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 تمھید 
 تسري التعریفات التالیة على قواعد إیكاھو بشأن مراقبة األدویة:  

معتمدین من االتحاد الدولي    بیطریین أطباء    أي   " إلى أخذ العینات  المختصوناألطباء البیطریون  یشیر مصطلح " .أ
بأخذ العینات،    المختصین المدرجین في قائمة إیكاھو المعتمدة لألطباء البیطریین    للفروسیة واألطباء البیطریین

   www.ecaho.orgویمكن االطالع على ھذه القائمة عبر الموقع اإللكتروني: 
 

 Laboratoireبأنھ مختبر سباقات الخیل (إل سي إتش) ( "  فحص المعتمد من إیكاھومختبر الیحدد مصطلح " .ب 
des Courses Hippiques :فیرییر لو بیسون، فرنسا   91370شارع بارادي، زاك بومبیدو،  15)، وعنوانھ

)15 rue de Paradis, ZAC Pompidou, 91370 Verrieres le Buisson, France .( 
 

الدولي  المواد المحظورةیحدد مصطلح " . ج المدرجة في "قائمة االتحاد  المواد  التسامح على اإلطالق مع  " عدم 
 " وفقاً لسریان مفعولھا عند أخذ العینات.  للخیل للفروسیة للمواد المحظورة 

 
"إل سي  بأخذ العینات" الذي یصدره مختبر    المختصینطبقاً "لدلیل األطباء البیطرین    إجراءات االختبار تكون   .د 

 تش" إ
 
على نموذج  ، ولكن قد یتم اعتبار من قام بالتوقیع  أو المستأجر  المسجل  المالكعن الجواد ھو    الشخص المسؤول . ه

والعارض وأفراد الدعم اآلخرین، بما في ذلك وعلى سبیل المثال ال الحصر السیاس واألطباء البیطریین،    التداخیل
أشخاصاً إضافیین مسؤولین في حال تواجدھم في المسابقة، أو قیامھم باتخاذ قرار ذي صلة بشأن الجواد، وفي  

تبر أي مراسالت ترسل إلى ھذا الممثل  بتحدید شخص ما لتمثیلھ (كمحاٍم مثالً)، تعحال قیام الشخص المسؤول  
 قد تم إبالغ الشخص المسؤول بھا 

 
 القواعد 

المھیجة التي    بقصد أو بدون قصد باستخدام أي مادة لیست غذاًء طبیعیاً (بما في ذلك المواد سواًء  القیام    منعیُ  .1
،  حرارتھ أو سالمتھ  أو درجة   المشارك   األغشیة المخاطیة) والتي قد تؤثر في أداء الجواد توضع على الجلد و

 وھذه المواد مدرجة في قائمة المواد المحظورة.  
 

 . لجنة االنضباط أو الحكام  لتقدیرإلیكاھو یجوز إجراء اختبار األدویة وفقاً   البطوالت التابعةفي جمیع  أ.   .2
 

 المیدالیات الذھبیة إجباریاً. ، یكون اختبار األدویة لجمیع األبطال  (أ)الفئة    بطوالت و  بطوالت التایتلب. في جمیع  
 

http://www.ecaho.org/
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 . لجنة االنضباط أو الحكام  لتقدیر وفقاً  بطولة ج.  یجوز اختبار أي جواد في أي 
 

، والذي یكون مرفقاً  بأخذ العینات"  المختصین یجب أخذ كل من عینات البول والدم طبقاً "لدلیل األطباء البیطریین   .3
دقیقة)،    30الحصول على عینة بول بعد االنتظار لفترة طویلة (ال تقل عن    ، وإذا لم یتسنَ العینات   بأدوات أخذ 

، وال یجوز لھم  المختصیناألطباء البیطریین  وال یجوز أخذ العینات إال بواسطة  یكون أخذ عینة الدم فقط مقبوالً،  
 أخذ العینات.  مختصین بتم تعیینھم فیھا كأطباء بیطریین التي ی  البطولة العمل بأي صفة أخرى في 

