
 (إیكاھو)   اللجنة األوروبیة لبطوالت جمال الخیل العربیة
   2021الكتاب األزرق 

 والبطوالت  لقواعد التعاد
 

 قواعد التعادل في المراكز التأھیلیة 
 

األعلى للجواد الحاصل على أكبر عدد من    یُمنح المركز في حال التعادل في المراكز التأھیلیة بإحدى الفئات،  
وفي  الحركة،    نقاط األعلى للجواد صاحب أكبر عدد من    یُمنح المركز ، وفي حال استمرار التعادل،  نقاط النوع

وفي  حال حذف أعلى وأقل نقاط فال یؤخذ في االعتبار في كسر التعادل سوى بالنقاط المتبقیة للنوع والحركة،  
 الجواد الذي یفضلھ.  بتسمیةیقوم ل ، یتم االقتراع الختیار حكم بشأن أي منھماالتوصل لقرار  عدم إمكانیةحال  

 
 قواعد التعادل في البطوالت 

 
من النقاط في الفئات  مجموع    األعلى للجواد الحاصل على أكبر   یُمنح المركزت،  في حال التعادل في البطوال 

، وفي حال حذف أعلى وأقل نقاط فال یؤخذ في االعتبار في كسر التعادل سوى بالنقاط المتبقیة للمجموع  التأھیلیة
 ة. قواعد التعادل في المراكز التأھیلیتُطبق ، وفي حال استمرار التعادل،  والنوع والحركة

 
 قواعد البطوالت 

 
 : بطولتھادید األسلوب الذي یتم تطبیقھ في للجھة المنظمة تح

 المعتاد  أسلوب إیكاھو  .أ
 أسلوب إیكاھو المعتاد مع تعدیل .ب 
 المفتوح سلوب األ . ج
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   2021الكتاب األزرق 

 والبطوالت  لقواعد التعاد
 

 أسلوب إیكاھو المعتاد (أ) 
 یتم تحكیم البطوالت على النحو التالي:   .1

المركز األول  تصطف .أ الحاصلة على  فئتھا بحسب عمرھا،    الخیل  الحاصلة على    وتصطففي  الخیل 
 في فئتھا خلفھا بنفس الترتیب.  المركز الثاني

 
 ، وھي في وضعیة الوقوف والخبب. ردي بشأن الخیل الحاصلة على المركز األولیتم التحكیم بشكل ف .ب 

 
في فئتھا عن طریق    ین الخیل الحاصلة على المركز األول ة من ب یتم اختیار البطل الفائز بالمیدالیة الذھبی  . ج

حكم، ویكون الجواد الحاصل على أكبر عدد من األصوات ھو الجواد    من كل  كتابةً   التصویت الفردي 
البطل الفائز بالمیدالیة الذھبیة، وفي حالة التعادل یتم إعالن الجواد الحاصل على أكبر عدد من النقاط في  

الفائز   البطل  التعادل  فئتھ  استمرار  حال  وفي  الذھبیة،  ال  تُطبقبالمیدالیة  المراكز    تعادل"قواعد  في 
 التأھیلیة". 

 
 ال یقوم الحكام بالتشاور بشأن الخیل 

 
ل األخرى  یالمیدالیة الذھبیة من بین جمیع الخب   فائز یتم اختیار الفائز بالمیدالیة الفضیة بنفس أسلوب اختیار ال .2

 التي تأھلت للبطولة. 
 

