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 بطوالت قواعد إقامة ال
 
والعارضون على امتثالھم وامتثال  والُمالك المشاركون  یوافق منظمو البطولة والحكام    ، بالمشاركة في بطولة .1

امتثاالً  لھم  والمرافقین  المساعدین  البطوال  األشخاص  إقامة  "بقواعد  مشروط  إیكاھو "،  ت غیر    وبلوائح 
البیطریة ذات الصلة وقواعد إیكاھو لمراقبة األدویة فیما یتعلق باألمور البیطریة وإساءة استخدام العقاقیر،  
ویشمل األشخاص المرافقون على سبیل المثال المدربین أو األشخاص الذین یمثلون الجھة المنظمة للبطولة،  

لجنة االنضباط، ولجنة االنضباط  باإلضافة إلى مساعدي أي من ھؤالء األشخاص، ویقبلون باختصاص  
 الدائمة، ولجنة االستئناف بإیكاھو.  

 
على نموذج  المالك أو المستأجر ھو الشخص المسؤول عن الجواد، ولكن قد یتم اعتبار من قام بالتوقیع  

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

تبر أي مراسالت  بتحدید شخص ما لتمثیلھ (كمحاٍم مثالً)، تع بشأن الجواد، وفي حال قیام الشخص المسؤول  
 ترسل إلى ھذا الممثل قد تم إبالغ الشخص المسؤول بھا. 

   
 تفسر ھذه القواعد عند اللزوم وفقاً أحكام قوانین سویسرا. 

 
 یُسمح لمنظمي البطولة بإدخال قواعد تتعارض مع "قواعد قامة البطوالت" لدى اللجنة األوروبیة لبطوالت  ال 

 جمال الخیل العربیة.  
 
ع سجالت التطعیم،  الخیل المشاركة في البطولة مصحوبة بجواز سفر للخیل، مشتمالً على جمییجب أن تكون   .2

بمستند تسجیل رسمي یشتمل    ة كون مصحوبتجواز سفر فیجب أن    تصدر ال    دولة   من   للخیل القادمة وبالنسبة  
حضور جواد ببطولة وكان جواز سفره بمكتب  في حال  وعلى وصف مرسوم وجمیع سجالت التطعیم،  

یكون مصحوباً   أن  ذلك، وعلى  یثبت  التسجیل  تقدیم كتاب من مسؤول  فعندئٍذ یجب  التسجیل ألي سبب، 
 بنسخة من جواز السفر تشتمل على الوصف وسجالت التطعیم. 

 
 نظمة للبطولة الجھة الم

 تحتفظ الجھة المنظمة للبطولة بالحق في رفض أي طلب تداخیل، إال أنھا یجب أن تذكر سبب الرفض خطیاً.  .3
 
كتابة اسم كل جواد في كتیب البطولة، باإلضافة إلى    جب ، ویاً مطبوعاً للبطولةتصدر الجھة المنظمة كتیب .4

المنتج والمالك، وفي    اسميو  واللون،  اسمي األب واألم (والجد من ناحیة األم إن أمكن)، وتاریخ المیالد،
الكتیب،   الفحال عدم ذكر اسم جواد في  البطولة إال في حال عدم مسؤولیة  مالك  ال یُسمح بمشاركتھ في 

 رجع القرار في ھذا الشأن إلى لجنة االنضباط. عن ذلك، وی المشارك
 

 كما یلزم أن یتضمن كتیب البطولة ما یلي:  
 أسماء جمیع المسؤولین  •
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 ت. قواعد إقامة البطوالبشأن رمز االستجابة السریعة (كیو كود) الصادر من إیكاھو   •
 

قواعد إقامة مسابقات إیكاھو الریاضیة أو رمز االستجابة السریعة (كیو كود) الصادر من إیكاھو بشأنھا   •
 في حال إقامة فئات ریاضیة تابعة إلیكاھو. 

 
المستخدم • التحكیم  ونظام    نظام  المواضیع،  عدد  أو    10(أي  استخدام    20نقاط  یتم  كان  وإن  نقطة، 

ونوع البطولة الذي    ،وقواعد التعادالت البطوالت   ،نقاط أم ال)أنصاف النقاط ونظام حذف أعلى / أقل 
، ینطبق ذلك)وقواعد فئات األمھر والمھرات التي یقل عمرھا عن سنة (حیثما    اختارتھ الجھة المنظمة،

 وبالنسبة للبطوالت التي تمنح فیھا جوائز مالیة، القیمة اإلجمالیة للجوائز المالیة وتوزیعھا. 
 
