـام و اـداكرر  نام جديد وجود خواهد داشت امـا بـا پرداخـت دو برابـر اـم ثبـت      امكان ثبت، انجام نگيرد

ا   قبل دان نيز در دور اول هر مساباهاران به مي. طرطي  ورود اين سوارك ساعت قبل از شروع مسابقه1

 .اندكش  شدهنام كرده و قرعهثبتو در موعد مارر  سواركاران  خواهد بود كه قبالً
: در صورتي كه سواركار ثبت نام كننده در محل داراي اسب ديگري نيز مي باشـد  1تبصره 

 رود وي قابل تغيير نيست.كه قبالً و در موعد مقرر ثبت نام كرده است، رديف ليست و
: در صورطيكه شخص  قبل ا  ورود به ميدان طبم ماررا، طوسط هيأ، داوران ا  شركت در مسـاباه  2طبصره 

)در صـورطيكه محروميـت    ، لذا اس  نامبرده نيـز رج ا  مساباه را نيز نخواهد داشتمحروم شود ام شركت خا
ام شركت داخل و يا خارج ا  مسـاباه در رده مـذكور را    با سواركار ديگر سواركار به دليل رپينگ اس  باشد(

  نخواهد داشت.
: در صورط  كه سواركاري به داليل  طوسط هيأ، سواركاري هر استان داراي جريمـه محروميـت در   3طبصره 
مساباا، باشد طا پايان مد، محروميت ام شركت در هيچيك ا  مساباا، رسم  داخل اسـتانهاي   ا شركت 

 گزارش نمايند. فدراسيوناين موارد را به  بايدسيون را ندارد. لذا هيأطها ديگر يا فدرا
، وي به كميته انضـباط  معرفـ  خواهـد    محروم شده سواركارشخص طوسط  3در صور، عدم رعايت طبصره 

 شد.
 نامـ ام ثبت9ـ0

ار طبم ماررا، هر مسـاباه بـه برگـز    بايدـ كليه سواركاران جهت شركت در مساباا، رسم  1ـ9ـ0
 نام پرداخت نمايند.كننده ام ثبت

 آمده است. 1-0جايزه نادي نفر اول در جدول  و نسبت آن با ميزاننام ام ثبت مبالغ
 ـ طغييرا،6ـ0

باشد كه در اينصور، نيـا   هر رده مجا  م  پايان با ديد مسيرـ طغيير نام اس  و يا سواركار طا 1ـ6ـ0
 باشد.نام مجدد نم به پرداخت ام ثبت

طبـم بنـد    بايـد نام جديد محسوب شده و ـ در صور، طغيير نام اس  و سواركار )هر دو( ثبت2ـ6ـ0
 رفتار گردد. 9ـ0و  4ـ0
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ثبت نام مـ  كننـد در صـورطيكه نـام      و باالطر B1اس  در مساباا، رده  افرادي كه با دو -0-6-3
ن اسبهاي وي را قرعه كش  اسبهاي خود را هنگام ثبت نام خال  بگذارند در رو  مساباه هيأ، داورا

كرده و در جاي خال  قرار م  دهند. اين بند شامل طغييرنام هر دو اس  ثبت نـام شـده بـراي يـك     
 سواركار نيز م  شود.

 
 ـ طعداد اس 0ـ0

 در تمامي رده هاي سني ()ـ در كليه مساباا، اعم ا  داخل استان  و يا مل  هر سـواركار 1ـ0ـ0

 شركت كند: در داخل رده به شرح زير،   اس  يمجا  است با طعداد

 رده اس  مبتدي: بدون محدوديت 

  اس  2رده سوار مبتدي: اداكرر 

  ردهE  به سواركاران  كه در رده  : بدون محدوديت: جهت كس  امتيا  براي اس(E  براي
در صور، ط  مسير بدون اداكرر با دو اس  كه ارطااء به رده هاي باالطر شركت م  كنند 

 هداء م  شود(.خطا ر ، ا

  ردهD1  : بدون محدوديت )به سواركاران  كه در ردهD1   براي ارطااء به رده هاي بـاالطر
 شركت م  كنند در صور، ط  مسير بدون خطا ر ، اهداء م  شود(.

  اسب و سووارکار اوا  وس اسوب      2در رده های نونهاالن و نوجوانان و جوانان حداکثر

 حائز جا زه می شود

  ردهD ،C1  وC: .بدون محدودیت و سواکار با یک اسب حائز جایزه می شود 

  ک اسب حائز جایزه می شود.یرده مالکین: بدون محدودیت و سوارکار با 

  ردهB1  اسب و سوارکار با یک اسب حائز جایزه می شود. 3: حداکثر 

  ردهB  اسب و سوارکار با یک اسب حائز جایزه می شود. 2و باالتر: حداکثر 

 
 ده اسبهاي طوليد ايران ا  قاعده اداقل و اداكرر جايزه نادي مسترن  م  باشد.: ر4طبصره 

 

 

طوانـد در هـر   هاي اسبهاي ور ش  كشور در كليه مساباا، هر اس  م ـ جهت افظ سرمايه2ـ0ـ0 
 ( ا  مساباهرو  اداكرر در دو رده شركت نمايد )چه داخل و چه خارج 

 

 

 ا  مساباه خارجثبت نام  -3ـ0ـ0

  مساباا، هيأطها ثبت نام خارج ا  مساباه بدون محدوديت م  باشد.در 

 ،رده  ا  فدراسيون و هيأ، ها در كليه مسابااB1 ( 139بزرگساالن)   و باالطر امكان ثبـت
 نام خارج ا  مساباه وجود ندارد

     در رده هاي  كه داراي هرگونه جايزه م  باشد اس  خارج ا  مساباه بايد بعد ا  اسـبهاي اصـل
 بت نام شده در ليست ورود قرار گيردث
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    سواركاران در مساباا، استان  و شهرستان  ام شركت خارج ا  مساباه فاط در يـك رده
سن  پائين طر ا  خود را دارند اما ام شركت در رده سن  باالطر ا  خـود را بطـور خـارج ا     

 . Eرده هاي مبتدي و  مساباه ندارند بجز در

 ن، نوجوانان و جوانان شركت خـارج ا  مسـاباه در رده سـن  خـود     در مساباا، رده نونهاال
 مجا  نم  باشد.

 

هر سواركار مجا  به معرف  يك اسـ   استان و قهرماني كشور در مساباا، قهرمان   -0-0-4

كل سري مساباه را با همان اس  به اطمام برساند و در صور،  بايدباشد و م طبم ماررا، مربوطه 
 گردد.اس  و يا سواركار ا  دور مساباه اذف م براي  برو  اادثه

 

 اكيـداً  طحت هر شـرايط   : پرش يك اس  با دو سواركار مختلف در يك رده ا  مساباه و در يك رو 9طبصره 
 باشد.قدزن م 

 

 باشد.آمده است اكيداً قدزن م  0اي زير ا  آنچه كه در بند نام به شيوه: ثبت6طبصره 
 

 1بـا اـداقل درجـه   يـك نفـر    بايدمساباا، قهرمان  استانها  و باالطر و بزرگساالن B1 در مساباا،: 0طبصره 
)كميته برگـزار كننـده ممكـن اسـت      عنوان نا ر فدراسيون اضور داشته باشد.انتخاب فدراسيون به به داوري 

  براساس طخصص فرد معرف  شده ا  وي بعنوان كادر فن  رويداد نيز استفاده نمايد(
نا ر فدراسيون داراي سمت ديگري در مساباه نباشد كليه هزينه هاي وي )شامل اياب و ذهاب،  در صورط  كه

طوسـط برگـزار    اقامت، طغذيه و ام الزامه( به عهده فدراسيون م  باشد. در صورط  كه نا ر فدراسـيون قـبال  
 ننده م  باشد.كننده رويداد به سمت ديگري نيز گمارده شده باشد كليه هزينه ها به عهده برگزار ك

در صورط  كه كميته برگزار كننده فرد نا ر را كه داراي كليه شرايط فن  باشد را به فدراسيون پيشنهاد نمايـد،  
رو  مانده بـه شـروع    9هيأطها بايست  اداكرر طا  فدراسيون ممكن است با انتخاب فرد مورد نظر موافات نمايد.

اسيون ارائه نمايـد و در صـورطيكه درخواسـت نـا ر نكننـد و      رويداد درخواست رسم  براي اضور نا ر به فدر
چنانچـه پـس ا    مساباه بدون نا ر برگزار شود، امتيا  مساباه بـه اسـاب سـواركاران گذاشـته نخواهـد شـد.       
، امتيـا ا، بـه   درخواست هيأ، و طعيين نا ر طوسط فدراسيون به هر دليل  نا ر در محل مساباه اامر نشـود 

 شته خواهد شد.اساب سواركاران گذا
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 جدول مبالغ حق ثبت نام – 1-7جدول 

 رده
حق ثبت نام 

 )تومان(

Eمبتدی   – D1 0...0.  

.0...0 کلیه رده های نونهاالن  

.0...0 کلیه رده های نوجوانان  

111...0 کلیه رده های جوانان  

O1رده  مالکین   0...0.  

O2رده  و   O3 مالکین   0...111  

.D 0...7رده   

C1111...0 رده  

C17...0 رده.  

B123...0 رده.  

B3...0 رده..  

A131...0 رده.  

A01...0 رده.  

 A+ رده   0...11.  

 

 ـ برنامه مسابقات و رويدادها8ماده 
در اولين رو  يك رويداد و يا مساباه برنامه كامل مساباه بايد طوسط برگزاركننده طهيه و در اختيار كـادر فنـ    

طراح مسير ـ كالنتران ـ دامپزشكان ـ كميته پژوهش ـ نا ر فنـ  ـ گوينـده ـ عكـاس ـ            )شامل داوران ـ  
 فيلمبرداري رسم  و زيره( طماشاچيان و سواركاران قرار گيرد. اين برنامه بايد شامل موارد  ير باشد:

 ـ نام و مناسبت مساباه يا رويداد1
 ـ محل مساباه يا رويداد2
 ـ كميته برگزاركننده3
 رويدادـ مدير 4
 ـ مسئول مجموعه سواركاري9
ـ هيأ، داوران با ذكر سرداور و اداقل دو نفر عضو و نام داور مـان  آب در صـور،   1ـ نام كادر فن  شامل )6

ــ  6ـ كالنتران 9ـ طراح مسير و دستياران اصل  وي 4ـ كميته پژوهش در صور، وجود 3ـ نا ر فن  2وجود 
 ـ گوينده(5ـ نا ر خط شروع و پايان 8پزشك   ـ گروه0دامپزشك يا دامپزشكان رويداد 

 بندي آنهاـ جوائز نادي و زيرنادي و نحوه طاسيم0
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طهيه شده باشد بايد نام  (Sponsors)نادي طوسط اشخاص و يا شركتهاي طجاري  يزـ در صورطيكه جوا1ـ0
 آنها و يا با هماهنگ  آنها آرم اين شركتها در برنامه مساباه ذكر گردد.

 اي مساباه به طفكيكهـ رده8
ـ طرطي  ورود سواركاران به ميدان به طفكيك هر رده شامل نام سـواركار، نـام اسـ ، نـام باشـگاه و اسـتان       5

 و مشخصا، اس . نام صاابان اس  )در صور، اطالع( ،كنندهشركت
م ـ يك نسخه ا  ليست ورود سواركاران بايـد در نزديكـ  درب ورودي مـانژ اصـل  جهـت اسـتفاده عمـو       11

 سواركاران بطور رايگان نص  گردد.
: وجود اداقل يك دستگاه آمبوالنس در كليه مساباا، الزام  است و در زير اينصور، مسئوليت كليه 1طبصره 

طواند ا  شروع مساباه باشد اما به هر اال هيأ، داوران م عواق  ناش  ا  آن به عهده برگزاركننده رويداد م 
 جلوگيري كند. در اال  كه آمبوالنس باشد

 

 كشيـ قرعه9ماده 
 
كنندگان،اضور اـداقل يكـ  ا  اعضـاء هيـأ، داوران و يـك      كش  طرطي  ورود شركتـ در مراسم قرعه1ـ5

 باشد.نماينده كميته برگزاركننده مروري م 
     كننـد بايـد بـين اسـبهاي ايـن سـواركاران       ـ در مورد سواركاران  كه با بيش ا  يـك اسـ  شـركت مـ     2ـ5
ايـن قـانون رعايـت     و رانـد دوم مسـاباا، دو رانـدي    اس  فاصله وجود داشته باشد. )اما در باراژ 11 اقلاد

 شود و سواركار سرجاي خود وارد ميدان خواهد شد(نم 
كننـدگان چنـد اسـب  وجـود     سع  شود طا فاصله هرچه بيشتر بين اسبهاي شـركت  بايد المادور: ات 1طبصره 

 .كت كننده كم باشدمگر طعداد شر داشته باشد
 
 

 ـ لباس و ااترام11ماده 
 
ـ در كليه مسابااط  كه در يك ميدان و طحت قضاو، داوران برگزار م  گردد طمام  سواركاران مو ـف  1ـ11

 م  باشند بعنوان طشكر و قدردان  به هيئت داوران ااترام گذارند.
ارنـد بـا همـاهنگ  قبلـ  بـا كميتـه       در مسابااط  كه ميهمانان ويـژه و طـرا  اول كشـوري اضـور د     -11-2

 به جايگاه ويژه نيز اداي ااترام نمايند. بايدبرگزاركننده و هيأ، داوران سواركاران 
ـ نحوه صحيح ااترام براي آقايان عبار، است ا  خم كردن سر كه اين عمل بايد در االت ايست كامل 3ـ11

 يا قدم انجام پذيرد.
 باشد.ن خم كردن سر به همراه باالآوردن شالق م ـ نحوه اداي ااترام براي بانوا4ـ11
در صورط  كه سـواركاري   ـ سرداور و يا يك  ا  اعضاء هيأ، داوران بايد پاسخ ااترام سواركار را بدهند.9ـ11

   به هيأ، داوران ااترام نگذارد سرداور مساباه جهت جلوگيري ا  اطالف وقت مسـاباه مو ـف بـه  دن  نـگ    
 ل براساس ماررا، سرداور م  طواند سواركار مربوطه را جريمه نادي نمايد.م  باشد، در اين اا
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بايد به طر  صحيح  لباس سواري  و در مانژ اصل  ـ سواركاران هنگام  اهر شدن در ماابل طماشاگران6ـ11
ز و يا لباس عادي مناس  پوشيده باشند همچنين داشتن لباس كامل سواري در هنگام رژه و مراسم طو ي  جوائ

 الزام  است.
ـ در صورطيكه سواركار پس ا  ورود به ميدان به هيأ، داوران اداي ااترام ننمايد ممكن است بنا به نظر 0ـ11

 هيأ، داوران مشمول پرداخت جريمه نادي گردد.
 به سرداشتن كاله ايمن  سواري به رنگ دلخواهـ 8ـ11

در  ه داراي اداقل سه ناطه اطصال بـه كـاله باشـد   هاي سن  استفاده ا  كاله با بندهاي ايمن  كدر كليه رده
 الزام  است. كليه مواق  سواري براي هر كس  كه سوار بر اس  است،

و يا بند آن بـا  شـود،   كاله سواركار به عمد يا سهو بيافتد در اين انجام مساباه در ميدان اصل  در صورطيكه 
بوده و بايست  سريعاً اس  را موقف نمايـد و پـس ا     بر عهده خود سواركار كامالًآن خطرا، ااتمال  ناش  ا  

اين اـال ايسـتادن بـراي سـواركار خطـاي  در بـر       گرفتن و به سر گذاشتن كاله به مسير خود ادامه دهد. در 
استرنائاً در صورطيكه كاله در شـرايط خاصـ  ماننـد )در     نخواهد داشت اما  مان سواركار نگه داشته نم  شود.

و يا در نزديك  مان ( بيافتد سواركار پس ا  پرش ا  آن مان  بايد متوقف شود. پرش ا  موان  بين موان  متوال  
 بدون كاله موج  اخراج سواركار م  شود.

 در مساباا، رسم  هيأطها و فدراسيون لباس سواري بايد به شكل  ير باشد: لباس:ـ 5ـ11

 شلوار: -11-5-1
ف سن  پوشيدن شلوار سفيد يا كرم اجباري است. در صور، عدم در كليه مساباا، و در طمام  رده هاي مختل

 رعايت اين بند، سواركار جريمه نادي خواهد شد.
، مساباا، قهرمان  كشور، قهرمان  استان و جامهاي مل  در كليـه   CSI: در كليه مساباا، رويداد  1طبصره 

خواهـد   محروم مساباهآن ا  ادامه ن رده هاي سن  در صور، عدم رعايت اين بند سواركار طوسط هيأ، داورا
 شد.
 پيراهن: -11-5-2

 پوشيدن كليه رنگهاي پيراهن به شرط  كه ياه سفيد باشد )آستين بلند و آستين كوطاه( آ اد است.
 در مورد پيراهنهاي آستين بلند رنگ ياه و سرآستين بايست  سفيد باشد.

الملل  استفاده ا  كراوا، باشد و در مساباا، بينم استفاده ا  دستمال گردن و كراوا، سفيد مجا   -11-5-3
 .(FEI)ماررا،  اجباري است براي آقايان  سفيد
ـ پوشيدن كت سواري به رنگهاي مختلف با انواع مختلـف رنـگ ياـه و شـلوار سـفيد، در مسـاباا،       4ـ5ـ11

در اـين   بايـد پيراهن  و ياهالملل  اجباري است. ممناً  دكمه كت و مساباا، بين FEIقهرمان  كشور، جام 
 مساباه بسته باشد.

