التغييرات المعتمدة من قبل اإلتحاد الدولي للفروسية في المادة  20.3من الالئحة األساسية لالتحاد الدولي
للفروسية اعتبارا ً من  1أغسطس 2014
المادة  :800الدستور العام للرياضيين والمدربين المسجلين والمتنافسين في سباقات القدرة الخاضعة لالتحاد
الدولي للفروسية

.

يقر هذا الدستور دورين متميزين ومرتبطين إلعداد ومشاركة الخيل في سباقات القدرة الخاضعة لالتحاد الدولي
للفروسية :رياضي ومدرب.
.2

بهذا الدستور ،فإن " الرياضي " يعرف بأنه الفارس في المنافسة.

.3

بهذا الدستور ،يتم تعريف "المدرب" على أنه الشخص المسؤول عن إعداد الخيل للمنافسة جسديا
وعقليا على حد سواء.

.4

قبل انعقاد الفعالية ،يعد المدرب مسؤوالً عن تهيئة الخيل للمسابقة والذي يشمل برنامج التدريب
وتغذية الخيل و الرعاية البيطرية المناسبة وإعطاء المواد العالجية تحت اإلشراف البيطري.

.5

في كثير من الظروف يكون الرياضي هوالفارس ومدرب الخيل في نفس الوقت.

.6

لتحقيق النجاح  ،فإنه يجب على كل من الرياضي والمدرب أن يكونا على معرفة بالتعامل السريع
والفعال واآلمن للخيل  ،ويجب أن يكونا باستمرار على دراية بسالمة كل من الفارس والخيل.

.7

يجب على الرياضي والمدرب عدم إدخال الخيل للمنافسة أو منافسة الخيل الذي يعاني من مرض أو
إصابة أو يتلقى دواءا ً قد يؤثر سلبا ً على قدرة الخيل أو يحسن من أداءه في المنافسة.

.8

يشترط االتحاد الدولي للفروسية على جميع المشاركين في رياضة الفروسية الدولية األلتزام بقوانين
االتحاد الدولي للفروسية لرعاية الخيل وتقر وتقبل باألهمية الكبرى لسالمة الخيل في جميع
األوقات .و يجب أال تخضع رعاية الخيل إلى التأثيرات التنافسية أو التجارية.

.9

يجب على كل من الرياضي والمدرب أن يكون على معرفة ودراية بقوانين اإلتحاد الدولي للفروسية
لسباقات القدرة و اللوائح البيطرية لإلتحاد ولوائح االتحاد الدولي للفروسية لمكافحة المنشطات
ولوائح األدوية الخاضعة للرقابة ،باإلضافة إلى اإللمام باللوائح العامة .يجب عليهم أن يكونوا على
علم بأي تغييرات سنوية ومراجعة قوانين اإلتحاد الدولي للفروسية لسباقات القدرة والقوانين
البيطرية ودعم الرياضة النظيفة.

 .11على كل من الرياضي والمدرب اإللتزام بهذه القواعد واللوائح أثناء التحضير للمسابقة وخاللها.
 .11لإلتحاد الدولي للفروسية الحق في اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المدرب أو الرياضي الذي ال يتبع هذا
الدستور و قواعد ولوائح االتحاد الدولي لرياضة للفروسية  ،على نحو يضر بسالمة الخيل ونزاهة
هذه الرياضة.