السنیة التالیة    سمح بضم فئة إلى المجموعةویُ ،  جیاد   10ال یجوز تقسیم فئة ما لم تكن ھناك تداخیل ألكثر من   .5

 . 3عن   لفئةباعدد التداخیل   قلإذا  من نفس الجنس 
 
ال یجوز أثناء التحكیم القیام بأي إعالن یشیر إلى ھویة أو إنتاج أو األداء السابق للخیل المشاركة أو    (أ) .6

ھویة مالكیھا، إال أنھ یُسمح بتقدیم ھذه المعلومات بعد جمع األوراق المشتملة على النقاط التي وضعھا الحكام  
 . بشأن كل جواد مشارك

 
دیم التفاصیل الخاصة بالمتسابقین أو خیولھم المشاركة إلى الصحافة  البطولة بتق  یجوز قیام منظمي (ب) ال  

في أي وقت قبل عرض الكتیب للبیع في ساحة البطولة، وال یتم عرض الكتیبات للبیع أو نشرھا أو وضعھا  
 البطولة.  ایة رنت قبل أكثر من یوم واحد على بد على اإلنت

 
نفس الیوم أو في أیام متتالیة بنفس المكان، یتم تطبیق    (ج) في حال مشاركة نفس الجیاد في عدة مسابقات في 

 القیود التالیة على التحكیم بتلك المسابقات:  
 

 ریاضة  رسن الھواة  رسن غیر الھواة  تابعة إلیكاھو 
 1 1 2 رسن غیر الھواة 

 1 2 1 رسن الھواة
 1 1 1 ریاضة 

 
 یُسمح بالجمع في التحكیم من قبل نفس الحكم / الحكام.  -1

 
 یُسمح بالجمع في التحكیم من قبل نفس الحكم / الحكام. ال   -2
 
(ج) في حال إقامة بطولتین بنظام العارض (كبطولة دولیة من الفئة ب، وأخرى محلیة من الفئة ج، على   

سبیل المثال) في نفس المكان أو في نفس الیوم أو في أیام متتالیة، ویشارك بھا بعض من نفس الجیاد، یجب  
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لجنتي تحكیم منفصلتین بحیث تكون كل واحدة منھما لكل بطولة، وال یجوز تواجد حكام البطولة الثانیة  دعوة  
 في ساحة العرض أثناء إقامة أي جزء من البطولة األولى. 

 
التابعة   ال یشمل ھذا القید مسابقات إیكاھو الریاضیة، أو فئات / بطوالت العرض بنظام العارض للھواة 

والت غیر التابعة إلیكاھو، وفي ھذه الحاالت یجب تحكیم بطولة / بطوالت العرض بنظام  إلیكاھو، أو البط 
 العارض التابعة إلیكاھو قبل البطوالت األخرى. 

 
 . ال یجوز قیام أي عضو بفریق اللجنة المنظمة بالتحكیم أو بالعمل كعضو بلجنة االنضباط(أ)  .7

 
أو    (أ)لتھ ضمن اللجنة المنظمة لبطولة مستقلة من الفئة إذا كان أحد مسؤولي إیكاھو أو أحد أفراد عائ(ب)  

تقام بھا  التي  بالدولة  المحلي  تایتل ال ینظمھا االتحاد  المسؤول  البطولة  بطولة  لذلك  ، فعندئٍذ ال یمكن 
 . تایتلالأو  (أ)في أي بطوالت أخرى من الفئة  كمسؤول العمل

 
في بطولة یقومون   (أ) والتایتل إجراء تداخیل لجیادھم (ج) ال یجوز ألعضاء اللجان المنظمة لبطوالت الفئة 

 بتنظیمھا. 
 

ال یجوز ألي حكم التحكیم في أكثر من بطولة واحدة من بطوالت التایتل داخل أوروبا وبطولة واحدة  (د)  
 . یةمن بطوالت التایتل خارج أوروبا أثناء نفس السنة المیالد 

 
رسن للخیل العربیة في الدول األعضاء بإیكاھو في    بطولة   15ال یجوز ألي حكم التحكیم في أكثر من  (ھـ)  

 نفس السنة المیالدیة. 
 

بطوالت    5ال یجوز ألي حكم من دولة من غیر الدول األعضاء بإیكاھو (حكم ضیف) التحكیم في أكثر من 
المیالدیة، ومن بین ھذه البطوالت الخمس ال یجوز لھ التحكیم  للخیل العربیة بنظام العارض أثناء نفس السنة  

 سوى في بطولة تایتل واحدة وبطولة واحدة من الفئة (أ). 
 

