كتيب القوانين الخاصة بسباقات القدرة
٢٠١٢/٢٠١١

إلى جميع منتسبي أندية القدرة  ،اإلسطبالت  ،المالك ،
الفرسان والمدربين
 .1على جميع الفرسان ارتداء أحذية مناسبة ذات كعب
عالي (  12ملم أو أكثر) إذا لم يتم استخدام ركاب
خيل مطابق لمواصفات األمن والسالمة  ،وذلك
إلمكانية تعرض الفارس لحوادث السحب من قبل
جواده إذا علق حذاؤه في الركاب.

يطيب لنا أن نضع بين أيديكم كتيب دليل القوانين
واإلرشادات الخاصة بسباقات القدرة ويسرنا أعالمكم بأن
لجنة سباقات القدرة باإلتحاد الملكي البحريني للفروسية
أقرت برنامج سباقات القدرة للموسم
و سباقات القدرة قد ّ
 ،2012/2011ونتخذ هذه الفرصة لكي نعرب لكم عن
خالص تمنياتنا لجميع المشاركين بموسم مثمر وناجح
ونتمنى التوفيق لهذه الفعاليات الهامة.

 .2يجب ارتداء خوذات واقية للرأس ذات حزام للذقن
أثناء السباق والتمرين.

كما يسر اللجنة أن ترفق مع هذا الكتيب استمارة
المشاركة في سباقات القدرة ومتطلبات التأهيل للسباقات
الدولية حيث سيتحمل كل مركز أو أسطبل مسؤولية أهلية
فرسانه وخيوله وحسب األصول.

 .3ال يسمح بدخول الفرسان و أعضاء الطاقم إلى
البوابات البيطرية بدون أحذية أو بأحذية مفتوحة.
 .4ال يسمح باستعمال اللجام الفرنسي،لجام الجري أو
اللجام الطويل ،يجب أن تكون حرية حركة الرأس
ضمن الحدود المعروفة وأن ال يستخدم اللجام في
ضرب الخيل.

لذا تهيب اللجنة بالجميع التعاون معها بتقديم استمارة
المشاركة في سباقات القدرة للفرسان والخيول لكل فئة
وإيصالها لمكتب اإلتحاد بشكل مباشرأوعن طريق البريد
اإللكتروني أو الفاكس ؛ علماً بأنه سوف لن تقبل عملية
التسجيل عن طريق الهاتف وغير مستوفية الشروط ؛ و
تجدر اإلشارة بأن أخر موعد إلستالم المشاركات هو
الساعة السادسة مساء يوم األحد الذي يسبق السباق
– خمسة أيام قبل السباق وذلك حتى يتسنى لإلتحاد
إرسال قوائم المشاركة  -اسماء الخيول الى قسم الثروة
الحيوانية – لجنة مكافحة مرض الرعام ألعتماد األسماء
والمصادقة عليها.

 .5يمنع منعاً باتاً استخدام السوط ،المهماز أو العصا
أو شابه ذلك.
 .6يجب أن تتواجد سيارات الطاقم على مسافات من
الخيول خارج نطاق المسارات المعلمة ،يمنع إعطاء
الماء أو أي نوع من المساعدة من داخل السيارة.
 .7في أي حال من األحوال يجب أن يكون للفارس
األولوية في الطريق ،وعلى المركبات أياً كانت
أن تغير اتجاهها أو تتوقف مباشرة للسماح للخيل
بالمرور،يجب اتباع تعليمات الفنيين والمفوضين
ورجال الشرطة والمرور المكلفين رسمياً.

إننا وبناء على ما سبق  ،نهيب بكل فرد معني بشؤون
الخيل وسباقات القدرة أن يتعاون مع اإلتحاد من أجل
ضمان نجاح الفعاليات التي باتت مصدر فخر دائم
للفروسية البحرينية و اهلل ولي التوفيق.

 .8يمنع تخويف الخيل المشاركة بأي طريقة كانت أثناء
السباق.