ـ پوشيدن چكمه بلند سواري با رنگهاي معمول ا  جنس چرم يا الستيك ، پوشـيدن نـيم چكمـه بـه     9ـ5ـ11
 باشد.هماهنگ نيز مجا  م  مرط  و همرنگ و كامالً) گتر( همراه چپس كوطاه 

نظام  )با پوشيدن شلوار و چكمه سـواري(  با لباس متحدالشكل رسم   بايدـ افراد طيمهاي نظام  يا 6ـ5ـ11
در مساباا، شركت كنند يا با لباس كامل سواري به شرح باال ول  به سرداشتن كاله ايمنـ  سـواري الزامـ     

 باشد.م 
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ـ در موق  سردي شديد هوا و يا بارندگ  با هماهنگ  هيأ، داوران پوشيدن بـاران  يـا اوركـت روي    0ـ5ـ11
همچنين در فصول گرم با هماهنگ  هيأ، داوران ممكن است كت سواري اذف باشد، كت سواري مجا  م 

 شود.
ـ در صورطيكه سواركاري موارد ذكر شده درمـورد لبـاس سـواري را رعايـت نكـرده باشـد كالنتـران        8ـ5ـ11
 ورود اجـا ه  و در صور، طوانند با هماهنگ  با هيأ، داوران ا  ورود وي به ميدان مساباه جلوگيري نمايندم 

 نمايند.جريمه نقدي   وي را به ميدان اصل 
سفيد روي پيـراهن سـواري    هاي كامالًهاي محافظ براي نونهاالن و نوجوانان يا ژاكتطبصره: پوشيدن ژاكت
 باشد.)بدون كت( مجا  م 

 

 ـ جوائز مسابقات و رويدادها11ماده 
 
براي برندگان مساباه جايزه در نظر بگيرد،   طبم ماررا، مل ـ در كليه مساباا،، كميته برگزاركننده بايد1ـ11

)ميـزان   مگر در مورد برخ  مسابااط  كه االت آمو ش داشته و ا  قبل در برنامه مساباه ذكر گرديـده باشـد.  
 آمده است( 1-11اداقل و اداكرر جايزه نادي در رده هاي مختلف در جدول 

 شود.رو  آخر اعطاء م باشند در پايان ـ جايزه مسابااط  كه بصور، سري م 2ـ11
گيرد و اين نام كننده( جايزه طعلم م كننده )نه ثبتـ در كليه مساباا، به يك چهارم نفرا، برطر شركت3ـ11

كننده آن پذيرد مگر در مورد برخ  مساباا، كه طعداد شركتنفر انجام م  16و اداكرر  9كار با رعايت اداقل 

 به سه نفر جايزه داده خواهد شد. نفر باشد كه اداكرر 11كمتر ا  و  11

درصد كل جايزه ناـدي آن رده ا  مسـاباه    31گيرد نبايد ا  ـ ميزان جايزه نادي كه به نفر اول طعلم م 4ـ11
نام باشد. مگر گيرد بايد اداقل دوبرابر وجه ثبتطعلم م  ا،بيشتر باشد و ميزان جايزه نادي كه به آخرين نفر

ه بر جايزه نادي ا  پيش در نظر گرفته شده جايزه خاص ديگري نيز داشـته باشـد،   در مورد مسابااط  كه عالو

، ملك و اتومبيلكه ممكن است جوايز بيش ا  ماادير باال باشد و يا مسابااط  كه به ماام اول جوائزي مانند 

 داده شود. مواردي از اين قبيل

 گردد.م جم  شده بين مشتركين طاسيم م ها با هـ در مورد ماامهاي مشترک، جوايز نادي اين ماام9ـ11
جايزه خاصـ  امـافه بـر جـايزه     برگزار كننده و يا ااميان مال  آن مساباه بخواهند اي ـ اگر در مساباه6ـ11

هماهنگ  قبل  اين موموع قابل انجام م  باشد،  در زير ها اعطاء نمايند با رويداد به ماام اول و يا كليه ماام
 عمل طوسط افراد ديگر به طور رسم  قابل انجام نيست. اين صور، انجام اين

ـ جهت باالبردن ار ش جام در مساباا،، اعطاء جام قهرمان  طنها در مساباا، مهم )كه نـام جـام را بـه    0ـ11
 پذيرد.دنبال دارند( و در مساباا، قهرمان  كشور صور، م 

در نظـر گرفتـه         طـيم برطـر   3م  سه جـام بـراي   براي ماام انفرادي طنها يك جام به نفر اول و در مساباا، طي
 م  شود.

 باشد.بندي شده مروري م ـ در كليه مساباا، اعطاء روبان بعنوان جايزه اس  به طمام  ماامهاي رده8ـ11 
بندي نهـاي   بندي معلوم شود كه در ردهگاه پس ا  اعطاء جوايز يك مساباه در پ  اعتراض به ردههر -11-5

داده است اشتباه مذكور در اسرع وقت طصحيح شده و جوايز به افراد محم واقع  برگردانده خواهد اشتباه  رخ 
 شد.
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نفر را براي مراسم طو يـ  جـوايز بـه ميـدان مسـاباه       11برگزار كننده مساباا، م  طواند اداكرر طا  -11-11
اطمام مساباه به دبيرخانه رويـداد  دعو، نمايد و ا  نفر دهم طا اداكرر شانزدهم براي گرفتن جوايز خود پس ا  

 مراجعه خواهند كرد.

 

 

 اداقل و اداكثر جايزه نقدي در رده هاي مختلف رويدادهاي ملي -1-11جدول 

ف
دي

ر
 

 رده
 نفر اول حداقل جايزه نقدی

 )تمام ارقام به تومان می باشد(

 نفر اول حداکثر جايزه نقدی

 )تمام ارقام به تومان می باشد(

 بدون جايزه نادي بزرگساالن E – D1 –مبتدي  1

2 D 911.111 311.111 بزرگساالن 

3 C1 1.111.111 811.111 بزرگساالن 

4 C 2.111.111 1.211.111 بزرگساالن 

9 B1 9.111.111 3.111.111 بزرگساالن 

6 B بدون محدوديت 9.911.111 بزرگساالن 

0 A1 بدون محدوديت 8.111.111 بزرگساالن 

8 A بدون محدوديت 11.111.111 بزرگساالن 

11 A+ بدون محدوديت 21.111.111 بزرگساالن 

 نونهاالن 11
 بدون جايزه نادي 

 اهداء كاپ، ر ،، مدال و جوايز زيرنادي در جامهاي مل  اجباري است
 اهداء ر ، و جوايز زيرنادي در مساباا، هيأطها اجباري است

 و باالطر مجا  است Bاهداء جايزه نادي فاط در رده  نوجوانان 12

 طومان 911.111اداقل جايزه نفر اول:  اس  طوليد ايران 13

 

 .در كليه رده ها، اهداء ر ، به عنوان جايزه اس  طوسط برگزار كننده اجباري م  باشد 
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 نسبت حداقل جایزه نقدی مقام اول با تعداد شرکت کننده در رده های مختلف مسابقات هیأتها -11-2

 تعداد نفرات شرکت کننده رده

 نفر و ایشتر 25 نفر 24 – 22 نفر 22تا  

 ادون جا زه نقدی مالکین - E – D1 –مبتدی 

D  جوانان وD تومان 255.555 تومان 255.555 تومان 055.555 ازرگساالن 

C و جوانانC1  تومان 055.555 تومان 055.555 تومان 255.555 ازرگساالن 

A  وB وB1 نجوانا 

A  وA1  وB نوجوانان 

C ازرگساالن 

 تومان 0.555.555 تومان 455.555 تومان 055.555

 تومان  0.555.555 تومان  2.555.555 تومان  B1 0.555.555 ازرگساالن 

 تومان  2.555.555 تومان  0.555.555 تومان  B  2.555.555 ازرگساالن 

 تومان  2.555.555 نتوما  2.555.555 تومان  A1 0.555.555 ازرگساالن

 تومان  0.555.555 تومان  2.555.555 تومان  A 2.555.555 ازرگساالن 

 تومان  0.555.555 تومان  0.555.555 تومان  A+ 2.555.555 ازرگساالن 
  در رده هایC1  - C  وB1  می ااشد. 0-00ازرگساالن حداکثر جا زه اراساس جدول 

 ن جا زه اسب توسط ارگزار کننده اجباری می ااشد.در کلیه رده ها اهداء رزت اه عنوا 

 .در رده مالکین و نونهاالن اا ستی اه مقام اول کاپ اهدا شود 

 .حداقل میزان جا زه نقدی نفرات آخر در افت کننده جا زه دواراار مبلغ ثبت نام می ااشد 

  در افت نما ند. درصد مقامها می توانند حداقل جا زه نقدی )دو اراار ثبت نام( را 05حداکثر 

 

 ـ وزن12ماده 
 
 ـ در مورد و ن سواركار در رشته پرش هيچگونه محدوديت  وجود ندارد.1ـ12

 

 ـ تجهيزات اسب و سواركار13ماده 
 
طوانـد در مسـاباا، ايمنـ     هاييكه م ـ در مورد  ين هيچگونه محدوديت  وجود ندارد اما استفاده ا   ين1ـ13

باشد. )مانند  ينهـاي وسـترن كـه طنهـا در مسـاباا، سـواري       بياندا د ممنوع م اس  و يا سواركار را به خطر 
 استاامت قابل استفاده است(

         باشد.بند ممنوع م ـ استفاده ا  انواع چشم2ـ13
 سانت  متر قدزن است. 3يا نوار روي بند گونه كلگ  با مخامت بيش ا   پوست برهاستفاده ا   -13-3
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در ميدان اصـل   بند ثابت و متحرک و انواع شامبون هاي ثابت، نوارهاي بغلهرگونه طعليم ـ استفاده ا  4ـ13
 باشد.قدزن م مساباه 

 باشد.ـ م 3ـ13طبصره: سواركار در ميدان طمرين مجا  به استفاده ا  وسايل بند 
و درگيري و بستن آنها به بطور كامالً آ اد ا   ين آويخته باشند و هر نوع اطصال  بايدـ بند ركاب و ركاب 9ـ13

 باشد. ممناً بستن هر قسمت ا  بدن سواركار به  ين يا اس  نيز قدزن است.طنگ يا  ين ممنوع م 
متر در هنگام كار  مينـ  در  سانت  09ـ سواركاران مجا  هستند ا  شالق درساژ و يا شالقهاي بلندطر ا  6ـ13

طواننـد ا  شـالقهاي   ميدان طمرين و ميدان اصل  طنهـا مـ    مانژ طمرين استفاده نمايند ول  در هنگام پرش در
 باشد ممنوع است.استفاده ا  شالقهاييكه در انتهاي آنها و نه م  متر استفاده نمايند. ممناًسانت  09كوطاهتر ا  

 ـ استفاده ا  انواع مهميز طا  مانيكه موج  جراات در اس  نگردد بالمان  است.0ـ13
 .گرم بيشتر باشد 911ا   به طنهائ  نبايدند و ن هر پاب -13-8
به سر داشتن كاله ايمن  براي هر فردي كه در محوطه مساباه سـوار بـر اسـ  مـ  باشـد اجبـاري             -13-5

عدم رعايت اين بنـد طوسـط سـواركاران ممكـن اسـت       م  باشد. )چه در اال كار  مين  و چه در اال پرش(
 كرار منجر به كار،  رد و يا اخراج شود.طوسط سركالنتر موج  طذكر و در صور، ط

 

 

 موارد مربوط به ميدان تمرين ـ14ماده 

 
اي زيرعمدي در ميدان طمرين مساباه، اسب   خم  يا مجروح گردد شركت آن اسـ   ـ اگر در اثر اادثه1ـ14

مرااـل  گيرد كه در اينصور، اسـ  پـس ا  انجـام    م در مساباه طنها به صالاديد دامپزشك مساباه صور، 
 طواند با اجا ه هيأ، داوران ديرطر ا  طرطي  ورود خود وارد ميدان گردد.مراقبتهاي اوليه م 

اي زيرمترقبه مانند  مين خوردن اس  و يا سواركار يا جداشدن نعل اس  و يـا ايجـاد   ـ اگر در اثر اادثه2ـ14
باشد كه ديرطـر ا   ان سواركار مجا  م اشكال در  ين و بر  به صالاديد كالنتر مساباه و يا اجا ه هيأ، داور

شماره ورود خود به ميدان وارد شود. در زير اينصور، در صورطيكه سواركار بدون دليل سر نوبت خـود اامـر   
 نشود بنا به نظر هيأ، داوران ا  شركت در مساباه محروم خواهد شد.

 رام  با اس ـ ب 3ـ14
و عمدي درد و ناراات  جسم  و يا روان  در اس  طوان ايجاد زيرمروري رام  را م ـ ب 1ـ3ـ14

رام  با اس  قابل  ذكر نيست اما برخ  ا  اعمال كه به طعريف نمود. بديه  است كه كليه موارد ب 
  دن  است كه در  ير به آنها اشاره شده است:رام  با اس  مرالعنوان ب 

باشد و به محـ   مساباه قدزن م  يدر ميدان اصلـ استفاده ا  شالق سرباال در كليه مساباا، 1

 سواركار را ا  دور مساباه اذف نمايند. بايدگرفتن شالق بشكل سرباال هيأ، داوران 
ـ  دن شالق ا  كتف به جلو )گردن و سر و صور،( و به دست اس  و يا  دن بيش ا  سه شالق با 2

 شود.اج سواركار م يك دست بطور پياپ  در طول مسير مساباه و يا پس ا  امتناع موج  اخر
ـ  دن شديد و پياپ  مهميز به شكم اس  و يا  دن شديد دهانه به اس  كه موج  جرااـت اسـ    3

 شود.
 ـ استفاده ا  هرگونه وسيله شوک الكتريك  براي اس 4
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 انداختن اس  لنگ و يا  خم  و درماندهـ طالش براي سوارشدن و راه9
ن  به دست و پاي اس  جهت محتا  كردن اس  هنگـام  ـ  دن طير يا ديگر مواد طشكيل دهنده ما6

 (Rapping)پرش در طمام  محل هاي محوطه مساباه 
ـ جهت مطالعه بيشتر به طرجمه كتاب راهنماي سركالنتران ميدانهاي طمـرين مسـاباا، پـرش بـا     0

 الملل ( مراجعه نماييد.اس  )ماررا، بين
واركار، بسته به مورد، با طـذكر، كـار،  رد و يـا محروميـت     : انجام اين موارد در مانژ طمرين طوسط س1 طبصره

 طبم ماررا، فدراسيون جهان  م  باشد.شود. موان  مجا  و زيرمجا  جريمه م 
: در مانژهاي طمرين در رده بزرگساالن هر فردي زير ا  سواركار شركت كننده م  طواند اس  شركت 2طبصره 

 كننده را سوار و گرم نمايد. 
ر مانژهاي طمرين در رده هاي نونهاالن، نوجوانان و جوانان زير ا  سواركار شركت كننده هي  فرد : د3طبصره 

        )ات  در رده هـاي  كـه بـا بزرگسـاالن بـا هـم شـركت         ديگري ام سوار شدن و گرم كردن اس  را ندارد.
 م  كنند(

يا هيأ، داوران اس  ثبت نـام شـده    هرگاه سواركار شركت كننده در مساباه بدون اطالع سركالنتر و  -14-4
مربوطـه را ا  كـل   سـواركار  را طعوي  نمايد و با اس  طعوي  شده در مساباه شركت كند، هيأ، داوران بايد 

اائز ماام شـده باشـد،   رويداد اذف نمايد، و در صورط  كه سواركار در آن رده ا  مساباه با اس  طعوي  شده 
ه م  شود كه در اين صور، سواركار مربوطـه )بزرگسـال و جـوان( بـه     ماام و جوايز كس  شده با  پس گرفت

كميته انضباط  ارجاع داده خواهد شد. اما اس  مذكور اجا ه شركت در مساباه بعدي رويداد را با سواركار ديگر 
 خواهد داشت.

اركار ام : در خصوص سواركاران  كه با بيش ا  يك اس  ثبت نام م  نمايند، پس ا  قرعه كش  سو4طبصره 
 طعوي  اين دو اس  با يكديگر را ندارد.

 

 ـ كادر فني15ماده 

 
با طوجه به طجربه   هيأطها م  طوانند به دلخواه و يا ميته هاي برگزار كننده رويدادها اعم ا  فدراسيونكـ 1ـ19
خاب و دعو، و براساس ماررا، مل  )فصل مربوطه به كادر فن (، اعضاي كادر فن  مورد نظر خود را انت افراد

بديه  است كه اين امكان وجود دارد كه برخ  ا  افراد مجرب و با طجربه كـادر فنـ  در طـول سـال      نمايند.
 بيشتر ا  ديگران مورد استفاده قرار گيرند.

هاي كادر فن  و اجراي  برگزاري مساباه را )طبـم  مو ف است كليه هزينهرويداد كميته برگزاركننده  -19-2
 ( پرداخت كند.طعرفه فدراسيون

طبصره: جدول ام الزامه فدراسيون نشانگر اداقل طعرفه م  باشد و برگزار كنندگان ممكـن اسـت براسـاس    
 بضاعت مال  خود در برخ  موارد مبالغ بيشتري پرداخت نمايند.
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 ـ كليات16ماده 
 
باشد، اضور ول مساباه يا رويداد ا  اهميت باالي  برخوردار م ـ ا  آنجاي  كه افظ سالمت اسبها در ط1ـ16

در كليـه مسـاباا، رسـم  هيأطهـا و فدراسـيون       رويداد و يك نفر دامپزشك معالج يك نفر دامپزشكاداقل 
طمام  رشته هاي طحت پوشش فدراسيون سواركاري )جشنواره و  يباي ، اسبدوان ، درسـاژ،   باشد.مروري م 

 واري استاامت( مشمول اين موموع م  باشند.پرش با اس  و س
ماررا، دامپزشك  در سواري استاامت در مـورد دامپزشـكان رويـداد داراي طفاوطهـاي  اسـت كـه در        -

 ماررا، مربوطه به آن اشاره شده است.
 در صورط  اصل  ـ در كليه مساباا، در هر لحظه در ميدان طمرين و ات  قبل ا  ورود سواركار به ميدان2ـ16

كه اسب  شرايط سالمت  و بهداشت  مطلوب براي شركت در مساباه را دارا نباشـد بـه صـالاديد دامپزشـك     
طوسـط  و اس  رويداد به اطالع هيأ، داوران رسيده  ط مراط  ا  طريم سركالنتر يا كالنتران يا سيستم ارطبا

گزارش كتب  را طا قبل مربوطه  فرم دامپزشك رويداد ط  ا  دور مساباه اذف م  گردد. متعاقبا هيأ، داوران
 .طسليم م  نمايدهيأ، داوران  ا  اطمام رويداد به

اعترام  وارد هيچگونه :  به طصميم گرفته شده به دالئل دامپزشك  جهت اذف اس  ا  دور مساباه 1طبصره 
 الملل (باشد. )ماررا، بيننم 

                  باشــداركار مربوطــه مــ  ، ســورده ســن  بزرگســاالن  : مســئول اســ  در كليــه مســاباا،   2طبصــره 
(Person Responsible).     شـخص  در مساباا، رده هاي سن  زيربزرگسال، مسئول اسـ  نمـ  طوانـد

 باشد و در هنگام ثبت نام بايست  مسئول اس  بصور، كتب  معرف  گردد. سواركار
نونهـاالن، مـالكين و ... ( انتصـاب    : در رويدادهاي قهرمان  كشور )بزرگسـاالن، جوانـان، نوجوانـان،    3طبصره 

 نفر دامپزشك الزام  است. 3كميسيون دامپزشك  متشكل ا  
 

 ـ اهداف17ماده 

 
ـ معاينة هر اس  قبل ا  آزا  مساباه و در مراال مختلف رويداد به دو منظور طأييد سـالمت عمـوم  و   1ـ10

برو  اـواد  ناشـ  ا  عـدم آمـادگ      شرايط جسمان  اس  براي شركت در آن مساباه ا  يكسو، پيشگيري ا  
 .م  باشد اس  براي اس  و سواركار ا  سوي ديگر

 ـ هماهنگ نمودن نحوه معاينه اس  در مساباا، طوسط دامپزشكان مختلف2ـ10
ـ افزايش سطح آگاه  مربيان و سواركاران نسبت به طشخيص صـالايت و آمـادگ  اسـ  خـود بـراي      3ـ10

 اس  ا  باشگاه به محل برگزاري رويدادشركت در مساباه، قبل ا  انتاال 
 ـ باالبردن سطح كيف  مساباا، با اذف اسبهاي ناآماده و يا بيمار4ـ10
 ـ بررس  موارد سن و قد )در مورد پون ( اس  در مواق  لزوم9ـ10
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 انواع دامپزشكان در يك رويدادـ 18ماده 

 

 دامپزشك رويداد: ـ 1ـ18
)ا  دانشگاههاي  اركاري عالوه بر داشتن اداقل مدرک دكتراي عموم دامپزشك )دامپزشكان( رويدادهاي سو

طابعيت ايران  داشته و  ، بايد( كه به طأييد و ار، علوم، طحاياا، و فناوري رسيده باشد خارج ا  كشور  داخل يا
  در فهرست دامپزشكان رسم  فدراسيون سواركاري كشور و يا فدراسيون جهان  سواركاري ثبت شده باشند.

