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 مقدمة :  

منذ إشهار نادي فروسية الفروانية ويسعى النادي إلى تنظيم سباقاته وبطوالته وفقًا  
للنظم الدولية العالمية المعترف بها وبناء على ذلك قام النادي بإعداد تلك الالئحة  

على جميع البطوالت والمهرجانات والسباقات التي تقام   ها وأحكامهاتسرى قواعدل
 في ميدان السباق الخاص بنادي فروسية الفروانية والميادين التابعة له إن وجدت.

القواعد   لهذه  الالئحة  ويخضع  بتلك  الواردة  والمدربون  واألحكام  الخيل  مالك 
و سباق قائم  النادي وتعتبر كل بطولة أو مهرجان أ  يومرتادوالفرسان وتابعيهم  

بناء على تلك الالئحة معترفًا به وخاضعًا لما تنص عليه قواعد السباق المنصوص 
 عليها بتلك الالئحة .

ويتم تطوير نصوص تلك الالئحة وفقًا لما يراه المختصون بالنادي بحاجه إلى  
 التغيير لما فيه من مصلحة للنادي ومرتاديه .

 ------------------------------- 

 --- ---------------------------- 
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 1المادة 

بقرار من مجلس اإلدارة من ذوي الخبرة والكفاءة فى مجال    العاملة  اللجانتشكل  

السرعة   العامسباقات  المدير  قبل  النا   و  بعد ترشيحها من  مدير عام    دي يتولى 

 .اإلشراف العام على اللجان 

 2المادة 

يشكل مجلس اإلدارة اللجنة العليا للسباق لبحث التظلمات على القرارات الخاصة  

 ساعة من وقت صدور القرار .  48بالسباق على أن يقدم التظلم خالل 

 لجنة الساحة 
 

 3المادة 
المدربين بسرج الجياد    واستعجال لجنة الساحة تتولى مسئولية الساحة   -

ودخولها لحلقة العرض الرئيسية ومن   لألشواطحسب التوقيت المعتمد  
لها الحق في تفتيش أية حقيبة أو و   االنطالقها إلى جهاز  يثم توجه 

 حاويات يتم إحضارها إلى الميدان.
ليست   - أو  للركض  اللجنة غير الئقة طبياً  تراها  التي  الجياد  عرض 

ا واتخاذ القرار  لفحصه  على المختصين    على المشاركة  القدرةلديها  

 بشأن مشاركتها . 
للنماذج التأكد من مطابقة لون الخوذة وكذلك شعار اإلسطبل    - وفقاً 

التأكد من أدوات األمن    لك المعتمدة من قبل مكتب شئون الخيل وكذ

 .والواقي الصدري  الخوذةوالسالمة الخاصة بالفرسان مثل لبس 
 الميزان  

 

 4المادة 

تتولى كافة األعمال المرتبطة بأوزان الخيل والفرسان والجزاءات    لجنة الميزان

 المرتبطة بها . 

 -تعليمات خاصة بالميزان :

 يجب وزن الخيال بناًء على وزن الجواد .  -
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بعد إجراء الوزن ال يجوز للخيال تغيير عدة الركوب أو المالبس مالم يقدم   -

 نفسه للجنة الميزان إلعادة وزنه . 

الى   - بإرجاعه  السباق  قبل  بالجواد  الخاص  الرقم  استالمه  عند  الخيال  يلتزم 

 الميزان بعد السباق .

دة الوزن مرة  التزام جميع الفرسان الفائزين بالمراكز األولى محل الجوائز بإعا  -

 أخرى بعد الشوط وإال تعتبر نتيجته ملغيه .

في حالة وجود أي شك في ميزان أي جواد لم يحصل على مركز متقدم  يتم   -

 استدعاءه الى الميزان إلعادة وزنه بعد السباق .

أي فارس مسجل للركوب على جواد ثم يتحول الى جواد آخر في شوط السباق   -

 م يوزن تلغى نتيجته .ولم يبلغ مسئول الوزن ول

على كل فارس أن يعرف المكان المقرر لجواده في القرعة قبل مغادرته لغرفة    -

 الميزان، وان ينطلق من موضعه الصحيح ما لم يؤمر بخالف ذلك . 

التزام جميع الفرسان الفائزين بالمراكز األولى أو الفرسان الذين يطلب منهم    -

 نطقة الميزان وإال تعتبر نتيجتهم ملغيه.إعادة الوزن بعدم فك السرج خارج م

 - األوزان تطبق على النحو التالي :

 كيلو  56( وزن موحد  3، 2،   1سباقات القروب )  -1

 كيلو   56      1وزن كالس  -2

 كيلو   55      2وزن كالس  -3

 كيلو   54      3وزن كالس  -4

 كيلو   53      4وزن كالس  -5

 5المادة                                      

فوزه  بعد  الجواد  يحمله  الذي  والوزن  فوز  كل  عن  واحد  كيلو  الجواد  يحمل 

بتصنيف معين يثبت معه في أي سباق أقل منه مستوى والحد األقصى للوزن  

 كيلو .  62

 6المادة                                    

 ياد القادمة من مضامير أخرى داخل الكويت .تطبق جزاءات الفوز على الج
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 7المادة                                   

كيلو   4كيلو واإلنتاج المحلي ينقص    2الجياد البوني واألفراس واألمهار تنقص  

 عن الوزن الموحد . 

 الوزن قبل السباق                              

 8المادة                                  

قبل وزن الفارس قبل السباق يجب على المدرب إخطار مراقب الميزان عن أيه 

اختالفات قد تكون هناك فيما يتعلق بالوزن الذي سيحمله جواده أو الشعار الذي  

يحمله الفارس، كما أن المدرب مسئول عن صحة رقم الفوطة ووضوحه بجالء 

لشروط الشوط ومغادرة الجواد منطقة وان الجو اد يحمل الوزن الصحيح وفقاً 

 التسريج مسروجاً على النحو الصحيح .

 9المادة                                   

يجب على الفارس أن يشمل مع وزنه في الميزان كل شيء يحمله الجواد في  

 السباق عدا الخوذة . 

 10المادة                                  

الفارس مسئوال عن صالحية حالة السرج الذي يستعمله ولكن في حالة  يكون 

 الفارس المتمرن تكون المسئولية مشتركة بينه وبين المدرب . 

 االنطالق                              

 11المادة                                     

 عيوب قد تعوق  أيمن    االنطالقمن سالمة جهاز  عليها التأكد  لجنة االنطالق   

 ومن مهامها : الصحيحة االنطالقة

  الســحب   نتيجــة   إدخال الجياد في اماكنها المحددة في بوابات االنطالق حسب -1

 دائمــا  يوضــع  1  رقــم  علــى  بالقرعــة  حصــل  الــذي  فــالجواد  بالقرعــة

 الجيـاد  تأخـذ  ثـم  السـباق،  لمضمار  الداخلي  الى الحاجز  البوابــة األقرب  في

 تصاعدي . بترتيـب بعـده أماكنهـا األخـرى

جواد جامح أو عنيد ال يرغب بالدخول الى جهاز اإلنطالق بعد   أياستبعاد   -2

ويستثنى من ذلك الجواد الذي لم يسبق له المشاركة   –ثالث محاوالت إلدخاله  

له وفق ما تراه لجنة   سباقينمن قبل في السباقات إذ يجوز أن يتأخر في أول 

 اإلنطالق ومن ثم يعامل معاملة باقي الجياد .
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ترى اللجنة بأنه قد يلحق   االنطالقجواد جامح أو عنيد داخل جهاز    أي سحب   -3

الضرر به أو بالفارس أو الجياد المجاورة له أو بفريق العمل التابع لجهاز  

 .  االنطالق أو بالبوابة الخاصة بجهاز  االنطالق

حال لم يتمكن الفارس   فياإلذن ألًي من الفرسان القتياد الجواد الخاص به   -4

وذلك كاستثناء من األصل وهو    االنطالقالى جهاز    الدخول أو  من الركوب  

 وعلى ظهورها الفرسان .  االنطالقكل الجياد الى جهاز  تدخلأن 

جهاز   -5 أمام  نهائياً  بالتواجد  يسمح  الفرسان    ألي  االنطالقال  سوى  شخص 

 والسياس أو من لديه إذن مسبق من اللجنة المختصة 

استطاعته المشاركة   فيجنة أنه ليس  جواد من السباق إذ رأت الل  أي سحب   -6

 نتيجة تعرضه إلصابة ما بعد عرضه على اللجنة الطبية .  