للخیل    بطولة  15(و) ال یجوز ألي عضو بلجنة االنضباط / مدیر الساحة العمل كمسؤول في أكثر من  
 العربیة في الدول األعضاء بإیكاھو في نفس السنة المیالدیة. 

 
 من تعاقب الحكام بشكل سلیم.  یتأكد منظمو البطولة  .8
 
لحكام وأعضاء  ل  المواصالت والسكن والوجبات المالئمة أثناء البطولةبتوفیر  تقوم الجھة المنظمة للبطولة   .9

، وفي حال قیام حكم أو عضو بلجنة  ببطوالت إیكاھو  ینوأي مسؤول آخر  لجنة االنضباط ومدیر الساحة
الساحة بإلغاء الدعوة بعد اتخاذ ترتیبات السفر، فإنھ یتحمل جمیع التكالیف المترتبة على  االنضباط أو مدیر  

 ھذا الحجز. 
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األتعاب الیومیة التالیة إلزامیة وتمثل الحد األدنى الذي یجب سداده من جانب الجھة المنظمة للحكام وأعضاء   .10
عات العمل الفعلیة: البطوالت  لجنة االنضباط ومدیري الساحات عن كل یوم عمل بصرف النظر عن سا 

) یورو / بطوالت  100الدولیة من الفئة (ب)، والدولیة من الفئة (ج)، واألوروبیة وذات المنشأ المحدد: ( 
 ) یورو. 200) یورو / بطوالت التایتل: (150الفئة (أ): (

 
بالنسبة لجمیع البطوالت األخرى، فإن األتعاب الیومیة اختیاریة ووفقاً لما تقرره الجھة المنظمة للبطولة،  

   ویُسمح دائماً بالھدایا المادیة بصرف النظر عن فئة البطولة. 
 

لج وأعضاء  الساحات  انالحكام  ومدیرو  /    االنضباط  "المسؤول  بـ  یلي  فیما  إلیھم  ویشار  والمتدربون، 
 المسؤولون" 

القیام بذلك بنزاھة وأمانة    تابعة إلیكاھو على   في بطوالت   كمسؤولین   یوافق المسؤولون المدعوون للعمل .11
 وعلى أداء مھامھم واضعین في االعتبار أھداف إیكاھو وسالمة الخیل فقط. 

 
یوجد بشأنھا تعارض    أجریت التداخیل بھا لخیل قد بطولة بالعمل في فئة  (أ) ال یقوم المسؤولون المعینون في    .12

فعلي أو ظاھري في المصالح، وھم على علم بذلك، وال یجوز قیام مسؤول معین في البطولة بإشراك أو  
مع مھامھ بالبطولة  امتطاء أو اقتیاد أو عرض جواد تم إجراء التداخیل لھ أو القیام بأي نشاط آخر ال یتوافق  

 كمسؤول.  التي یعمل بھا 
 

في نموذج التداخیل عن أي تعارض فعلي أو ظاھري في المصالح مع أي    یعلن الُمالك المشاركون(ب)  
المصالح    تعارض قائم في  قیام أي مالك مشارك باإلعالن عنللبطولة، وفي حال عدم    ینمدعو   ین مسؤول 

 الجواد. جمیع رسوم التداخیل الخاصة بھ ویُمنع من عرض  یتم مصادرةیكون على علم بھ،  و
 

إلى وجود أي تعارض مصالح    بھا من قبل المالك المشارك  (ج) ال یقبل المنظمون أي تداخیل تتم اإلشارة
 ي. فر حكم احتیاطاالمعینین، ما لم یتو مسؤولین فعلي أو ظاھري بشأنھا مع أحد ال

 
الُمالك المشاركین أو بقبول ضیافة من الُمالك المشاركین خالل مدة  (د) ال یقوم المسؤولون بزیارة مقرات 

 یوماً قبل أو بعد البطولة المعنیة.   30قدرھا 
 

 تثیر تساؤالت بشأن نزاھة أو أمانة المسؤول.  (ھـ) ال یقبل المسؤولون مزایا أو ھدایا قد 
 

ظاھري للمصالح ینشأ قبل البطولة  (و) یجب القیام على الفور إبالغ لجنة االنضباط بأي تعارض فعلي أو  
أو أثنائھا، وعلى أن تقوم لجنة االنضباط بالتشاور مع جمیع األطراف المعنیین وتستخدم جمیع المصادر  
المتاحة لھا للفصل في األمر حسبما یلزم، ویجب أن تدرج لجنة االنضباط في تقریرھا جمیع المعلومات  

للجھة المنظمة في أي وقت اتخاذ أي قرار یتعارض مع اختصاص    وتقدمھ إلى إیكاھو بعد البطولة، وال یجوز 
 إیكاھو وقواعدھا ولوائحھا. 
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(ز) یجب القیام على الفور بإبالغ إیكاھو بأي تضارب فعلي أو ظاھري للمصالح ینشأ بعد البطولة، وذلك  
 كي تقوم لجنة االنضباط الدائمة بالنظر في األمر. 