رويدادهاي مل  بايد ا  سـوي كميتـه دامپزشـك  فدراسـيون سـواركاري كشـور و ا        دامپزشك )دامپزشكان( 
فهرست دامپزشكان رسم  فدراسيون سواركاري كشور و يا فدراسيون جهان  سواركاري انتخاب شده باشد. در 

  شود.رويدادهاي قهرمان  كشور كميسيون دامپزشك  متشكل ا  سه نفر دامپزشك طشكيل م  
 

 دامپزشكان رويداد به سه گروه طاسيم م  شوند:

: جهت درج نام افراد در فهرسـت دامپزشـكان اسـتان  فدراسـيون سـواركاري      دامپزشك استاني -1-1-8

 كشور، اارا  شرايط ذيل الزام  است:
 اداقل مدرک طحصيل : دكتراي عموم  دامپزشك  -

 سال 91اداكرر سن:  -

 2با سـاباه فعاليـت اـداقل     يمه وقت يا طمام وقت در دامپزشك  اس آشناي  با اس  در اد اشتغال ن -
 سال طمام

 درصد نمره آ مون 91شركت در كالس طوجيه  يك رو ه دامپزشك  رويداد و كس  اداقل  -

 اخذ دفترچه كارآمو ي دامپزشك  رويداد -

ـ  9انجام كارآمو ي با شركت در  - ين شـده طوسـط   مساباه به عنوان كارآمو  نزد يك  ا  دامپزشكان طعي
 كميته دامپزشك  فدراسيون سواركاري

 مربوطه ا  طريم طكميل و ارائه فرم مخصوصمعرف  رسم  ا  طرف هيأ، سواركاري استان  -

 61شركت در كالس آمو ش دامپزشكان رويداد استان  و شركت در آ مـون كتبـ  و كسـ  اـداقل      -
 درصد نمره در آ مون مربوطه

 يته دامپزشك  فدراسيون سواركاري كشور كم دارا بودن شرايط طوسططأييد  -

 ط  مراال فوق منجر به كس  مدرک دامپزشك استان  رويداد خواهد شد.
 

دامپزشكان استان  بايد هر دو سال يكبار در كالسهاي بـا آمو ي دامپزشـكان رويـداد فدراسـيون سـواركاري      
 اهه ا  فهرست اذف خواهد شد.م 3كشور شركت نمايند. در زير اينصور، نام ايشان پس ا  اعالم مهلت 

 طبصره: كالس دامپزشكان استان  به مد، يك رو  م  باشد.
 

: جهت درج نام افراد در فهرست دامپزشكان ملـ  فدراسـيون سـواركاري كشـور،     دامپزشك ملي -2-1-8

 اارا  شرايط ذيل الزام  است:
 پزشك استان با دارا بودن مدرک داماداقل دو سال فعاليت بعنوان دامپزشك استان   -

  يا دامپزشكان مل  FEIدر كنار يك  ا  دامپزشكان رويداد مل  بعنوان دستيار  4شركت در اداقل  -
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قبـول  در   شركت در آ مون كتب  و كس  نمـره ارطاا به دامپزشك مل  و  يك رو هشركت در كالس  -
 درصد نمره آ مون 01ا  طريم كس  اداقل  آ مون مربوطه

 كشوركميته دامپزشك  فدراسيون سواركاري  وسطدارا بودن شرايط ططأييد  -

 
هر دو سال يكبار در كالسهاي با آمو ي دامپزشكان رويداد فدراسيون سواركاري كشـور   يددامپزشكان مل  با

 ماهه به درجه استان  طنزل خواهد يافت. 3ايشان پس ا  اعالم مهلت  درجهشركت نمايند. در زير اينصور، 
 

اط دامپزشكان مل ، پس ا  كس  شرايط ذيل، با طوصيه كميته دامپزشـك   ف :FEIدامپزشك  -3-1-18

 FEIطوسط فدراسيون سواركاري كشور به كالسهاي بين الملل  مربوطه جهـت ارطاـا بـه سـطح دامپزشـك      
معرف  م  شوند و هرگونه معرف   )ارطااي شركت كننده طبم شرايط و مراال بين الملل  مربوطه خواهد بود(

 ماررا،، خالف محسوب و قابل پيگيري خواهد بود.خارج ا  اين 
 اداقل دو سال فعاليت بعنوان دامپزشك مل  -

 رويداد مل  بعنوان دامپزشك رويداد )يا عضو كميسيون دامپزشك ( 9شركت در اداقل  -

 دارا بودن ساير شرايط طبم ماررا، بين الملل  وقت -

 فدراسيون معرف  به فدراسيون سواركاري كشور طوسط كميته دامپزشك  -

 

، طبم ماررا، بين الملل  نيا ي به معرفـ   FEIشركت در كالسهاي با آمو ي و ماندگاري براي دامپزشكان 
 فدراسيون سواركاي كشور ندارد و طاب  ماررا، بين الملل  است.

 
 

جهت افظ سالمت  اسبها و جلوگيري ا  طوسعه بيماري و يا جرااا، وارده در دامپزشك معالج:  -2-18

كه داراي اردوي اجباري بوده و ورود ساير دامپزشكان به محوطه رويداد به اس ، در هر رويداد سواركاري ط  
رشـته هـاي   طمـام    بايد اداقل يك دامپزشك معالج منصوب شود. هاي نگهداري و طردد اسبها ممنوع باشد

اري اسـتاامت( مشـمول   طحت پوشش فدراسيون سواركاري )جشنواره و  يباي ، اسبدوان ، درساژ، پرش و سـو 
 اين موموع م  باشند.

ماررا، دامپزشك  در سواري استاامت در مورد دامپزشـكان رويـداد داراي طفاوطهـاي  اسـت كـه در ماـررا،       
  مربوطه به آن اشاره شده است.

درمان اسبهاي بيمار و يا مجروح در ط  رويداد اجباري است وليكن مسئول اس  م  طواند ا  ساير دامپزشكان 
 اامر يا زاي  در محل نيز در اين مورد استفاده كند.

خروج اس  بيمار و يا مجروح ا  محوطه طحت پوشش رويداد فاط با گواه  كتب  دامپزشك معالج امكانپـذير  
خواهد بود. در صورطيكه درمان اس  به دامپزشك معالج سپرده نشده باشد، اين گـواه  فاـط در قبـال ارائـه     

  بر طعهد ادامه درمان و با ذكر نام دامپزشك مسئول درمان اس ، صادر خواهـد شـد.   رمايت نامه كتب  مبتن
 طمام  اين مدارک بايد در پايان رويداد طحويل هيأ، داوران جهت درج در پرونده رويداد گردد.

 در هر صور، طمام  هزينه هاي درمان و دارو و دستمزد دامپزشك ، بعهده مسئول اس  خواهد بود.
 عالج با نظر برگزار كننده و طأييد كميته دامپزشك  منصوب م  شود.دامپزشك م
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 شراي  دامپزشك معالج:
دارا بودن پروانه معتبر درمان  در استان محـل برگـزاري    ،دارا بودن اداقل مدرک دكتراي عموم  دامپزشك 

 رويداد.
مان  استانها كه داراي اردو مـ   طبصره: در مورد رويدادهاي مل  كه در استانها برگزار م  شود و مساباا، قهر

 باشندف اخذ طأييديه كميته دامپزشك  فدراسيون براي انتصاب كليه دامپزشكان در رويدادها الزام  م  باشد.
 

دامپزشك مواد ممنوعه مسئول اخـذ نمونـه هـاي خـون و يـا ادرار ا        دامپزشك مواد ممنوعه: -3-18

ه و دستورالعمل من به آ مايشگاه معتمد فدراسيون طبم بخشنااسبهاي انتخاب شده و رسيدگ  به روند ارسال آ
و اكم مربوطه م  باشد. دامپزشك مواد ممنوعه ا  سوي كميته مبار ه با دوپينگ براي هر رويداد معرف  م  

 شود و طمام  كادر اجراي  مساباه مو ف به همكاري با وي در چهارچوب ماررا، م  باشند.
 
 

 ل برگزاري رويدادـ ورود اسب به مح19ماده 
 
ـ كس  مجو  جهت ورود اس  به محل برگزاري رويداد منو   به همراه داشتن كار، بهداشـت  معتبـر   1ـ15

 باشد.صادره ا  سا مان يا شبكه دامپزشك  مربوطه م 
ـ چنانچه در هر مراله ا  مساباه يا بعد ا  آن براي كميته دامپزشك  فدراسيون يا هيأ، مشخص گـردد  2ـ15
اي )عمدي يا سهوي( اقدام به ارايه كـار، بهداشـت  اسـب  ديگـر بـه جـاي اسـ         سئول اس  به گونهكه م
كننده در آن مساباه نموده است، موموع با درخواسـت كميتـه دامپزشـك  در كميتـه انضـباط  قابـل       شركت

 باشد.پيگيري و اعمال مجا ا، م 
 انتصاب دامپزشكان در رويدادها و مساباا،: -15-3

امپزشكان رويدادها و معالج طوسط كميته دامپزشك  فدراسيون سواركاري، و دامپزشكان مـواد ممنوعـه   كليه د
 طوسط كميته مبار ه با دوپينگ ا  فهرست دامپزشكان فدراسيون طعيين و منصوب م  شوند.

 

 ـ چگونگي كنترل دامپزشكي21ماده 
مساباه بطور رسم  طوسـط طيمـ  متشـكل ا      ـ در رويدادهاي مل  كليه اسبها بايد پيش ا  شروع اولين1ـ21

( ط  مراسم  در محل مناس  طعيـين  دامپزشك رويدادرئيس كميسيون دامپزشك  )يا  ورئيس هيأ، داوران 
 .شده ا  طرف كميته برگزاري مورد با ديد قرار گيرند

در مشور،  ـ هر اس  در صور، عبور موفم ا  اين مراله و كس  طأييد ا  رئيس هيأ، داوران كه1ـ1ـ21
بدست آمده است، مجا  به شركت در مساباا، خواهـد   يا دامپزشك رويداد با رئيس كميسيون دامپزشك 

 بود.
ـ چنانچه طشخيص داده شود اسب  جهت اخذ مجو  شركت در مساباه نيا  به معاينـا، دقياتـري   2ـ1ـ21

طوسط دامپزشك مسئول مورد معاينـه   دارد بايد به باكس انتظار هدايت شده و با استفاده ا  لوا م مورد نيا 
كه در اين مراله ا  معاينا، نيز عدم سالمت طأييد گردد، اس  اذف گرديده در زير  قرار گيرد. در صورط 

 اينصور، براي با ديد مجدد عود، داده شده و نظر نهاي  پس ا  با ديد دوم صادر خواهد شد.
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د دامپزشك  بايد قبل ا  ورود اس  به مانژ طمرين صور، ـ در طول برگزاري مراال مختلف رويداد، با دي2ـ21
پذيرد. در صور، مهيا نبودن شرايط در محل برگزاري )عدم وجود مانژ گرم كردن و يا محل مناسـ  ديگـر(   

 انجام م  پذيرد.با ديد در مانژ طمرين در بدو ورود اس  
شابه مساباا، مل  و در زير اينصـور،  ـ در مساباا، داخل استان  با ديد دامپزشك  در صور، امكان م3ـ21

 پذيرد.اداقل در مانژ طمرين صور، م 
 

 ـ اسبهاي مسابقه21ماده 
 ـ سن اسبها1ـ21

گيـري اسـكلت   هاي اس  ور ش  كشور و همچنين بدليل عدم شـكل ـ جهت افظ سرمايه1ـ1ـ21
سـاباا،  بدن اس  بخصوص اندام اركت ، محدوديتهاي سن   ير جهت اسبهاي شركت كننده در م

 پرش با اس  در نظر گرفته شده است:
 باشد.سال در كليه مساباا، ممنوع م  4ـ شركت اسبهاي  ير 1
( بايـد  نوجوانـان  Bو  جوانـان  Cبزرگساالن ) D1و  E ، D رده هايـ اسبهاي شركت كننده در 2

 سال طمام باشند. 9اداقل داراي 
نوجوانان  Aجوانان و  A1بزرگساالن،  C1، Cهاي سال طمام به باال در رده 6ـ شركت اسبهاي 3

 باشد.آ اد م  و كليه رده هاي نونهاالن

سال طمام و  6بزرگساالن و در قهرمان  كشور جوانان   Bو  1Bرده  ـ شركت اسبها در مساباا،4

در مساباا، قهرمان  كشور بزرگساالن،  باشد.سال طمام م  9 و نونهاالن در قهرمان  كشور نوجوانان
 سال طمام باشد. 8ايد داراي اداقل اس  ب

 سال به باال دامپزشك مساباه بايد سالمت كامل اس  را طأييد كند. 18ـ در مورد اسبهاي 9
سال و در مساباا، المپيك  6 )يك ستاره( الملل ـ اداقل سن اس  جهت شركت در مساباا، بين6
 باشد.م  طمام سال 5
و يا نظريـه رسـم     مه و يا برگه معتبر طعيين سن اس شناسنا گذرنامه، مالک طعيين سن اس ، -0

دامپزشك مساباه بوده كه به طأييد فدراسيون يا هيأ، سواركاري مربوطه رسيده باشد و مالک، سال 
چهارسـاله   1381در سال  1306بطور مرال اسبهاي متولد سال  )ميالدي و يا شمس ( باشدطولد م 

لذا همراه داشتن مدارک مزبور در همه رويدادها الزامـ    لد(شوند. )بدون طوجه به ماه طومحسوب م 
 است.

و يـا   FEIكنند بايد داراي گذرنامـه  الملل  شركت م هاي  )پون ( كه در مساباا، بينـ اسبها و اسبچه2ـ21
گردد كه قد آن در محل شناسنامه مل  كه به طأييد فدراسيون رسيده باشد، باشند. )اسبچه به اسب  اطالق م 

 متر باشد(سانت  191و با نعل اداكرر  145مسطح بدون نعل اداكرر 
اسبهاي  كه براي اولين بار در مساباا، شركت م  كنند بايد فتوكپ  پاسپور، يا شناسنامه خارج  و  -22-2

 يا ايران  خود را به برگزار كننده ارائه نمايند.
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 ـ شراي  اسب جهت معاينه22ماده 
: در با ديد اوليه و نهاي ، اس  بدون هيچگونه پوشش طنها با آبخـوري سـاده و   شورقهرمان  ك ـ رويداد1ـ22

گير و افسار بلند و بدون سوار طوسط مسئول اس  يا نماينده او و در مسير طعيين شده دست جلوي بلند و يا كله
 گيرد.در االت قدم و يورطمه مورد با ديد قرار م 

ژ اصل  چنانچه دامپزشك )دامپزشكان( رويداد ال م بدانـد، بايـد هرگونـه    ـ در با ديد پيش ا  ورود به مان2ـ22
پوشش نظير بانداژ يا پانسمان يا  ين و بر  ا  روي اندام اركت  و يا ساير ناـا  بـدن اسـ  بـا  شـود و در      
بر صور، امكان بهتر است كه اس  بدون سوار و در اال قدم و يورطمه مورد معاينه قرار گيرد و چنانچه سوار 

پشت اس  نشسته باشد يورطمه در خط مستايم با دست جلوهاي كامالً آ اد انجام پذيرد. دامپزشك رويداد بايد 
با مشاهده ومعيت  اهري و اركا، اس  در مورد آن قضاو، نمايد و در مـوارد خـاص اقـدام بـه مالمسـه      

 اندامها كند.
ــ انجـام   1ـ21ا، مل  و در زير اينصور، مانند بند ـ در مساباا، هيأطها نيز طرجيحاً  معاينه نظير مسابا3ـ22
 شود.م 

 

 گرددـ مواردي كه منجر به محروميت اسب از شركت در مسابقه مي23ماده 
 ـ عدم طناس  سن اس  با رد  مساباه 1ـ23
د در اين مورد معاينا، اختصاصـ  در محـل رويـدا   . ماه و ماديانهاي شيرده 4ماديانهاي باردار باالطر ا  ـ 2ـ23

نبايد انجام شود بلكه فرد مسئول اس  بايـد فـرم طعهـد نامـه مخصوصـ  را طكميـل و امضـا نمايـد. فـرم و          
 طوميحا، مربوطه ا  طرف كميته دامپزشك  براي برگزار كنندگان در سطح كشور طو ي  م  گردد.