اللجنة أنها لم تكن عادلة نتيجة حدوث    في حال رأت  االنطالقةإلغاء وإعادة   -7

سبب آخر وذلك عن طريق اإلعالن   أو ألى  االنطالقخطأ فى بوابات    أي

برفع راية التراجع عن االنطالقة الخاطئة وأن يأمر بعودة الخيالة الى جهاز  

 اإلنطالق. 

بسبب   -8 التراجع  راية  رفع  حالة  أكثر    االنطالقة في  او  فارس  وقام  الخاطئة 

 باستكمال الشوط تعتبر نتيجتهم كأن لم تكن .

طئة ولم يتم رفع راية التراجع ما إلغاء الشوط حال اإلعالن عن انطالقه خا -9

 لم يتوقف كل الجياد قبل إكمال الشوط . 

 تعليمات خاصة باالنطالق                             

 12المادة                                

ال يسمح باستعمال السوط أو أي أداة أخرى لجلد الجواد أو ضربه بأية طريقة   -

 أثناء تواجد الجواد داخل جهاز اإلنطالق عدا الفارس بالسوط الخاص به 

 ال يســمح ألي جــواد بــاالنطالق مــن خــارج بوابــات االنطــالق . -

أ  - نفس  وتأخذ  المسحوبة  الجياد  محل  االحتياط  جياد  بوابات  تحل  في  ماكنها 

 االنطالق .

إذا لزمت تغطية عيني الجواد إلدخاله في الجهاز تكون مـن مسـئولية الفارس   -

 إزالـة هـذا الغطـاء قبل االنطالق .
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في حالة انسحاب أي جواد من السباق ولم يكن هناك جياد احتياط ترحل الجياد   -

 في بوابات اإلنطالق بطريقة العد التنازلي باتجاه الحاجز الداخلي . 
 

 13المادة 

 لجنة التحكيم 

 . من اإلنطالق وحتى نهاية السباق السباق سير تراقب -1

الفرسان حال مخالفتهم لنظم ولوائح   علـى  والغرامـات  العقوبـات  توقيـع -2

 السباق .

منع أي فارس من استخدام سوط يخالف المواصفات المبينة، ومنع أية  -3

أداة تستعمل للجواد في السباق تكون غير مناسبة أو غير آمنة أو غير  

 فعالة .  

   - وفقاً للحاالت التالية : الشوط إلغاء -4

 سوء األحوال الجوية .  . أ

 االنطالقة الخاطئة . .ب

 بدون إذن اللجنة المختصة .  االنطالق .ت

 إذا رفعت راية التراجع ولم يرجع أحد الجياد .  .ث

 .بعد التنسيق مع المشرف العام وال يتم إلغاء الشوط إال بعد                 

من جديد حال   االنطالقإيقاف الشوط بعد البدء بانطالقه ومن ثم إعادة   -5

 السباق .دون استكمال حالت وجود قوة قاهرة أو خارجية 

 انطالقة   اذا انطلقالسباق    فيجواد من الجياد المشاركة    أيإلغاء نتيجة   -6

 .  بوابات القبل فتح كاملة 

مراقبة الجياد الحاصلة على المراكز المتقدمة بعد إنتهاء السباق حتى  -7

 الوصول لمنطقة الميزان .
 

 14المادة 

 : المدرب

اللوائح والتعليمات  وعاماً    18عن    ه يجب أن ال يقل عمر بكافة  يتقيد  ومن أن 

 : مسؤولياته
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المشاركة   - شروط  من  الجواد  على  ينطبق  ما  كل  عن  مسؤول 

 ) الوزن وغيره (   التسجيلت  وإجراءا

عمـال    مسؤول - وسـلوك  سـالمة  لهعـن  التابع  وضـمان    االسطبل 

 تقيـدهم باألنظمة والتعليمات .

توفير الخوذات والسترات الواقية للمشغلين لديه وتأكيد ارتدائها في  -

 المضمار . 

بفحصها   - يقوم  أن  جديدة  جياد  إليه  انتقلت  الذى  المدرب  على  يجب 

 والتأكد من خلوها من أي مواد ممنوعة قبل تسجليها .  

للخارج أو نفقت أو حولت لإلنتاج تصديرها  اإلبالغ عن الجياد التي تم   -

 أو ألي نشاط آخر . 
 

 15المادة 

 :  الفارس

السباق وقد سبق له استخراج رخصة   أثناء  مشاركاً  هو كل من يمتطي جواداً 

 مشاركة من قبل نادي فروسية الفروانية . 

 16المادة 

   -: شروط إصدار رخصة الفارس

 سنة  17عن عمره يقل  أال -

 البدنية للمشاركة في السباقات . بلياقته شهادة طبية تفيد  -

 .شركات التأمين على األشخاص عمل تأمين لدى إحدى  -

اللجنة من قبل    اختبارهفي حالة عدم وجود رخصة دولية للفارس يتم   -

 المختصة . 

 17المادة 

ال يجوز ألي شخص الركوب في أي سباق بموجب هذه الالئحة مالم يكون قد   

الطلب المعدة من قبل    استمارةتقدم بطلب رخصة فارس أو فارس متمرن على  

 مكتب شئون الخيل .
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 18المادة 

    -: الطلبات الخاصة بالفرسان الكويتيين 

 صورة من إثبات الشخصية . -

 شهادة طبية تفيد بلياقته للسباقات .   -

 صورتين فوتوغرافيتين  -

 19المادة                            

   -:  الغير الكويتيين بالفرسانالطلبات الخاصة 

 رخصة الركوب   .  -

 صورة من اإلقامة أو كرت الزيارة .  -

 عمل تأمين صحي . -

 20المادة                                

 الخيالة المحترفين 

 عاماً .  21كل من تجاوز عمره    -

 سباقات   10كل من فاز بعدد   -

 21المادة 

 الخيالة المتمرنين  

   -ويشترط ما يلي : 

 عام .  21من   أن يكون عمره اقل  -

 سباقات  10أال يكون قد فاز في عدد   -

 بها .مقيم من مواليد دولة الكويت وأن يكون كويتي الجنسية أو خليجي   -

 .له إجراء اختبار تجريبي  -

حضور ولي األمر لتوقيع الموافقة من جانبه على النموذج المعد لذلك  -

 من قبل مكتب شئون الخيل . 
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 22المادة 

الفارس  حي  الوزن  ب  سماحعلى    المتمرنصل  سباقات كيلو    2تخفيض        في 

 4،  3،  2كالس 
 

 23المادة 

 :  أعمار الخيل

طبقاً للقوانين الدولية فإن عمر الجواد المولود في نصف الكرة الشـمالية مـن  أ (

العـالم يحسب مـن أول شهر يناير من العـام الـذي ولـد فيـه ، وبالنسـبة للجـواد  

المولـود في نصـف الكـرة الجنوبيـة مـن العـالم يحسب عمر الجواد من أول شهر  

 يوليو . 

سنوات من   3لم يكمل ثالث سنوات، وفي حالة إكماله  ب ( يعتبر الجواد ثني ما  

 تاريخ الوالدة ال يعتبر ثني  .

 أسماء خيل السباق 
 

 24المادة 

يتم تسجيل أسماء الخيل المهجنة األصيلة التي تولد في دولة الكويت، من قبـل   

 نادي فروسية الفروانية . مكتب االنساب في 

 25المادة 

ويستثنى من ذلك ال يسمح بتغيير اسم جواد سبق له وأن شارك باسمه في سباق  

بطريق  اذا كان   السائد، أو كان مكرراً  العـرف  الـدين أو  يتعـارض مـع  االسم 

 .الخطأ

 26المادة 

االسم  أن    له  جواد إذا تبين  تسمية أيأن يعارض    االنساب الكويتييحق لمكتب  

 يتعـارض مـع الـدين أو العـرف السائد، أو كان مكرراً بطريق الخطأ .