 .12عند تسجيل خيل القدرة لدى االتحاد الدولي للفروسية يجب أيضا تسجيل اسم مدرب هذا الخيل
وكذلك دفع رسوم التسجيل .في حال كان المدرب المسجل هو رياضي مسجل لدى االتحاد الدولي
لرياضة للفروسية عندها يتم تسجيله بدون أي رسوم إضافية للتسجيل .لتغيير مدرب الخيل المسجل
لد ى التحاد الدولي للفروسية فإنه يجب إخطار االتحاد الدولي للفروسية ويتم تحديث تسجيل
المدرب وفقا لذلك.
 811.1.1سباقات التحمل هي مسابقة الختبار قدرة الرياضي على إدارة القدرة على التحمل واللياقة البدنية
للخيل بشكل آمن وذلك من خالل مضمار القدرة في منافسة ضد المسار ،والمسافة والمناخ
والتضاريس و الوقت.
 811.1.2إن أهم مسؤوليات المندوب الفني ،الحكم  ،المراقبين واللجنة البيطرية والفريق الرئيسي والفريق
البيطري والمدرب وسياس الخيل والمسؤولية المطلقة للرياضي هي ضمان صحة وسالمة الخيل
من خالل تطبيق دؤوب لمهاراتهم جنبا إلى جنب مع الرعاية وتصرف الرياضي بوعي.
 811.1.3لتحقيق النجاح ،يجب أن يكون الرياضي المتنافس على معرفة بالتعامل الفعال واآلمن للخيل.
 811.2.3في مسابقة التحمل ،يتم التعبير عن أي فرد من الفصيلة الخيلية بكلمة "الخيل".
 811.2.4في سباقات المسافات من 80كم إلى 119كم يجب وجود بوابتين بيطريتين على األقل باإلضافة إلى
الفحص النهائي (ثالث مراحل) .للمسافات  120كم إلى 139كم يجب أن ال يقل عن ثالثة بوابات
بيطرية باإلضافة إلى الفحص النهائي (أربع مراحل).المسافات من  140كم إلى  160كم ينبغي أن
تشمل خمس بوابات بيطرية على األقل باإلضافة إلى الفحص النهائي 6( .مراحل) (وهناك إمكانية
لتخفيضها إلى  5مراحل وهذا يخضع لتوصية المندوب الفني وموافقة رئيس اللجنة البيطرية).
 .800.4سيتم تصنيف المتسابق الذي ينهي الدورة في أقصر وقت على أنه الفائز في هذه المسابقة وذلك بعد
اإلنتهاء بنجاح من جميع الفحوصات البيطرية النهائية وفحوصات األدوية وكذلك البروتوكوالت األخرى
لسالمة الخيل والرياضي تحت هذه القواعد والالئحة العامة االتحاد الدولي للفروسية و  /أو الوائح البيطرية
لالتحاد الدولي للفروسية أو أي قوانين أو لوائح أخرى لالتحاد الدولي للفروسية .يجب أن تنظم المسابقات
للسماح للرياضيين إلقامة وتيرة للتنافس ضد عقارب الساعة ،وفقا لما يلي:
 800.4.1الظروف المعاكسة:في حال نشأت الظروف المعاكسة على دورة السباق نتيجة درجات حرارة
عالية أو العتبارات أخرى مثل ارتفاع نسبة الرطوبة التي قد تقلل من فرصة إكمال الدورة بأمان ،يجوز

للجنة المنظمة ) (OCبالتشاور مع المندوب الفني ألنشاء مدة زمنية قصوى لجزء من الدورة أو مرحلة من
المسابقة و /أو األوقات الختامية واحدة أو أكثر من البوابات البيطرية ،وذلك من أجل ضمان عدم ابتعاد
الرياضيين بعيدا جدا عن السرعة الفعلية للركوب وضمانا ً لسالمة الخيل.
 811.4.1و يجب أن ال يحتوي المضمار على أكثر من  ٪10من األسطح الصلبة لطرق وصول
الجمهور و المعدة الستخدام المركبات.
 811.8.2تحت السيطرة المطلقة لمصمم المضمار أو المندوب الفني فإن مراحل المضمار ال يجب أن
تكون مصممة خصيصا للسرعات التي أن من المرجح أن تؤدي إلى زيادة خطر إصابة الخيل أثناء
المسابقة.
 811.8.3الحد األقصى لعدد سياس الخيل المسموح بوجودهم عند البوابة البيطرية هو خمسة لكل خيل
وذلك لألخذ في اإلعتبار ضمان أن يتوفر للخيل مساحة كافية للراحة .الوصول إلى البوابة
البيطرية ومنطقة الفحص الخاصة بها يجب أن يكون مقيدا و مراقبا وفقا لما تحدده اللجنة المنظمة
OCوذلك بعد مشورة من المندوب الفني .يجب أن تظهر هذه القيود بشكل واضح في الجدول
المعتمد من قبل االتحاد الدولي للفروسية .يفقد السائس الحق في الوصول إلى البوابة البيطرية في
حال انسحاب الخيل المشارك من المسابقة.
 811.8.4يجب أن تظل جميع الخيل قابلة للمالحظة في كل األوقات من قبل الرسميين البيطريون
المعتمدين من قبل االتحاد الدولي لرياضة للفروسية و الحكام و المراقبين .وال يمكن استخدام أي
شاشات أو معدات أو حواجز من أي نوع لمنع هذه المراقبة ويقع ذلك تحت طائلة عدم التأهل
واإلنذار بالبطاقة الصفراء.
 807.7المساعدة المحظورة :أنواع األنشطة مبينة في المواد أدناه :البنود  807.7.1الى  807.7.8ممنوعة
ضمنيا والرياضي و /المدرب المسجل الذي يقوم بها يخضع للعقوبة المطبقة على كل نشاط ،كما هو مبين
بجانب كل نشاط.
 817.7.1تتبع الخيل سواء سبقه أو مرافقته على أي جزء من المضمار من قبل أي دراجة أو مشاة أو رياضي
ليس في المسابقة فيتم إنذاره ببطاقة صفراء.
 817.7.2تقديم المساعدات على أي جزء من المضمار الغير مخصص لمثل هذه المساعدات يخضع لعقوبة
اإلنذار بالبطاقة الصفراء.
 817.7.3قبول المساعدات على أي جزء من المضمار من قبل شخص غير مخول لتوفير ذلك يخضع لعقوبة
اإلنذار بالبطاقة الصفراء.
 817.7.4تتبع الخيل سواء سبقه أو مرافقه على أي جزء من المضمار أو مجاورة المسار المجاور للمضار
بشكل مباشر كما هو محدد (انظر مالحظات التوجيه) من قبل أي مركبة (غير مذكورة في البند
 )807.6.1يخضع لعقوبة اإلنذار بالبطاقة الصفراء.
 817.7.5أن يقوم طرف ثالث بتحفيز الخيل أثناء الهرولة في البوابة البيطرية يخضع لعقوبة اإلنذار بالبطاقة
الصفراء.