 
 :  كان الجواد المشاركي أو الظاھري إذا (أ) قد یحدث تعارض المصالح الفعل .13

 بواسطة أحد أفراد عائلة المسؤول  تدریبھ أو عرضھ   تمی •
 

 سواًء كمالك أو كوكیل قد تم شراؤه أو بیعھ من قبل مسؤول •
 

 من إنتاج أو ملك المسؤول أو أحد أفراد عائلتھ أو شریك عمل في مشروع تجاري بشأن الخیل العربیة  •
 أو جزئي  سواًء كان ذلك بشكل كلي

 
 في أي وقت  قد استأجره المسؤول  •

 
ً  جھة من إنتاج أو ملك  •  بھا   إنتاج یعمل أو كان یعمل المسؤول موظفا

 
 المسؤول بصفة مھنیة من قبل  نتظم تدریبھ أو فحصھ أو معالجتھ بشكل متم  •

 
 شراء مؤقت یكون المسؤول طرفاً بھ.  بوضعیةبشأن الشراء أو االستئجار أو  قائم محل تفاوض  •
 

أیضاً في حاالت من بینھا إذا قام المسؤول، وبصرف    قد یحدث تعارض المصالح الفعلي أو الظاھري 
یوماً) قبل البطولة التي    365النظر سداد أو الحصول على أجر أو أي مقابل آخر، خالل مدة قدرھا سنة (

 یعمل بھا كمسؤول، بأي مما یلي:  
 عالقة عمل مع المالك المشارك في تلك البطولة.   دخل في أي  •

 
 تلقى أثناء مشاركتھ في تنظیم أي بطولة أو مسابقة رعایةً من مالك مشارك في تلك البطولة أو المسابقة.  •

وال یسري ذلك على المسابقات التي یتم تنظیمھا بالنیابة عن اتحاد محلي كامل العضویة بإیكاھو طالما  
 مالیة للمسؤول من الرعایة. أنھ ال توجد استفادة 

 
 قام باستشارة لمالك مشارك في تلك البطولة.  •
 
 قام بشراء أو بیع جواد إلى أو من مالك مشارك في تلك البطولة.  •

 
 شارك في إنتاج جواد لمالك مشارك في تلك البطولة.  •

 
 شارك في أنشطة مشابھة مع مالك مشارك في تلك البطولة.  •
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 البطولة. یعمل بأي شكل لدى منظمي  •
 

 في حالة الشك یتم االحتكام لقرار لجنة االنضباط. 
  
إذا ما رأى أن لدیھ تعارض في المصالح بشأن جواد أو    كمسؤول   مسؤول أن یرفض العمل  یجب على أي  

 ُمالكھ.  / عارضھ أو مالكھ 
 
على علم بھ، تتاح    مالك المشارك(ب) إذا اتضح أثناء البطولة وجود تعارض في المصالح ولم یكن ال.  13 

 الخیارات التالیة:  
 تحت التدریب:  المصالح حكماً أو حكماً   في  تعارض   الذي لدیھإذا كان المسؤول  )1

الحكم   • الحكم أو  الفئة والبطولة  ب  تحت التدریب یقوم  التي یوجد بھا  تعلیق مھامھ خالل مدة 
 . تعارض 

التي یوجد  آخر من لجنة التحكیم للفئة والبطولة    حكماحتیاطي معلن أو    حكمیجوز استخدام   •
 . بھا تعارض 

 
المذكور أعاله وفي حال عدم توافر حكم احتیاطي أو    )1البند (   في حال عدم إمكانیة تطبیق  •

عدم وجود أعضاء آخرین بلجنة التحكیم، یتم ضرب مجموع النقاط في الفئة في معامل العدد 
في حالة التعادل في    مشابھة المزمع للحكام مقسوماً على العدد الفعلي للحكام لحساب درجة  

 البطوالت. 
 

یقوم بفحص الجیاد  المصالح عضواً بلجنة االنضباط، فال    في  تعارض   الذي لدیھ إذا كان المسؤول   )2
 . المعنیة سواًء في االسطبالت قبل البطولة أو في ساحة التجمع

 
إذا كان عضو لجنة االنضباط موظفاً لدى الجھة المنظمة للبطولة، فیجب أال یقوم بكتابة تقریر  

آخر   التقریر عضو  بكتابة  ویقوم  االنضباط،  بمنظمي  لجنة  لھ صلة  تكون  ال  االنضباط  بلجنة 
 البطولة. 