 27المادة 

تتم  الــتي  التاليــة  األنظمــة  تطبيــق  يجــب  المهــر،  تســمية  مــع   اعنــد  شــى 

 - االتفاقيــة الدوليــة للســباق والتوالد :

 ال يسمح باستعمال أسماء الفحول التي كانت تستخدم للتشبيه .   -1
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 ال يسمح باستعمال أسماء األفراس التي كانت تستخدم لغايات التوالد.    -2

الدولي   -3 االتحاد  في  االشتراك  حال  في  كلمتين  االسم  يتجاوز  أال  يجب 

 للفروسية . 

ة أو  ئال يسمح باستعمال األسماء التي تكون قريبة الشبه من حيث التهج  -4

 النطق بأسماء أخرى مسجلة سابقاً .  

 ال يسمح باستعمال األسماء المركبة من رموز أو أحرف رمزية .  -5

التي تشكل في معناها أو تهج -6 باستعمال األسماء  تها أو نطقها  ئال يسمح 

 بذاءة أو إساءة . 

 األسماء التي تبدأ بأي شكل سوى األحرف . ال يسمح باستعمال  -7
  

 الخيل المستوردة وخيل اإلنتاج المحلي والخيل العربي 
 

 28المادة 

 :  خيل اإلنتاج المحلي  أ (

 يمكن لخيل اإلنتاج المحلي أن تشارك في األشواط المخصصة للخيل المستوردة. 

   الخيل المستوردة : ب (

الخيل المستوردة ال يمكنها المشاركة في السباقات المخصصة والمقتصرة على 

 خيل اإلنتاج المحلي .

 :  الخيل العربي ج (

أو   1 باإلنتاج  الخاصة  الخيل  أشواط  في  المشاركة  العربية  للخيول  يمكن  ( ال 

 الثروبيرد . 

 -( شروط مشاركة الجياد العربية : 2 

 يجب إحضار الجواز األصلي المعتمد دولياً للخيل المطلوب مشاركتها .   -

 29المادة 

علـى المالك ، المــدربين تقديم إشعار تبليغ خطي بعــد انتهــاء موســم السباق، 

عــن الجيــاد الــتي تم تحويلها إلنتاج أو التي تم تصديرها الى الخـارج أو الـتي 

شاط غير السباق، وبالمثـل إشـعار النـادي عـن أي نفقـت او تحولت الي أي ن

 جـواد توقف عن السباق ألي من األسباب السابقة خالل موسم السباق .
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 30المادة 

إصدار إخطار ميالد لألمهر التي تولد في دولة الكويت    مكتب االنسابيتولى  

مسة  بنـاء علـى طلب المالك أو وكيله بعد استكمال اإلجراءات الالزمة خالل خ

عشر يوما من تاريخ الوالدة على أن يكون األب واألم لهما جوازات وأوراق  

 تشبيه معتمدة في دولة الكويت . 

 31المادة 

يُقدم كل مالك إشعار تبليغ عن كـل ُمهـر يولـد في دولة الكويت خـالل خمسـة  

إحداهما مع  عشـر يوماً من تاريخ الوالدة، مرفقاً معه صورتان ملونتان للجواد  

 األم مع صور من جواز األم مشتمالً اإلشعار على البيانات التالية:

اسم الجواد ، اسم األم ، اسم األب ، مكان وتاريخ الوالدة ، األوصاف   اسم المالك ، 

يتمكن   حتى  وذلك  الفارقة  االنسابوالعالمات  الشريحة    مكتب  وضع  من 

 اإلليكترونية في المهر الذي تم التبليغ عن والدته .

 نظام السباق 
 32المادة 

  ولي العهد حفظهما للا سبق لها الفوز بكأس سمو أمير البالد وكأس  الجياد التي  

ال يحق لهما المشاركة في ذات البطوالت بنفس   ير أخرى داخل الكويت اممض  في

 . الموسم  
 

 33المادة 

 يحدد مكتب شؤون الخيل موعد التسجيل .  -1

عند مشاركة الجواد ألول مرة؛ أو بعد االنقطاع لموسم كامل لم يشارك فيه    -2

البد من تقديم أصـــل جـــواز الجـــواد المطلـــوب مشـــاركته في الســـباق  

ومطابقـــة   التشـــبيه  بعملية  بالنادي  المختصة  اإلدارة  علـــى  وعرضـــه 

 .  األوصاف للتأكد من هويته قبل تسجيله في السباق

 . عنــد نقــل ملكيــة أي جــواد البــد مــن تقــديم أصــل جــواز الجــواد  -3

 34المادة 

 ال يجوز تسجيل أو إشراك الجواد في سباق تحت أي من الحاالت التالية:

 أ ( إذا كان مملوكا لشخص موقوف عن المشاركة . 
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 ب ( إذا كان غير مؤهل وقت التسجيل للمشاركة في السباق .

 35 المادة

ً  يعتبر الجواد غير مؤهل للمشاركة  في أي سباق في الحاالت التالية.  ومخالفا

الجواد في المضامير األخرى باسم مالك غير أسم المالك    ةشاركثبت ماذا   -

 لدى فروسية الفروانية .

 بالنادي.   األخرى باسم أخر غير أسمه المسجل  المضاميري  ف    الجواد  شارك  اذا -

 36المادة 

المضامير األخرى عليه   - في  المدرب مشاركة جواده  أراد  موافقه  أخذ  اذا 

 كتابية من إدارة النادي وبعد استيفاء اإلجراءات الخاصة بذلك . 

 37المادة                                    

 :تصنيف السباقات 

 الخيل التي لم تفز بأي سباق من قبل .  المبتدئة :

التكافؤ : تحمل جميع الخيول أوزاناً بناء على تصنيف الدرجة وتضاف للفائزة  

 منها جزاءات الفوز . 

 أشواط المجموعات األولى والثانية والثالثة : هي أكبر االشوط وأكثرها قيمة 

عمر أو جنس  األشواط المشروطة : هي التي لها شروط معينة للمشاركة منها 

 الجواد او فوزه بشوط أو أكثر ألخ . 
                            

 38المادة 

 :  األشواط الباطلة

بدايـة  االنطـالق  لجنة  تعلن  عندما  أو  االنطالق  جهاز  أمام  من  يبدأ  سباق  أي 

خاطئـة، سـواء رفـع رايــة التراجــع أم لم يرفعهــا، أو إذا رفــع رايــة  انطالقه  

التراجــع بالخطــأ، يعتــبر ســباقاً ملغيــاً أو أي خطــأ يحدث داخل جهاز اإلطالق 

في حال أعطى آمر الجهاز فرصة غير عادلة لبعض الجياد المشاركة وباإلمكان  

 اللجنة العليا .إعادته حسب ما تحدده لجنة التحكيم و
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 39المادة 

 :  التحاذي

عندما يحقق أكثر من جواد مركزا بالتحاذي، سواء في المركز األول أو في أي 

من المراكز المتقدمة، يتقاسم مالكوها المراكز والجوائز، وال تجرى إعادة سباق  

اقتسام بينها لتحديد المراكز وعندما يتحاذى جوادان تماماً في المركز األول، يتم  

جميع الجوائز المخصصة للمركزين األول والثاني بينهما بالتساوي على حسب 

المبدأ هذا  ويطبق  المتحاذية    الشوط،  الخيل  عدد  كان  مهما  الجوائز  اقتسام  في 

ويعتبر كل جواد تقاسم جائزة المركز    ومهما كان المركز الذي حصل فيه التحاذي

   فائزاً.األّول 

 40المادة 

في حالة فوز جوادين بالتحاذي في شوط مخصصة له جائزة عينية يتم التفاهم  

  تكون   الكأس  استالمختالف على  اال  في حال، ووالتوقيع على طريقة التفاهم  هم  بين

   . وتلتزم إدارة النادي بشراء كأس لتسليمه لآلخر  هي الفيصلقرعة ال

 41المادة 

 نصف ما بعد سباق عن وزنه لما قبل السباق بمقدار    الفارسإذا زاد وزن   -

 . يله بل يبلغ بذلك للجنة المختصةأو أكثر ال يجرد الجواد من تأه كجم

إذا لم يستطع الخيال تحقيق وزن ما قبل سباقه فإن مراقب الميزان يسمح له   -

من   0.5بإنقاص   الجواد  تجريد  يتم  ذلك  بعد  الوزن  يحقق  لم  فإذا   ، كجم 

لعقوبة بعد إجراء تحقيق من قبل اللجنة العليا  لاألهلية ويكون الفارس عرضة  

 للسباق ما لم يكن هناك أسباب مقبولة لتعذر تحقيق وزن ما قبل السباق. 