 817.7.6أن يقوم طرف ثالث بتحفيز الخيل بأي وسيلة يخضع لعقوبة اإلنذار بالبطاقة الصفراء و عدم تأهيله.
 817.7.7قطع أسالك السياج أو تغيير جزء من أو خالل المضمار و مراحله وذلك لتوضيح الطريق أو قطع
األشجار أو إزالة التحديات أو تغيير الجوانب الفنية للمضمار ،يخضع لعقوبة اإلنذار بالبطاقة
الصفراء.
 817.7.8قبول أي تدخل من قبل طرف ثالث ،سواء طلب ذلك أم ال ،بهدف إعطاء ميزة للرياضي أو الخيل،
يخضع لعقوبة اإلنذار بالبطاقة الصفراء و عدم التأهيل.
 813.5جميع الخيل التي تم سحبها من المنافسة القائمة طوعا أو خالف ذلك ،وي أي مرحلة من الفعالية ،يجب
أن تعرض للفحص البيطري إما عن طريق اللجنة البيطرية المعتمدة من قبل اإلتحاد الدولي للفروسية أو الوحدة
البيطرية العالجية المعتمدة من قبل االتحاد الدولي للفروسية ،وذلك في غضون  30دقيقة من السحب إال إذا
منحت اللجنة البيطرية المعتمدة من قبل التحاد الدولي للفروسية اإلذن لنقل الخيل فورا ً من الميدان إلى مرفق
المعالجة بإذن مسبق.وعدم االمتثال يؤدي إلى إصدار بطاقة صفراء تحذيرية للرياضي أو المدرب المسجل
وفرض فترة راحة إلزامية للخيل مدتها ستين يوما.
 815.1الراحة اإللزامية للخيول:
 815.3.1بعد المنافسة في سباق  ،CEIيجب إعطاء الخيل فترة راحة إلزامية ،على النحو المحدد ،قبل أن
يصبح مؤهال مرة أخرى للمشاركة في المسابقة الوطنية أو مسابقة االتحاد الدولي للفروسية (فترة الراحة تبدأ
من منتصف الليل في اليوم انتهاء السباق كما تم اإلشارة له بأقصى وقت مسموح للركوب وينتهي عند منتصف
الليل ،قبل يوم من وقت بدء الركوب الذي تم نشره):
المسافة المكتملة
صفر  40 -كم

 5أيام (للخيل المنسحبة فقط )RET

صفر  80 -كم

 12يوما

أكثر من  120-80كم

 19يوما

أكثر من  120كم –  140كم

 26يوما

أكثر من  140كم

 33يوما

815.3.3
إذا فشل الخيل في التأهل لسباق CEIأو المسابقات الوطنية ألسباب العرج يجب أن يعطى ،باإلضافة إلى فترة
راحة محددة بموجب المادة ،815.3.1 .فترة راحة إلزامية إضافية ،لمدة  14يوما قبل أن يؤهل مرة أخرى
للمشاركة في المسابقة أو الحدث الوطني .وإذا فشل الخيل في التأهل ألسباب أيضية تحتاج إلى معالجة فورية