 
خالل مدة ھذا    ھالمصالح مدیراً للساحة، فیجوز استبدال  في  تعارض   الذي لدیھإذا كان المسؤول   )3

 التعارض:  
 بمدیر ساحة احتیاطي.  •
 بعضو بلجنة االنضباط العاملة.  •

 
المصالح   المتعلقة بحاالت تعارض  الجوانب  تقریر لجنة  یتم تسجیل جمیع  الفعلیة وتبعاتھا في 

 االنضباط. 
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یتسلم جمیع المسؤولین من المنظمین قائمة بالُمالك المشاركین والرعاة، وذلك بعد تاریخ إغالق التداخیل   .14
 مباشرةً، ویتم اإلبالغ بأي تداخیل متأخرة دون تأخیر. 

 یقومون بالتحكیم بھا. رجوع إلى كتیب البطولة قبل أو أثناء البطولة التي بال  ال یقوم الحكام 
 

 في ساحة البطولة تكون جمیع االتصاالت بین الحكام والعارضین قبل تسلیم الجوائز من خالل مدیر الساحة.  .15
 

 یجوز للحكام حجب أي جائزة إذا ما رأوا أن الجواد المشارك ال یستحق مثل ھذه الجائزة.  .16
 

إشھار بطاقة صفراء  بمدیر الساحة   طلب قیام  حكم،، في حال وجود أكثر من للجنة التحكیم  أو یجوز للحكم   .17
 سوء سلوك. إساءة معاملة للجواد أو  وجود إذا ما رأوا  ألحد العارضین  أو حمراء

 
 إقامة فئات الرسن 

،  رخصة عارض ساریة المفعول  التایتلیجب أن یكون لدى جمیع العارضین في بطوالت الفئة (أ) وبطوالت   .18
 النضباط كي یتسنى لھم المشاركة في البطولة. إلى لجنة ا  یجب أن یقدموھا كما

  یرتدي یرتدي العارضون مالبساً مھندمة، ویجوز لھم ارتداء أي مالبس یرتدونھا عادةً في بلد منشأھم، وال  .19
 الذي یقومون بعرضھ.  عن الصلة بالجواد تحمل أي شكل من أشكال الدعایة یكشف   اً مالبس ون لعارضا

 
السیطرة و/أو یُظھر تصرفات    خارج عنبسحب    أن یأمریجوز أن یطلب الحكم / الحكام من مدیر الساحة   .20

 خطرة، وعلى أن یتم استبعاد ذلك الجواد. 
 

فتح فم جواد أو رفع قدمھ  أحد العارضین    حة أن یطلب من ب الحكم / الحكام من مدیر السایجوز أن یطل .21
 لفحصھا. 

 
دوائر    3وال یُسمح بأكثر من    یتم التحكیم على الخیل المشاركة وھي في وضعیة الوقوف والمشي والخبب، .22

ویجوز لمدیر الساحة توجیھ بطاقة صفراء / حمراء للعارضین الذین ال یلتزمون    في كل عرض على حدة،
 في ھذا الشأن.  بتعلیماتھ 

 
 دقائق من بدایة الفئة.  10 ما ال یقل عن  ل في ساحة التجمع قبل تتواجد الخی (أ) .23

 
 المتأخرة (المتخلفة عن السیر حول الساحة) من الفئة.  المشاركة (ب) یتم استبعاد الخیل

 
سنوات وأكثر وھي مرتدیة اللجام والشكیمة والتي    3یجوز عرض األفحل واألمھر البالغة من العمر  (أ)   .24

تخدم دون شكیمة فینبغي أن یكون بنفس القدر  ینبغي أن تكون محكمة ومریحة للجواد، وبالنسبة ألي لجام یس
   . والراحة للجواد من اإلحكام  
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یتم    ،من ساحة العرض في أي مكان    و/أو یُظھر سلوكاً خطراً   وفي حال وجود أي جواد خارج عن السیطرة
 استبعاده. 

 
 لجمیع الجیاد. م، وذلك بالنسبة  3یجب أال یزید طول سیر اللجام الذي یتم اقتیاد الجواد بھ عن (ب) 

 
یورو) وفقاً لما    100في حال انفالت أي جواد في ساحة التجمع فإنھ یخضع لعقوبة (بغرامة ال تتجاوز  (أ) .25

 تراه لجنة االنضباط مناسباً. 
 