ماه يا  4ارداري باالطر ا  طا يكسال بعد ا  اطمام رويداد اگر اارا  شود كه ماديان در  مان شركت در آن رويداد ب
شيرده  داشته است، ممن با  پس گرفتن ماام و جايزه كس  شده ااتمال  در طمام  مسـاباا، آن رويـداد،   

 فرد مسئول اس  به كميته انضباط  فدراسيون سواركاري معرف  ميگردد.
 طنفس شديد ـ الزري مفر ، معف عموم ، بيماريهاي مسري، نارساي  3ـ23

ن يك چشم سالم كه به طأييد دامپزشك )دامپزشكان( مساباه رسيده باشد، بـراي شـركت كـاف     طبصره: داشت
مشمئز كننده داشته باشد، دامپزشك مجا  به درخواست اذف اس   كريح و است. چنانچه چشم نابينا  اهري

 باشد.م 
هاي شكسته و يا ميخ هايو مايعه پيشرونده ا  قبيل مشكال، نعلبندي مانند نعل صـ اضور هرگونه نا4ـ23

 )اين موارد بايد سريعاً اصالح شود( نامتناس  و بيرون  ده كه منجر به صدمه اس  گردد.
 معاينة اوليه و در هر مراله ا  مساباه درـ مشاهده لنگش 9ـ23
كه با اضور در مساباه بر شد، آن افزوده گـردد و يـا بيماريهـاي    و طرک سم   ـ مشاهده هرگونه  خم6ـ23

 قابل سرايت پوست 
ـ چنانچه به هر دليل  )عدم همكاري مسئول اس ، به دليل زيبت در  مان معاينه دامپزشك  يا به دليل 0ـ23

را محـروم   مزبورطوانند اس  رفتار طهاجم  اس ( اس  طوسط دامپزشك )دامپزشكان( معاينه نشود، داوران م 
 نمايند.
 ت اس  را طأييد نكند.ـ در كليه مواردي كه دامپزشك مساباا، سالم8ـ23

اي اطفاق افتد، رسيدگ  به آن با اسـتفاده ا   بين  شده در مساباهطبصره: چنانچه مواردي خارج ا  بندهاي پيش
 نظر كميته دامپزشك  فدراسيون و رجوع به قوانين دامپزشك  فدراسيون جهان  صور، خواهد پذيرفت.
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 فصل چهارم
 

 ماررا، انضباط 
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 مقدمه:
اين بخش ا  ماررا، كليه مسائل مربو  به طخلفا، و جريمه ها و محروميتها و ايطه قدر، هيأ، داوران،  در

 گيرد.انضباط  در هر مورد به طفكيك مورد بحث قرار م  كميته پژوهش و كميته
 

 ـ جريمه ها24ماده 
 
خالف ادب و رفتار ناشايست و  ـ جريمه ها در موارد طخلف ا  قوانين و ماررا، يا در صور، انجام اعمال1ـ24
 گردد:در موارد  ير اعمال م  رام  با اس  و خالف روايه ور ش  خصوصاًعدالت  و ب ب 

 ها ا  قوانين و ماررا،ـ طخط  افراد ا  قوانين و كليه سوء استفاده1ـ1ـ24
 رامانه با اس ـ كليه اعمال ب 2ـ1ـ24
، فحاش  بـه كـادر فنـ ، طماشـاگران و ديگـر      ور ش ـ كليه رفتار خالف شئونا، اخالق  و 3ـ1ـ24

 در اين رويدادها و مساباا، سواركاران، ايجاد درگيري و مرب و شتم
كالنتران، دامپزشكان و طرااـان   در خصوص طخلفا، كادر فن  برگزاري اعم ا  داوران، -24-1-4

رد يـا افـراد خـاط  بـه كميتـه      در صور، مشاهده به درخواست كميته مربوطه در فدراسيون پرونده فـ  مسير،
 انضباط  ارجاع داده خواهد شد.

 

 ـ هيأت داوران25ماده 
 
ـ هيأ، داوران مو ف به بررسـ  و رسـيدگ  بـه طمـام طخلفـا، ا  قـوانين و ماـررا، و اعترامـا، و         1ـ29

ا  دهد )يكساعت قبل ا  شروع رويداد طا نـيم سـاعت بعـد    گزارشاط  است كه در اين دوره داوري آن رخ م 
 اعالم نتايج آخرين مساباه(

ـ پيش ا  اطخاذ هر طصميم  كه موج  جريمه افراد گردد هيأ، داوران بايد كليه مدارک و شـواهد و در  2ـ29
عين اال طوميحا، فرد خاط  را بررس  نموده و در طمام  موارد سع  نمايد طا موارد را با روايـه ور شـ  و   

 عادالنه ال و فصل نمايد.
اوران مجا  است طا در اين دوره داوري جريمه ها مشرواه  ير را براي سـواركاران، مربيـان و   ـ هيأ، د3ـ29

 به افراد ابالغ گردد. مالكان اسبها اعمال نمايد كه بايد اين طصميما، ابتدا لفضاً و در پ  آن كتباً
 ـ كار،  رد

 نام هر ردهـ جريمه نادي اداكرر معادل مبلغ ثبت
باه و يا كل مساباا، يك رو  و گزارش به كميته انضباط  در صـور، جـدي بـودن    ـ محروميت ا  يك مسا

 مورد
ساعت ا  مساباه در صورطيكه اس  وي محوطه ممنوعه را طرک كرده باشد )در  24ـ محروميت سواركار براي 

 .(الملل  و يا مسابااط  كه اسبها نبايد ا  محدوده طعيين شده مساباه خارج شوندمورد مساباا، بين
 ممكن است كليه جريمه ها فوق به شكل طوأم نيز اعمال گردد.

 رد  ير را به كميته پژوهش )و يا كميته انضباط ( ارجاع دهد.اهيأ، داوران بايد مو
 دهد.ـ طمام  مواردي كه خارج ا   محدوده  مان  قضاو، داوران رخ م 
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 .)ماررا، بين الملل ( اض طرطي  اثر داده نخواهد شدو به اعتر وارد نم  باشددر مورد  ير اعتراض به هيأ، داوران 
 ـ اخراج اس  به داليل دامپزشك 

 

 ـ كميته پژوهش26ماده 
 
ـ اعضاء كميته پژوهش يا اداقل يك  ا  آنها بايد در طول مساباه و يا رويداد در محل مسـاباه اضـور   1ـ26

 .اختياري م  باشد( )انتخاب كميته پژوهش در مساباا، داشته و هميشه در دسترس باشند
 باشد:كميته پژوهش مسئول رسيدگ  به موارد  ير م 

 ـ طااما جهت رسيدگ  به رأي هيأ، داوران2ـ26
ـ اعتراما، رسيده به كميته پژوهش، كه اين اعتراما، ممكن است مستايماً  ا  طرف اشخاص بوده و 3ـ26

 .يا ا  طرف هيأ، داوران جهت رسيدگ  به پژوهش ارجاع داده شود
 افتد.ـ رسيدگ  به مواردي كه خارج ا  محدوده  مان  قضاو، هيأ، داوران اطفاق م 4ـ26
 ـ بررس  گزارشا، رسيده ا  افراد رسم  مساباا، و ديگر افراد9ـ26
 ـ كميته پژوهش مجا  است جريمه ها مشرواه  ير را براي سواركاران و مالكان اس  در نظر بگيرد.6ـ26

 ـ يك كار،  رد
 نامنادي اداكرر معادل مبلغ ثبت ـ جريمه

 ـ محروميت ا  يك مساباه يا كل يك رويداد و گزارش به كميته انضباط  در صور، جدي بودن مورد
 ـ ممكن است كليه جريمه ها فوق به شكل طوأم نيز اعمال گردد.

 

 هاـ وديعه27ماده 
 
كميته پژوهش بايد به همراه معادل مبلغ ـ كليه اعتراما،، شكايا، و گزارشا، رسيده به هيأ، داوران و 1ـ20

 به عنوان وديعه باشد.ثبت نام 
وديعه پس ا  رسيدگ  در صور، وارد بودن اعتراض با  پس داده خواهد شد و در زير اينصـور،   ـ مبلغ2ـ20

 شود.به نف  كميته برگزاركننده مساباه مبط م 
 

 ـ اعتراضات28ماده 
 
ا مساباه در موارد طخلف و عدول ا  قوانين و ماررا، به هيـأ، داوران  ـ اعتراما، در طول يك رويداد ي1ـ28

 شود.يا كميته پژوهش داده م 
هـا، كـادر فنـ  مسـاباا،،     ـ اعتراض كننده بايد ا  مسئولين رسم  هيـأ، سـواركاري، سرپرسـت طـيم    2ـ28

نها باشد. لذا طماشاچيان و يـا  سال اولياء و يا مرب  آ 18سواركاران، دامپزشكان طيمها و در مورد سواركاران  ير 
 دن  نظـم مسـاباه بـه    افراد زيررسم  ام اعتراض به هيأ، داوران يا پژوهش را نداشته و در صور، بـرهم 

 طواند نسبت به اخراج آنها ا  مجموعه اقدام نمايد.وسيله اينگونه افراد زيررسم ، مسئول مجموعه م 
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به همراه مدارک و اسناد مروري همچنين وديعه مربوطـه بـه   ـ كليه اعتراما، بايد كتب  و امضاء شده 3ـ28
هاي  مان  هيأ، داوران يا كميته پژوهش طسليم گردد. اعتراما، مختلف رسيده به هيأ، داوران در محدوده

  ير قابل پيگيري است.
پس ا  شروع ـ اعتراما، در مورد شرايط ميدان، موان  و مسير بايد اداكرر طا شروع مساباه ارجاع شود و 4ـ28

 مساباه به موارد فوق رسيدگ  نخواهد شد.
بندي مساباه بايد اداكرر طا پايان وقت اداري سه رو  بعد ا  مساباه ـ اعتراما، در مورد نتايج نهاي  رده9ـ28

 اه طسليم شود.ب)زيرطعطيل( به مسئول برگزاري مسا
 باشد. ان قابل ارجاع و پيگيري م ـ اعتراما، در مورد سن و رده سواركاران و اسبها در هر  م6ـ28
 

 ـ شكايات 29ماده 
 
ـ شكايا، در مورد طمام  افراد و هر ماام  در يك مساباه به داليل  زير ا  طخلف ا  قوانين و ماـررا،  1ـ25

 پذيرد.طواند صور، ادب  و اعمال خالف روايه ور ش  م ارمت ، ب گردد. شكايا، در موارد ب اطالق م 
شاك  بايد ا  مسئولين رسم  هيأطهاي سواركاري، سرپرست طيمها، كـادر فنـ ، دامپزشـكان،     ـ  شخص2ـ25

 سواركاران و مربيان باشد.
ـ شكايا، بايد كتب ، امضاء شده و به همراه مدارک و اسناد مروري و وديعه مربوطه بـه هيـأ، داوران   3ـ25

 ارجاع گردد.
 

 

 ـ گزارشات31ماده 
 
رام  بـا اسـ  بـه هيـأ، داوران يـا      ر مورد اعمال خالف قانون و باالخص ب طواند دـ هر شخص  م 1ـ31

 كميته انضباط  گزارش رسم  دهد و اين گزارش بايد كتب  و به همراه مدارک و شواهد مروري باشد.
رام  با اس  و ديگر طخلفـا، ا  قـوانين و ماـررا، و    ـ كليه اعضاء كادر فن  مساباه نيز بايد موارد ب 2ـ31
 را گزارش نمايند. 1ـ31د ذكر شده در بند موار
 

 ـ ثبت اعتراضات، شكايات و گزارشات31ماده 
 
ـ كليه اين موارد بايد طوسط سرداور و يا رئيس كميته پژوهش و يا سركالنتر مساباه يا نماينـدگان آنهـا   1ـ31
 شود.آوري شده و جهت درج در پرونده مساباا، و افراد به كميته برگزاركننده ارجاع جم 
ـ كليه طصميما، انضباط  جهت عبر، ديگران همانطوريكه شيوه عملكرد فدراسيون جهان  سواركاري 2ـ31
 باشد ممكن است در مطبوعا، و گزارشا، رسم  فدراسيون به چاپ برسد.م 

 طبصره: بجز مواردي كه علن  گشتن آن جنبه عموم  نداشته باشد.
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 ـ راهنماي جريمه ها32ماده 
 
ه جريمه ها نادي بايد در اسرع وقت به نماينده كميته برگزار كننده و يا در صور، عدم دسترس  به ـ كلي1ـ32

سرداور مساباه پرداخت شده و در زير اينصور، ا  شركت فرد خـاط  در كليـه مسـاباا، و يـا همكـاري در      
نيز به كليه  رويداد(  )بيش ا  يك مساباا، بعدي جلوگيري بعمل خواهد آمد. ممناً موارد محروميت درا  مد،

 اعالم خواهد شد. كشور در كليه مساباا، فرد خاط  استانها جهت اطالع و جلوگيري ا  شركت
چك كارطهاي  رد در پرونده مخصوص  در فدراسيون و هيأطها نگهداري طا در مواق  مروري مـورد  ـ طه2ـ32

 استفاده قرار گيرد.
پزشك  مانند كتمان اايات در مورد شناسنامه و هويـت اسـ ،   ـ در مورد خالفهاي مربو  به موارد دام3ـ32

موارد به كميتـه انضـباط     ،اي سواركاران يا اين قبيلشرايط ماديانها و همچنين در مورد خالفهاي شناسنامه
 گيري نهاي  ارجاع خواهد شد.جهت طصميم

 ـ كار،  رد4ـ32
گاهـاً    كه دهدرا م  ا  مساباه ام اخراج سواركار ا  آنجاييكه انجام برخ  اعمال خالف ماررا، كه به داوران

 ماـررا،، شود و همچنين در مورد برخ  خالفها كه براي انجـام آنهـا در   موج  طضعيف ااوق سواركاران م 
مجا ا، خاص  در نظر گرفته نشده است موجبا، آن را فراهم آورده كه فدراسـيون جهـان  كـار،  رد طهيـه     

جه به طبادل نظري كه با مشاور داوري فدراسيون جهان  صور، گرفته براي مساباا، نمايد. در اين  مينه با طو
داخل كشور كار،  رد طهيه شده است كه اصوالً در موارد  ير سرداور ـ سركالنتر و رئيس كميسيون پژوهش  

 طوانند بسته به مورد، ا  كار،  رد استفاده نمايند:رويدادها م 
 در مانژ طمرين پرش در خالف جهت ا  مان ـ 1
 بدون كاله در مانژ طمرين سوار شدنـ 2
 متر )هنگام پرش و نه در هنگام كار  مين (سانت  09ـ امل شالق بلندطر ا  3
 ـ طكرار عمل خالف كه به سواركار يا فرد مسئول ديگري طذكر شفاه  داده شده باشد.4
 انااترام  و اتك ارمت افراد رسم  مساباه و برگزار كنندگـ ب 9
 ـ فحاش  و دعوا و اخالل در اين مساباه6
اگر سواركاري در ط  يك  .ـ اعمال خالف اخالق و ناشايست در هنگام رويداد و يا ات  در اردوي طداركاط 0

رويداد كار،  رد دوم خود را دريافت كند ا  كل رويداد محروم شده و به كميته انضباط  هيأ، و يا فدراسيون 
همچنين دريافت دومين كار،  رد در ط  يكسال ور ش  موجـ  ارجـاع سـواركار بـه      ارجاع داده خواهد شد.

 كميته انضباط  خواهد شد.
كار،  رد داراي يك قسمت طه چك بوده كه طوسط سرداور و يا سركالنتر و يا رئيس هيأ، پژوهش پر شده و 

رخانه فدراسيون سواركاري و يا شود و طه چك  به دبيبخش اصل  بريده شده به سواركار يا فرد خاط  داده م 
 باشد.هيأ، و يا سرداور مساباه داده خواهد شد. نمونه فرم كار،  رد به مميمه م 

: سركالنتر يا سرداور بسته به اهميت مورد و يا شرايط موجود، ممكن است بسته به طصميم خود ابتدا 1طبصره 
طذكر داده و يا مستايماً ا  كار،  رد استفاده كرده و يا در همان مراله اول سواركار را اذف نمايد.
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 ـ داوران33ماده 
 .شودداور عضوي ا  هيأ، داوران بوده و جهت كنترل فن  يك رويداد يا مساباه انتخاب م ـ 1ـ33

 شود.نفر به عنوان عضو طشكيل م  2 اداقلـ هيأ، داوران ا  يك نفر به عنوان سرداور و 2ـ33

اوران بـه صـالاديد   : در رويدادهاي با مساباا، متعدد و يا مساباا، با طعـداد شـركت كننـده  يـاد ، طعـداد د      1طبصره 
 نفر طعيين م  گردد. 3برگزاركننده و پيرو اخذ مشاوره با سرداور رويداد يا مساباه ، بيشتر ا  

: در رويدادهاي بيشتر ا  يك رو  ، بغير ا  سرداور و اداكرر يك نفر ا  اعضا بـه انتخـاب سـرداور ، هـر يـك       2طبصره 
 رويداد  منصوب م  شوند. ا ساير اعضا هيئت  داوران ، فاط براي يك رو  ا 

 دارد. را ـ هيأ، داوران مسئوليت قضاو، فن  و پاسخگوي  به كليه اعتراما، و شكايا، در اين  مان داوري3ـ33
، يا ا  نيم ساعت قبـل ا  اولـين    داوري هيأ، داوران ا  يك ساعت قبل ا  شروع اولين رده مساباهرسم   ـ  مان4ـ33

نتـايج آخـرين رده مسـاباه ادامـه پيـدا      رسـم   طا نيم ساعت پس ا  اعالم  ع م  شود وبا ديد دامپزشك  رويداد ، شرو
 كند.م 
ها و دوست  بايدكليه ااساسا، شخص  خود را كنار گذاشته همچنين  بايد اين رويداد، ـ اعضاء هيأ، داوران در 9ـ33

 يا خصومتهاي ااتمال  موجود با سواركاران را فراموش نمايد.
 داورانـ انتخاب 6ـ33

 شرايط انتخاب داورانـ 1ـ6ـ33

...(  -قهرمان  مالكين  –نونهاالن  –نوجوانان  –جوانان  –در  طمام  مساباا، قهرمان  كشور) بزرگساالن  -
 سرداور و كليه اعضاي هيأ، داوران بايد داراي اداقل مدرک درجه يك مل  باشند. 

ه هاي سن ، سـرداور مسـاباه بايـد داراي اـداقل     در رويدادها ومساباا،  طحت عنوان جامهاي مل  كليه رد -
 مدرک درجه يك مل  باشد و اعضاء  هيئت داوران بايد داراي  اداقل مدرک درجه دو مل  باشند.

: درصور، برگزاري اينگونه رويدادها و مساباا، در استانهائ  كـه محـدوديت در طعـداد داوران دارنـد ،      1طبصره 
 هم م  طوان بعنوان عضو هيئت داوران استفاده نمود. مل  3استرنائآ ا  داوران درجه 

هر استان ، اولويت انتخاب داوران اائز شـرايط ، در  و مساباا، در  دادهايرو نگونهيا يدرصور، برگزار:  2طبصره 
 درجه اول  ا  همان استان ،  و سپس ا  استانهاي مجاور م  باشد.

... ( سرداور  -مالكين   –نونهاالن  –نوجوانان  –جوانان  -در طمام  مساباا، قهرمان  استان )بزرگساالن   -
 مساباه بايد داراي اداقل مدرک درجه يك مل  باشد.