ممنوع من المدرب أو المالك االقتراب من الجواد الحاصل على أحد المراكز   -

 األولى قبل وزنه . 

 االعتراضات 

 42 المادة

 يتم النظر به من قبل نفس اللجنة  والعقوباتاالعتراض على القرارات  .1

 ) يكون االعتراض بهدف توضيح أمر أو حدث لم تنتبه له اللجنة ( 
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يرفع السباق    أثناءبسبب عرقلة أو غيرها    اعتراضالفارس الذى لديه أي   .2

عودته ( للجنة   الشوط مباشرة ) أثناء  انتهاءفور  إلظهار االعتراض  يده  

 المختصة وقبل التحدث مع أحد سواء المدرب أو المالك . 

من قبل المدرب  الخاص بنتيجة السباق  على قرار لجنة التحكيم  االعتراض   .3

 من انتهاء الشوط .  دقيقة 30يقدم خالل 

ساعة من انتهاء    48اللجان يقدم خالل  وعقوبات    قرارات االعتراض علي .4

 السباق .

 43المادة 

  -: آلية تقديم االعتراض والفصل فيه

 .  المختصةخطياً إلى اللجنة  االعتراضتقديم  -1

 في حال توافرها . باالعتراضتقديم كافة األوراق الخاصة  -2

مقداره   -3 الخيلك  .د  10سداد رسم  حالة   إلدارة شؤون  في  الرسم  ويرد 

 .  االعتراضصحة 

 بمن تشاء في بحث االعتراض . المختصةبمن تراه اللجنة  االستعانة -4

 د.ك  20رسوم التظلم   -5

 44المادة 

 -باالعتراض :خاصة  تعليمات

في حالة االعتراض المتعلق بأهلية أي جواد مشارك يتم عرض األمر على   -

 . ويمكن للجنة طلب إثباتات تأهيل ذلك الجواد  اللجنة المختصة

أي اعتراض حول األوزان يتحتم تقديمه فوراً قبل مغادرة الفارس المعترض  -

 عليه منطقة الميزان وإال يعتبر االعتراض غير مقبول . 

عتبر يفي حالة تقديم اعتراض غير مبرر بأسباب مقنعة ، وتبين عدم صحته   -

 .  ذلك االعتراض بمثابة مخالفة 

 45المادة 

 - : اإلعالن عن نتائج السباق

 االنتهاء من اإلجراءات الخاصة بالالئحة.ال تعتبر النتائج النهائية رسمية إال بعد  
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 46المادة 

 : عدم أهلية الجياد

يحـق للجنــة التحكيم ولجنة االنطالق اســتبعاد الجــواد مــن النتيجة التي حصل   

عليها وفرض عقوبة عليه وأخذ عينه منه لفحصها إذا تبين أن الجواد لم يركض  

 بكامل قدراته، أو أنـه قـد كـان موضع تالعب أو غش.  

 الممارسات المرفوضة

 47المادة 

 - الممارسات التالية:بيجري توقيف أي شخص وتعريضه للعقوبات ، إذا قام 

إذا قدم أو حاول أو سمح أو طلب تقديم أية مادة محظورة بموجب هذه التعليمات    أ (

 أو أي مادة غـير المواد المتعلقة بالتغذية العادية والطبيعية التي تقدم للجياد.

ب( إذا كان بحوزته على أرض المضمار، أو استخدم، أو سمح باستخدام أي أداة  

 إلكترونية مما قد يؤثر على أداء الجواد في السباق.ميكانيكية أو كهربائية أو 

ج( إذا أعطى أو عرض أو وعد بتقديم رشوة بأي شكل من األشكال ألي مسئول  

 في النادي من المكلفين بواجبات رسمية.

د( إذا كان شخصا مكلفا بمسئوليات أو واجبات رسمية على أرض الميدان، أو  

ً كان مدربا معتمـدا أو وكيال أو   ، وقبل أو وافق على قبول أية رشوة بأي   فارسا

 شكل من األشكال .

( إذا قام عن عمد وبقصد في إدخال جواد، أو ساعد على إدخال جواد في أي ـه

سباق أو بدل جواد مكان جــواد آخــر، أو ســاعد في تبديلــه وهــو علــى علــم  

 سباق.ودرايــة بعــدم أهليــة الجــواد للمشــاركة في ذلــك ال

النادي   منتسبي( إذا حاول تشويه سمعة رياضة الفروسية في الفروانية وكان من  و

التخاذ العقوبة الالزمة، أما إذا لم يكن   بمعرفة مجلس اإلدارةيتم التحقيق معه  

 النادي فيتم مقاضاته لدى الجهات الرسمية .  منتسبيمن 

 48المادة 

اذا تبين إعطاء الجواد حقنة في البناجر يتم أخذ عينة من الجواد وفحصها الحقا 

مع عينات الحاصلين على المراكز األولى بإشراف الطبيب البيطري بالنادي . 

 ويمكن ان يشمل هذا الفحص أخذ عينات وتخزينها لتحليلها الحقاً .
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 التعليمات  
 49المادة 

 :  المالكتعليمات 

المالك الراغبون في المشاركة في السباقات تحت اسم مستعار أو اسم العائلة  -

 . شؤون الخيل  مكتبيتعين عليهم تسجيل ذلك االسم في 

هذه ل  يجوز - بموجب  باسمه  والعمل  لتمثيله  للمدرب  تفويض  إعطاء  لمالك 

وهذا التفويض يمكن سحبه في أي وقت وذلك وفقاً للنموذج المعد    اللوائح ،

 من قبل مكتب شئون الخيل .

يكون المالك مسئول عن مشجعي االسطبل في حالة وجود أي فوضى أو   -

 . عليهشجار وتطبق العقوبة 

تحديـــد   - وكــذلك  بهـــم  الخاصــة  الشـــعارات  بتســجيل  المـــالك  يلتــزم 

الخـــوذة  الخيل ولن    لــون  في مكتب شؤون  المخصص  النمـــوذج  علــى 

شعار؛ مع العلم بأن أي مالك لم يُشارك التقبل أية مشاركة حتى يتم تسجيل  

 . له أي جواد خالل موسمين متتاليين سوف يتم إلغاء شعاره الُمسجل 

  استخدامه ال يجوز ألي شخص آخر اسـتخدام نفـس ألـوان الشـعار السابق   -

لمالك ، كمـا ال يجـوز تغـيير ألـوان الشـعار دون الحصول من قبل أحد ا 

النزاعات  الفصل في  بسلطة  يتمتع  الذي  الخيل  على موافقة مكتب شؤون 

 المتعلقة بالشعارات. 

إذا شارك مالك بأكثر من جواد واحد في نفس الشوط فيجب على الفرسان   -

 التابعين له ارتداء قبعات بألوان مختلفة للتمييز بينهم . 

جدارته   - بحسب  مشاركته  تكون  أن  يجب  سباق،  في  يشارك  جواد  كل 

اته، بغض النظر عن مشاركة مالكه أو مدربه بجواد آخر في نفـس  ي وإمكان

 السـباق أم ال، كمـا ال يحـق ألي جـواد أن يجـري لمجرد التدريب أو التهيئة.