 المیدالیة الفضیة. ب ائز فنفس النظام المستخدم الختیار ال  ختیار الفائز بالمیدالیة البرونزیة باستخدام یتم ا .3
 

 عقب انتھاء التحكیم مباشرةً.   بطولةنشرھا في مكتب الأصوات الحكام في البطوالت و  إعالن یتم 
 

یتم اختیار جواد رابع لیصبح الفائز بالمیدالیة البرونزیة في حال استبعاد أحد الفائزین بالمیدالیات الثالثة،   .4
جواد، وال یتم    ترشیح وفي حال عدم التوصل إلى ھذا الجواد من خالل أوراق التصویت، یُطلب من الحكام  

 فائزین بالمیدالیات، ال یتم اختیار بدیل آخر. اإلعالن عن ھذا الجواد، وفي حال استبعاد جوادین أو أكثر من ال
 

في حال عدم تمكن جواد حاصل على المركز األول في فئتھ من المشاركة في البطولة، یتم تصعید الجواد   .5
الحاصل على المركز الثاني والتحكیم بشأنھ مع الخیل األخرى الحاصلة على المركز األول، وفي حال قیام  

جواد حاصل على المركز األول من الساحة ألي سبب فیعتبر بأنھ قد شارك في  الحكام أو العارض بإخراج 
البطولة، وبالتالي ال یتم التحكیم بشأن الجواد الحاصل على المركز الثاني مع الخیل األخرى الحاصلة على  

على    المركز األول، وال یُسمح باختیار خیل حاصلة على المركز الثالث أو أقل كبدیلة لخیل غائبة حاصلة 
 المركز األول أو المركز الثاني. 

 
یجب أن تشارك في البطولة جمیع الخیل التي تتأھل للبطوالت الخاصة بھا، وما لم یتم تقدیم شھادة من الطبیب   .6

ال  عدم المشاركةالبیطري بلجنة االنضباط فإن   نقاطھ    رصید حذف  ، وبطولة یؤدي إلى استبعاد الجواد من 
، وفي  لبطولةنة اعتباراً من تاریخ اجمال الخیل لمدة س   بطوالت بالفئة، واستبعاده من المشاركة في    مركزه و
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ولكن   ،بمقدار مركز في الفئة  للجواد المستبعد   ةكز التالیاعلى المر ة الحاصلاد یتم تصعید الخیل  حال االستبع
 ال یحق للخیل الحاصلة على المركز الثالث أو أقل دخول البطولة. 

 
  لبطوالت الخاصة بھا، ا  ى میدالیات فيالحاصلة علالبطولة جمیع الخیل ب  مراسم التتویج یجب أن تشارك في .7

وما لم تقرر لجنة االنضباط غیر ذلك ففي ھذه الحالة یجوز ألي ممثل للجواد استالم المیدالیة بدون وجود  
إلى   التتویج  الجواد أو أي ممثل لھ عن مراسم  الالجواد، ویؤدي غیاب  الجواد من  حذف  ، وبطولةاستبعاد 

جمال الخیل لمدة سنة اعتباراً من    بطوالت ، واستبعاده من المشاركة في  البطولة  مركزهو  نقاطھ بالفئة  رصید 
بمقدار مركز  جمیع الخیل في المراكز التالیة للجواد المستبعد  یتم تصعید    اد ، وفي حال االستبعلبطولةتاریخ ا

 . في البطولة
 

ة الخاصة بھا في ساحة العرض  في بطوالت التایتل والفئة (أ) یجب أن تظل جمیع الخیل التي تأھلت للبطول .8
 إلى ما بعد البطوالت الخاصة بھا. 
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 أسلوب إیكاھو المعتاد مع تعدیل (ب) 
 

 اختیاره بالنسبة للمیدالیات الذھبیة والفضیة والبرونزیة معاً في نفس الوقت باستخدام النقاط.  بترشیحیقوم كل حكم  
 
 یتم تحكیم البطوالت على النحو التالي:   .1

المركز األولتصطف   .أ الحاصلة على  فئتھا بحسب عمرھا، و  الخیل  الحاصلة على  في  الخیل  تصطف 
 في فئتھا خلفھا بنفس الترتیب.  المركز الثاني

 
 لخیل، وھي في وضعیة الوقوف والخبب. بشأن ایتم التحكیم بشكل فردي  .ب 

 
 في فئتھا.   المركز األولة من بین الخیل الحاصلة على یتم اختیار البطل الفائز بالمیدالیة الذھبی  . ج

 
ال .د  بالمیدالیتین الفضیة والبرونزیة في نفس الوقت من بین جمیع  األخرى التي    خیل یتم اختیار الفائزین 

 تأھلت للبطولة. 
 