 
ً توفر الجھة المنظمة   .4 یتم اختباره، ویتم وضع عالمات على ھذه الغرف تفید  سوغرفة نظیفة لكل جواد    اجدید   فرشا

بأنھا غرف ألخذ العینات ویتم استخدامھا حصریاً لھذا الغرض، وینبغي أن تكون في منطقة ھادئة ال یسمح فیھا  
 لغیر المختصین. الدخول ب

 
مختبر  یجب إرسال جمیع العینات التي یتم أخذھا في البطولة إلى مختبر الفحص المعتمد من إیكاھو، وھو   .5

شارع بارادي،    15)، وعنوانھ:  Laboratoire des Courses Hippiquesسباقات الخیل (إل سي إتش) (
بومبیدو،   (   91370زاك  فرنسا  بیسون،  لو   rue de  Paradis, ZAC Pompidou, 91370 15فیرییر 

Verrieres le Buisson, France ( . 
 

أو مكتب التسجیل / االتحاد المحلي تكالیف أدوات أخذ العینات ونقلھا من وإلى    بطولةتتحمل الجھة المنظمة لل
 بأخذ العینات. المختصین التحالیل وأتعاب األطباء البیطریین والمعتمد من إیكاھو،   مختبر الفحص 

 
عینات الدم أو البول أو مواد   أخذ العینات بالتصدیق بأنھ یرى أن    المختص بأخذ في حال قیام الطبیب البیطري   .6

، فإنھ یقوم إبالغ لجنة  الذي یتعاملون معھأو باألشخاص    بذلك الجواد قد یلحق خطراً    من جواد مشارك  أخرى
والتي تقوم باستبعاد الجواد وإحالة الحالة إلى لجنة االنضباط الدائمة، وال یحصل أي جواد یتم    ،االنضباط بذلك

 تلك البطولة. استبعاده على ھذا النحو على أي جائزة أو لقب، وال یشارك بعد ذلك في  
 
وال تشارك   ال تحصل الخیل، التي یقوم الشخص المسؤول بسحبھا من مثل ھذا االختبار، على أي جائزة أو لقب، .7

ذلك في   المعنیةبعد  لجنة  البطولة  إلى  الحالة  إحالة  وتتم  إیجابیة،  نتیجة االختبار  لو كانت  وتتم معاملتھا كما   ،
 االنضباط الدائمة.  

 
   للبطولة. یقوم المختبر المعتمد من إیكاھو بإرسال نتائج االختبارات إلى السكرتیر التنفیذي إلیكاھو والجھة المنظمة   .8

 
 نة االنضباط الدائمة جمیع مخالفات قواعد مراقبة األدویة.  لج تناول ت .9
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عن الجواد ما لم یتمكن    كامل المسؤولیة إیجابیة، یتحمل الشخص المسؤول    جواد مشاركنتیجة اختبار    كانت ذا  إ .10
 مسؤولیة شخص آخر.  یتضمنالذي  مناسب ھذا الشخص من تقدیم الدلیل الكامل وال

   
جاءت إیجابیة بشأن مواد محظورة، یقوم السكرتیر التنفیذي    جواد مشارك عند تلقي إخطار بأن نتیجة اختبار   .11

المعنیة، ویطلب من  لبطولة  كافة تفاصیل الجواد واب  مصحوبة  لجنة االنضباط الدائمة  بإحالة نتائج االختبار إلى
ى لجنة االنضباط الدائمة، وتقوم لجنة االنضباط  نسخاً من نماذج التداخیل إلرسالھا إل  بطولة الجھة المنظمة لل

 الدائمة بدراسة جمیع األدلة المتاحة. 
 