معايير السالمة للفرسان والخيول خالل
سباقات القدرة

 .9يرجى التأكد من مطابقة معدات الفروسية المستخدمة
اثناء السباق لمعايير السالمة  ،والتأكد من استخدام
الوزن الالزم حسب الشروط المفروضة خالل
السباق،سيتم اجراء تفتيش عشوائي على الوزن،ال
يوجد حد أدنى للوزن في منافسات الشباب والناشئين
والسباقات التأهيلية.

نرجو أن ّ
نذكر كافة الفرسان والمشاركين في سباقات
القدرة بضرورة التقيد بمعايير السالمة التالية أثناء
السباقات من أجل ضمان سالمة الفرسان والخيول وذلك
لنجاح الموسم -:

لجنة سباقات القدرة
اإلتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة
2

ً
أوال  - :برنامج سباقات القدرة للموسم 2012/2011م
التاريخ

المسافة

السباق

الرقم
1

سباق القدرة التأهيلي – سباق ليلي

2011/11/04

 *80كم

2

بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة
(أهالي محلي +تأهيلي دولي).

2011/12/03

 100كم*85،كم

3

بطولة العيد الوطني للعموم ( +تأهيلي دولي) .

2011/12/24

 120كم*85،كم

4

بطولة اإلتحاد الملكي البحريني للعموم والفرق

2012/01/07

 120كم*85،كم

5

بطولة كأس حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى لفئة العموم و
الناشئين ( +تأهيلي دولي).

2012/02/04

120كم*85،كم

6

بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
(أهالي محلي +تأهيلي دولي).

2012/02/18

100كم *85،كم

7

بطولة اإلتحاد الملكي البحريني للعموم والناشئين.
( +تأهيلي دولي)

2012/03/03

120كم*85،كم

8

بطولة كأس صاحب السمو الملكي ولي العهد األمين للعموم
والناشئين ( ليلي) ( +تأهيلي دولي)

2012/04/06

 120كم*85،

9

بطولة ختام الموسم ( ليلي – مفتوح)

2012/05/04

 120كم

***مالحظة  :التواريخ أعاله عرضة للتغيير وفق وحسب ما يراه اإلتحاد مناسباً***
أخر موعد إلستالم المشاركات هو الساعة السادسة مساء يوم األحد – خمسة أيام قبل السباق

ثانياً  - :قوانين سباقات القدرة

الفرسان الناشئين والشباب :يجوز ألي فارس /فارسة
ومن السنة التي تصل أعمارهم الرابعة عشرة وحتى
السنة التي تصل أعمارهم الحادي والعشرون المشاركة
في سباقات القدرة المحلية والدولية وذلك بشكل إفرادي
أو على شكل فرق.

ً
أوال -األهلية:
الفرسان :يجوز ألي فارس /فارسة ومن السنة التي
تصل أعمارهم الرابعة عشرة المشاركة في سباقات
القدرة المحلية والدولية وذلك بشكل إفرادي أو على
شكل فرق.
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الخيول:
عمر الجياد
التأهيل المحلي

 5سنوات

 6سنوات

 7سنوات

 8سنوات

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

سباق دولي فئة * 1و*2
سباق دولي فئة *3

نعم

بطولة عالمية للفرق *4
*تأهيل الخيول يبقى ساري لمدة  24شهر فقط

ثالثاً  -نظام التأهيل اإلبتدائي لسباقات القدرة

بناء عليه  ،نوضح لكم خطوات التأهيل كالتالي -:

•

(للفرسان والخيول المبتدئة)
•

ال بد للخيول والفرسان المبتدئين وليس بالضرورة
بشكل ثنائي /مجتمعين أن -:

•

 .1أما أن يجتازوا ويكملوا بنجاح سباقين لمسافة
( )79 -40وسباقين آخرين لمسافة ( 90-80كم)
بسرعة محددة  16 -كم  /ساعة أو أقل .

•

 .2أو بدال من التأهل من السباقات األربعة الواردة
اعاله ،أن يجتازوا ويكملوا بنجاح ثالثة سباقات
لمسافة (  90 -80كم) بسرعة محددة –  16كم
 /ساعة أو أقل.

•
•

 .3يجب على الفرسان والخيول استكمال متطلبات
هذه المرحلة التأهيلية في غضون  24شهرا وذلك
للتأهل للمشاركة في السباقات المعتمدة دولياً.