ـ در مساباا، داخل استان  هيأطهاي سواركاري استانها بايد كليه داوران را ا  ليسـت رسـم  داوران   2ـ6ـ33
  افرادي كـه داراي مـدرک رسـم  داوري    كه اداقل داراي مدرک درجه سه باشند انتخاب نمايند. استفاده ا

 باشند، با نام داور قدزن است.نم 
نفر يا بيشتر داور درجه يك مل  يا با مدارک باالطر دارند ، سرداور طمام   9: در استانهائ  كه طعداد  1طبصره 

يـا كمتـر    نفـر  4مساباا، بايد اداقل مدرک داوري درجه يك مل  داشته باشد. ول  در استانهائ  كه طعـداد  
مل  هم م  طـوان بعنـوان سـرداور اسـتفاده      2، ا  داوران درجه  با مدارک باالطر دارند اي  مل كيدرجه داور 
 نمود.
 D1و  Eدر رده هـاي مبتـدي و    ممن رعايت بندهاي فوق ، در استانهاي نيمه فعـال اسـترنائا   -33-6-3

وجود دارد. در صور، عـدم وجـود داور درجـه سـه     با طجربه بعنوان سرداور  3امكان استفاده ا  داوران درجه 
با طجربه به داوري اطـالق مـ     3باطجربه، برگزار كننده بايد ا  استانهاي ديگر داور دعو، نمايد. )داور درجه 

مساباه در استان خـود و يـا    9گردد كه اداقل دو سال ا  صدور مدرک داوري وي گذشته باشد و اداقل در 
 ده باشد.(استانهاي ديگر داوري كر
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يك  ا  اعضاء هيأ، داوران بـوده و  بايد  شود داور مان  آب ـ در مسابااط  كه ا  مان  آب استفاده م 4ـ6ـ33
. در اينمورد داور بايد كليه خطاهاي انجام شده روي مـان  آب را در يـك   با رعايت بندهاي فوق انتخاب شود

 باشد.  آب نهاي  و زيرقابل طغيير م لواه ثبت نمايد و نظر وي نيز در مورد خطاهاي روي مان
مو ف است پس ا  پايان مساباه فرم مربو  به نحـوه برگـزاري مسـاباه را     مساباا، مل سرداور  -9ـ6ـ33

ساعت به مسئول برگزاري مساباه طحويل نمايد. برگزاركننده مساباا، مو ف است فـرم   48پركرده و  رف 
 سرداور مساباه قرار دهد. مربوطه را پيش ا  آزا  مساباه در اختيار

در مسابااط  كه امتيا  آن براي رده بندي سواركاران و جهت انتخـاب  و ورودي قهرمـان  كشـور     -33-6-6
معرفـ  و   فنـ  مدرک درجه يك مل  ، بعنوان نـا ر   اداقلبا  يا طراح مسير لحاظ م  گردد ، يك نفر داور

درجه داوري وي بايد معـادل يـا بـاالطر ا  درجـه داوري      صورط  كه نا ر فن  داور باشداعزام م  گردد . در 
سرداور آن مساباه باشد و بايد بعنوان عضو هيئت داوران )درصور، داشتن مدرک معادل سرداور( يا سرداور ) 

، ارائـه گـزارش ا     فنـ  درصور، داشتن مدرک داوري باالطر ( در آن مساباه منصوب گـردد. و يفـه نـا ر    
راسيون و ارائه مشاوره فن  در صور، درخواست كميته برگزاري م  باشد. )گزارش بـا  برگزاري مساباه به فد

 در اين خصوص رعايت م  گردد.( 3-0-0بند  3طبصره  –استفاده ا  فرم استاندارد مربوطه 
: موارد  ير طبم ماررا، فدراسيون جهان  )ماررا، عموم ( و بر اساس شـرايط و ماـررا، كشـور    1طبصره 

بزرگساالن و معادل ارطفاع  آن در رده هاي سن  ديگر وارطفاعـا، بـاالطر    Cح  ير در رده هايايران به شر
 اعمال  م  گردد:

طبق اين مقررات افراد زير نمي توانند بعنوان سرداور، طراح مسير، سر كالنتـر، رئـيك كميتـه     

 پژوهش در مسابقات انجام وظيفه نمايند.

 همسر( -فرزند-برادر –خواهر  -لدين بستگان  نزديك شركت كننده  )شامل وا -

 مالك اسب شركت كننده -

اامي مالي ، مدير فني، سرپرست و دامپزشك  تيم هاي شركت كننـده در مسـابقات ليـ  و     -

 تيمي، كه قبآل بصورت كتبي معرفي شده باشند.

 سواركار شركت كننده در مسابقات  -
بجز شرايطي كه فـردي طبـق   در يك رويداد يك فرد مي تواند فق  داراي يك سمت باشد ،  -

 فوق ، بعنوان ناظر فدراسيون منصوب شده باشد. 6-6-33مندرجات بند 

 
 ـ درجه بندي داوران0ـ33

 باشد:درجه داوري بشرح  ير م  3فدراسيون سواركاري داراي 
 3ـ داور درجه 1
 2ـ داور درجه 2
 1ـ داور درجه 3

 باشد:رح  ير م درجه داوري به ش 4الملل  نيز داراي فدراسيون بين
 (Level I)داور  -1

  (Level II)الملل  كانديداي داوري بين -2

  (Level III)الملل داور بين -3

 (Level IV)الملل  رسم  داور بين -4
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 طنزل درجه –ابطال درجه  –با نشستگ   – ارطااء:  ـ شرايط داوران8ـ33
را خواهنـد داشـت.  ارطاـا افـراد      3 همه افراد فاط پس ا  كس  شرايط ، اجا ه شركت در كالس داوري درجه

،  و ارطاا داوران به درجا، باالطر ، فاط ا  طريم انجام همه مرااـل ذيـل ، بـه طرطيـ  ،      3بعنوان داور درجه 
 امكان پذير است :

شـركت در   –شركت در طمام  جلسا، كالس مربوطـه   –دارا بودن شرايط شركت در كالس داوري مربوطه 
 ل نمره قبول  در آ مونكس  اداق –آ مون دوره 

 
 باشد:شرايط ارطااء داوران به طفكيك درجه به شرح  ير م 

 3ـ دوره داوري درجه 1ـ8ـ33
 به طرطي  عبارطند ا  : 3: شرايط شركت در كالس داوري درجه  33-8-1-1

 كامل با ور ش پرش با اس  و طرجيحآ داشتن ساباه سواري ـ آشناي  
و آ مون كتب  مربوطه ) كه  ( يكالس داور ا ين شي) پ رو ه كي  هيشركت در كالس طوج -

 درصد نمره آ مون .  91بالفاصله در پايان كالس برگزار م  شود(  و كس  اداقل 

 سال است. 99سال و اداكرر سن  24  هياداقل سن جهت شركت در كالس طوج -
وري طحويل پس ا  شركت در كالس و قبول  در آ مون مربوطه ، دفترچه مخصوص كارآمو ي دا -

شركت كننده خواهد شد.  شر  انجام كارآمو ي ) يا منش ( در قال  همكاري هاي داوطلبانه ، 
شركت در كالس طوجيه  و آ مون مربوطه و قبول  و داشتن دفترچه مخصوص كارآمو ي 

 خواهد بود. 
بعنـوان  رو  مساباه ا  مساباا، پرش بااس  در سطح استانها ،  19همكاري داوطلبانه در اداقل  -

 مل  و باالطر باشد. 2منش  يا كارآمو  در جايگاه داوران كه سرداور داراي مدرک داوري درجه 

 ماه انجام شود و كمتر ا  آن مورد قبول نيست. 6اين طعداد همكاري اداقل بايد در ط  

 سوابم چنين همكاريهائ  بايد در دفترچه مخصوص كارآمو ي ثبت شده و به امضاي سرداور مسـاباه 
رسيده و همراه با يك نسخه ا  برنامه رسم  مساباه باشد. ال م به ذكر اسـت كـه سـوابم همكـاري     

منش  ( فاط پس ا  شركت در كـالس طـوجيه  داوري و قبـول  در آ مـون و      –داوطلبانه ) كارآمو  
دردست داشتن دفترچه مخصوص كارآمو ي ، مورد قبول خواهد بود. اضور در جايگاه داوران بعنـوان  
گوينده ، گوينده كارآمو  ، مسئول سيستم  مان ، مسئول صوط  ، برگزاركننـده و ... و بطـوركل  هـر    
عنوان ديگري بغير ا  كارآمو  يا منش  ، يا همزمان با انجام همكاري بعنوان كارآمو  يا منش ،  بعنوان 

طعـداد قابـل قبـول     ساباه همكاري مورد قبول نخواهد بود. در هر جايگاه در هر رو  مسـاباه اـداكرر  
 نفر م  باشد. 2بعنوان كارآمو /منش  ، 
هيأ، و يا مساباه رسم   9قبل ا  برگزاري كالس طوجيه  داوري ،  در اداقل  طبصره : افرادي كه طا

فدراسيون شركت نموده باشند ،  همچنان بايد در كالس طوجيه  داوري و آ مون آن شركت نماينـد  
اينگونه افـراد بـراي شـركت در     وري براي ايشان قابل قبول خواهد بود.رو  كارآمو ي دا 9ول  طعداد 

 كالس داوري اولويت دارند.
 ديپلم كامل متوسطهمدرک ـ داشتن 

 )مالک سال طولد م  باشد و نه ماه طولد( سال طمام 99سال طمام و اداكرر  29ـ داشتن اداقل 
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 :پرش عبارطند ا   3شرايط ارطاا به داور درجه  -33-8-1-2
 فوق 1-1-8-33دارا بودن شرايط شركت در كالس طبم موارد مندرج در بند  -

دارا بودن شرايط  و طأييد ا  طريم طكميل فرم مخصوص  ـ معرف  ا  طرف هيأ، سواركاري مربوطه
  فدراسيون داورانكميته طوسط 

 گواه  رسم  اارا  سكونت در استان مربوطه -
معرف  م  شوند طا رسيدن  3ت در كالس داوري درجه : افرادي كه ا  هر استان جهت شرك1طبصره

(  3داوري همچنان بايد طوسط همان استان )استان معرف براي داوري درجـه  1و اارا  مدرک درجه
معرف  شوند و در كليه مساباا، با نام همان استان در مساباا، انجام و يفه نمايند، مگر اينكه محل 

 بر ،  طغيير يافته باشد و كتبآ طااماي طغيير استان داوري نمايند.سكونت اين افراد با ارائه مدارک معت
مربوطـه بـه     در امتحانا،  كتب تيو موفا 3ـ شركت در يك دوره كالس مخصوص داوران درجه 

 دوره مدرسگواه  
 
 2ـ دوره داوري درجه 2ـ8ـ33
 : 2شرايط شركت در كالس داوري درجه  -33-8-2-1

گذشته  (3 ×رو   369) سال طمام 3آن طاريخ برگزاري آ مون كه ا   3ـ داشتن مدرک داوري درجه 
 باشد.
سـال   3هاي استانها ، در طـ   هيأط يابه طأييد فدراسيون مساباه  0اداقل  داشتن ساباه داوري در ـ

 پرش 3گذشته ، با دارا بودن مدرک داوري درجه 
و ش عـال  كشـور ، يـا مـدرک     داشتن مدرک كاردان  ) فوق ديپلم( ا  دانشگاه ها يا مراكـز آمـ   -

 خارج  طائيد شده ا  سوي و ار، علوم  

خـود را   3مـدرک درجـه    1359طبصره : شر  مدرک طحصيل  فاط براي داوران  است كـه ا  سـال   
خود را اخـذ نمـوده انـد ،     3مدرک درجه  1359دريافت م  كنند و براي داوران قبل  كه قبل ا  سال 

 مدرک ديپلم كاف  است.

 پرش عبارطند ا  :  2شرايط ارطاا به داور درجه  -33-8-2-2
 فوق 1-2-8-33شركت در كالس طبم موارد مندرج در بند  طيدارا بودن شرا -
فـرم مخصـوص  و طأييـد دارا بـودن      ليطكم ميمعرف  ا  طرف هيأ، سواركاري مربوطه ا  طر  -

 طوسط كميته داوران فدراسيون طيشرا
مربوطـه   كتب  و پذيرفته شدن در امتحانا، 2ان درجه ـ شركت در يك دوره كالس مخصوص داور

 دوره مدرسبه گواه  
 الزاميست. 2، براي شركت در دوره داوري درجه  4-8-33رعايت موارد مندرج در بند  -

 
 ـ دوره داوري درجه يك3ـ8ـ33
 : يكدرجه  يشركت در كالس داور طيشرا -33-8-3-1

 (3 ×رو  369) سال طمـام  3آن اداقل زاري آ مون طاريخ برگكه ا   2ـ داشتن مدرک داوري درجه 
 گذشته باشد.
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سـال   3  استانها ، در طـ  يهيأطها ايمساباه به طأييد فدراسيون  0ـ داشتن ساباه داوري در اداقل 
 پرش 2درجه  يگذشته ، با دارا بودن مدرک داور

  مدرک خارج اير ، كشو  مراكز آمو ش عال اي( ا  دانشگاه ها ليسانس)  كارشناس داشتن مدرک -
 و ار، علوم  يشده ا  سو ديطائ

خـود را   3مـدرک درجـه    1359است كه ا  سال   داوران يفاط برا  ليشر  مدرک طحص طبصره : 
خود را اخذ نمـوده انـد ،    3مدرک درجه  1359كه قبل ا  سال   داوران قبل يكنند و برا  م افتيدر

 است.  كاف پلميمدرک د
 پرش عبارطند ا  :  يكا به داور درجه ارطا طيشرا -33-8-3-2
 فوقـ  1-3-8-33شركت در كالس طبم موارد مندرج در بند  طيدارا بودن شرا-
بـه گـواه     كتبـ  شركت در يك دوره مخصوص داوران درجه يك و پذيرفتـه شـدن در آ مـون     -

 دوره مدرس
 طييد دارا بودن شرافرم مخصوص  و طأي ليطكم ميمعرف  ا  طرف هيأ، سواركاري مربوطه ا  طر ـ

 طوسط كميته داوران فدراسيون
 .ستيالزام يكدرجه  يشركت در دوره داور ي، برا 4-8-33موارد مندرج در بند  تيرعا -

-  
 كالسهاي با آمو ي/ماندگاري :  _ 33-8-4

( ، ا  طاريخ برگزاري آ مون منجر بـه ارطاـا درجـه     3و  2و  1همه داوران مل   پرش با اس ) درجه 
 خيا  طـار  بايد هر  سال در كالس با آمو ي /ماندگاري شركت نمايند. هريـك ا  داوران كـه   داوري،
سال  در كالسهاي مزبور شـركت ننمايـد  ، طـا     2ي، بمد، آ مون منجر به ارطاا درجه داور يبرگزار

  مان شركت در دوره با آمو ي بعدي ) اداكرر طا يكسال( ، مدرک داوري آنان معلم اعالم شده و در
مساباا، ا  آنان استفاده نم  شود و ا  معرف  آنان به دوره هاي ارطاا داوري در همه سطوح ملـ  و  
بين الملل  جلوگيري خواهد شد. در صورطيكه هر يك ا  داوران فوق ، بمد، يكسال ا   مان شـروع  

جه يـا  طعليم ، بدون داشتن عذر موجه در كالس هاي موموع اين بند شركت نكنند ، مورد نزول در
و  -  3بـه درجـه    2درجـه  –طنزل يافتـه   2ابطال داوري قرار خواهند گرفت.) بترطي  درجه يك به 

ابطال داوري م  گردد. ( در ممن شركت در كـالس ارطاـا داوري و مـردود شـدن در آن ،      3درجه 
 بعنوان شركت در كالس ماندگاري/ با آمو ي مورد قبول م  باشد.

ا ابطال ، بشرط  اعمال م  شود كه كالس با آمو ي در سطح كشور در موارد طعليم و نزول درجه ي
 آن دوره  مان  برگزار شده باشد.

 
 )سطح يك فدراسيون جهان ( الملل ي بيناورـ دوره د9ـ8ـ33

× رو  369سـال طمـام )   4آن اـداقل  طاريخ برگزاري آ مون ـ داشتن مدرک داوري درجه يك كه ا  
 (گذشته باشد.4

بـار   4و يفه به عنوان سرداور در مساباا، استانها و يا فدراسيون  ، به طعداد اداقل ساباه انجام  -
 در  ط  چهار سال قبل ا  سال اعزام به كالس 
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، به طعداد   رويدادهاي مل  و يا قهرمان  هاي كشوريساباه انجام و يفه به عنوان داور در  -
 س سال قبل ا  سال اعزام به كال چهار  بار در  ط 3اداقل 

 فوق 4-8-33شركت منظم در كالسهاي با آمو ي/ماندگاري طبم موارد مندرج در ماده  -

 سال طمام )ماررا، فدراسيون جهان ( 61داشتن اداكرر  -
 در اد نيا  براي شركت در دوره ـ طسلط به  بان انگليس  

وره جهـت اعـزام بـه د    FEIو سـهميه  كميته داوران پرش با طوجه به نيـا  كشـور    ـ معرف  طوسط
 الملل بين
 
 : ـ با نشستگ 6ـ8ـ33        

سالگ  برسند به عنوان با نشسته اعالم خواهند شد ول  با همين نام در   01داوران  كه به سن 
انجام و يفه  ونينا ر فدراس ايطوانند در كميته پژوهش وليست داوران خواهند بود اين افراد م 

 نمايند.
در مسـاباا،   شرايط ذيل را داشته باشد م  طواند فاط سال  01 يكه داور باال  : در صورط 1طبصره
 :بپردا د يبه داور محل اقامت خود استان

 .باشد مل  يا باالطر 1مدرک داوري درجه  يدارا  - 1
 د.باش   جسمانروا  و  سالمت  يدارا  - 2
 داراي كارآئ  در انجام و ايف بعنوان داور) يا سرداور( باشد. – 3
 

 رک خارج ـ مدا5ـ33
مل  پرش با اس  صادر شده طوسـط فدراسـيون سـواركاري كشـور      رک داورياافرادي كه داراي مد

،در بررس  طوسط كميته داوران  انجام پس ا ممن ارائه اصل مدرک خود بايد  باشند، م  هاي ديگر 
 01يـا   81نمره بوده و كس  اداقل نمره  111آ مون معادل سا ي شركت نمايند. اين آ مون داراي 

 ، بترطي  منجر به معادل سا ي مدرک داوري درجه يك ، دو يا سه مل  ايران خواهد شد. 61يا 
 

 نحوه برگزاري كالسهاي داوري مان بندي و  ـ 11ـ33
 
رو  م  باشـد. رو هـاي    3بمد،  2و درجه  3 مان برگزاري هر يك ا كالسهاي داوري درجه -33-11-2-1

 5ته بوده كه كل  مان كالس با ااتساب  مانهاي اسـتراات و زـذا معـادل    ساع 2جلسه  4اول و دوم شامل 
كه دقياه  مان آ مون كتب  بوده  51ساعته بعالوه  2جلسه  3ساعت   م  باشد. رو  سوم ) رو  پايان ( شامل 

 باشد.  م ساعت  5استراات و زذا معادل  يكل  مان كالس با ااتساب  مانها
ساعته  2جلسه  4باشد. رو  اول شامل   رو  م 2بمد،  1درجه  يس داوركال ي مان برگزار -33-11-2-2

وم ) رو  دباشـد. رو     سـاعت   مـ   5استراات و زـذا معـادل    يبوده كه كل  مان كالس با ااتساب  مانها
كه كـل  مـان كـالس بـا ااتسـاب       هبود   مان آ مون كتب اهيدق 51ساعته بعالوه  2جلسه  3( شامل  انيپا

 باشد.  ساعت م 5تراات و زذا معادل اس ي مانها
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برگزاري همه كالسهاي داوري با در نظر گرفتن نيا  سـنج  و طو يـ  منطاـه اي در كشـور      -33-11-2-3
 انجام م  شود.