یتم إبالغ الشخص المسؤول بذلك ویُعرض    محظورة،إیجابیة بشأن مواد    جواد مشاركنتیجة اختبار    كانت إذا  أ.   .12
اختبار العینة (ب)، مصحوباً باختیار المختبر  ب)، ویجب توجیھ طلب إجراء  (العینة    علیھ خیار إجراء اختبار 

التحلیل،  إلجراء  استخدامھ  سیتم  ً   الذي  خالل    خطیا في  التنفیذي  السكرتیر  من  )  30( إلى  استالم  یوماً  تأكید 
وللشخص المسؤول اختیار تحلیل العینة (ب) في أحد المختبرات التالیة المعتمدة الختبارات العینات  ،  اإلخطار

 (ب):  
  15)، وعنوانھ:  Laboratoire des Courses Hippiquesمختبر سباقات الخیل (إل سي إتش) ( )1(

بومبیدو،   زاك  بارادي،  (  91370شارع  فرنسا  بیسون،  لو   rue de  Paradis, ZAC 15فیرییر 
Pompidou, 91370 Verrieres le Buisson, France .( 

دابلیو    5،  7)، وعنوانھ: شارع نیوماركت، فوردام كیمبردجشر، سي بي  LGC Ltdإل جي سي لیمیتد ( )2(
 ) المتحدة  المملكة   Newmarket Road, Fordham, Cambridgeshire, CB7 5WW, Unitedدابلیو، 

Kingdom .( 
)،  The Hong Kong Jockey Club - Racing Laboratoryمختبر السباقات (  – ھونغ كونغ جوكي كلوب   )3(

 ,Shatin Racecourse, Shatin, New Territoriesومقره مضمار شاتن، شاتن، نیو تریتریز، ھونغ كونغ (

Hong  Kong .( 
 

 ل اإلخطار. ) أیام من إرسا10وفي حال عدم وجود تأكید محدد باالستالم، یعتبر االستالم قد تم بعد عشرة (
 

وبھذا الطلب یجوز للشخص المسؤول طلب عقد جلسة سماع أقوال تجتمع خاللھا لجنة االنضباط الدائمة  ب.  
یوماً من    )42( ، وذلك في خالل فترة ال تقل عن  یمثلھویجوز خاللھا سماع أقوال الشخص المسؤول أو من  

الحضور الفعلي    – مة شكل جلسة االستماع  وتحدد لجنة االنضباط الدائ  أو من یمثلھ، إبالغ الشخص المسؤول  
التقدیریة لجلسة االستماع، ویجب علیھ سداد    – أو عبر اتصال أو خطیاً   بالتكالیف  المسؤول  وتبلغ الشخص 

) أیام من استالم التكالیف التقدیریة، وفي حال عدم  10تكالیف جلسة االستماع المذكورة مقدماً في خالل عشرة ( 
كالیف التقدیریة كاملة في خالل المھلة الزمنیة المنصوص علیھا، یتم إنھاء ھذه اإلجراءات،  استالم إیكاھو قیمة الت

 وال یكون لطلب جلسة االستماع أي تأثیر لتعلیق أي عقوبة توقعھا لجنة االنضباط الدائمة. 
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جلسة االستماع  ج. للجنة االنضباط الدائمة إیقاف جواد بشكل مؤقت عن المشاركة في أي بطولة قبل فرصة  
الكاملة إذا كانت نتیجة اختبار ذلك الجواد إیجابیة بشأن مواد محظورة (العینة أ أو العینة ب)، وفي حال توقیع  
إیقاف مؤقت من قبل لجنة االنضباط الدائمة، یجوز للشخص المسؤول أن یقدم للجنة االنضباط الدائمة إفادة  

یقاف المؤقت، ویجب استمرار اإلیقاف المؤقت ما لم  خطیة موجزة یعرض من خاللھا سبب وجوب رفع اإل
یثبت الشخص المسؤول وعلى نحو مقنع بالنسبة للجنة االنضباط الدائمة بوجود ظروف استثنائیة تجعل توقیع  
بعین   الحالة  أخذ جمیع ظروف  مع  وذلك  بوضوح،  منصف  غیر  أمراً  االستماع  قبل جلسة  المؤقت  اإلیقاف 

 االعتبار. 
 