في سباق  CEIأو السباقات الوطنية يجب أن يعطى فترة راحة إجبارية لمدة  60يوما ً قبل أن يكون مؤهالً مرة
أخرى للمشاركة في المسابقة  CEIأو الحدث الوطني.
 815.3.4إذا فشل الخيل في التأهل ألسباب العرج في أي سباقي  CEIأو حدثين وطنيين متتاليين يجب أن
يعطى ،باإلضافة إلى فترة راحة محددة بموجب المادة ،815.3.1 .فترة راحة إلزامية إضافية  21يوما قبل أن
يصبح مؤهال مرة أخرى للمشاركة في سباق CEIأو الحدث الوطني .إذا فشل الخيل في التأهل ألسباب األيض
التي تحتاج إلى معالجة فورية سباقي  CEIأو حدثين وطنيين متتاليين أو مرتين خالل فترة ثالثة أشهر ،فإنه
يجب أن يعطى فترة راحة إجبارية لمدة  90يوما قبل أن يكون مؤهال للمشاركة مرة أخرى في سباق  CEIأو
حدث وطني.
 815.3.3إذا فشل الخيل في التأهل ألسباب العرج في ثالث منافسات  CEIأو أحداث وطنية على التوالي يجب
أن يعطى فترة راحة إجبارية لمدة  90يوما قبل أن يصبح مؤهال مرة أخرى للمشاركة في سباق  CEIأو حدث
وطني.

 815.3.6وسوف يتم منح نقاط جزاء رياضي لكل رياضي تم استبعاد خيله من سباق االتحاد الدولي للفروسية
ألسباب األيض و  /أو اإلصابات الخطيرة .ويتم تجميع نقاط الجزاء من العقوبة األولى المتداول ولمدة 12
شهرا .بعد ذلك و بعد مضي عام لنقاط كل جزاء يتم إسقاط هذه النقاط من المجموع الكلي.
 100نقطة جزاء تؤدي بشكل تلقائي لفترة ايقاف مدتها شهرين .وبعد هذا االيقاف يتم خفض مجموع النقاط إلى
الصفر.
* لكل استبعاد ناتج عن مشاكل في األيض  10نقاط جزاء.
* إذا تم استبعاد الخيل بسبب األيض الذي تتطلب معالجة فورية  ،فإنه يتلقى  25نقطة جزاء للرياضي المعني.
إذا عانى الخيل من إصابة خطيرة خالل سباق خاضع لالتحاد الدولي للفروسية يحصل الرياضي المعني على
 50نقطة جزاء.
 815.3.7في حال إصابة خيل الرياضي بإصابة خطيرة بعد  12شهر من إصابة مثيلة لخيل أخر لنفس
الرياضي فإنه يتم إيقاف الرياضي تلقائيا لمدة  6شهور .اإلصابات البالغة أو الخطيرة تصنف برأي اللجنة
البيطرية بأنها اإلصابة التي تتطلب القتل الرحيم أو تؤدي إلى موت الخيل في سباق بغض النظر عن طريقة
اإلصابة
المادة : 816
إجراءات التأهيل وشهادات القدرة (يرجى الرجوع إلى مالحظات سباقات التحمل لإلرشاد عن الترتيبات
االنتقالية) :

 816.1تأهيل المبتدئ :تسجل كل منها من قبل اإلتحاد المحلي
يجب على الخيل والرياضيين ،ولكن ليس بالضرورة الجمع بين:
 816.1.1إكمال سباقين لمسافات بين  79-40كم و سباقين بين  90-80كم بسرعة  16كيلومترا في الساعة.
 816.1.2يجب على الرياضي و الخيل استكمال متطلبات هذه المرحلة المؤهلة جميعها خالل مدة ال تزيد عن
 24شهرا وال تقل عن  12شهرا ،مباشرة قبل المشاركة في مسابقة االتحاد الدولي للفروسية .كما يجب على
الرياضيين استكمال متطلبات هذه المرحلة المؤهلة جميعها خالل مدة  24شهرا على أن ال تقل عن  6أشهر،
مباشرة قبل المشاركة في مسابقة االتحاد الدولي للفروسية.
 816.2.3نظام التأهيل بالنجوم للرياضيين للمستوى الثالث سيكون لمدة خمس سنوات ،ويمكن أعادته من
خالل استكمال سباق خاضع لالتحاد الدولي للفروسية بنجاح والتي تنطبق على الوضع الحالي للرياضي أو ما
يعادلها بعد سباق وطني.
الفرق واألفراد
 817.4.1الفرق :إذا بدأ أي إتحاد محلي بثالثة أو أكثر من المجموعات ،فإن كل النتائج تكون متاحة إلقامة
نتيجة فريقهم ومؤهلة أيضا للتصنيف الفردي ووضع  /الجوائز .يحصل األعضاء الثالثة أصحاب أعلى نقاط
للفريق للتصنيف ،ومع ذلك فإن الرياضيين اآلخرين من نفس الفريق الذين أكملو المسابقة بنجاح وسيتلقون
أيضا ميدالية فريق.