 50المادة 

 - خاصة بالمعدات :تعليمات 

السترة الواقية وفق المواصفات المعتمدة وخوذة    ارتداء  الفارسيجب على   -

 جواداً.ممتطى مالئمة ومثبته حسب النمط المعتمد متى ما كان 

مرتـديا   - يكـن  لم  مـا  السـباق  قبـل  ما  وزن  إجراء  عدم  الخيال  على  يجب 

 .  السـترة الواقيـة وفـق المواصفات المعتمدة
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الســترة الواقيــة تقــع علــى المســئولية الكاملــة عــن ارتــداء الخــوذة و -

الخوذة   ارتداء  مسئولية  تقع  المتمرن  الفارس  حالــة  وفي  وحــده  الفارس 

 والسترة الواقية وجودتهما على المدرب .

إذا كان على الجواد أن يحمل غمامات وأغطية العينين وأشرطة الوجنتين    -

ينبغي أن يحملها وهو في طريقه القبيل  الى جهاز   أو أي تركيبة من هذا 

تحت   مركبة  تكون  األشياء  هذه  وكل  عليه  وهي  السباق  وأثناء  االنطالق 

اللجام وال يجوز ربط أو خلع الخوذة عند جهاز االنطالق وأي جواد يركض 

يكون عرضة  القاعدة  بهذه  يخل  أي شخص  أو  القاعدة  لهذه  وهو مخالف 

 للجزاء مالم يتضح للجنة حدوث ذلك عرضا . 

الجوا  - السباق يجب إستعمالها  إذا كان على  أذنين في  أن يحمل سدادات  د 

يتم  أن  شريطة  إزالتها  ويمكن  االنطالق،  جهاز  الى  طريقه  في  والجواد 

عدم  أو  المضمار  سطح  على  سقوطها  عدم  لضمان  جيداً  باللجام  إرفاقها 

القرار   يتخذ  ذلك  بسبب  تحدث  عرقلة  وأي  األخرى،  للجياد  ربكة  إحداث 

الى الوصول  وعند  لجنة   بشأنها  بإشراف  إزالتها  يمكن  االنطالق  جهاز 

ال يلزم إرفاقها باللجام ويسمح بتركيب أو فك هذا    ةالحال  هاالنطالق وفي هذ

 الطقم من األشياء عند جهاز االنطالق .

لم يحمل سوطاً يطابق المواصفات المعتمدة    في سباق ما  لفارسال يركب ا  -

 .وال بديل للسوط يمكن حمله في السباق 

 

 51المادة 

المخصص   المكان  الجياد في  المدرب    ما  لهايجب تسريج  يطلب  من   االذنلم 

 مكان آخر.اللجنة بتسريجها في 

 52المادة 

   األحكام العامة والعقوبات 

 أحكام عامة للسباق 

 53المادة 

 .اللجان العاملةعلى الخيال إطاعة األوامر والتوجيهات التي تصدر من 
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 54المادة 

إذا تبين للجنة التحكيم واالنطالق أن خيال أي جواد يركب بطريقة خطرة أو غير 

 سليمة سيعتبر مخالفاً وعرضه للعقوبة . 

 55المادة 

اذا تبين للجنة التحكيم أو لجنة الساحة أن الفارس غير قادر على السيطرة على 

 المشاركة .  عننفسه يتم توقيفه 

 56المادة 

على جميع الجياد أن تبلغ خط النهاية وعلى ظهورها راكبوها .. وبينما ال تستلزم 

يتعين على الخيال أن يستحث جواده ، وعليه إيقاف   الضرورة استعمال السوط ،

 جواده إذا بدأ يعرج أو تعرض إلصابة أو إعياء .

 57المادة 

على كل فارس يمتطي جواداً أن يتخذ كافة اإلجراءات المعقولة والمسـموح  -1

بهـا خـالل السـباق بغض النظر عن الكيفية لضمان إعطاء جواده الفرصة الكاملة  

 أو الحصول على أفضل مركز ممكن فيه. لكسب السباق 

 يمنع منعاً باتاً الكالم بين الخيالة أثناء السباق . -2

 58المادة 

 يتعين على كل مدرب ما يلي : 

 بكافة اللوائح والتعليمات الصادرة من اللجان العاملة .  التقيد( أ

 ( اإليفاء بالتزاماته تجاه الخيالة . ب

 59المادة 

اللجنة   إذن  دون  الوزن  غرفة  بدخول  يسمح ألي شخص  عدا المختصة  ال  ما 

 . والمسموح لهم المسئولين وخيالة الجياد المشاركة 

 60المادة 

المسئولين   سوى  يسمح ألي شخص  مالبس   والفرسانال  تغيير  غرفة  بدخول 

 . الفرسان
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 61المادة 

ال يجوز ألي شخص أن يمارس العنف أو أن يأتي بعمل غير الئق في أي مكان 

بالنادي وال يجوز ألي شخص ممارسة أي عمل يعتبر أنه يخدش استقامة وسلوك  

 وسمعة سباق الخيل في نادي فروسية الفروانية . 

 62المادة 

لقوانين  طبقا  الكويت  إلى  إرجاعها  يمكن  للخارج،  تصديرها  يتم  التي    الخيل 

 االستيراد ، ويتم تشبيهها من جديد . 

 63المادة 

 اتخاذ القرار المناسب له .  المختصةأي حدث ال تشمله هذه الالئحة يحق للجنة 

 64المادة 

المدربين  أو على  ثمة غرامات عليه  المشاركة في حال وجود  للمالك  ال يحق 

 سدادها . في حال عدمالتابعين له 

 65المادة 

ما لم يعلن  من تاريخ إصدارها    ين كحد أقصىهو أسبوع  الغراماتموعد سداد  

 خالف ذلك . 

66المادة   

 يغرض متعلق بعملها وبأ يمنع منعاً باتاً التواصل مع اللجان العاملة بالنادي ألى  

المتبعة  باإلجراءات  السير  بغير  مباشرة  غير  أو  مباشرة  سواء  اتصال  وسيلة 

 . المتعلقة بهذا الشأن والمنصوص عليها بالئحة السباقات 

 67المادة 

 حصلفي حالة تم توقيع عقوبات اإليقاف على أي جواد تلغى كافة النتائج التي  

انت نتيجته سليمه في السباقات األخرى التي عليها أثناء مدة اإليقاف حتى لو ك

  شارك فيها .

 68المادة 

ال يسمح مناقشة لجنة التحكيم بعد انتهاء األشواط مهما كانت األسباب ومن  -

 لديه أي مالحظه أو اعتراض يتبع اإلجراءات المنصوص عليها. 
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 69المادة 

 .الموسم وال تلغى بإنتهاء التاليةالى المواسم  العقوبات رحلت

 70المادة 

المالك أو المدرب أو الخيال إذا حدث منه أو من أقاربه أو من موظفيه أو 

من مشجعيه أي أعمال شغب أو بلبلة داخل حدود نادي فروسية الفروانية 

ايام سباق    10فترة ال تقل عن يومين سباق وال تزيد عن    باإليقافيعاقب  

العقوبة وله حق شطب من يشاء متى رآى   ةمضاعفويحق لمجلس االدارة  

 ان جسامة المخالفة تستدعي ذلك . 

 71 المادة                              

لموظفين أو  ا  على المسئولين أو   شكل من األشكال  بأي   االعتداء أو التهديد

العاملة اللجان  في  بهم  أو    العاملين  سواء  االستهزاء  كانت  إن  طريق  باي 

أثناء الل التلميح أو عن طريق وسائل التواصل االجتماعي  مباشرة أو من خ 

أو بسببه  تكون    تأدية عملهم  بعده  أو  الرياضي  الموسم  أثناء  عقوبته  سواء 

ايام سباق ويحق لمجلس   10فترة ال تقل عن يومين سباق وال تزيد عن  إيقاف  

مضاع رفاالدارة  متى  الشطب  حق  وله  العقوبة  المخالفة  أة  جسامة  ان  ى 

 ذلك.  تستدعي

 72المادة 

المبــاالة في أي وقــت علــى أرض ميــدان  والهمال  اإل خشن أو  ال  الركوب 

 الســباق يعتبر مخالفاً .