•

بإكمال سباقات التأهيل المحلية يكون الفارس/
الجواد قد حقق هذا المستوى وتأهل للمشاركة في
سباقات النجمة الواحدة.
بإكمال سباق فئة النجمة الواحدة يكون الفارس/
الجواد قد حقق هذا المستوى وتأهل للمشاركة في
سباقات النجمتين.
بإكمال سباق فئة النجمتين يكون الفارس/الجواد
قد حقق هذا المستوى وتأهل للمشاركة في سباقات
الثالث النجوم.
إن اجتيازك بنجاح للمستوى األقل يسمح للفارس/
الجواد المشاركة في المستوى االعلى  ،وهكذا كل
مستوى يؤهلك للمستوى الذي يليه.
إذا لم يشارك جواد مستوى (* )2في المستوى
التالي أي فئة (* )3خالل  24شهر  ،فإنه يتوجب
عليه إعادة التأهل لمستواه الحالي أي المشاركة
في سباق نجمتين وذلك حسب المادة ()816.2.1
من قوانين اإلتحاد الدولي.
تأهيل الفارس لمدى الحياة.

رابعاً  -:إرشادات نظام التأهيل لسباقات القدرة
فئة النجوم

وبناء عليه  ،فإنه يمكن لهذا الجواد االحتفاظ بمستوى
النجمتين بإكمالة بنجاح سباق لهذه الفئة كل 24شهر.

يتم تأهيل الخيل والفرسان لمستوى معين بإكماله
بنجاح للمستوى السابق وبهذا يكون قد حقق هذا
المستوى وتأهل للمستوى الذي يليه  ،وهكذا على
التوالي في كافة المستويات.

إذا لم يكمل بنجاح سباق نجمتين خالل  24شهر فسوف
يتم التراجع الى المستوى السابق أي فئة النجمة الواحدة
 ،وإذا لم يكمل بنجاح سباق نجمة واحدة خالل  24شهر
فسوف يتم الرجوع الى المستوى السابق أي التأهيل
المحلي.

•

4

فئات السباقات الدولية
 .1سباق دولي فئة النجمة ( من  80كم الى مسافة
 119كم في يوم واحد).

.6

 .2سباق دولي فئة نجمتين (من  120كم الى 139
كم بنفس اليوم أو من  70كم الى  89كم على
يومين).
 .3سباق دولي فئة ثالثة نجوم ( من  140كم الى
 160كم في نفس اليوم أو من  90كم الى 100
كم على يومين أو من  70كم الى  80كم على
ثالثة أيام.

.7

خامساً – تعليمات وارشادات هامة

.8

 .1متطلبات السباقات الدولية فئة نجمتين مسافة
( )١٣۹-١٢٠كم  ،والسباقات الدولية فئة ثالثة
نجوم مسافة ( )١٦٠-١٤٠كم  ،يجب أن يتم
عرض جميع الخيول للفحص البيطري مصحوبة
بجوازات سفر  FEIأو بجواز سفر محلي معتمد
من اإلتحاد الدولي للفروسية مغلف ببطاقة تعريف
دولية مدرج فيه سجل تطعيم مُح ّدث ضد مرض
انفلونزا الخيول.
 .2متطلبات السباقات الدولية فئة نجمة واحدة مسافة
( )١١۹-٨٠للخيول المقيمة في المملكة :تعرض
الخيول بجواز سفر محلي معتمد أو بطاقة التعريف
المحلية الصادرة عن وزارة الزراعة مدرج فيها
برنامج تطعيم مُح ّدث ضد مرض انفلونزا الخيول.