 3كالسهاي طوجيه  داوري اداكرر يكبار در هر سال برگزار م  شود. كالسهاي داوري درجه -33-11-2-4
شـود.    برگزار م كباريسال  2اداكرر هر  2درجه  يداور يكالسها  شود. سال يكبار برگزار م 3اداكرر هر 
هـر  سـال    با آمو ي/ماندگاري يشود. كالسها  برگزار م كبارياداكرر هر سال  يكدرجه  يداور يكالسها

 شود.  برگزار م كباري
 : داوري برگزاري آ مون هاي كالس ـ نحوه 3ـ11ـ33
داوري كه مربو  به نمره ا  سرفصل دروس  111با صرفآ كتب   شكلبه  3داوري درجه  آ مونـ 1ـ3ـ11ـ33

.  مـروري اسـت  آ مـون  نمـره در    111نمـره ا    61 وكسـ  شود، گرفته خواهد شد، م  در ط  كالس ارائه
 .باشدم  متون ماررا، پرش با اس درباره اطالعا، ال م به  بان انگليس  ا  نمره  111نمره ا   11 همچنين

ا  سرفصل دروس مربو  به داوري كه نمره  111با  صرفآ كتب به شكل  2داوري درجه   مونآـ 2ـ3ـ11ـ33
مـروري اسـت.   آ مـون  نمـره در   111نمـره ا    01كسـ    وشود، گرفته خواهد شـد  كالس ارائه م   در ط

 باشد.متون ماررا، پرش با اس  م ا   سينمره درباره اطالعا، ال م به  بان انگل 111نمره ا   19 همچنين
نمره ا  سرفصل دروس مربو  به داوري كه  111با  صرفآ كتب  داوري درجه يك بشكل آ مونـ 3ـ3ـ11ـ33
نمـره در امتحانـا، مروريسـت،     111نمـره ا    09شود، گرفته خواهـد شـد، وكسـ     كالس ارائه م   در ط
 باشد.را، پرش با اس  م ا متون مار  سينمره درباره اطالعا، ال م به  بان انگل 111نمره ا   21 نيهمچن

 

 ـ كميته پژوهش34ماده 
 نمايد.عضو بوده كه يك  ا  آنها بعنوان رئيس انجام و يفه م  2 اداقل ـ كميته پژوهش متشكل ا 1ـ34
  1ـ افراد اين كميته بايد همگ  آشنا به ور ش سواركاري بوده و اـداقل يكـ  ا  آنهـا بايـد داور درجـه     2ـ34

 باشد.باالطر  باطجربه يا داراي مدرک
باشد. م  انـ و يفه كميته پژوهش رسيدگ  به اعتراما، و شكايا، درخارج ا   مان داوري هيأ، داور3ـ34

 شرح كامل و ايف اين كميته در فصل انضباط  آمده است.
همـه مسـاباا، و   اجبـاري نبـوده امـا در     ملـ   وبـين المللـ     در رويـدادهاي    ـ وجود كميته پژوهش4ـ34

 –قهرمـان  اسـتان    –  كه طحت عنوان قهرمان  ، برگزار م  شوند ، الزاميست ) قهرمـان  كشـور   رويدادهائ
 ، بـه عهـده  باشـد كه داراي كميته پـژوهش نمـ     . و ائف كميته پژوهش در مسابااط... ( -قهرمان  مالكين 

 .م  باشدكميته داوران فدراسيون 
 

 ـ كالنتران35ماده 
و  (Rapping)رامـ ، محتـا  كـردن اسـ      ه عمدطاً در ارطبا  با ب ـ جهت اجراي دقيم ماررا، ك1ـ39

براسـاس شـرايط   باشد، كميته برگزار كننده ها، لباس،  ين و طجهيزا، و زيره م كنترل شالق، مهميز، دهانه
كالنتر ميـدان طمـرين و در   سـر اداقل يكنفـر را بعنـوان    مانژهاي طمرين و گرمكن و طعداد شركت كننده بايد

براساس اهميت و وسعت محـل برگـزاري مسـاباه،    يك نفر بعنوان سركالنتر و يك يا چند نفر  مل  مساباا،
بعنوان كالنتر )كه  ير نظر وي انجام و يفه نمايند( انتخاب كند. ايـن افـراد اجـا ه ورود بـه كليـه قسـمتهاي       

 محوطه مساباه را خواهند داشت.
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طمرين در آنجا اضور داشته و كليه مـوارد را بـه هيـأ،    ـ يك كالنتربايد به مح  ورود اس  به ميدان 2ـ39
 داوران و يا كميته پژوهش گزارش نمايد.

در مواقع  كه در مساباه يك كالنتر وجـود   سركالنتران براساس شرايط  ير انجام و يفه خواهند كرد:ـ 3ـ39
ركالنتران و كالنتران ميدان انتخاب شود. جهت مطالعه بيشتر به كتاب س كالنتراندارد وي بايد اتماً ا  ليست 

 مراجعه شود. ، چاپ فدراسيون سواركاريطمرين
 

 درجه بندي كالنتران: -39-4
 درجه كالنتر بشرح  ير م  باشد: 3فدراسيون سواركاري داراي 

اين افراد اداكرر طا سطح مسـاباا، قهرمـان  اسـتان مجـا  بـه       . ( 3) درجه  كالنتر پرش با اس  -39-4-1
ن كالنتر م  باشند. استفاده ا  اين كالنتران بعنوان سركالنتر در همه رويـداد هـا ممنـوع اسـت.     فعاليت بعنوا

 استفاده ا  اين افراد بعنوان كالنتر و يا سركالنتر در رويدادهاي مل  و باالطر ، ممنوع است.

 اشند.اين افراد م  طوانند به عنوان كالنتر كارآمو  در رويدادهاي مل  اضور داشته ب -39-4-2
 اين درجه ، دارا بودن شرايط ذيل الزاميست : اخذجهت 

 سال 99و اداكرر  29اداقل سن  – 1
 اداقل مدرک طحصيل  ديپلم متوسطه – 2
ماه ا  صدور آن گذشته باشـد، يـا ، داشـتن     12پرش با اس  كه اداقل  3دارا بودن مدرک داوري درجه  – 3

 مساباه در سطح استان 9شركت در اداقل ساباه سواركاري در رشته پرش با اس  در اد 
رو  مساباه به طائيد سـركالنتر مسـاباه كـه     11شركت در مساباا، بعنوان كالنتر كارآمو  بتعداد اداقل  – 4

 بين الملل  باشد، براساس طكميل و امضا دفترچه مخصوص كارآمو ي 2اداقل مدرک سركالنتر سطح 
فوق  2و  1) شركت در كالس فاط پس ا  اارا  بندهاي شركت در كالس مخصوص آمو ش كالنتران  – 9

 امكانپذيرست.(
  در آ مـون مربوطـه بـه گـواه     نمـره  61كس  اداقل و شركت در آ مون كالس مخصوص كالنتران   - 6

 مدرس دوره
 معرف  ا  طريم هيئت استان مربوطه ا  طريم طكميل و ارائه فرم مخصوص. – 0
 پرش فدراسيون سواركاري.  كالنترانوسط كميته طائيد صحت شرايط اعالم شده ط – 8
 
 تيمجا  به فعال مل  و بين الملل در همه مساباا، افراد  ني. ا( 2) درجه پرش با اس   مل كالنتر  -39-4-3

مجا   ي طا سطح استان ها داديرو فاط در كالنتران بعنوان سركالنتر  نيباشند. استفاده ا  ا  بعنوان كالنتر م
 است.  ادهاي مل  ممنوعول  در رويد

 : ستيالزام ليذ طيدرجه ، دارا بودن شرا اين ارطاا به جهت
 سال ا  طاريخ آ مون آن گذشته باشد. 1( كه اداقل  3كالنتري ) درجه  مدرک بودن دارا – 1
 (. 3با دارا بودن مدرک كالنتر ) درجه  رويداد 11 اداقل بتعداد كالنتر بعنوان مساباا، در شركت – 2
فوق  2و  1 بندهاي اارا  ا  پس فاط كالس در شركت)  كالنتران آمو ش مخصوص كالس در شركت – 3

 .(رستيامكانپذ
  نمره در آ مون مربوطه به گواه 01شركت در آ مون كالس مخصوص كالنتران و كس  اداقل   - 4

 مدرس دوره
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 صوص.و ارائه فرم مخ ليطكم مياستان مربوطه ا  طر ئتيه ميا  طر معرف  – 9
 .يسواركار ونيپرش فدراس  كالنتران تهياعالم شده طوسط كم طيصحت شرا دطائي – 6
و بين الملل    ملاستان  و افراد در همه مساباا،  ني. ا(  1) درجه پرش با اس    كالنتر ملسر -39-4-4

 .باشند  م سركالنتر ، و در مساباا، استان  و مل  بعنوانبعنوان كالنتر  تيمجا  به فعال
 : ستيالزام ليذ طيدرجه ، دارا بودن شرااين  ارطاا به  جهت
 آ مون آن گذشته باشد. خيسال ا  طار 1كه اداقل (  2مل  ) درجه  كالنتري مدرک بودن دارا – 1
مل ) با دارا بودن مدرک كالنتر  رويداد 11 اداقل بتعداديا سركالنتر   كالنتر بعنوان مساباا، در شركت – 2

 .( 2درجه 
فوق  2و  1 بندهاي اارا  ا  پس فاط كالس در شركت)  كالنتران آمو ش مخصوص كالس در شركت – 3

 .(رستيامكانپذ
  نمره در آ مون مربوطه به گواه 09شركت در آ مون كالس مخصوص كالنتران و كس  اداقل   - 4

 مدرس دوره
 خصوص.و ارائه فرم م ليطكم مياستان مربوطه ا  طر ئتيه ميا  طر معرف  – 9
 .يسواركار ونيپرش فدراس  كالنتران تهياعالم شده طوسط كم طيصحت شرا دطائي – 6
 
 كالنتر به شرح  ير م  باشد:سردرجه  3فدراسيون بين الملل  نيز داراي  -39-4-9

 (FEI Level I)1سطح كالنتر سر -1

 (FEI Level II) 2سطح  كالنترسر -2

 (FEI Level III) 3سطح  كالنترسر -3

 : (FEI Level I)1سركالنتر سطح  ارطاادوره ط اعزام به شراي -39-4-6
 سال  99اداكرر سن  -

آن گذشـته  طـاريخ آ مـون   ( ا  2×رو   369سال كامل ) 1كه اداقل  ( 1) درجه كالنتر مل سرداشتن مدرک  -
 باشد.

 همسابا 11داشتن ساباه بعنوان سركالنتر در مساباا، مختلف هيأطها و يا فدراسيون به طعداد اداقل  -

 ، طوسط كميته داوران پرش فدراسيون سواركاري جهت شركت در دوره FEIمعرف  به طائيد صحت شرايط   -
 (FEI Level II , IIIسركالنتران سطوح بـاالطر بـين المللـ )    ارطااء به شركت در كالسهاي  -39-4-0

 انجام م  گردد. FEIبراساس ماررا، 
 يبرگزار خي، ا  طارتران و سركالنتران در سطوح مل كالن همه: ي/ماندگاريبا آمو  يكالسها -39-4-8

ا   كي. هرنديشركت نما ي/ماندگار يهر  سال در كالس با آمو  ديبا ،آ مون منجر به ارطاا 
مزبور  يسال  در كالسها 2بمد، ، آ مون منجر به ارطاا درجه  يبرگزار خيكه ا  طار كالنتران/سركالنتران

( ، مدرک آنان معلم اعالم شده و كسالي) اداكرر طا  يبعد ير دوره با آمو ، طا  مان شركت د  ديشركت ننما
 نيو ب  در همه سطوح مل كالنترانارطاا  يآنان به دوره ها  شود و ا  معرف  در مساباا، ا  آنان استفاده نم

ان شروع ا   م كساليفوق ، بمد،  كالنتران/سركالنترانا   كيهر  كهيخواهد شد. در صورط يريجلوگ  الملل
ابطال  ايبند شركت نكنند ، مورد نزول درجه  نيموموع ا ي، بدون داشتن عذر موجه در كالس ها ميطعل

 به كالنتر مل – افتهيطنزل  كالنتر مل به  سركالنتر مل   يقرار خواهند گرفت.) بترط درجه كالنتر/سركالنتر
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در  شدنممن شركت در كالس ارطاا و مردود  گردد. ( در  م مدرک ابطال كالنتر استان  و -  كالنتر استان 
 باشد.  مورد قبول م ي/ با آمو يآن ، بعنوان شركت در كالس ماندگار

، موارد ذيل بعنوان  1359با طوجه به طغيير سيستم آمو ش كالنتران و اجراي ماررا، ا  سال  – 9 – 39ماده 
 طغييرا، دوره انتاال  در مورد كالنتران اعمال م  گردد :

طمام  افراد شركت كننده در كالس كالنتران مطابم با فهرست موجود كالنتران با مدرک كالنتر    -39-9-1
مهلت دارند كه جهت شركت در كالسهاي بين الملل  سركالنتران پرش اقدام  1359( ، طا پايان  3) درجه 

( در رويداد قهرمان  1354ل  ا 1351سال گذشته )سالهاي  9نمايند. اولويت اعزام با افرادي است كه در ط  
كشور بزرگساالن به عنوان كالنتر اضور يافته اند. طمام  هزينه هاي شركت در كالس طبم روال گذشته ، 

 بعهده شركت كننده خواهد بود.
 مراال با آمو ي/ماندگاري و ارطاا سركالنتران بين الملل  طبم موابط بين الملل  م  باشد. -39-9-2

 

  كادر فني زيرمجموعه كميته داوران پرشانتخاب  ـ36ماده   

و دعو، و هماهنگ  جهت اضور ايشـان در   طحت پوشش كميته داوران مساباا، انتخاب كادر فن طمام  در
رش فدراسيون سواركاري خواهد بود داوران پ بعهده كميته (پژوهش و هيأ، داوران ،) شامل : سرداور مساباه 

و انتخاب سركالنتر و كالنتران به عهده كميته كالنتران و انتخاب طراح مسير و دستياران و پاركورچينهـا بـه   
  د.عهده كميته طرااان مسير م  باش

 

 37اده م
به هر   شركت نموده ول كالنتران(  –طراا  مسير  –آمو ش  ) داوري  يدر دوره ها  ليكه به هر دل يافراد
مـردود شـوند ،  جهـت      ط،يعدم واجـدبودن شـرا   ايو   عدم كس  اداقل نمره قبول ليمنجمله به دل  ليدل

 گذشته باشد.  آ مون دوره قبل خيرو ( ا  طار 369سال طمام ) كياداقل  ديبا يبعدشركت در دوره 

 مدرسين :   -38ماده 
طا   هيطوج كالنتران ، در همه سطوح اعم ا  –طراا  مسير  –داوري  اعم ا  همه كالسها  نيفهرست مدرس

 ي، در ابتـدا  يسـواركار  ونيفدراس نينامه مدرس ني، براساس آئ يطا ارطاا و با آمو  ابتدائ  طرين درجا، مل  
 وني، و طوسـط فدراسـ   شـنهاد يداوران پرش پ تهي، طوسط كم طيموجود واجد شرا نيهر سال ا  فهرست مدرس

 انتخاب خواهند شد. هرستف نيكالسها در طول سال ا  ا نيگردد . مدرس  م  يطصو

 :اان مسير( طرا –كالنتران و سركالنتران  – داورانكادر فني )فهرست  - 39ماده 
رو  پس ا  اطمام هر دوره ،  49درجه و استان  ، اداكرر  كيبه طفك ونيپرش با اس  فدراس كادر فن فهرست 
قابل دسترس خواهد  يسواركار ونيفدراس  كيشده و در درگاه الكترون  داوران پرش به رو رسان تهيطوسط كم

 يو طالش برا يريگيپ  باشد ول  م يارسوارك ونيفدراس فهيپرش و  كادر فن  تيبود.  آمو ش و طرب
و عملكرد  تيعالقه و جد زاني، براس  م كالنتر  و ...  –داور  –دستيار  -بعنوان كارآمو  در مساباا، تيفعال

  است. افراددر مساباا، و ... ، بعهده طك طك   و كارآئ
 :كالنتر و سركالنتر(  –طراح مسير  –ي داور فعاليت) شناسنامه - 41ماده 
كادر  اريكرده كه در اخت هيطه كادر فن طحت عنوان شناسنامه  يدفترچه ا 1352ا  سال  يسواركار ونيفدراس
 شود.  آنها ثبت م يتهايفعال هيو در آن كل رديگ  فعال قرار م فن 
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  41ماده 
اب كادر فن  در طمام  رويدادهاي مل  پرش با اس  كه در استانها برگزار م  شود عالوه بر اينكه اولويت انتخ

با كادر استان ميزبان و استانهاي مجاورست ، در صور، عدم وجود كادر فن  كاف  ، ا  مدارک طا يـك درجـه   
 پائينتر هم م  طوان استفاده نمود. اين ماده شامل طراح مسير و سرداور نم  باشد.
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 بخش دوم
 

 قوانين اختصاص  مساباا، 

 پرش  با اس 
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 ـ مسابقات پرش با اسب38ماده
 
يط مختلف در مسيري ا  موانـ   ـ مساباه پرش با اس  نوع  امتحان ا  مجموعه اس  و سواركار در شرا1ـ38

بوده بطوريكه ط  اين امتحان، انرژي، مهار،، اطاعت و سرعت اسـ  و همچنـين طبحـر سـواركار سـنجيده      
 شود.م 
ـ موارد اختصاص  در مورد نحوه داوري و انواع خطاها و انواع مساباا، مختلف پرش با اس  در ماررا، 2ـ38

 داوري آمده است.
 