 73 المادة

إنذار أو  أو    استبعاد من السباقلها صالحية توقيع العقوبة )  العاملهاللجان   

دينار واإليقاف فترة   200دينار وال تزيد عن    20غرامة مالية ال تقل عن  

سباق ( وإذا رأت اللجنة أن جسامة المخالفة تستحق عقوبة    يوم  4ال تزيد عن  

مجلس اإلدارة إلتخاذ القرار المشرف العام لرفعها لأكبر ترفع المخالفة إلى  

 . المناسب 
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 74المادة 

بتجديد   ملزم  غير  والنادي  فقط  بالموسم  محددة  تكون  الموسمية  المشاركة 

 .المشاركة 

 75المادة 

سباق معين وتبين بعد ذلك عدم إنطباق شروط المشاركة   فيإذا شارك جواد  

 كان قد استلمها حال  في  عليه تلغى نتيجته ويتم معاقبته وتسترجع الجائزه منه  

 76المادة 

إذا احرز الخيال أحد المراكز األولى في سباق ولم يحضر إلجراء وزن ما  

بعد السباق يعتبر مخالفاً، ما لم تكون اللجنة مقتنعة بمبررات عدم وزنه 

بسبب مرض أو حادث أو لظروف أخرى وأن وزنه قبل السباق ال يخالف 

 وزنه في البرنامج وأنه يحمل الوزن الصحيح خالل الشوط . 

 77المادة 

 في حالة انسحاب الجواد ال يحق له المطالبة برسوم التسجيل في السباق.  -

 78المادة 

أراد االنسحاب تبليغ مكتب    في الشوط الذي به احتياط يجب على المشارك اذا

 شؤون الخيل قبل السباق بساعتين وإال تطبق عليه الئحة الجزاءات.

 79المادة          

ال يجوز لخيال أن يمتطي جوادا أثناء التتويج مالم يكن الجواد مسروجاً ، كما 

 الجواد .  ممتطىطفالً بين ذراعيه أثناء ذلك وهو  فارسيمنع قطعياً أن يحمل ال

 80المادة        

الجياد التي يتم شرائها أو تحويلها بعد أن شاركت في سباقات في مضامير أخرى 

والبطوالت  والليستيد    داخل الكويت ال يحق لها المشاركة في سباقات القروب  

يوم من تاريخ التحويل تحسب من اليوم األول وللمالك حق    30إال بعد مضي  

دينار كويتي للمشاركة شرط أن يكون   500استخدام " البلنتي " وهو دفع رسوم  

    جواد .  20عدد الجياد بالسباق أقل من 
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 81المادة 

اء آخر ما ال يسمح بتقديم طلب مشاركة خارجية أو تحويل ألي جواد أو أي إجر

 لم تكن انتهت فترة العقوبة بالكامل . 

 82المادة 

الجواد المشارك ألول مرة في دولة الكويت له أولوية المشاركة باستثناء سباقات  

 القروبات والبطوالت . 

 83المادة 

أكثر من جوادين بسبب الفحص يحل محلهم جوادان فقط من   استبعادفي حالة  

 الجياد التي تليهم في الترتيب .

 84المادة 

 % للمدرب من قيمة الجائزة . 10يتم استقطاع نسبة 

 85المادة 

على الفارس أن يقود جواده بطريقه صحيحه وأن ال يتسبب بأي إعاقة أو أمر  

 من شأنه التأثير على الجياد المنافسة . 

 86لمادة ا

متر قبل    400خر  المنعطفات وفي آعلى الفارس االلتزام بمساره وخاصة في  

 خط النهاية وانحراف الفارس عن مساره دون سبب يعتبر مخالفاً . 

 87المادة    

المخالف والجواد  التداخل المتعمد إلعطاء جواد آخر فرصة للفوز يستبعد الجواد   

 ويعتبر الفارس مخالفاً. ) او الجياد (الذي كان التداخل لصالحه 

 88المادة        

الجواد   خلف  المعترض  الجواد  يوضع  متعمد  الغير  الجياد(  االعتراض  )او 

 بة األهمال والالمباالة . المعترض عليه ويعاقب الفارس بعقو

 89المادة        

المعترض )او الجياد( متعمد يوضع الجواد المعترض خلف الجواد الاالعتراض 

 .  ويعتبر الفارس مخالفاً عليه 
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 90المادة        

السباق سواء كانت عقوبته  أثناء  التحكيم استبعاد أي جواد مخالف  للجنة  يحق 

 محدده أو غير محدده متى رأت أنه يستحق ذلك . 

 91المادة 

 العقوبات المحددة 

 العقوبة  المخالفة م

عدم مطابقة شريحة الجواد   1
المشارك أو الجواز الخاص به 
للبيانات المسجلة لدى النادي 

ذلك من قبل اللجنة  بعد تأكيد 
 الطبية 

إلغاء نتيجة الجواد حال مشاركته 
اجتماع  25وإيقاف المدرب عدد 

 د ك .  1000وغرامة مبلغ 
 في حال التكرار شطب المدرب 

مناقشة لجنة التحكيم من قبل   2
الفارس أو المدرب أو المالك أو  
أحد تابعي اإلسطبل بعد السباق  

. 

   واإليقاف عدد     د ك  50غرامة 
 يوم سباق  2

مشاجرة المدرب أو المالك أو   4
الفارس أو أحد المنتمين 

 لإلسطبل مع أحد اللجان العاملة
 

  4من عدد  د ك وإيقاف 500غرامة 
أيام سباق  10وحتى أيام سباق 

 للمالك / المدرب / الفارس
. 

المشاجرة داخل حدود النادي   5
بين المالك أو المدربين أو  

الفرسان أو التابعين لإلسطبل  
 أثناء السباق .

د ك إلى    100تكون العقوبة من 
د ك وإيقاف اإلسطبل من عدد   500
أيام  10يوم سباق وحتى عدد  2

 سباق. 

 السلوك العنيف أو الغير الئق 6
 بين الخيالة أو المدربين

جسامة المخالفة  تكون عقوبتها حسب 
. 

محاولة التواصل مع أحد  7
المختبرات المعتمدة لدى النادي  
سواء من المدرب أو المالك أو  

 أحد تابعيهم .

د ك وتوقيف  1000 غرامة
يوم سباق ويمنع من   25اإلسطبل 

المشاركة في األندية األخرى وال  
الخاصة به خالل  تحول ملكية الجياد 

 مدة اإليقاف .

اإلدالء بمعلومات غير صحيحة  8
 عن الجواد المشارك

إلغاء النتيجة وتغريم المخالف مبلغ 
 د ك .  500
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عدم ارتداء الفارس السترة  9
 الواقية أثناء السباق 

 استبعاد الفارس 

عدم ارتداء الفارس لون الخوذة   10
 الصحيح

 د ك 10تغريم الفارس 

ارتداء الفارس شعار عدم  11
 اإلسطبل 

 د ك  20تغريم المدرب 

استعمال الفارس سترة واقية   12
 غير معتمدة 

 د ك 20تغريم الفارس 

استعمال الفارس خوذه غير  13
 معتمدة 

 د ك 20تغريم الفارس 

فقد الفارس مراكز على جواد   14
كان يمكن أن يحرز أحد 

 المراكز األولى 

فحص دك ويتم  50تغريم الفارس 
 الجواد وإيقاف الفارس يوم سباق. 

 

  الغير متعمد  االعتراض 15
والركوب الخشن واإلهمال  

 والالمباالة 
 
 

 .   العقوبة تحدد من قبل لجنة التحكيم

 د.ك  200الى  100تغريم الفارس  االعتراض المتعمد 16
أيام سباق  4الى  2واإليقاف من 

كما يحق لها حسب تقدير اللجنة 
 استبعاد الجواد اذا رأت ذلك  

استعمال أداة كهربائية أثناء  17
السباق أو سوط مخالف 

 للمواصفات المعتمدة

 يوم سباق . 2إيقاف الفارس عدد 

 الكالم بين الفرسان 18
 

 د ك20تغريم الفارس 

د ك وتوقيف  50تغريم الفارس  الخاسر وزنه  رفض الفارس  19
 الفارس يومين سباق .