ي یكتشف وجود مادة ممنوعة في سوائل أجسامھا تستبعد تلقائیاً من المسابقة المعنیة في حال عدم  الت  خیل الأ.   .13
طلب اختبار ثاٍن (العینة ب) وجاءت نتیجتھ  ب  وفي حال قیام الشخص المسؤول طلب اختبار ثاٍن (العینة ب)،  

 . النتیجة الثانیة أو من یمثلھ بھذه إیجابیة، یصبح االستبعاد ساریاً بعد إبالغ الشخص المسؤول 
 

ب. في حال قیام الشخص المسؤول بطلب إجراء اختبار للعینة (ب)، ولكنھ لم یختر مختبراً في حینھ، تكون  
مختبر سباقات الخیل (إل سي إتش)  إیكاھو وحدھا من یحدد أي من المختبرات التالیة سیقوم بتحلیل العینة (ب):  

)Laboratoire des Courses Hippiques (   ا،  بفرنس) إل جي سي لیمیتدLGC Ltd(    ،ھونغ  بالمملكة المتحدة
 في ھونغ كونغ.  )The Hong Kong Jockey Club, Sha Tin(  شاتن –كونغ جوكي كلوب 

 
 ج. إذا كانت نتیجة العینة (ب) إیجابیة، یتم إنھاء جمیع اإلجراءات.

 
یورو عن الجواد الواحد، وفقدان المركز    4.000/- أ. عقوبة استخدام أدویة محظورة ھي الغرامة التي تصل إلى   .14

واللقب والتأھیل، وإعادة أي كؤوس وجوائز مالیة أو أي منھما، وإیقاف الجواد عن المشاركة في أي بطولة  
النضباط الدائمة، وفي حال عدم سداد الغرامة  تابعة إلیكاھو لمدة سنة بعد تاریخ توقیع العقوبات من قبل لجنة ا

في خالل سنة، یستمر إیقاف الجواد لفترة أطول حتى تتسلم إیكاھو القیمة الكاملة للغرامة، كما یتم حرمان أي  
خیل أخرى ملك للشخص المسؤول أو المزرعة أو المربط أو جھة اإلنتاج من المشاركة في أي بطوالت تابعة  

 یكاھو القیمة الكاملة للغرامة.  إلیكاھو حتى تتسلم إ
 

یورو عن الجواد الواحد، وفقدان المركز    1.000/-ب. عقوبة استخدام مواد مھیجة ھي الغرامة التي تصل إلى  
واللقب والتأھیل، وإعادة أي كؤوس وجوائز مالیة أو أي منھما، وحرمان الجواد عن المشاركة من أي بطولة  

القیمة الكاملة للغرامة، كما یتم حرمان أي خیل أخرى ملك للشخص المسؤول  تابعة إلیكاھو حتى تتسلم إیكاھو 
أو المزرعة أو المربط أو جھة اإلنتاج من المشاركة في أي بطوالت تابعة إلیكاھو حتى تتسلم إیكاھو القیمة  

 الكاملة للغرامة. 
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المسؤول   .15 الشخص  األدویة  مسؤولیة  یتحمل  اختبارات  تكالیف  بالتحقیق  جمیع  الخاصة  الالحقة  والتكالیف 
(انظر المادتین رقم    وجمیع تكالیف المتابعة األخرى المترتبة على ھذه الحالة  محتملةواإلجراءات القانونیة ال

لجان االنضباط)  34و  33 قواعد  المسؤول والجواد  من  الشخص  بتوقیع عقوبات أخرى على  یتعلق  وفیما   ،
، ویتم حرمان جمیع الخیل ملك للشخص المسؤول أو  قواعد لجان االنضباطمن  )  2( المعني تسري القاعدة رقم  

المزرعة أو المربط أو جھة اإلنتاج من المشاركة في أي بطوالت تابعة إلیكاھو حتى تتسلم إیكاھو القیمة الكاملة  
 للتكالیف. 

 
 إعالن القرارات في نھایة اإلجراءات.  یجوز  .16

 