.9

 .3متطلبات السباقات المحلية وجميع سباقات اإلتحاد
التأهيلية :تعرض الخيول بجواز سفر معتمد
أو بطاقة التعريف المحلية الصادرة عن وزارة
الزراعة مدرج فيها برنامج تطعيم مُح ّدث ضد
مرض انفلونزا الخيول.
 .4فيما يتعلق بالتطعيم لمرض أنفلونزا الخيول:
يجب أن يعطى الجواد حقنتان أوليتان النفلونزا
الخيول تفصل بينهما فترة ال تقل عن  21يوم وال
تزيد عن  92يوم  .بعد ذلك  ،يتم إعطاءه جرعة
ثالثة يشار اليها بحقنة معززة أولى خالل  7شهور
من تاريخ الحقنة األولية الثانية ،مع إعطائة الحقاً
حقنة معززة سنوية على االقل (خالل سنة من
الحقنة األخيرة).
 .5في حال مشاركة الجواد في سباق دولي ،فإنه
يتوجب اعطاءه الحقنة المعززة االخيرة خالل

.10

.11

.12

5

ستة أشهر و ٢١يوم من تاريخ السباق  ،على أن
ال يكون التطعيم قد تم خالل سبعة أيام من يوم
السباق.
لن يسمح ألي حصان المشاركة في سباق دولي
خالل ( )6أيام من اكماله بنجاح أو استبعاده في
البوابة البيطرية االخيرة من سباق دولي لمسافة
 ٤٠-٠كم.
ال يسمح للجواد باالشتراك في أي سباق قدرة إال
بعد انقضاء مدة  13يوماً في حالة إنهائه السباق
بنجاح أو استبعاده من نقطة الفحص البيطري
النهائية لسباق القدرة لمسافة من(صفر الى )80
كيلومتراً.
ال يسمح للجواد باالشتراك في سباق القدرة إال
بعد انقضاء مدة  20يوم في حالة إنهائه السباق
بنجاح أو استبعاده من نقطة الفحص البيطري
النهائية لسباق القدرة لمسافة من ( +160 -81
كيلو متر).
الجواد الذي يتم نقله من ميدان السباق بواسطة
إسعاف نقل الخيول يجب أن يرسل إلى عيادة
العالج الخاصة بالسباق أو إلى نقطة الفحص
البيطري لغرض فحصه ،ومسؤولية إحضاره
للفحص تقع على الفارس أو من يمثله بحيث يبقى
معه لحين إنهاء فحصه من قبل الطبيب البيطري
المتواجد في نقطة الفحص البيطري أو رئيس
األطباء المعالجين في العيادة البيطرية الخاصة
بالسباق حتى يتم اتخاذ قرار بمنحه إذن الخروج.
الجواد الذي يتم استبعاده بسبب األيض(ميتابولك)
ويحتاج إلى العالج الفوري المكثف ،غير متضمن
إعطاء المحاليل الوريدية (المادة  823من قانون
القدرة) ،في قاعدة عالج الطوارئ في أي سباق
دولي  ،يجب أن يمنح فترة استراحة إجبارية مدتها
 60يوم قبل أن يكون مؤهل لالشتراك في أي
سباق قدرة جديد.
الجواد الذي يتم استبعاده بسبب األيض(ميتابولك)
ويحتاج إلى العالج الفوري المكثف في سباقين
قدرة متتاليين خالل ثالثة شهور  ،يجب أن يمنح
فترة استراحة إجبارية مدتها  90يوم قبل أن يكون
مؤهل لالشتراك في أي سباق قدرة جديد.
سيتم تنظيم بطاقة فحص بيطري لكل جواد في
الفحص قبل السباق والغرض منها:

•
.13

.14

.15

.16

.17

ترقيم الجواد.

عاتقه من الضرورة بأن حالة جواده العامة يجب
أن تكون مرضية وكذلك نبضات القلب في المعدل
المطلوب أو أقل من عدد النبضات المصرح بها
في شروط السباق،وذلك في أسرع وقت ممكن بعد
وصوله نقطة الفحص البيطري.