 819.3التبديالت:
 819.3.3يمكن ألي من الرياضين أو الخيل ،أو كليهما ،أن يحل محله رياضي أو الخيل أو كليهما بشرط ان
يكون تم إدخالهم بالتسجيل االولي بحسب القواعد ،و بحيث يكون هذا الخيل قد اجتاز بنجاح
الفحص األولى للخيل.
 821.2فحص الخيل:
821.2.1

الفحص بشكل عام  :ال توجد فروق بين مسؤوليات األطباء البيطريين "لتقييم الخيل في جميع
مراحل الفحص  .تطبق المعايير نفسها في الحكم على اللياقة البدنية لمواصلة كل من عملية
األيض ومعدل ضربات القلب على حد سواء ،مع تقييم حركة الخيل .
 821.2.2بروتوكول تقييم معدل ضربات القلب:

ويجب أن يتم عمل كل تقييمات معدل ضربات القلب من قبل عضو اللجنة البيطرية لالتحاد الدولي
للفروسية
سماعة الطبيب:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7

.8

معدل ضربات القلب هي العالمة األولى التي يجب فحصها وتسجيلها أثناء عملية الفحص.
فهي تعد معيارا أساسيا للتقييم الدقيق النتعاش الخيل ولياقته البدنية الواجبة لمتابعته.
ينبغي بذل كل جهد ممكن لتسجيل دقيق لمعدل ضربات القلب .إذا لم تمت عرقلة قياس
معدل ضربات القلب بسبب حركة أو ثورة الخيل مما يجعل الفحص مستحيالً أو غير
دقيق ،عندها يتم إيقاف الفحص واستأنافه عند استقرار الخيل.
معدل ضربات القلب القصوى الجتياز الفحص هو  64نبضة في الدقيقة أو وفقا لما هو
مقرر في الجدول الخاص بالسباق.
عند تقديم الخيل للفحص ،يتم تطبيق سماعة الطبيب إلى الجانب األيسر من جدار الصدر تقريبا.
يجب على الفاحص تحديد أفضل موقع لإلستماع لنبضات القلب ،بحيث تسمع أصوات القلب بشكل
واضح.
يجب استخدام ساعة ايقاف لحساب الوقت.
يتم بدء تشغيل ساعة اإليقاف عند سماع نبض القلب ويبدأ عد ضربات القلب التالية .يمكن
إيقاف ساعة اإليقاف في  15ثانية إذا كان العدد هو  16أو أقل ،وفي  30ثانية إذا كان عدد
هو  32أو أقل .وفي كلتا الحالتين يمكن تسجيل معدل ضربات القلب ب  64نبضة في
الدقيقة أو أقل .ومن ثم يمكن االنتهاء من الفحص.
إذا كان معدل ضربات القلب فوق  16نبضة أو  32نبضة في  15أو  30ثانية على
التوالي أو إذا كانت النبضات المسموعة غير منتظمة أو من الصعب سماعها فإنه عندها

يجب أن يستمر العد لدقيقة كاملة .ويمكن إعادة الفحص أو يستبعد الخيل من التأهل
للمرحلة المقبلة.

 .9يتم تسجيل مؤشر انتعاش القلب في كل عملية فحص ويشمل ذلك فحص وتسجيل معدل
ضربات القلب في بداية عملية الفحص وبعد دقيقة واحدة من اكمال الخيل  40متر ذهابا
وعودة ً لتقييم حركة الخيل .قد يكون تسجيل معدل ضربات القلب األولي عن طريق
استخدام سماعة الطبيب (كما هو موضح أعاله) أو بواسطة النظام االلكتروني لمعدل
ضربات القلب.
 .11يجب أن يكون تسجيل معدل ضربات القلب الثاني CRIبواسطة سماعة الطبيب .في هذا
الفحص يتم تسجيل معدل ضربات القلب لمدة دقيقة واحدة ويتم فحص دورة القلب بحثا ً
عن أي دالئل مرضية قد تشير إلى أن الخيل ال يصلح للمتابعة .و CRIهو الفرق العددي
بين معدل ضربات القلب األول والثاني المسجلة وتشكل جزءا من فحص التمثيل الغذائي.
أنظمة الرصد االلكترونية لمعدل ضربات القلب الموافق عليها من قبل االتحاد الدولي للفروسية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