 ات پرش با اسبـ انواع مسابق39ماده 
 
( 1-35جـدول  هـا ) ند و شرح آنهـا در جـدول رده  شوهاي  ير طاسيم م ـ مساباا، پرش با اس  به رده1ـ35

 آورده شده است.
 باشند.مو ف به رعايت دقيم موارد اين جدول م كادر فن  مساباا، : 1 طبصره

 ـ رده پون 
 ـ رده مبتدي

 Eرده  -
 (+Aال   D1)هاي آ اد ـ رده
 (O3 ,O 2, O1)اي  ي مالكين زيرارفههاـ رده

 اسبهاي نژاد خالص ايران  -

 رده اس  طوليد ايران  -
سالگ  ام شركت در اين رده را دارند. به اسب  پون  اطالق  16ـ رده پون  سواران: سواركاران طا سن 1ـ1ـ35
 145دون نعـل اـداكرر   متر و بسانت  191شود كه قد آن در محل جدوگاه و در سطح صاف با نعل اداكرر م 

گواه  براي يكبار در عمـر اسـ     ،گيري بعهده دامپزشك رسم  بوده و جهت آنمتر باشد كه اين اندا هسانت 
 شود.سالگ  صادر م  4پس ا  سن 

ايست بدون  مان، بدون سرعت و بدون باراژ كه طنها ط  يك ـ رده مبتدي: اين رده متشكل ا  مساباه2ـ1ـ35
شود و سواركار اداكرر دو دقياه فرصت داشته طا مسير مساباه را ط  كند. در ايـن مسـاباه بـه    راند برگزار م 

 طمام  سواركاران  كه مسير مساباه را بدون خطا ط  كنند يك روبان اهداء خواهد شد.
 باشد:كنندگان  ير م رده مبتدي مخصوص شركت

 ( ، نوجوانان، نونهاالنجوانان ،ـ كليه سواركاران جديدالورود )رده سن  بزرگسال1ـ2ـ1ـ35
 ـ كليه اسبهاي جديدالورود2ـ2ـ1ـ35

ا   ، با عنوان خارج ا  مساباهطوانند جهت طمرين: كليه اسبها و سواركاران زيرمبتدي بنا به ميل خود م 2طبصره 
 هد گرفت.اين رده مساباه استفاده كنند با فرق اينكه در صور، ط  مسير بدون خطا روبان به آنها طعلم نخوا

) اسب  كـه   هاي آ اد استفاده نمايند.ا  اسبهاي كليه ردهفاط  طوانند در اين رده: سواركاران مبتدي م 3طبصره 
 رده مبتدي را پر نكرده باشد براي سواركاران مبتدي قابل استفاده نم  باشد.(

 برگزار م  شود. بدون ااتساب  مان و بدون جايزه يك راند، : اين رده بشكلD1و  Eـ رده 3ـ1ـ35
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 بار رده مبتدي را بدون خطا ط  كرده باشند. 9ـ كليه اسبهاي  كه اداقل 1ـ3ـ1ـ35
 بار رده مبتدي را بدون خطا ط  كرده باشند. 9ـ كليه سواركاران  كه اداقل 2ـ3ـ1ـ35

طواننـد  خود م  به باال( بنا به ميل  D1: كليه اسبها و سواركاران زيرمبتدي )سواركاران و اسبهاي رده4طبصره 
 دور اول ا  اين رده مساباه استفاده كنند با فرق اينكه جايزه به آنها طعلم نخواهد گرفت.ا  جهت طمرين فاط 

 بايست  كليه شرايط ذيل را دارا باشند:اين رده سواركاران شركت كننده در اي: رارفهـ رده مالكين زي4ـ1ـ35
 شرايط سن : -1

 بزرگساالن  سواركاران رده -

 ط قانون  مالكيت اس :شراي -2

سواركار شركت كننده و يا يك  ا  اعضاي خانواده درجه يك )پدر، مادر، فر ندان، خواهر و يا بـرادر(   -
 مالك اس  و يا در مالكيت اس  شركت كننده در مساباه شريك باشد.

 شرايط زير ارفه اي بودن: -3

 در قبال دريافت پول اس  ديگران را طعليم نداده و سوار نشوند. -

 در قبال دريافت پول آمو ش سواركاري به سواركاران ندهند. -

 در قبال دريافت پول براي مااصد طجاري و طبليغاط  اس  سواري نكنند. -

خريد و فروش اس  و دريافت جايزه نادي در مساباا، بشرط  كـه طنهـا راه درآمـد فـرد نباشـد،       -9طبصره 
 ماايرط  با شرايط زير ارفه اي بودن ندارد.

سانت  متر و بيشتر باشد، شركت كرده باشـند   131: سواركاران  كه در رده هاي  كه دور اول مساباه 6طبصره 
 شركت نمايند. O1نم  طوانند در رده 

د كه موارد فن  هريك ا  شوطاسيم م  O3و  O2و  O1به دوقسمت  زير ارفه اي ـ رده مالكين1ـ4ـ1ـ35
 هاي مساباا، آمده است.ها در جدول ردهرده
كليه مالكين زير ارفه اي جهت شركت در مساباا، مخصوص اين رده بايست  گواه  شركت  -35-1-4-2

در مساباا، مالكين زير ارفه اي ا  فدراسيون دريافت نمايند )فـرم گـواه  مـذكور در بخـش مـميمه ايـن       
 ماررا، آمده است(

 اس  ها رده بندي ندارند.در رده مالكين  -35-1-9
وليد ايران: اين رده مختص اسبهاي  است كه بدون طوجه به نژاد در داخل ايران طوليد رده اس  ط -35-1-6

 Dو  D1شده اند، كره ماديانهاي اامله وارداط  شامل اين رده نم  شوند. اين رده ا  مساباا، در دو رده 
 برگزار م  شود. ممنا كليه موارد رده بندي اسبها در اين رده لحاظ م  شود.بزرگساالن 

رده اسبهاي نژاد خالص ايران : شرايط اختصاص  اسبهاي شركت كننده در اين مساباه طوسط  -35-1-0
 فدراسيون براي هر رويداد اعالم م  گردد.

 است كهسواركاران با طجربه و سواركاران  رده هاي آ اد: اين رده ها مخصوص اسبها و  -35-1-8
 ذاشته باشد.را پشت سر گ Eو  فن  مربو  به رده مبتديموارد  

طمام  اشكال  D1و  Eطاسيم م  شوند و بجز رده  +Aو  Aطا  D1قسمت  نهاين رده ها به  -35-1-8-1
       و مسـاباا، مخصـوص بـراي ايـن دو رده ممنـوع        Cمسـاباا، جـدول   انواع مساباا، در آن قابل اجراست )

 (.م  باشد



 49 

 

مساباا، سرعت  مخصوص، شش مان  پياپ   و كليه Cبرگزاري رده هاي سرعت  )مانند جدول  -35-1-8-2
 براي رده نونهاالن و نوجوانان ممنوع م  باشد. (و پوئيسانس

 آمده است. 1-35انواع رده هاي مساباا، پرش با اس  به همراه مشخصا، فن  آنها در جدول 

 

 رده بندي سواركاران:ـ 41ماده 
 
رده ا  مساباه را بدون خطا ط  كنند طا مجو  ورود بار اين  9مبتدي بايد اداقل و اسبهاي سواركاران  -41-1

 را بدست آورند. Eبه رده 
هـاي سـن    مسـتايم در رده  پـر كـردن رده مبتـدي   : سواركاران نونهال و نوجوان جديدالورود پس ا  1طبصره 

 مخصوص خود شركت خواهند كرد.
 مساباه امتيا  دريافت كنند.: اس  و سوار مبتدي در يك رو  فاط مجا  هستند يك بار و در يك 2طبصره 
: اگر سوار مبتدي با بيش ا  يك اس  در يك مساباه شركت و مسير را بدون خطا طـ  نمايـد فاـط    3طبصره 

 امتيا  يك  ا  اسبها ) بدون خطا( براي رده بندي   به اساب سواركار گذاشته م  شود.
شركت در هي  رده اي را به شكل خارج  : سواركار و اس  مبتدي )پيش ا  پر كردن رده مبتدي(  ام4طبصره 

 ا  مساباه ندارد.
ذيـل بنـد    2: رده مبتدي فاط مخصوص اسبها و سواركاران جديد الورود و مبتدي م  باشد. )طبصـره  9طبصره 
 رعايت م  شود( 35-1-2-2
 
را بدون  E مساباه رده دور اول در صورطيكه سه بارفاط  سواركاران مبتدي پس ا  عبور ا  رده مبتدي  -41-2

 بزرگساالن شركت نمايند.  Dو  D1م  طوانند فاط در رده هاي خطا ط  نمايند 
 A، با باراژ و يا جـدول  دور اول مساباه )دوراندي، دوبخش   Dو  D1در صورط  كه سواركاران رده  -41-3

 باشند. م    Cو   C1را اداقل سه بار بدون خطا ط  كنند فاط مجا  به شركت در رده  Dو  D1سرعت(
 Aدور اول مساباه )دوراندي، دوبخش  ، با باراژ و يا جـدول   Cو  C1در صورط  كه سواركاران رده  - 41-4

 را اداقل سه بار بدون خطا ط  كنند مجا  به شركت در كليه رده ها م  باشند. Cو  C1سرعت( 
 

 بندي اسبهارده -41ماده 

 

 ـ مادمه41-1
بندي منظم بـوده طـا اسـبهاي  كـه ا  قـدر، پـرش بـاالي         سيستم گروههدف ا  انجام رده بندي ايجاد يك 

كنندگان بطـور  هاي مختلف براي طمام  شركتبرخوردار هستند به گروه باالطر انتاال يافته و مساباا، در رده
 كنندگان فراهم شود.منصفانه برگزار شود طا فرصت برنده شدن براي طمام  شركت

 اسبهاي داخل  و خارج  – بزرگساالن()رده  بندينحوه رده  -41-2

سال  4داراي  اداقل مختص اسبهائ  است كه براي اولين بار در مساباا، شركت م  كنند ورده مبتدي: 

 )مالک سن اسبها سال طولد م  باشد( كامل م  باشند.
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سال  4بار رده مبتدي را بدون خطا ط  كرده باشند و داراي  9اداقل است كه مختص اسبهائ   :Eرده 

  كامل باشند.

سال طمام باشند و شرايط ذكر شده در ذيل رده مبتدي را دارا  9  است كه داراي مختص اسبهائ :D1رده 

 باشند.

سال طمام باشند و شرايط ذكر شده در ذيل رده مبتدي را دارا  9  است كه داراي مختص اسبهائ :Dرده 

 باشند.

مام باشند و شرايط ذكر شده در ذيل رده مبتدي را دارا سال ط 6  است كه داراي مختص اسبهائ: C1رده 

 باشند.

سال طمام باشند و شرايط ذكر شده در ذيل رده مبتدي را دارا  6  است كه داراي مختص اسبهائ :Cرده 

 باشند.

سال طمام باشند و شرايط ذكر شده در ذيل رده مبتدي را  0  است كه داراي مختص اسبهائ :Bو  B1رده 

 د.دارا باشن

سال طمام باشند و شرايط ذكر شده در ذيل رده  0مختص اسبهائ  است كه داراي  :+Aو  A1 , Aرده 

 مبتدي را دارا باشند.
جهت مااصد طمرين  و آمو ش  مجا  به شركت در رده هاي  +Aطا  Dكليه اسبهاي رده هاي آ اد يعن  رده 

 م  باشند )بدون ام دريافت ر ،( D1و Eمبتدي، 
 را بمد، يكسال ندارد. Dجايزه بگيرد ام شركت در رده   B1ر ردهاگر اسب  د

  را بمد، يكسال ندارد. C1به باال جايزه بگيرد ام شركت در رده   Bاگر اسب  در رده

 را بمد، يكسال ندارد.  Cجايزه بگيرد ام شركت در رده  +Aو  Aو   A1 اگر اسب  در رده
را  Cنفر اول رده بندي م  شود ام شركت در رده  9ن بين اسب  كه در مساباا، قهرمان  كشور بزرگساال

 بمد، يكسال ندارد.
 : اگر اسب  به مد، يك سال در مساباا، شركت نكند و يا شركت كرده و اائز ماام نشود مجددا1طبصره 

 خود با  گردد.قانون  پائين طر  هاي طبم ماررا، بندهاي باال م  طواند به رده
رده اي كه جايزه م  برند م  طوانند در دو رده پائين طر ا  آن رده، شركت و اائز جايزه  : اسبها در هر2طبصره 
 شوند.

 سال طمام م  باشد. 8 بزرگساالن : اداقل سن اس  براي شركت در مساباا، قهرمان  كشور3طبصره 
بار بدون خطـا   9مسير را و  كردهسال طمام برسد و در مساباا، مبتدي شركت  5: اگر اسب  به سن 4طبصره  

 و يا اصالً در رده مبتدي شركت نكرده باشد مجا  است در كليه رده هاي آ اد شركت كند. نكرده باشدط  
رده بنـدي بـاال    سـن   ا، طيم  به اساب آورده نخواهد شد اما رعايت شرايط: امتيا  اسبها در مسابا9طبصره 

 الزام  م  باشد.
امتيا  آن ماامها با هم جم  شده و به طعداد مشتركين طاسيم  ترک،: در موارد ماامهاي كس  شده مش6طبصره 
 م  شود.
اسبهاي  كه براي رو  سوم انتخاب شـده و در رو  سـوم شـركت كـرده     : در مساباا، قهرمان  كشور 0طبصره 

)در صور، عدم شركت در رو  سوم اين طبصره رعايت   را به مد، يكسال ندارند. Cباشند ام شركت در رده 
   شود.(نم
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: در مساباا، قهرمان  استان مالک شركت اس  ا  لحاظ رده بنـدي رده رو  آخـر قهرمـان  اسـتان       8طبصره 
 م  باشد.
هيأطهاي سواركاري استانها مو ف م  باشند ليست رده بندي را به طفكيك رده به صـور، دوره اي  : 5طبصره 

 به فدراسيون اعالم نمايند.
 41كـه در مـاده   ماررا، سن اس  هـا  با رعايت مفاد رج ا  كشور وارد م  شوند اسبهائ  كه ا  خا: 11طبصره 

ساله وارداط  در صور، ارائه گواه  معتبر ا  فدراسـيون  4اسبهاي  ام شركت در مساباا، را دارند.آمده است 
 شركت نمايند. Eمتبوعه خود مبن  بر داشتن ساباه پرش در مساباا، م  طوانند مستايماً در رده 

( اجا ه شـركت بـه   41در صورط  كه اسب  شرايط سن  شركت در مساباه اي را دارا نباشد )ماده :  11ره طبص
 صور، خارج ا  مساباه را نيز در آن رده و رده هاي باالطر نخواهد داشت.

 نحوه امتيا بندي براساس طعداد شركت كننده و مراي  رده بندي را نشان م  دهد. 2-41و  1-41جداول 

 

 و رنكين  ساليانه بندي سواركارانامتياز -42ماده 
 

و يا هر يـك   كه در دور اول ( 2-41)ها و جدول مري  رده( 1-41)به سواركاران با طوجه به جدول امتيا ا، 
 گيرد.م نامتيا  طعلم جايزه و  دنگيري كناخراج شده و يا كناره ا  دورهاي مساباه دوراندي

كنند با طوجـه بـه نتيجـه بهتـرين     بيش ا  يك اس  در هر مساباه شركت م امتيا  سواركاران  كه با  -42-1
 شود.اس  آنها در همان رده محاسبه م 

داده  Aو سرعت طبم جدول دوراندي  - و باراژيك باراژ ـ د  ،عانوا به مساباا، فاط هر رده امتيا ا، -42-2
  اهد داشت.امتيا ي براي سواركار در بر نخو سرعت  شود و مساباا، مخصوصم 
 بندي انفرادي هم انجام پذيرد.سواركاران در مساباا، طيم  امتيا  نخواهند گرفت مگر رده -42-3
اسفندماه بـه   انتهايفروردين هر سال طا  ابتدايها ا  كليه امتيا ا، هر سواركار با طوجه به مراي  رده -42-4

امتيا بندي سـواركاران كشـور هـر سـال در      شود و فدراسيون سواركاري ليستاساب هر سواركار گذاشته م 
  .نمايدمعرف  م  را ها منتشر و پرامتيا طرين را هاي سن  مختلفرده

)چـه بـا    كه در مساباا، پرش با اس  خارج ا  كشور شركت م  نمايند ايران  مايم ايران : سواركاران1طبصره
م  طوانند پس ا  طأييد فدراسـيون   رک رسم با ارائه مد اس  امل شده ا  ايران و چه با اسبهاي مايم خارج(

 و براساس ماررا، مل  ايران در ليست امتيا بنده ايران اائز امتيا  شوند. براساس رده هاي شركت كرده
مساباه )باالطرين امتيا ا، سواركار( در امتيا ا،  21براي سواركاران در طول يكسال ور ش  اداكرر  :2طبصره 

 محاسبه م  شود.
( داراي Aو سرعت طبم جدول دوراندي  -دو باراژ  –سواركاران  كه در دور اول مساباه )يك باراژ  :3طبصره 
 خطا و بيشتر باشند در هر صور، امتيا  دريافت نخواهند كرد. 12

و يا بيشتر باشد امتيا  دريافت  21: در مساباا، دوراندي در صورط  كه مجموع خطاي دوراند 4طبصره 
 نخواهند كرد.

 ال م و ملزوم يكديگر م  باشند. 4و  3: در مورد مساباا، دوراندي شرايط هر دو طبصره 9ه طبصر
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 قهرماني كشور بزرگساالن رويداد -43ماده 

 
 نحوه برگزاري -43-1

 اين رويداد ط  سه رو  با فاصله  مان  يك رو  استراات بين هر رو  برگزار م  شود.
 بزرگساالن  Bدر رده  9/1با مري   C رو  اول اين رويداد به شكل سرعت جدول -
  Bطبم مفاد جدول رده رو  دوم اين رويداد به شكل دو راندي مشابه  -
 A1 ردهدر  1-35 طبم مفاد جدول دور مختلفدو  ط رو  سوم اين رويداد به شكل دو راندي  -

 1-43)راند دوم( و مفاد جدول  A( و در رده )راند اول
 نفر برطر به رو  سوم راه پيدا خواهند كرد. 21م پس ا  برگزاري دو رو  اول و دو

نفرا، بين ا   برطر، نفر 21جايگزين  براي اين طحت هي  شرايط   جهت افظ استاندارد مساباه :1 طبصره
 بعدي وجود نخواهد داشت.

 : در ط  هفته رويداد قهرمان  كشور به زير ا  رده هاي مربو  به مساباا، قهرمان  كشور مساباه2طبصره 
 ديگري قابل برگزاري نم  باشد. 

 
 رده هاي مساباه براساس جدول  ير م  باشد. -43-2
 
 

 رده هاي مساباا، قهرمان  كشور بزرگساالن  -1-43جدول 
 

 روز سوم روز دوم روز اول

 راند دوم راند اول راند دوم راند اول Cجدول 

B B B A1 A 

 دو راند زير مشابه دوراند مشابه يك راند

 مان  12-11 مان  13 – 11 مان  12 – 11 مان  12 – 11 مان  12 – 11

 
 

 نحوه قرعه كش : 
 رو  اول: قرعه كش  -

 عكس خطاي رو  اولراند اول:  –رو  دوم  -

 دو راند قبل  )خطاي رو  اول + خطاي راند اول رو  دوم( ي هاراند دوم: عكس خطا –رو  دوم  -
 بل راند اول: عكس خطاي سه راند ق –رو  سوم  -

 راند دوم: عكس خطاي چهار راند قبل  –رو  سوم  -
  

: سواركاران  كه در هر راند رويداد قهرمان  كشور اخراج شوند و يا كناره گيري نمايند ا  دور رويداد 3طبصره 
 اذف خواهند شد.
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 بزرگساالن قهرمان  كشور انتخاب  شرايط -43-2
ان  )داراي مليت ايران ( براساس شرايط  ير ام شركت سواركاران ايرفاط شرايط انتخاب سواركار:  43-2-1

 در مساباا، قهرمان  كشور بزرگساالن را دارند:
جمعه 2)ا  مسابااط  كه اداكرر طا فدراسيون  1359 نفرا، اول طا چهلم ليست امتيا بندي سال -43-2-1-1

كشور انتخاب م  شوند. اگر ، جهت شركت در مساباه قهرمان  قبل ا  اولين رو  مساباا، برگزار شده است(
      نفر چهلم ليست داراي امتيا  مشترک باشند همگ  سواركاران مشترک در امتيا  چهلم مجا  به شركت 

 م  باشند.
در صور، عدم شركت هريك ا  سواركاران اول طا چهلم ليست امتيا بندي جايگزين  ا  نفرا، بعدي )چهلم 

 به بعد ليست( وجود نخواهد داشت.