(ب) في حال انفالت أي جواد في ساحة العرض یستمر عرضھ على الفور، ویخضع لعقوبة (بغرامة ال  
 تراه لجنة االنضباط مناسباً وفي حال انفالت الجواد مرة ثانیة یتم استبعاده. یورو) وفقاً لما   100تتجاوز 

 
یجب لجمیع الخیل التي یتم منحھا ترتیباً في الفئة الخاصة بھا أن تشارك في مراسم التتویج بجوائز الفئة،   .26

یة بدون وجود  وما لم تقرر لجنة االنضباط غیر ذلك ففي ھذه الحالة یجوز استالم أي ممثل للجواد للمیدال
الجواد، ویؤدي تغیب الجواد أو أي ممثل عن التواجد في مراسم التتویج بالجوائز إلى استبعاد الجواد من  

 من قواعد لجان االنضباط.  16البطولة، وحذف رصید درجاتھ في الفئة، وتوقیع عقوبة طبقاً للمادة رقم 
 

ترتیب خلف الجواد المستبعد مركزاً واحداً في  في حالة االستبعاد، یتم تصعید جمیع الخیل التي جاءت في  
 ترتیب الفئة. 

 السالمة
التي یبدو علیھا العرج، ویجوز للحكام استبعاد أي    المشاركة   یجوز قیام الحكام بتقییم وإعطاء مراكز للخیل  .27

 ھ لأللم. تعرضبدرجة تجعل تقییمھ یتسبب في  جواد مصاب بالعرج  
 

 قواعد تعدیل أوراق النتائج 
للحكام تسجیل الدرجات التي یضعونھا باستخدام أوراق للنتائج أو أجھزة إلكترونیة، وفي حال استخدام  یجوز   .28

أوراق للنتائج، ینتظر من الجھة المنظمة توفیر األوراق مطبوعاً بھا مسبقاً خیارات الدرجات والتي یمكن  
 للحكام بكتابة الدرجات.  للحكام وضع دوائر علیھا لإلشارة إلى الدرجات التي یضعونھا، وال یُسمح 

ویجوز استخدام األجھزة اإللكترونیة، كاألجھزة اللوحیة (تابلت) على سبیل المثال، ولكن یمكن أن تخضع  
 للتدقیق من قبل خبراء تعینھم إیكاھو لتأكید صحة عملھا والدخول إلیھا في أي وقت. 

 
لحكم بتقدیم درجتھ، إما عن تسلیم ورقة  النظام المستخدم لتسجیل الدرجات، فبمجرد قیام ا  بصرف النظر عن

النتائج أو إرسال البیانات من جھاز إلكتروني، فال یمكن للحكم تعدیل أو تغییر الدرجة، وال یجوز سوى  
من  تصحیح األمور الفنیة المفقودة مثل الدرجات المفقودة و/أو التوقیعات المفقودة، وذلك بناًء على طلب  

 المختص بحفظ النتائج. 
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 ل المشاركة ر الخیتنك
ویُ  .29 الحوافر،  أو  الشعر  أو  للجلد  اللون األساسي  تغییر في  بإحداث  یُسمح  الحوافر  ال  دھانات  استخدام  منع 

ترقیع   فیھا  بما  التجمیل  الالمع وعملیات  الشعر والرش  اللون وصبغات  ویُمنع  الجلد والطالءات عدیمة   ،
 وصالت الذیل والشعر. 

 
 أو الزیت والطباشیر األبیض المستخدم على سیقان بیضاء.  زیوت الحوافر عدیمة اللون أو الفازلین تُقبل 

 
استخدام األسالیب االصطناعیة لتوسیع العیون أو التأثیر على األداء الطبیعي للجواد، أو القیام بشكل    منعیُ  .30

آخر بالتأثیر على أدائھ أو سلوكھ عن طریق ضخ األكسجین في مجرى الدم أو عن طریق استخدام أثقال أو  
قلة اصطناعیاً، أو عن طریق المعالجة الكھربائیة أو الكیمائیة أیاً كان نوعھا في أي وقت قبل أو  حذاوي مث

 أثناء العرض. 
 

تشیر    الحروق  أو مواضع  أماكن  في  األخرى على جسم أي جواد مشارك  العالمات  أو  الجروح  إلى  أو 
من البطولة، وذلك    مشارك  أي جواد   یتم اعتبارھا أساساً كامالً ووافیاً الستبعاد استخدام أسالیب محظورة،  

 وفقاً لتقدیر لجنة االنضباط من خالل اإلفادة البیطریة. 
 