معدل ضربات القلب هي العالمة األولى التي يجب فحصها وتسجيلها أثناء عملية الفحص.
فهي تعد معيارا أساسيا للتقييم الدقيق النتعاش الخيل ولياقته البدنية الواجبة لمتابعته.
ينبغي بذل كل جهد ممكن لتسجيل دقيق لمعدل ضربات القلب .إذا لم تمت عرقلة قياس
معدل ضربات القلب بسبب حركة أو ثورة الخيل مما يجعل الفحص مستحيالً أو غير دقيق،
عندها يتم إيقاف الفحص واستأنافه عند استقرار الخيل.
إن معدل ضربات القلب القصوى الجتياز الفحص يكون  64نبضة في الدقيقة أو وفقا لما هو مقرر في
الجدول الخاص بالسباق.
عند تقديم الخيل لفحص ،يتم وضع المقياس االلكتروني على الجانب األيسر من جدار الصدر تقريبا.
يجب على الفاحص تحديد أفضل موقع لتسجيل معدل ضربات القلب.
يبدأ القارئ وتبدأ عملية التقييم .يجب أن يقدم النظام تقييما ً عند  15ثانية و  30ثانية و 45ثانية و60
ثانية .في كل تقييم ينبغي أن تظهر معدل ضربات القلب لتكون  64نبضة في الدقيقة أو أقل كما هو
محدد في الجدول ثم يمكن إيقاف الجهاز وتقييم القراءة المسجلة.

بموجب المادتين  821.4.1و 821.2.8فإن التأكيد على ارتفاع معدل ضربات القلب يجب أن يتبع البروتوكول
أعاله والتقييم الثاني ،الذي يجب اتخاذه على الفور ،وسوف يتم التأكيد على استبعاد الخيل إذا لم يلبي معدل
ضربات قلبه للمعايير المطلوبة.

العالج البيطري أثناء المنافسة
ال يجب تقديم العالج البيطري للخيل أثناء المسابقة دون الحصول على موافقة خطية من اللجنة البيطرية.
العالج المرخص و المسموح به يجب أن ال يؤثر على تصنيف الخيل( ،انظر الالئحة البيطرية ( اللوائح
البيطرية لالتحاد الدولي للفروسية ) وفقا لجميع المراجعات المنشورة الحقا ً  ،تتطبق األحكام وفقا ً لألولويتها).

الفصل الخامس عالج الخيل والعالجات المساندة أثناء منافسات االتحاد الدولي للفروسية:
المادة :1046
 .1العالج بواسطة األدوية و المواد الخاضعة للرقابة :األدوية و المواد الخاضعة للرقابة والمدرجة في الئحة
االتحاد الدولي للفروسية للمواد المحظورة) ، (EPSLوالتي تعطى للخيول أثناء المسابقات أو بوقت قريب
للمسابقة قد تؤدي إلى وجود مواد تحليلية ضارة وفقا لEADCMR.
 .2خالل الفعاليات ،يجب إخذ تصريح ألعطاء العالجات والعالجات الداعمة من قبل المندوب البيطري و
اللجنة البيطرية وذلك باستخدام النماذج البيطرية المناسبة.
.3

يمنع منعا ً باتا ً استخدام المواد المحظورة.

 .4العالج أو العالج الداعم ،إذا تم السماح به ،يتم اعطاءه فقط من قبل األطباء البيطريين المعتمديين من
االتحاد الدولي للفروسية باستثناء تلك المواد التي تعطى عن طريق الفم أو عن طريق الرذاذ.
في حاالت الطوارئ حين تصبح حياة الخيل في خطر ،يمكن أن إعطاء األدوية العالجية في حاالت الطوارئ.
وتتبع هذا اإلجراء بتقديم النموذج البيطري رقم ( )1للحصول على ترخيص بأثر رجعي ولتقرير ما إذا كان
الخيل يمكن أن يستمر في المنافسة .و في جميع الظروف البيطرية ال بد أن يكتمل النموذج  1قبل مغادرة مكان
الحدث وقبل انتهاء مدة الحدث.
 .5يتم تصريح استخدام المواد و األدوية الخاضعة للرقابة للعالج خالل السباق في الظروف استثنائية ،وفقا ل
 ،VRSو EADCMRsوGRs.
.6

ال يسمح بإعطاء أي دواء داخل المفصل أثناء السباقات الخاضعة االتحاد الدولي للفروسية.

 .7العالجات التي تم إعطاءها قبل السباقات الخاضعة لالتحاد الدولي للفروسية (على سبيل المثال أثناء النقل)
يتم تصريحها بأثر رجعي  ،وذلك باستخدام نموذج البيطرية المناسبة (وفقا ) VRSو ، VC / VDعند
االقتضاء ،لدى الوصول لمكان السباق .ال يتم منح الترخيص بأثر رجعي تلقائيا وتكون السلطة التقديرية
للمندوب البيطري و الحكم .
 .8وفقا لمدونة قواعد الخاصة لرعاية الخيل ،يجب على المندوب البيطري و الحكم التحقق دائما قبل التوقيع
على النموذج البيطري فيما إذا كان الدواء المطلوب ،أو المعطى سابقا ً يؤثر على:

اللياقة البدنية الخيل على المنافسة؛
نزاهة المنافسة؛ و  /أو
سالمة الخيل و  /أو رياضي.

