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  الفروسية-البند السابع
  
ع جم الخاص األولمبياد لرياضات الرسمية القوانينكم تح اد الخاص للفروسية    سابقات م ي  .األولمبي

دولي ل           انينوقد وضع األولمبياد الخاص هذه القو      اد ال وانين االتح وانين   و لفروسية،  بما يتفق مع ق ق
ول،     ة الستعراضات الخي ة األمريكي ول األم   والجمعي ة الخي ة  جمعي  American Quarterريكي

Horse Association  سابقات الفروسية دولي ل    .  لم اد ال وانين االتح ستخدم ق ة   ت لفروسية أو الهيئ
ة   اك تعارض      الرياضية الوطني م يكن هن ا ل ين   م ا  وب وانين بينه اد  لرياضات  الرسمية  الق  األولمبي

  . صالخا األولمبياد لرياضات الرسمية القوانين عندئذ يتم تطبيق .الخاص
   التاليةاألقسامتم تقسيم القوانين إلى 

 -و سابقات المنينقوا-هـ :جيسرت ال-د :ترويض ال-ج :ات التقسيم-ب :قائمة ترتيب المباريات -أ
 .متطلبات المرافق و المعدات-ج: نماذج الرآوب الغربي  والسيطرة على الحصاناختبارات 

    
 ن اضطرابات العمود الفقري يعاني موالذي) Down Syndrome(عب المنغولي الال

)axial Instability-Atlanto(الفروسيةفعاليات يسمح له بالمشارآة في  ال .   
   الرسمية فعاليات الـ) أ(القسم 

   .Dressage سيطرة على الحصانال -1
   Prix Caprilli يآابر يلجائزة  -2
  .English Equitation الفروسية اإلنجليزية -3
   Stock Seat Equitationمقعد الخشبي فروسية ال -4
   .Western Riding رآوب الغربيال -5
   .Working Trails تالممراعمل  -6
   . الرأس/ باستخدام لجام العنق المهارات االستعراضية  -7
 .Gymkhana  الجيم خانةفعاليات -8
  .Pole Bending ثني العمود) أ
 .Barrel Racingسباق البراميل ) ب
  )8(الرقم  مسار على هيئةسباق ) ج
    الفرقتتابع سباق) د

   .الثنائية و الرباعيةاالستعراض  فرق -9
   .الموحدةللفرق التتابع  سباقات -10
  .الموحدةفرق االستعراض  -11

  : التقسيم–) ب(القسم 
تم  -1 سيمي راآبين حسب تق ى ال دراتهم عل يأ ق ة ف ة مطلوب ستوى  داء أي حرآ يالم ذ. المعن  هه

ل مدرب         من خالل سيرة الفارس التي يتم اس         تتحدد القدرات اد تكمالها من قب ل     األولمبي  الخاص قب
  .المشارآة الخاص بالالعبالمقدمة مع طلب   وسابقة،الم
  : المعلومات التاليةتضمن تأنلفارس يجب استمارة االشتراك بالمسابقة ل -أ

  . بتقرير طبيمومدع –  بخطوة الغارالعجز الجسدي عن القيام) 1
دع  – بالحصان في وضعية الجلوس        بخطوة المضاعف   داءأالعجز الجسدي عن    ) 2 ر   مو م  بتقري

   .طبي
   . بتقرير طبيمو مدع–آعب ذي  عالي الرقبةالعجز الجسدي عن ارتداء حذاء ) 3
ا     tack)(األدوات الشخصية التالية    متطلبات  ) 4 زام الكامل به سبة   يجب االلت ع ا لبالن ين لجمي  العب

  .بالكععالي الرقبة ذي  على ارتداء الحذاء ينغير القادر
  .خريأمان أربطة أ أو أي Tapaderos يكون لديهم أن يجب – الغربي األسلوب راآبي) أ
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ي) ب زي األسلوب راآب يهم استخدام - اإلنجلي اربطة أ يجب عل ة Peacock نأم  رآوب وأحذي
  .S أو ذات قطع حديدية على شكل الحرف Devonshireمن نوع عالية الرقبة 