• مراقبة الجواد خالل السباق.
سوف تحتفظ اللجنة البيطرية بالبطاقة البيطرية
وستعاد للفارس عند كل بوابة فحص بيطري،
ويجب إعادة البطاقة البيطرية بعد تعبئتها من قبل
الطبيب البيطري الفاحص في كل نقطة بضمنها
نقطة الفحص النهائية ولن يصنف أي جواد ضمن
نتائج السباق إذا لم يتم إعادة البطاقة.
الفحص النهائي يجب أن يكون ضمن الوقت
المشروط بعد إنهاء السباق  .الفحص النهائي هو
الذي يقرر بأن الجواد ال زال جاهزاً للمشاركة
بالسباق بعد إنهاءه لفترة اإلستراحة العادية،
ويتضمن كذلك نفس الضوابط التي تمت في جميع
الفحوصات األخرى.
أخذ عينات لفحص المواد الممنوعة سيكون طبقاً
لقوانين وأنظمة اإلتحاد الدولي للفروسية المادة
،١٠١٧والتي تحدد إنه يمكن أخذ عينات عشوائية
من أي جواد في أي وقت أثناء السباق.
أي جواد تم استبعادة  ،عزل أو انسحب ألي
سبب من األسباب  ،يجب أن يفحص في نقطة
الفحص البيطري أو العيادة البيطرية للسباق  ،إذا
تم اإليعاز بذلك من قبل اللجنة البيطرية الفاحصة
بحيث يجب أن يكون هناك مرافق واحد على
األقل مع الجواد في كل األوقات التي يبقى فيها
في العيادة .أي جواد يحتاج إلى عناية مركزة
سوف يرسل إلى مستشفى الخيول/العيادة للمراقبة
أو إعطاء عالجات أخرى.
التوصيات المطلوبة للمدربين تجهيز وسيلة نقل
لقطر الخيول في حالة حدوث أي طارئ ومن
مسئولية المالك /المدرب نقل جواده عقب نهاية
السباق.

.3

اإلجراءات المتبعة في كل بوابة فحص
بيطري كالتالي - :
عندما يكون الفارس مقتنعاً بأن حالة الجواد العامة
مرضية وكذلك معدل نبضات القلب مطابقة
للمعايير المطلوبة يجتاز الفارس والجواد بوابة
الفحص البيطري مشياً (ذلك يساعد على تقليل
نبضات القلب) ،حيث يتم تسجيل وقت الدخول.

•

يقوم المالك بعد ذلك بعرض خيله بصحبة (بطاقة
الفحص مع ورقة الوقت) على طبيب بيطري في
المنطقة البيطرية المخصصة للفحص بحضور
الفارس مع شخصين على األكثر.

•

يجب مراعاة عدم المماطلة بالدخول لكسب
الوقت تحت طائلة العقوبة بإضافة  5دقائق أو/
مع البطاقة الصفراء (بطاقتين صفراوتين تؤدي
الى إستبعاد الفارس من السباق مع عقوبة اإليقاف
لمدة شهرين).
بعد اإلنتهاء من الفحص البيطري سواءاً اجتازه
الجواد أم ال ،يجب عليه الخروج من نهاية خط
الفحص البيطري ومن ثم االلتفاف والعودة بإتجاه
بوابة الخروج ومن ثم إلى منطقة اإلستراحة
ويحتسب وقت اإلستراحة اعتباراً من وقت
دخول الجواد لنقطة الفحص البيطري

•

إذا فشل الجواد في إجتياز الفحص البيطري
خالل الزمن المقرر بعد الوصول،سيتم استبعادة،
أما إذا سمح للجواد بالعرض مرة ثانية للفحص
يجب أن يكون ذلك ضمن الزمن المحدد (زمن
عرض الجواد) ،في هذه الحالة يتم احتساب
وقت اإلستراحة بشكل جديد من إعادة الحضور
للفحص في نقطة الفحص البيطري وذلك ألجل
إعادة فحص نبضات القلب (بسبب زيادة نبضات
القلب عن المعدل المطلوب في المحاولة األولى)
ويجب أن يغادر الجواد بوابة الفحص البيطري
ثم يعود مرة اخرى عندما ينخفض معدل النبض،
وفي هذه الحالة يمنح الجواد وقت دخول جديد
ووقت مغادرة جديد.

•

•

سادساً – بوابة الفحص البيطري

 .1الغرض من بوابة الفحص البيطري فحص وتقييم
حالة كل جواد وجاهزيته وقدرته على اإلستمرار
في السباق.
 .2من أجل فرض فترة إستراحة للخيول والفرسان
ولتعزيز موقعهم بعد إحضار خيولهم بغرض
إجتياز فحص نبضات القلب في المحاولة األولى،
وكذلك من الموصى به للفرسان أن يضع على
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•

تقع المسئولية على الفارس في تقديم جواده
بحالة الئقة الجتياز الفحص ،وليس من واجب
الطبيب البيطري أن يشخص سبب العرج أو
الحالة األيضية (ميتابولك) أو أي مشاكل أخرى
استدعت قرار استبعاد الجواد.