رموش    تركفي فئات الرسن، یجوز استعمال المشابك بشكل كلي أو جزئي على الخیل، مع مراعاة    (أ) .31
، وترك الشعر الملموس سلیماً حول األنف والخطم  دون حالقة  الشعر داخل األذنین ترك  ، و دون قص   العین

 إزالة الشعر حتى الصلع. والعینین، وال یُسمح بمشاركة الخیل التي ال تستوفي ھذه المعاییر، وال یُفضل 
 

وعلى   (ب) ال یُسمح بوجود أي معدات في االسطبالت بغرض تغییر المظھر الطبیعي للجواد، بما في ذلك
وتوقع عقوبة على أي  أو األثقال،    القیود   لباس الذیل أو  یاقة العنق أو  نلة العنق أو فا   سبیل المثال ال الحصر

 من قواعد لجان االنضباط.  16شخص یستخدم ھذه المعدات بمكان البطولة طبقاً للمادة رقم 
 

 احتیاطي  .32
 

 القسوة
القیام باستخدام السوط    مكانفي جمیع أجزاء  و  بصورة دائمة   منعیُ  .33 بشكل  العرض أو مناطق االسطبالت 

،  ضوضاءأو الركل بكعب القدم بشكل مفرط، أو التحفیز المفرط عن طریق إحداث  مفرط أو التحفیز المفرط  
أو تخویفھ، أو استخدام أجھزة الصدمات الكھربائیة، أو إلحاق    ، تحریك الجواد حركة دائریة بشكل مفرط  أو

 ة. األلم بأي وسیل 
 

 ال یُسمح بالضغط المؤذي على األنف. 
 

 تتم معاقبة األفعال المذكورة أعاله.  .34
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 اإلنفاذ
  : یجوز ألعضاء لجنة االنضباط أو مدیري الساحات أو المعتمدین أو مسؤولي البطولة اإلنذارات الشفھیة  .35

 توجیھ إنذارات شفھیة، وھذه ال یتم تسجیلھا في تقریر لجنة االنضباط. 
 

والحمراء .36 الصفراء  التجمع    البطاقات  ساحة  في  الساحة  ومدیر  االنضباط  لجان  قبل  من  توجیھھا  یجوز 
تكون إشارة مرئیة وعلنیة بأنھ قد تم ارتكاب مخالفة، ویتم  و والساحة الرئیسیة، ویتم توجیھھا إلى العارض 

االنضباطتسج لجنة  تقریر  في  والمخالفة  التاریخ  عنھ  ،یل  اإلعالن  البطولة    ا ویجب  الو في  موقع  على 
 أو في أي منھم.   تادة أخرى من وسائل اتصال إیكاھو وسیلة معاإللكتروني إلیكاھو 

 
یجوز توجیھھا بدون  أو  خرى بعد توجیھ إنذار،  أیجوز توجیھھا في حال حدوث مخالفة    البطاقة الصفراء  .37

 اإلنذار.  ذلك
 

نفس    أثناءیتم توجیھھا إذا ما تلقى العارض بطاقة صفراء ثانیة الرتكابھ مخالفة أخرى    البطاقة الحمراء .38
طوال الفترة المتبقیة من البطولة التي یتلقى خاللھا    جیاد من عرض أي    خالفالبطولة، ویتم عندئٍذ منع الم 

البطاقة الحمراء، وبالنسبة للجواد الذي كان العارض یقوم بعرضھ عند تلقیھ بطاقة حمراء فیجوز عرضھ  
، وفي حال ارتكاب مخالفة جسیمة تنطوي على سوء معاملة أو سلوك  بواسطة عارض آخر في نھایة الفئة

 باط إصدار بطاقة حمراء بدون إنذار مسبق. خطیر، فیجوز للجنة االنض 
 

للجان االنضباط توجیھ   السلوك الخطر، یجوز  المعاملة أو  وفي حال حدوث مخالفة جدیة تتضمن إساءة 
 بطاقة حمراء بدون إنذار مسبق. 

 
یعاقَب أي عارض ال یطیع تعلیمات أي عضو بلجنة االنضباط أو حكم أو مدیر الساحة، ویمكن أن تكون  (أ)   .39

 العقوبة مرئیة وعلنیة ویشار إلیھا ببطاقات صفراء وحمراء.  ھذه
 

) یورو على أي عارض یتلقى بطاقتین من البطاقات الصفراء أو  1000(ب) یتم توقیع غرامة قدرھا (
 بطاقة حمراء مباشرة في بطولة. 