 النقاط للخیل المرشحة على النحو التالي:  تُمنح
 نقاط.  4یحصل الجواد الذي یرشحھ حكم للمیدالیة الذھبیة على  •
 حھ حكم للمیدالیة الفضیة على نقطتین. یحصل الجواد الذي یرش •
 یحصل الجواد الذي یرشحھ حكم للمیدالیة البرونزیة على نقطة.  •

 
من األصوات المرشحة للبطل الفائز بالمیدالیة الذھبیة، وفي  منح المیدالیة الذھبیة للجواد الحاصل على أكبر عدد  تُ 

بالمیدالیة الذھبیة، تُمنح المیدالیة الذھبیة للجواد الحاصل على  حال تساوي عدد األصوات المرشحة للبطل الفائز  
 أكبر عدد من نقاط البطولة. 

 ومن بین الخیل المتبقیة:  
 منح المیدالیة الفضیة للجواد الحاصل على أكبر عدد من نقاط البطولة. تُ 
 أكبر عدد من نقاط البطولة.  ثانيللجواد الحاصل على برونزیة منح المیدالیة التُ 
 

 في حال التعادل، یتم اتباع قواعد التعادل في البطوالت. 
 

 . ال یقوم الحكام بالتشاور بشأن الخیل
 
یتم اختیار جواد رابع لیصبح الفائز بالمیدالیة البرونزیة في حال استبعاد أحد الفائزین بالمیدالیات الثالثة،   .2

جواد، وال یتم    ترشیح وفي حال عدم التوصل إلى ھذا الجواد من خالل أوراق التصویت، یُطلب من الحكام  
 فائزین بالمیدالیات، ال یتم اختیار بدیل آخر. اإلعالن عن ھذا الجواد، وفي حال استبعاد جوادین أو أكثر من ال
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في حال عدم تمكن جواد حاصل على المركز األول في فئتھ من المشاركة في البطولة، یتم تصعید الجواد   .3
الحاصل على المركز الثاني والتحكیم بشأنھ مع الخیل األخرى الحاصلة على المركز األول، وفي حال قیام  

جواد حاصل على المركز األول من الساحة ألي سبب فیعتبر بأنھ قد شارك في  الحكام أو العارض بإخراج 
البطولة، وبالتالي ال یتم التحكیم بشأن الجواد الحاصل على المركز الثاني مع الخیل األخرى الحاصلة على  

على    المركز األول، وال یُسمح باختیار خیل حاصلة على المركز الثالث أو أقل كبدیلة لخیل غائبة حاصلة 
 المركز األول أو المركز الثاني. 

 
یجب أن تشارك في البطولة جمیع الخیل التي تتأھل للبطوالت الخاصة بھا، وما لم یتم تقدیم شھادة من الطبیب   .4

ال  عدم المشاركةالبیطري بلجنة االنضباط فإن   نقاطھ    رصید حذف  ، وبطولة یؤدي إلى استبعاد الجواد من 
، وفي  لبطولةجمال الخیل لمدة سنة اعتباراً من تاریخ ا  بطوالت المشاركة في    بالفئة، واستبعاده من   مركزه و

ولكن    ،بمقدار مركز في الفئة  للجواد المستبعد   ة كز التالیاعلى المر  ة الحاصلاد، یتم تصعید الخیل  حال االستبع
 ال یحق للخیل الحاصلة على المركز الثالث أو أقل دخول البطولة. 