أ
ب
ج

المادة  - 824الواجبات األساسية للرسميين:
يحتفظ االتحاد الدولي للفروسية بالحق في تعيين رئيس لجنة التحكيم والحكم األجنبي ورئيس اللجنة البيطرية
والمندوب البيطري األجنبي في كل سباقات الثالث نجوم وجميع مسابقات  .CEIOلكل من * 2 ،CEI * 1
في الظروف الخاصة ،فإن االتحاد الدولي للفروسية لديه الحق في التشاور مع اللجان التنظيمية ،في الوقت
المناسب ،لطلب توازن مختلف للتجارب والخبرات ضمن فريق الموظفين المقترح في جدول السباق في كل من
أحداث السباقات الدولية (نجمة،نجمتين،ثالث نجوم)  ،يجوز لالتحاد الدولي للفروسية منح اإلعفاء وفقا للالئحة
العامة لالتحاد الدولي للفروسية 149.10 .بشرط تلقي طلب من االتحاد الوطني المعني وفقا للشروط المفصلة
في مالحظات االتحاد الدولي للفروسية لسباقات التحمل ألخذ التوجيه المناسب.
دستور الرسميين في سباقات التحمل المعتمدين من قبل االتحاد الدولي للفروسية :
.1

يعد الرسميين في سباقات التحمل المعتمدين من االتحاد الدولي للفروسية السلطة الرسمية المعترف
بها  ،والتي لديها المعرفة بمبادئ التحمل لالتحاد الدولي للفروسية و قواعده ،والتي تستند إلى
تصنيفه الذي يؤهله للتحيكم على سباقات القدرة الدولية الخاضعة لالتحاد الدولي للفروسية بشكل
مناسب وفقا لتصنيف السباق .فهو يمثل دائما االتحاد الدولي للفروسية.

.2

يجب على الرسميين في سباقات التحمل المعتمدين من االتحاد الدولي للفروسية تجنب أي تضارب
فعلي أو متصور في المصالح .يجب أن يحمل موقفا محايدا ،مستقالً وعادالً تجاه الرياضيين و
المدربين والمنظمين والمسؤولين اآلخرين واالندماج بشكل جيد في الفريق .يجب أال تؤثر المصلحة
المالية و  /أو الشخصية أبدا أو أن يكون هناك أي تأثير على طريقته في الحكم.

 .األنشطة التي تؤدي إلى أو قد يؤدي إلى "تضارب فى المصالح " عند التحكيم في السباقات الدولية  ،تشمل
ولكن ال تقتصر على:
*

التصرف كرئيس فريق في المنتخبات الوطنية على المستوى الدولي أو أن يكون مسؤوال /
مشاركا بالمسؤولية في اختيار الفرق و  /أو األفراد أو تدريب الرياضيين داخل اإلتحاد
الوطني.

*
*

أن يكون مالكا ً  /مالك لجزء من الخيل المشاركة في هذا السباق
أن يكون في حالة من التبعية المالية أو كسب الربح المالي من الرياضيين والمدربين
والمنظمين أو المنظمات األخرى ذات الصلة.
وجود عالقة شخصية وثيقة مع رياضي.
التحكيم المحلي و القومي.

*
*

باإلضافة إلى متطلبات اإلخطار المنصوص عليها في البند  7أدناه ،فإن الرسمين بسباقات التحمل مسؤولين عن
إخطار المنظم عن أي من تضارب بالمصالح المحتملة أعاله أو غيرها من المصالح أو المواقف األخرى من
هذا القبيل.