 نفر سهميه فدراسيون )چه ا  داخل و چه ا  خارج ليست رنكينگ(  9رر اداك
به پائين  41نفر سهميه ا  سواركاران استانهاي زير ا  طهران كه به طرطي  رنكينگ فدراسيون ا  نفر  9اداكرر 

 قرار داشته باشند.
ا اولين رو  مساباا، بزرگساالن و باالطر در ادفاصل دو جمعه قبل ط B1برگزاري مساباا، رده : 1طبصره 

 قهرمان  كشور بزرگساالن ممنوع م  باشد.

سواركاران ايران  )چه مايم ايران و چه مايم خارج ا  كشور( در صورط  كه در آخرين ليست  -43-2-1-2
طا نفر هزارم  طا دوهفته قبل ا  برگزاري رويداد قهرمان  كشور ( فدراسيون جهان FEI rankingامتيا بندي )
 ته باشند جهت شركت در مساباا، قهرمان  كشور انتخاب خواهند شد.قرار داش

نفر به عنوان سهميه  9طعداد اداكرر  1359سواركار برطر ليست امتيا بندي سال  41عالوه بر  -43-2-1-3
 فدراسيون اجا ه شركت در رويداد قهرمان  كشور را خواهند داشت.

 وانان و جوانانرويداد قهرماني كشور نونهاالن، نوج – 44ماده 
اين رويدادها به شكل  اين رويداد ط  دو رو  با فاصله  مان  يك رو  استراات بين هر رو  برگزار م  شود.

در صور، اشتراک خطاي چهار راند براي  راند )با باراژ ااتمال  براي اارا  ماام اول طا سوم ( برگزار م  شود.4
رو  آخر و در صور، اشتراک  مانها به  مان راند دوم رو  اول اارا  ماام چهارم و پنجم  به  مان دور دوم 

 مراجعه خواهد شد.
 براساس جدول  ير م  باشد.رده هاي مساباه  -44-1

 

 نونهاالن، نوجوانان و جوانان رده هاي مساباا، قهرمان  كشور  -1-44جدول 
 

 جوانان نوجوانان نونهاالن

 روز دوم روز اول روز دوم روز اول روز دوم روز اول

 راند دوم راند اول راند دوم راند اول راند دوم راند اول راند دوم راند اول راند دوم راند اول راند دوم راند اول

B B A1 A1 B B A1 A1 B1 B1 B B 

 دو راند زير مشابه دوراند مشابه دو راند زير مشابه دوراند مشابه دوراندي دوراندي

 مان  12 – 11  
11-12 

 مان 
8-11 

 مان 
 مان  12 – 11

11-12 
 مان 

8-11 
 مان 
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 نحوه قرعه كش : 
 FEIسال  14سال : براساس ماررا،  ير 14 ير 

 FEIسال  14نونهاالن : براساس ماررا،  ير 
 نوجوانان و جوانان :

 راند اول: قرعه كش  –رو  اول  -

 راند دوم: عكس خطاي راند اول  –رو  اول  -

 ي دو راند اول راند اول: عكس خطا –رو  دوم  -

 راند دوم: عكس خطاي سه راند قبل  –رو  دوم  -

 
 شرايط انتخاب  قهرمان  كشور نونهاالن، نوجوانان و جوانان -44-2

سواركاران نونهال، نوجوان و جوان  كه براي اولين بار قصد شركت در مساباا، قهرمان  كشور را  -
)طا مساباا، قهرمان  كشور( اداقل راند  1352و رويدادهاي  1351دارند، بايد در رويدادهاي سال 

ط  كرده )يك باراژ، دو باراژ، دوراندي( را بدون اخراج شدن يا كناره گيري كردن  Cاول يك رده 
 باشند.

 
 

 رويداد قهرماني استان بزرگساالن – 45ماده 

 
 شرايط برگزاري رويداد قهرمان  استانها در سرطاسر كشور  به شرح ذيل م  باشد:

 ط  دو رو  و اداكرر با يك رو  استراات بين دو مساباه انجام شود.  بايدقهرمان   رويداد -1

 با  مان مجا  Aرو  اول: يك راند بدون ااتساب  مان طبم جدول 
 رو  دوم: دو راندي مشابه بدون ااتساب  مان )با باراژ ااتمال ( 

سوم باراژ برگزار م  گردد و باقيمانده در صور، برابري خطاهاي سه راند براي اارا  ماام اول، دوم و يا 
 سواركاران براساس  مان راند دوم رو  دوم رده بندي م  شوند.

 نفر 9نفر م  باشد( و اداكرر  11اداقل سه نفر )در مسابااط  كه شركت كننده  ير طعداد جايزه: 
 ارطفاع موان : -2

 ( D1سانت  متر )رده  129رو  اول: اداقل ارطفاع موان  در رو  اول 
 ( Cسانت  متر )رده  131 دومرو  دوم: اداقل ارطفاع موان  در رو  

: كليه هيأطهاي سواركاري استانها در صور، طمايل به برگزاري رويداد طحت عنوان قهرمان  1طبصره 
استان مو ف به رعايت مفاد اين ماده م  باشند در زير اين صور، رويداد مذكور  قانوناً بعنوان قهرمان  

 طلا  نخواهد شد.استان 
: در رده هاي سن  نونهاالن، نوجوانان و جوانان شرايط برگزاري به انتخاب هيأ، سواركاري 2طبصره 

 استان مربوطه م  باشد.



 55 

 

با طجربه بعنوان نا ر فدراسيون در مساباا،  1فر داور با اداقل درجه داوري: اضور يك ن3طبصره 
مساباه قهرمان  استان بزرگساالن بايد داراي درجه  رسرداو ممنا قهرمان  استان مروري م  باشد.
 داوري اداقل يك مل  ايران باشد.

 و ايف نا ر فدراسيون به شرح ذيل م  باشد:
 اصول اطمينان ا  وجود كليه افراد كادر فن  به خصوص طراح مسير مساباه -1

 اصول اطمينان ا  چيده شدن مسير مساباه براساس ماررا، و رده مربوطه -2

 طمينان ا  اجراي ماررا، داوري و كالنتري به طور كاملاصول ا -3

 اصول اطمينان ا  اجراي كامل مفاد دعوطنامه و جدول مساباا، -4

ارائه كپ  ناشه مسير با ابعاد موان  و فواصل و امضاي طراح مسير و كپ  لوح هاي داوري به  -9
 فدراسيون

 اصول اطمينان ا  پرداخت جوايز طبم ماررا، -6

 ، در اين رويداد براساس ارطفاع رده رو  دوم به سواركاران داده خواهد شد.: امتيا ا4طبصره 
: مساباا، قهرمان  استان  كه براساس مفاد اين آئين نامه اجرا نشود ا  طرف فدراسيون به عنوان 9طبصره 

 به اساب سواركاران گذاشته نم  شودقهرمان  استان محسوب نشده و امتيا ا، كس  شده 
 ن  استان فاط بايست  در همان استان برگزار شود.مساباا، قهرما -0

 

 

 مسابقات قهرماني مالكين غير ارفه اي -46ماده 
 

 اين رويداد طوسط فدراسيون سواركاري براساس شرايط ذيل برگزار م  گردد:
 رويداد قهرمان  بايد ط  دو رو  و اداكرر با يك رو  استراات بين دو مساباه انجام شود.  -46-1

 با  مان مجا  Aاند بدون ااتساب  مان طبم جدول رو  اول: يك ر
 رو  دوم: دو راندي مشابه بدون ااتساب  مان )با باراژ ااتمال ( 

در صور، برابري خطاهاي سه راند براي اارا  ماام اول، دوم و يا سوم باراژ برگزار م  گردد و باقيمانده 
 ند.سواركاران براساس  مان راند دوم رو  دوم رده بندي م  شو

 نفر 9نفر م  باشد( و اداكرر  11طعداد جايزه: اداقل سه نفر )در مسابااط  كه شركت كننده  ير 
 ارطفاع موان : -46-2

 سانت  متر  121رو  اول: ارطفاع موان  در رو  اول اداكرر 
 سانت  متر  131و راند دوم اداكرر  129رو  دوم: ارطفاع موان  در رو  دوم راند اول اداكرر 
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 و ضرائب مربوطه بنديرده ولاجد
 باشد:جداول ميزان امتيا ا، و مراي  مربو  به هر رده به شرح پيوست م 

 
 و طعداد شركت كنندگان ـ جدول امتيا بندي با طوجه به ماام كس  شده 1ـ41جدول 

طعداد شركت 
 كننده

 ماام

 و بيشتر نفر 41 نفر 35طا  21بين  نفر 21طا  11بين  نفر 11طا  9بين 

1 
2 
3 
4 
9 
6 
0 
8 
5 
11 
11 
12 
13 
14 
19 
16 

9 
3 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

11 
0 
9 
3 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

19 
12 
5 
8 
0 
6 
9 
4 
3 
2 
1 
- 
- 
- 
- 
- 

21 
10 
19 
13 
12 
11 
11 
5 
8 
0 
6 
9 
4 
3 
2 
1 

  طعلم نم  گيردامتيا  سواركار  به نفر 9كمتر ا  در مساباه با طعداد شركت كننده 

  طمام  رده هاي بهC  )در مساباا، مل  فدراسيون كه در استانهاي و باالطر بزرگساالن )كه شامل رنكينگ م  شوند
 نيز اعمال م  شود. 2/1، مري  2-41زير ا  طهران برگزار شود عالوه بر مراي  جدول 

 
 اس  و سواركارهاي مختلف ـ جدول مراي  رده 2ـ41جدول 

 رده
 گروه سن 

C B1 B A1 A A+ قهرمان  كشور 

 3 1/2 8/1 9/1 2/1 1/1 2/1 بزرگساالن

 2 - 9/1 2/1 1 - - جوانان

 2 - 9/1 2/1 1 - - نوجوانان

 2 - 9/1 2/1 1 - - نونهاالن
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 (Amateur owner license)گواهي شركت در مسابقات مالكين غير ارفه اي 

 

 بايست  كليه شرايط ذيل را دارا باشند: اين ردهسواركاران شركت كننده در اي: رده مالكين زيرارفه
 

 شرايط سن : -4

 (ماررا، مل  1-9سواركاران  كه مجا  به شركت در رده هاي بزرگساالن م  باشند )ماده  -
 

 شرايط قانون  مالكيت اس : -9

سواركار شركت كننده و يا يك  ا  اعضاي خانواده درجه يك )پدر، مادر، فر ندان، خواهر و يا بـرادر(   -
 و يا در مالكيت اس  شركت كننده در مساباه شريك باشد.مالك اس  

 

 شرايط زير ارفه اي بودن: -6

 در قبال دريافت پول اس  ديگران را طعليم نداده و سوار نشوند. -

 در قبال دريافت پول آمو ش سواركاري به سواركاران ندهند. -

 در قبال دريافت پول براي مااصد طجاري و طبليغاط  اس  سواري نكنند. -

 يحا،طوم 

خريد و فروش اس  و دريافت جايزه نادي در مساباا، بشرط  كه طنها راه درآمد فرد نباشد، ماـايرط  بـا    -1
 شرايط زير ارفه اي بودن ندارد.

سانت  متر و بيشتر باشد، شركت كرده باشـند نمـ     131سواركاران  كه در رده هاي  كه دور اول مساباه  -2
 شركت نمايند. O1طوانند در رده 

 

ل  ذكر شده در باال طأييد م  نمايم اينجان  .................................... به شماره مل :..................................... امضاء كننده  ير با دانستن مطا

 ه اي را دارم.كه كليه شرايط ذكر شده را دارا م  باشم. لذا درخواست صدور گواه  جهت شركت در مساباا، مالكين زير ارف

 طاريخ :                                                 نام و نام خانوادگ  و امضاء:                        

 
 

 محل تأييد هيأت سواركاري استان

 صحت مطال  ذكر شده را طأييد م  نمايم.

 دبير هيأ،:                                    مهر هيأ،:طاريخ:                                                    امضاء 
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 جدول انواع رده های مسااقات پرش اا اسب و مشخصات فنی آنها -0-04جدول 

 رده سني رده

ارتفاع 

موانع 

)سانتي 

 متر(

حداكثر 

عرض 

 موانع

تعداد 

 موانع

 تعداد و نوع موانع متوالي

 

 فاده مي باشد.()فقط يك گزينه در هر مسابقه قابل است
 سرعت

)متر در 

 دقيقه(

حداكثر 

عرض مانع 

 آب

) متر  

در 

 دقيقه(

 توضيحات
يك مانع 

 دو بخشي

دو مانع 

 دو بخشي

يك مانع 

 سه بخشي

سه مانع 

 دو بخشي

يك مانع 

دو بخشي 

و يك 

مانع سه 

 بخشي

 
 زبدون زمان مجا  ثانيه121زمان محدود:      7-8 111 111 - 81 مبتدي

E 111-111 121 11-9      311   

D1 9-11 125 115-115 بزرگساالن      325   

D 

       325  9-11 111 91-81 نونهاالن

       325  9-11 111 111-91 نوجوانان

       325  11-11 121 111-111 جوانان

       351  11-11 131 121-111 بزرگساالن

C1 11-12 135 125-121 بزرگساالن      351   

C 

       325  9-11 111 111-91 نونهاالن

       325  9-11 121 111-111 نوجوانان

       325  11-12 131 121-111 جوانان

       351  11-12 151 131-121 بزرگساالن

B1 
       351  11-12 135 125-121 جوانان

  متر     351 3 11-12 155 135-131 بزرگساالن

B 

       351  11-12 121 111-111 نونهاالن

       351  11-12 131 121-111 نوجوانان

       351 11/3 11-12 141 131-121 جوانان

       351 31/3 11-12 161 141-131 بزرگساالن

A1 

       351  11-12 125 115-111 نونهاالن

       351  11-12 135 125-121 نوجوانان

       351 51/3 11-12 155 135-131 جوانان

       351 51/3 11-13 165 145-141 بزرگساالن

A 

       351  11-12 131 121-111 نونهاالن

       351  11-12 141 131-121 نوجوانان

       351 51/3 11-12 161 141-131 جوانان

       375  12-13 171 151-141 بزرگساالن

A+ 

       351  11-12 141 131-121 نونهاالن

       351  11-12 161 141-131 نوجوانان

       351  11-13 181 151-141 جوانان

       375  12-14 211 161-151 بزرگساالن

O1 9-11 121 111-111 مالكين غيرحرفه اي      325   

O2 11-11 131 121-111 مالكين غيرحرفه اي      325   

O3 11-12 135 125-115 مالكين غيرحرفه اي      351   

 رده هاي نونهاالن اما با در نظر گرفتن فواصل مناسب پوني.عينًا مانند  پوني 

 



 59 

 

 1-01توضیحات ذیل جدول 

 .حد و حدود موانع ذکر شده در جدول رده ها شامل کلیه ااراژها نیز می شود 

  سانتی متر از حداکثر عرضهای ذکر شده در جدول ااال ایشتر ااشد. 25عرض تر پل اار می تواند 

  سانتی متر توسط طراح مسیر قاال افزا ش    می ااشد. 05سانتی متر و حداکثر عرض های ذکر شده تا  2تا حداکثر ارتفاع ذکر شده 

 .طراح مسیر می تواند در ااراژها در صورت داشتن ای خطا، ااعاد ارخی از موانع را در محدوده ذکر شده در جدول را افزا ش دهد 

 وانع متوالی، اکسر موازی، موانع کم عرض مانند پنجره ها و تیرهای کوتاه، موانع خالی، طراح مسیر ارای مانع اول مسیر، حق استفاده از م

 نمای آب  ا مانع آب عر ض را ندارد. در واقع مانع  س اا د مانعی ساده و ترغیب کننده و دعوت کننده ارای اسب ااشد.

  پل اار استفاده نمود.در هیچیس از رده ها، اخش دوم و سوم موانع متوالی نمی توان از مانع تر 

  اکسر های استفاده شده در موانع متوالی در ردهC .اه ااال نبا د همزمان دارای حداکثر عرض و ارتفاع ااشد 

 در مسااقات دو اخشی حداکثر تعداد موانع متوالی اا توجه اه جدول انواع متوالی،  س عدد در اخش اول و  س عدد در اخش دوم می ااشد، اما 

 اخش اول اا د دارای  س مانع متوالی ااشد. در هر صورت

 دی و در رده های مبتدی طراح مسیر اا د از موانع اا رنگ ها و اشکال آسان استفاده نما د )استفاده از تیر روی زمین در ز ر مانع در رده مبت

E ).مجاز است 

 اه شرح ز ر انجام گیرد مناسب استفاده از مانع آب ازرگ اا د در شرا ط کامال: 

  متر ااشد. کف مانژ نبا د لغزنده ااشد. 05 ×متر  05ااعاد مانژ اا د دارای حداقل 

 .در مسااقات ازرگ اا د دو هفته قبل از مسااقه استفاده از مانع آب اعالم گردد 

 یر نبا د از مانع آب در صورتیکه طراح مسیر و هیأت داوران تشخیص دهند که شرا ط ارای استفاده از مانع آب ازرگ مناسب نیست، طراح مس

 استفاده نما د.
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 کـــــارت اخــطـــــــار

 خالصه مقررات مراوطه

 

در صورت انجام اعمال ای رحمی اا اسب و ارخی خالفها و  ا رفتار ناشا ست مسئولین رسمی مسااقه )سرداور، رئیس کمیسیون پژوهش 

 ن ادان معنی است که اگر فرد طی  س رو داد دو کارت زرد در افت کند از کل و سرکالنتر( می توانند اه هر فرد خاطی کارت زرد ادهند و ا

آن رو داد حذف شده و  ا اگر طی  کسال ورزشی در رو دادهای مختلف رسمی کارت زرد دوم را در افت دارد اه کمیته انضباطی 

 و محرومیت ارای وی در نظر گرفته خواهد شد.فدراسیون سوارکاری ارجاع داده خواهد شد و طبق تصمیم کمیته انضباطی جر مه نقدی 

 اگر از تار خ اولین در افت کارت زرد  کسال اگذرد کارت زرد در افت شده از اعتبار ساقط می گردد.

 ...................................  تار خ: ........ / ......... / ...........نام و نام خانوادگی: ...........................................................   نام رو داد: ..............................

 ...................................................   جر مه: .........................................خطا: ........................................................................................................................
 

 