 
  لبطوالت الخاصة بھا، ا  الحاصلة على میدالیات فيالبطولة جمیع الخیل ب  مراسم التتویج یجب أن تشارك في .5

ود  وما لم تقرر لجنة االنضباط غیر ذلك ففي ھذه الحالة یجوز ألي ممثل للجواد استالم المیدالیة بدون وج
إلى   التتویج  الجواد أو أي ممثل لھ عن مراسم  الالجواد، ویؤدي غیاب  الجواد من  حذف  ، وبطولةاستبعاد 

جمال الخیل لمدة سنة اعتباراً من    بطوالت ، واستبعاده من المشاركة في  البطولة  مركزهو  نقاطھ بالفئة  رصید 
بمقدار مركز  كز التالیة للجواد المستبعد  جمیع الخیل في المرایتم تصعید    اد ، وفي حال االستبعلبطولةتاریخ ا

 . في البطولة
 

في بطوالت التایتل والفئة (أ) یجب أن تظل جمیع الخیل التي تأھلت للبطولة الخاصة بھا في ساحة العرض   .6
 إلى ما بعد البطوالت الخاصة بھا. 
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 البطوالت بنظام الخمسة األوائل  –  أسلوب إیكاھو المعتاد مع تعدیل
 د)  –) (أ 1تُطبق المادة (

 یتم اختیار المركزین الرابع والخامس في نفس الوقت من بین جمیع الخیل األخرى التي تأھلت للبطولة. 
 

 النقاط للخیل المرشحة على النحو التالي:  تُمنح
 نقاط.  6یحصل الجواد الذي یرشحھ حكم للمیدالیة الذھبیة على  •
 . نقاط  4الجواد الذي یرشحھ حكم للمیدالیة الفضیة على   یحصل •
 . نقاط  3یحصل الجواد الذي یرشحھ حكم للمیدالیة البرونزیة على  •
 للمركز الرابع ضمن نظام الخمسة األوائل على نقطتین.  یحصل الجواد الذي یرشحھ حكم •
 للمركز الخامس ضمن نظام الخمسة األوائل على نقطة.  یحصل الجواد الذي یرشحھ حكم •
 
من األصوات المرشحة للبطل الفائز بالمیدالیة الذھبیة، وفي  منح المیدالیة الذھبیة للجواد الحاصل على أكبر عدد  تُ 

ل على  حال تساوي عدد األصوات المرشحة للبطل الفائز بالمیدالیة الذھبیة، تُمنح المیدالیة الذھبیة للجواد الحاص
 أكبر عدد من نقاط البطولة. 

 ومن بین الخیل المتبقیة:  
 منح المیدالیة الفضیة للجواد الحاصل على أكبر عدد من نقاط البطولة. تُ 
 أكبر عدد من نقاط البطولة.  ثانيللجواد الحاصل على برونزیة منح المیدالیة التُ 

 . أكبر عدد من نقاط البطولة ثالث على    للجواد الحاصلیُمنح المركز الرابع ضمن نظام الخمسة األوائل 
 أكبر عدد من نقاط البطولة  رابع للجواد الحاصل على یُمنح المركز الخامس ضمن نظام الخمسة األوائل 

 
 في حال التعادل، یتم اتباع قواعد التعادل في البطوالت. 

 
وما    لبطوالت الخاصة بھا،ا  میدالیات في الحاصلة على البطولة جمیع الخیل ب  مراسم التتویج یجب أن تشارك في

لم تقرر لجنة االنضباط غیر ذلك ففي ھذه الحالة یجوز ألي ممثل للجواد استالم المیدالیة بدون وجود الجواد، 
نقاطھ    رصید حذف  ، وبطولةاستبعاد الجواد من ال ویؤدي غیاب الجواد أو أي ممثل لھ عن مراسم التتویج إلى  

،  لبطولةجمال الخیل لمدة سنة اعتباراً من تاریخ ا  بطوالت واستبعاده من المشاركة في    ، البطولة  مركزهو  بالفئة
 . بمقدار مركز في البطولةجمیع الخیل في المراكز التالیة للجواد المستبعد  یتم تصعید   اد وفي حال االستبع
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 المفتوح سلوب األ(ج) 
 

 والفضیة والبرونزیة من بین جمیع الخیل التي تأھلت في فئاتھا لكل بطولة. یتم اختیار الفائزین بالمیدالیات الذھبیة  
 

 تعلن الجھة المنظمة للبطولة رسمیاً في برنامج وكتیب البطولة عدد الخیل المتأھلة من كل فئة. 
 