 -3خالل سباق القدرة يجب على الرسميين في سباقات التحمل التواجد في الوقت المحدد والمهنية في
طريق السلوك والواجبات
 -4يجب على الرسميين في سباقات التحمل اإلستعداد بشكل جيد للحدث الذي يحكم فيه ويجب عليهم التعاون
بشكل جيد مع المنظمين وزمالؤه.
- 5يجب على الرسميين في سباقات التحمل ارتداء مالبس مناسبة وعليهم دائما أن يضعوا في اعتبارهم أنهم
يمثلون االتحاد الدولي للفروسية.
 -6لالتحاد الدولي للفروسية الحق في اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الرسميين في سباقات التحمل الذين ال يتبعون
قواعد الدستور واالتحاد الدولي للفروسية .قد تتكون مثل هذه اإلجراءات التأديبية من )1 :رسالة تحذير؛ )2
اإليقاف المؤقت أو  )3السحب الدائم أو المؤقت من قائمة الرسميين في سباقات التحمل المعتمدين من االتحاد
الدولي للفروسية.
 -7تضارب المصالح :يجب على الرسميين في سباقات التحمل عند تلقي تعارض حقيقي أو متصور في
المصالح أن يخطر المنظم في وقت التعيين أو في أقرب وقت ينشأ فيه تضارب المصالح قبل المنافسة .إذا كان
الصراع المعلن ذو فائدة ،في رأي رئيس لجنة التحكيم ،أو قد ينال من نزاهة التحكيم في المسابقة ،فإن رسمي
سباقات القدرة يجب أن يتنحى .وينبغي إشهار تضارب المصالح في اإلجتماع التحضيري للسباق.
 -8تضارب المصالح :موظفو اتحادات الفروسية الرعاة واللجان المنظمة ال يمكن تعيينهم كرسميين في سباقات
القدرة الخاضعة االتحاد الدولي للفروسية التي ينظمها االتحاد أو في إطار هذا الراعي أو اللجنة
المنظمة.
 البدالت اليومية لرسمي سباقات التحمل:
النفقات اليومية غير إلزامية في سباقات القدرة الخاضعة لالتحاد الدولي للفروسية .ومع ذلك،
للرسميين غير البيطريين فإن البدالت اليومية (إن وجدت) ال يمكن أن تتجاوز الحد األقصى يوميا
من  CHF500أو ما يعادلها من القيمة االقتصادية المحلية )
 يجب تأكيد مستوى البدل اليومي (إن وجد) خطيا ً من قبل المسئول المنظم للرسميين قبل القبول
بتعيينهم.
* يجب توفير المعلومات من قبل المنظم بما إذا كان هذا البدل اليومي يخضع لضريبة االستقطاع أو
ما شابه ذلك داخل البلد المقام به السباق.
* األساس الذي سيقوم عليه ترتيب السفر من وإلى مكان السباق أو تعويضه فإنه يتم اإلتفاق عليه
متفق عليه بين المنظم و الرسميين.

* يتم توفير اإلقامة والوجبات أيضا للرسميين في وقت مبكر من السفر.
* لن يتم سداد البدالت اليومية وتسديد النفقات المتفق عليها إال بعد االنتهاء من السباق ،وبعد توقيع
كل النتائج من قبل رئيس لجنة التحكيم.
* ال يتم تقديم أية هدايا أو غيرها من الرسوم األخرى باإلضافة إلى ما سبق .وال يتم تنفيذ أي من
أعاله من قبل الراعي مباشرة إلى الرسميين ،ولكن فقط من قبل المنظم.
*
 824.6المستشارين المستقلين:
 824.6.1في كل سباقات التحمل الخاضعة لالتحاد الدولي للفروسية  ،يحق لإلتحاد الدولي
للفروسية تعيين مستشار اإلدارة المستقلة لحضور الحدث وتقديم تقرير إلى االتحاد الدولي
للفروسية فيما يتعلق بتنظيم المسابقات ،والمكان وكذلك أداء رسمي التحمل و النقاط المقترحة
للتحسين.
 824.6.2سيقوم االتحاد الدولي للفروسية بتلبية تكاليف المستشارين المستقلين لحضور مثل هذه الفعاليات
المختارة بخالف تكاليف اإلقامة الواجب توفيرها من قبل اللجنة المنظمة ،واليعد المستشارون المستقلون في أي
وقت من األوقات كرسميين في السباق ولكن يتاح لهم تقديم التوجيه أو مساعدة الخبراء إذا طلب منهم ذلك
 824.6.3ويعين المستشارين المستقلين مرتين في السنة من قبل االتحاد الدولي للفروسية (انظر مذكرات
التوجيه) .حيث يقوم االتحاد الدولي للفروسية بتعيين المستشارين المستقلين البيطريين و الغير بيطرين وخالل
فترة قيام هذا الشخص بدور المستشار المستقل فال يمكن له قبول أي من مناصب الحكام في االتحاد الدولي
للفروسية .
 -825الرسميين في سباقات التحمل المطلوبون للسباقات الدولية:
حيث أنه يتطلب وجود حكام أجانب لكل بطولة وفقا للمادة ،825 .و هذا المسؤول األجنبي ال يمكن أن
يكون مقيم في نفس البلد المقام به السباق إال إذا كان هذا الشخص مقيما في منطقة زمنية مختلفة من المنطقة
الزمنية من موقع السباق.

 825.4سباقات القدرة الدولية ( نجمة  ,نجمتين )

 825.4.12ليس مطلوبا ً إنشاء لجنة استئناف في سباقات القدرة الدولية ( نجمة  ,نجمتين ).