استعمال الفارس الهاتف أثناء   20
 الركوب 

 د ك .  20تغريم الفارس 
 

عدم اإلبالغ عن انسحاب  21
 الجواد 

 د ك  20تغريم المدرب 

عدم ارتداء الفارس السترة  22
 الواقية أثناء السباق 

 استبعاد الفارس 
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عدم تسريج الجواد في المنطقة  23
 المخصصة للتسريج

 د ك  20 المدرب/ الفارستغريم 

 د ك 20  /المدرب  تغريم المالك ركوب السايس للجواد 24

الوصول المتأخر للفارس إلى   25
 ساحة االستعراض

 د ك 20 الفارس  المدرب /تغريم 

واد ساحة  مغادرة الج 26
 االستعراض بدون إذن

 د ك  20 الفارس /المدربتغريم 

رفض المدرب ألوامر اللجنة   27
 في ساحة االستعراض

من الدخول للساحة يوم سباق  المنع
 د ك .  20 والغرامه 

رفض الفارس ألوامر اللجنة   28
 في ساحة االستعراض

  20 والغرامة منع الفارس يوم سباق  
 د ك

رفض السايس ألوامر اللجنة   29
 االستعراضفي ساحة 

 د ك .  20 / المدرب  تغريم المالك

 دينار . 20غرامه  عدم حمل المدرب للهوية 30

وجود أحد المنتمين لإلسطبل   31
 في األماكن الغير مسموح بها 

 د ك . 20تغريم المالك 

امتطاء الجواد دون أن يكون  32
 ً  ) مراجعة (  مسروجا

 د ك .  20تغريم الفارس 

ذراعي الفارس حمل طفل بين  33
 وهو ممتطى الجواد

 د ك .  20تغريم الفارس 

غير مسموح استخدام أي أداة  34
على  بها ) كهربائية أو غيرها (

أرض المضمار قبل  فيالجياد 
 السباق .

 د ك  .  50غرامة 
 

 وفحص الجواد إلغاء النتيجة عدم إجراء الوزن بعد السباق  35

د ك وإذا ثبت  100تغريم الفارس  تغيير عدة الفارس بعد الوزن  36
أن الوزن أقل من الوزن المسموح  

 الجواد يستبعد

تأخير الفارس الحاصل على  37
المراكز األولى عن عملية 

 الوزن 

 د ك 20تغريم الفارس 

استبعاد الجواد + تغريم الفارس   حمل وزن أقل بعد السباق  38
 د ك .  100

عدم استرجاع الرقم الخاص  39
 بالجواد بعد السباق 

 د ك .  20تغريم الفارس 
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فك السرج خارج منطقة  40
 الميزان بدون علم اللجنة . 

العقوبة تحدد من قبل اللجنة 
 .  المختصة

 

إصابة الجواد بأمراض معدية  41
 وعدم التبليغ 

استبعاد الجواد + تغريم المدرب  
 د ك 100

إعطاء أدوية أو مواد للخيل في   42
 الميدان

د ك وأخذ عينة  100تغريم المدرب 
 من الجواد لفحصها . 

التواجد عند جهاز اإلنطالق   43
بدون إذن سواء كان المدرب أو  

 .  او منتسبي االسطبلالمالك 

 د ك .  50تغريم المخالف 

عدم االنصياع لقرارات لجنة   44
في حالة تقرر سحب   اإلنطالق

أي جواد أو استبعاد أي جواد  
 جامح 

 إيقاف الفارس يوم سباق .

استكمال الشوط رغم رفع راية   45
 التراجع 

دك  20إلغاء النتيجة وتغريم الفارس 
. 

عدم إزالة الفارس لغطاء  46
العينين الخاص بالجواد بعد فتح  

 بوابات جهاز اإلنطالق 

 د ك .  50تغريم الفارس 

 

 92المادة 

اللجنة  في األمر    حال رأت  أشد رفعت  تتطلب عقوبة  المخالفة    إلىأن جسامة 

 .  اإلدارةمجلس  إلىالمشرف العام لرفعه 

 93المادة 

يعتبر   الالئحة  تلك  اشتملته  وما  العامة  األحكام  أو  بالتعليمات  االلتزام  عدم 

 مخالفة تقدر عقوبته من قبل اللجنة المختصة .

 94المادة 

للجان العاملة تحديد العقوبة المناسبة حال مخالفة الفرسان أو المدربين أو  

 ة محددة .  المالك أو تابعيهم لقواعد هذه الالئحة ما لم تكن عقوبة المخالف
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 95المادة 

 .أو جسامتها للجان العاملة حق مضاعفة العقوبات في حال تكرارها 

 96المادة 

    -: والتشبيه الفحص إدارة 

والتأكــد  الطبية  والمسئوليات  المهام  بكافة  القيام  والتشبيه  الفحص  إدارة  تتولى 

كان   اذا  الســباق  قبــل  المشــاركة  الجيــاد  وجــوازات  شــرائح  مطابقــة  مــن 

هناك شك في بيانات الجواد ومراقبــة الجيــاد في ســاحة االستعراض لمعاينتهــا 

 ة أي جواد حال وجود عارض طبي يمنع ذلك.والتأكد من سالمتها ومنع مشارك

 ................. 

إذا وقع االختيار على جواد إلجراء فحص قبل أو بعد السباق وأمتنع المدرب أو  

عقوبات  عليه  وتطبق  مخالفاً  يعتبر  الفحص  هذا  بإجراء  السماح  عن  المالك 

 الفحص. 

 97المادة 

 نظام الفحص 

المواد الممنوعة )البول(   الفروانية هو فحص  نظام الفحص داخل نادي فروسية 

 )الدم( وإذا كان هناك فحوصات أخرى تضاف.  2TCOوفحص  

 

 98المادة 
 TCO2فحص  

العينات   جميع  سحب  بداية  يتم  على    وإرسالالشوط  قبل  الحاصلة  العينات 

 المختبر.  إليالمراكز األولى 

 

 : TCO2شيك  غرامة فحص الميلك

 المدرب المسؤول األول واألخير عن الجياد التي تحت تدريبه.  -1

الغرامة تطبق فقط على المدرب وفي حالة التكرار في نفس الجواد او في  -2

 أي جواد اخر تضاعف.
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 د.ك.   200المرة األولى يوقف الجواد واحد يوم سباق ويغرم  -أ

د.ك على    400المرات التالية يوقف الجواد واحد يوم سباق ويغرم    - ب

 أي جواد تحت تدريبه. 

لمواد الممنوعة إيجابية في حالة كانت نتيجة الميلك شيك إيجابية ونتيجة ا -3

 . نتيجة المواد الممنوعة فقط  هتطبق علي 

   mmol/liter37الحد المسموح به للميلك شيك  -4

 99المادة 
 فحص املواد املمنوعة 

 
ً 
 1 - فحص المواد الممنوعة:

في   Bوتخزن العينة      Aويتم فحص العينة    A  &  Bتؤخذ العينات بنظام العينات   -

 المختبر المرسلة له في درجة الحرارة المعترف بها دولياً. 

 في حالة تلف العينات ألي سبب كان تعتبر العينات سليمة. -

 يحق لمجلس اإلدارة اختيار أكثر من مختبر لفحص العينات.  -

الفحص إرسال عينة أي جواد الى أكثر من مختبر بعد أخذ موافقة مجلس   إلدارة  يحق   -

 اإلدارة.

الفحص في حال تأخر وصول العينات الى المختبر أو ظهرت أية مشكلة   ارة  إلديحق   -

تحول دون توصيل تلك العينات الى المختبر أن يقوم بإرسالها الى مختبر آخر معتمد 

 لدى النادي بعد موافقة مجلس اإلدارة. 