•

الفارس الذي استبعد،أو انسحب من ميدان السباق
ألي سبب كان يجب أن يبقى بجانب جواده لحين
وصول المساعدة.إذا كانت هناك ضرورة ،سيتم
نقل الجواد بواسطة سيارة إسعاف الخيول إلى
نقطة الفحص أو إلى العيادة البيطرية في السباق.

•

الخيول التي تنسحب بواسطة الفارس يجب
أن تعرض في نقطة الفحص البيطري كما هو
محدد في تعليمات السباق لغرض تسجيل سبب
اإلنسحاب في بطاقة الفحص البيطري للجواد.

ويجب على الطبيب البيطري الفاحص أن يؤكد
بأن معدل نبضات قلب الجواد مطابقة للشروط
المطلوبة وكذلك حالتة الفيزيائية واأليضية
(ميتابولك) وبذلك فقط يعتبر أن الجواد قد إجتاز
الفحص بنجاح.
 .2يتم أخذ العينات لكشف المواد الممنوعة طبقاً
للقوانين البيطرية إلتحاد الفروسية الدولي المادة
 ١٠١٧والتي تحدد أن أخذ العينات من أي جواد
عشوائياً وفي أي وقت تبعاً للقوانين الدولية .
 .3يتم فحص جميع الخيول التي أنهت السباق من
قبل اللجنة البيطرية الفاحصة لكي تتحقق من
أنها مطابقة للمعايير المطلوبة إلنهاء السباق.
الجواد الذي ال يتم عرضه بصحبة بطاقة الفحص
البيطرية والذي ال يجتاز الفحص البيطري خالل
الوقت المحدد سوف لن يصنف أو يدرج في
النتائج.

سابعاً – الرقابة العالجية البيطرية

 .4يجب فحص جميع الخيول المشتركة من قبل اللجنة
البيطرية الرسمية قبل مغادرتها ميدان السباق.

 .1ال يسمح اعطاء الجواد أي مواد ممنوعة وكذلك
عالج بالمحاليل الوريدية أو أي مواد أخرى
تعطى للجواد عن طريق انبوب المعدة أو عن
طريق الحقن بالوريد أو العضل أو تحت الجلد
أو بالغشاء البريتوني خالل السباق  .وهذه الرقابة
على إعطاء األدوية سوف تبدأ اعتباراً من ساعة
قبل أول فحص للجواد إلى حين إنهاء الجواد آخر
مرحلة فحص من السباق.

تاسعاً – معلومات عامة
 .1يجب على الفرسان والطاقم الفني المرافق لهم
بإعادة قمصان الترقيم فوراً بعد انتهاء السباق.
 .2خالل مبيت الخيول في اإلسطبالت يجب على
المدربين توفير جميع المعدات الالزمة لها
،العلف،نجارة الخشب،باإلضافة إلى تأمين المبيت
والمأكل واإلقامة للسياس المرافقين لخيولهم.

 .2ال يسمح بإعطاء أدوية أو عالجات للجواد بدون
موافقة كتابية مسبقة من قبل اللجنة البيطرية
الفاحصة  ،ويمكن تعبئة نموذج المراقبة العالجية
رقم (.)3
 .3ال يمكن إعطاء أي عالجات أو أدوية للجواد بعد
انهاءه مباشرة الفحص األخير للسباق،لكونة سيتم
إرسالة لغرض اخذ عينة لكشف المواد الممنوعة.
أي جواد يحتاج إلى أي نوع من العالج سوف لن
يشارك بمسابقة أفضل جواد.

ثامناً – نظم نهاية السباق
 .1يجب على الفارس عرض الجواد للفحص بصحبة
بطاقة الفحص البيطري إلى لجنة الفحص في
السباق ضمن الزمن المحدد بعد إنهاءه السباق
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