 یتم تحكیم البطوالت على النحو التالي:   .1

 ترتیبھا الرقمي وفقاً ألرقامھا في الكتیب. تدخل جمیع الخیل المتأھلة للبطولة إلى الساحة وتصطف بحسب   .أ
 

 یتم التحكیم بشكل فردي للخیل، وھي في وضعیة الوقوف والخبب.  .ب 
 

یقوم كل حكم بترشیح اختیاره بالنسبة للمیدالیات الذھبیة والفضیة والبرونزیة معاً في نفس الوقت من بین   . ج
 جمیع الخیل التي تأھلت للبطولة. 

 
 على النحو التالي:   النقاط للخیل المرشحة تُمنح
 نقاط.  4یحصل الجواد الذي یرشحھ حكم للمیدالیة الذھبیة على  •
 یحصل الجواد الذي یرشحھ حكم للمیدالیة الفضیة على نقطتین.  •
 یحصل الجواد الذي یرشحھ حكم للمیدالیة البرونزیة على نقطة.  •

 
من األصوات المرشحة للبطل الفائز بالمیدالیة الذھبیة، وفي  منح المیدالیة الذھبیة للجواد الحاصل على أكبر عدد  تُ 

حال تساوي عدد األصوات المرشحة للبطل الفائز بالمیدالیة الذھبیة، تُمنح المیدالیة الذھبیة للجواد الحاصل على  
 أكبر عدد من نقاط البطولة. 

 یة:  ومن بین الخیل المتبق 
 منح المیدالیة الفضیة للجواد الحاصل على أكبر عدد من نقاط البطولة. تُ 
 أكبر عدد من نقاط البطولة.  ثانيللجواد الحاصل على برونزیة منح المیدالیة التُ 
 

 في حال التعادل، یتم اتباع قواعد التعادل في البطوالت. 
 

 ال یقوم الحكام بالتشاور بشأن الخیل 
 
جواد رابع لیصبح الفائز بالمیدالیة البرونزیة في حال استبعاد أحد الفائزین بالمیدالیات الثالثة،  یتم اختیار   .2

جواد، وال یتم    ترشیح   وفي حال عدم التوصل إلى ھذا الجواد من خالل أوراق التصویت، یُطلب من الحكام 
 یدالیات، ال یتم اختیار بدیل آخر. اإلعالن عن ھذا الجواد، وفي حال استبعاد جوادین أو أكثر من الفائزین بالم 

 
یجب أن تشارك في البطولة جمیع الخیل التي تتأھل للبطوالت الخاصة بھا، وما لم یتم تقدیم شھادة من الطبیب   .3

ال  عدم المشاركةالبیطري بلجنة االنضباط فإن   نقاطھ    رصید حذف  ، وبطولة یؤدي إلى استبعاد الجواد من 
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، وفي  لبطولةجمال الخیل لمدة سنة اعتباراً من تاریخ ا  بطوالت مشاركة في  بالفئة، واستبعاده من ال  مركزه و
وفي    ،بمقدار مركز في الفئة  للجواد المستبعد   ة كز التالیاعلى المر  ة الحاصلاد یتم تصعید الخیل  حال االستبع

 . حال قیام الحكام أو العارض بإخراج جواد من الساحة ألي سبب فیعتبر بأنھ قد شارك في البطولة 
 
  لبطوالت الخاصة بھا، ا  الحاصلة على میدالیات فيالبطولة جمیع الخیل ب  مراسم التتویج یجب أن تشارك في .4