 
صفراء في بطوالت  بطاقات    5) یورو على العارض الذي تتراكم لدیھ  1000(ج) یتم توقیع غرامة قدرھا (

 مختلفة أثناء نفس السنة المیالدیة. 
في كال الحالتین یجب استالم إیكاھو لقیمة الغرامة كاملةً قبل أن یتسنى للعارض عرض خیل مرة أخرى  

 في أي بطولة تابعة إلیكاھو. 
 

 األمور البیطریة 
كة في البطولة وذلك وفقاً  ال یجوز للخیل التي تبدو علیھا العالمات السریریة الواضحة لمرض ما المشار .40

وإذا  لتقدی االنضباط،  بلجنة  البیطري  الطبیب  الطبیب  ر  بتشخیص عالمات  قام  االنضباط  بلجنة  البیطري 
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عٍد، فیجب القیام على الفور بوضع الجواد في الحجر الصحي وال تجوز مشاركتھ  واضحة لمرض مُ سریریة  
 في البطولة.  

 
  /   المحلیة الجھات  شھراً، أو أقل إذا قضت    12  فترة قدرھا  عادةً   الخاصة بالبطوالت   تطعیم تشترط لوائح ال  .41

الت  المختصة   الوطنیة  نموذج  األقل في  الفترات  إلى ھذه  تتم اإلشارة  أن  الملحق  بذلك، على  داخیل (انظر 
 ). 59الخاص بالتطعیم ضد إنفلونزا الخیل، صفحة 

 
ب .42 القیام  البیطري  كل یجب  الشخص  مكان  ب  الالزم   العالج  ویطلب  إلیكاھو،  البیطریة  للوائح  وفقاً  البطولة 

الطبیب   إلى  وتقدیمھ  العالج  نموذج  تعبئة  الجواد  یعالج  الذي  البیطري  الطبیب  من  الجواد  المسؤول عن 
أي عالج لجواد قبل البطولة مباشرةً فینبغي تسجیلھ    إعطاء ي بلجنة االنضباط بالبطولة، وفي حال  البیطر

 من قبل الطبیب البیطري المعالج في نموذج للعالج وتقدیمھ إلى لجنة االنضباط عند الوصول إلى البطولة. 
 

یعیاً (بما في ذلك المواد المھیجة  بقصد أو بدون قصد باستخدام أي مادة لیست غذاًء طبسواًء  القیام  منع (أ) یُ  .43
التي توضع على الجلد أو األغشیة المخاطیة أو العقاقیر التي توضع بالعینین لتوسیع حدقتیھما) والتي قد  

 أو درجة حرارتھ أو سالمتھ.  المشارك تؤثر في أداء الجواد 
 

 .  مشارك  (ب) یجوز للجنة االنضباط طلب إجراء اختبارات كیمیائیة على أي جواد 
 

 (ج) یجوز للحكام أن یطلبوا من لجنة االنضباط اختبار أي جواد. 
 

 ). 47(انظر الجزء الخاص بمراقبة األدویة، صفحة 
 

 الشكاوى 
أجریت لھ  أو عارض جواد    مالك مشارك أو    یجوز للجھة المنظمة للبطولة أو حكم معین أو مدیر ساحة .44

یقدم شك  التداخیل أن  بدعوى بالبطولة  الخیل  لمخالفة    وجود   وى  جمال  لبطوالت  األوروبیة  اللجنة  قواعد 
، وباستثناء ما یتعلق بشكوى بشأن حكم أو أي مسؤول آخر بما في  "الكتاب األزرق "العربیة الواردة في  

تأمین قدره    إیداعفیجب ألي شكوى أن تكون خطیة وأن تقدم قبل نھایة البطولة، ویتم    منظمي البطولة،ذلك  
للجنة االنضباط، ویجوز عدم رده وفقاً لتقدیر لجان االنضباط في    یعادلھ بالعملة المحلیة  أو ما  ) یورو200(

 ، وعند مصادرة ھذا التأمین فإنھ یؤول إلى إیكاھو. حال اعتبار الشكوى غیر جدیة
 

تكون خطیة وموقعة من    منظمي البطولة أني شكوى بشأن حكم أو أي مسؤول آخر بما في ذلك  یجب أل  .45
السكرتیر التنفیذي إلیكاھو متضمنة    إلىشخصین، ویجب أن تحتوي ھذه الشكوى على أي أدلة وأن ترسل  

)  300(ویجب سداد تأمین قدره    ،أیام من البطولة  3اسم الشاكي بالكامل وعنوانھ البرید وذلك في خالل  
كرتیر التنفیذي، ویتم إجراء التحقیق في الشكوى طبقاً  یورو طبقاً للتعلیمات والمھلة الزمنیة الممنوحة من الس

 . قواعد لجان االنضباط وما یلیھا من   19للمادة رقم 