في حالة تأخر نتيجة جواد سبق له وأن شارك في أحد السباقات ثم فاز في السباقات  -

الية وظهرت نتيجة الفحص في السباق األخير في حين تأخرت نتيجته في السباق  الت

األول المشارك به فال تصرف له قيمة الجوائز الحاصل عليها لحين وصول نتيجة  

 السباق األول وتطبق عليه العقوبات الخاصة بذلك في حال كانت نتيجته إيجابية.

  500تأمين إعادة الفحص وقدره )  في حالة طلب المدرب إعادة الفحص يلتزم بسداد -

ك( " خمسمائة دينار كويتي " مع تقديم كتاب خطي وفقاً للنموذج المعد لذلك على  .د

ساعة كحد أقصى من وقت إعالن النتيجة وتكون تكلفة    48أن يتم تقديم الطلب خالل  
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إعادة الفحص على المدرب وتخصم من قيمة التأمين حال أن تبين أن النتيجة مطابقة  

 لنتيجة السابقة. ل

حالة كانت نتيجة إعادة الفحص بعد اإلعادة مطابقة للنتيجة السابقة يتم مضاعفة    في -

 الغرامة المقررة لها.

في حالة كانت نتيجة إعادة الفحص سليمه يتم اعتماد نتيجة الجواد وتعاد له قيمة التأمين   -

 ويتحمل النادي مصاريف اإلعادة. 

و أكثر بوجود اعتراض أو حده بالمراكز التي سيتم  في حالة االشتباه بين جوادين أ -

فحصها يتوجب على لجنة التحكيم ابالغ مسئولي الفحص ألخذ عينات لجميع الجياد  

 محل االعتراض أو الحده. 

في حالة ظهور نتيجة الفحص إيجابية تجاه أحد العينات وتقدم ذوي الشأن بالتظلم من  -

تطبيق العقوبة وال يحق للمتظلم الرجوع على النادي  تلك النتيجة فإن تظلمه ال يوقف  

 بهذا الشأن بأي طريقة من الطرق. 

 2- تصنيف المواد

. 2019تم تصنيف هذه المواد المعتمدة من قبل جمعية السباقات الدولية لسنة   

المواد الممنوعة على نظام درجات وفقا لتصنيف   - سيتم تطبيق عقوبات فحص 

 العالمية:السباقات 

درجة ثالثة              – 3درجة ثانية               – 2درجة اولي                – 1

 درجة رابعة وأكثر  – 4

 : الغرامات

 - فيما يخص الغرامات التي تطبق على المدربين بشأن فحص المواد الممنوعة: 

 درجة المواد الممنوعة  اول مرة ثاني مرة ثالث مرة

 الدرجة االولي  - د.ك  500 د.ك  1000 د.ك  1500

 الدرجة الثانية  - د.ك  400 د.ك  800 د.ك  1200

 الدرجة الثالثة  - د.ك  350 د.ك  700 د.ك  1050

 الدرجة الرابعة وأكثر  - د.ك  300 د.ك  600 د.ك  900
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 اإليقاف  :  

سبب كان ترحل جميع السوابق الخاصة   أليفي حال تم تغيير المدرب  –أ     

 بالفحص الي المدرب الجديد. 

. خالل فترة اإليقاف يتم حرمان المدرب من النجوم  –ب       

: اإليقاف علي بالمدربين والجياد للمواد الممنوعة خصي فيما            

مدة إيقاف 

 الجواد

درجة المواد  المدرب  مدة إيقاف

 الممنوعة 

 الدرجة االولي  - أيام سباق  5إيقاف  - أيام سباق  4إيقاف  -

 الدرجة الثانية  - أيام سباق  4إيقاف  - أيام سباق  3إيقاف  -

 الدرجة الثالثة  - أيام سباق  3إيقاف  - سباق   يوم  2إيقاف  -

 وأكثر الدرجة الرابعة   - م سباق يو   2إيقاف  - سباق   يوم  2إيقاف  -

 2-الحاالت التي يتم فيها مضاعفة العقوبة علي المدرب كالتالي:  - 

ان تتكرر المادة في أي من الخيول التي تحت تدريبه تضاعف.  -أ  

أن يتكرر وقوع نفس الجواد في فحوصات أخرى تضاف اليه قيمة العقوبات   -ب 

 السابقة 

في المختبر لم في حالة وجود مادة محظورة معينة ألول مرة وتبقُى لدية عينات    -ج

المادة فان العقوبة ال تضاعف     وتعامل تصل بعد وتبين الحقا أنها إيجابية في نفس 

 األولى. معاملة المرة 

 في حالة ظهور أكثر من مادة في عينة واحدة تأخذ المادة األعلى تصنيفاً. -د 

 في حالة ظهور مادة غير مصنفة في القائمة تصنف درجة رابعة.  -هـ 

  هو المسؤول عن سداد الغرامات في حالة تخلف السداد من قبل المدرب.يعتبر المالك  
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 100المادة 

 شوط كأس األمري وويل العهد 
 الميلك شيك: 

يوم سباق باإلضافة   2د.ك وإيقاف    500في حالة المادة إيجابية تضاف غرامة   -

 للعقوبة المقررة. 

 المواد الممنوعة: 

يوم سباق    2د.ك وإيقاف    500في حالة المواد الممنوعة إيجابية تضاف غرامة  -

 على العقوبة المقررة.  

 الميلك شيك & المواد الممنوعة:  

الميلك  - حالة  العقوبتين    في  تجمع  ايضا  إيجابية  الممنوعة  والمواد  إيجابي  شيك 

 يوم سباق باإلضافة الى العقوبة المقررة.  2د.ك وإيقاف    1000وتضاف غرامة  

 

 
 101المادة 

 أحكام عامة خاصة بالفحص 
 ( أي جواد لم يبذل الجهد في السباق للفوز يتم فحصه عن المواد الممنوعة. 1)  

( في حالة رفض المدرب أو المالك الفحص قبل السباق يمنع من المشاركة وتطبق  2)  

 عليه العقوبات الخاصة بالمواد الممنوعة من الدرجة األولى. 

 .Furosemide + Buteالمواد المستثناة من الفحص هي  (3)

مور فنية أو عملية تخص فحص الخيول غير مدرجة فى تلك الالئحة يتم  أى أ (4)

 اتخاذ القرار المناسب بشأنها من قبل مجلس اإلدارة.

 فقط. في حالة إلغاء المراكز األولى ترحل النتائج بواقع مركزيين  (5)
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في حال لم يوقع المالك أو المدرب أو مساعد المدرب على النموذج الخاص  (6)

عينات أخذ  األولى    بإجراءات  المراكز  أحد  على  الحاصل  الجواد  من  الفحص 

بالمواد  الخاصة  العقوبات  وتطبق عليه  ملغيه  نتيجته  فتعتبر  السباق  يوم  خالل 

 الممنوعة من الدرجة األولى. 

في حالة كانت نتيجة الفحص إيجابية يوقف الجواد اعتبارا من تاريخ الفحص   (7)

 كان مشاركا خاللها. إذاوتلغى نتائجه 

المدرب عن  (8) الغرامات في حالة تخلف  المسؤول عن سداد  المالك هو  يعتبر 

 سدادها. 

 .إدارة الفحص لها حق فحص أي جواد مشارك في السباق (9)
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 الفهرس 

 رقم الصفحة املوضوع م 

 1 المقدمة  1
 2 الميزان 2
 4 االنطالق  3
 6 لجنة التحكيم 4
 6 المدرب  5
 7 الفرسان 6
 9 أسماء الخيل وأعمارها  7
 10 الخيل المستوردة وخيل اإلنتاج المحلي والخيل العربي 8
 11 نظام السباق  9
 11 تصنيف السباقات  10
 12 الباطلة األشواط  11
 13 التحاذي  12
 13 االعتراضات  13
 15 المرفوضة الممارسات  14
 16 التعليمات  15
 17 األحكام والعقوبات  16
 23 العقوبات المحددة 17
 27 إدارة الفحص والتشبيه 18
 27 نظام الفحص 19
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