اد استالم المیدالیة بدون وجود  وما لم تقرر لجنة االنضباط غیر ذلك ففي ھذه الحالة یجوز ألي ممثل للجو
إلى   التتویج  الجواد أو أي ممثل لھ عن مراسم  الالجواد، ویؤدي غیاب  الجواد من  حذف  ، وبطولةاستبعاد 

جمال الخیل لمدة سنة اعتباراً من    بطوالت ، واستبعاده من المشاركة في  البطولة  مركزهو  نقاطھ بالفئة  رصید 
بمقدار مركز  جمیع الخیل في المراكز التالیة للجواد المستبعد  م تصعید  یت   اد ، وفي حال االستبعلبطولةتاریخ ا

 . في البطولة
 

في بطوالت التایتل والفئة (أ) یجب أن تظل جمیع الخیل التي تأھلت للبطولة الخاصة بھا في ساحة العرض   .5
 إلى ما بعد البطوالت الخاصة بھا. 

 
 البطوالت بنظام الخمسة األوائل  – المفتوح سلوب األ

 ج)   –) (أ 1تُطبق المادة (
 یتم اختیار المركزین الرابع والخامس في نفس الوقت من بین جمیع الخیل التي تأھلت للبطولة. 

 
 النقاط للخیل المرشحة على النحو التالي:  تُمنح
 نقاط.  6یحصل الجواد الذي یرشحھ حكم للمیدالیة الذھبیة على  •
 . نقاط  4الذي یرشحھ حكم للمیدالیة الفضیة على   یحصل الجواد  •
 . نقاط  3یحصل الجواد الذي یرشحھ حكم للمیدالیة البرونزیة على  •
 للمركز الرابع ضمن نظام الخمسة األوائل على نقطتین.  یحصل الجواد الذي یرشحھ حكم •
 للمركز الخامس ضمن نظام الخمسة األوائل على نقطة.  یحصل الجواد الذي یرشحھ حكم •
 
من األصوات المرشحة للبطل الفائز بالمیدالیة الذھبیة، وفي  منح المیدالیة الذھبیة للجواد الحاصل على أكبر عدد  تُ 

ل على  حال تساوي عدد األصوات المرشحة للبطل الفائز بالمیدالیة الذھبیة، تُمنح المیدالیة الذھبیة للجواد الحاص
 أكبر عدد من نقاط البطولة. 

 ومن بین الخیل المتبقیة:  
 منح المیدالیة الفضیة للجواد الحاصل على أكبر عدد من نقاط البطولة. تُ 
 أكبر عدد من نقاط البطولة.  ثانيللجواد الحاصل على برونزیة منح المیدالیة التُ 

 . أكبر عدد من نقاط البطولة ثالث على    للجواد الحاصلیُمنح المركز الرابع ضمن نظام الخمسة األوائل 
 أكبر عدد من نقاط البطولة  رابع للجواد الحاصل على ضمن نظام الخمسة األوائل   یُمنح المركز الخامس

 
 في حال التعادل، یتم اتباع قواعد التعادل في البطوالت. 
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وما    لبطوالت الخاصة بھا،ا  الحاصلة على میدالیات في البطولة جمیع الخیل ب  مراسم التتویج یجب أن تشارك في
لم تقرر لجنة االنضباط غیر ذلك ففي ھذه الحالة یجوز ألي ممثل للجواد استالم المیدالیة بدون وجود الجواد، 

نقاطھ    رصید حذف  ، وبطولةاستبعاد الجواد من ال ویؤدي غیاب الجواد أو أي ممثل لھ عن مراسم التتویج إلى  
،  لبطولةجمال الخیل لمدة سنة اعتباراً من تاریخ ا  بطوالت ، واستبعاده من المشاركة في  البطولة  مركزهو  بالفئة

 . بمقدار مركز في البطولةجمیع الخیل في المراكز التالیة للجواد المستبعد  یتم تصعید   اد وفي حال االستبع
 