ع  دخول أي أو      للراآبيمكن   -2 سيمهم، تويات من     المس  جمي سمح  لكن ال     تق ستويات    ب ي تجاوز م
  . المعنيالتقسيم

ع نه يفرض على    أيجب مالحظة    -3 ين  ال جمي سة حسب      العب ايير    المناف درة وال   مع تم    ال .سنالق  ي
ز يتمال ين ي ب ب ى الراآ اس أعل نس س وع الج ة . ن ي حال د اوت ف دد يج ل ع ين )3(ن عق ي العب  ف

ة  ه  المجموع سنية، فإن ج المجمو ال ن دم اتيمك سنيةع راء الم  إل ال ن سابقات،ج محال لك دمج ب س
  .المستويات

   :تعريفات -4
ين شخص أو    قبل   من   بدنيدعم  لالفارس  يحتاج   –الدعم   -أ ى جانب      أثن سيران إل د     ه، ي  . أو وجود قائ

  ).مدعومة( تعتبرميدان الداخلأي مساعدة 
  .ابقةسثناء المأالحصول على مساعدة ب سمح لهيال  – فارس مستقل –مستقل  -ب
ذ       – بدنيةعاقة ال اإل -ج ار،    عدم القدرة على تنفي ة الغ ة المضاعف بالحصان    أو  حرآ في   أداء حرآ

  .وضعية الجلوس
  
  
  
   :التقسيمات -5
ستو -أ شي،: )أ( ىالم ارو الم وة الغ ضاعف/خط وة الم دوران  / خط ط–ال ستقل فق ن .  م ع م يتوق

  . الوطنيةالهيئة الرياضية بدون تغير في قوانين أن يتنافسالفارس 
1) (A( : المستوى المعني  أي من متطلباتأداءيمكنه.   
2 ((AP) :ين ذوي اإل ة الالالعب ةعاق نبدني ي تم ن ع الت ار أو المضاعفأهم م ي وضعية داء الغ  ف

  .الجلوس
  المضاعف/  المشي والغار ):ب(المستوى -ب
1 (B-I: المعنيالمستوى   أي من متطلباتأداء مستقل يمكنه.   
2 (B-IP :ة عاقة ال  اإل ون ذو ولالعبين المستقل ا ن    بدني ار  أداءهم من    ع التي تم في   المضاعف     أو  الغ

  .وضعية الجلوس
3 (B-S: المعنيالمستوى  داء أي من متطلباتبدنيا أ بدعم يمكنه.  
4 (B-SP :  ار    أداء تمنعهم من     بدنيةعاقة  إ الذين يعانون من     المدعومونالالعبين المضاعف  /  الغ

  .في وضعية الجلوس
  .لمشي فقطمسابقة االالعبين : )ج(المستوى -ج
1 (C-I : مستقل  
2 (C-I :مدعوم   

  
   رآوبالتقسيم جدول مستويات 

A B-I  B-S  
AP  BIP  BSP  C-I  C-S 

    x  x x              ترويضال
                       جائزة آابريلي 

 x x x x x           اإلنجليزيةالفروسية 
  x x x x x          الفروسية الغربية 

  x   x               آوب الغربي الر
    x x x x       x            الممراتعمل 
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 x  x  x              االستعراض 
   x x x x   x          فرق للالتتابعسباقات 

   x x                  ثني العمود
  x x                  سباق البراميل

  x x            )8(رقم شكل مسار على سباق 
   x x x x x      فرق استعراض ثنائية أو رباعية

   : الزيـ) ج(القسم 
  . الئقة المظهر وةأنيقزياء  تكون األأنيجب :  عامةنينقوا -1
ذاء   -أ داء ح ين ارت ع الالعب ى جمي ةيجب عل الي الرقب م ذي  ع ذي آعب مالئ ة العرض ال لنوعي

  .يؤدونه
داء   ) 1 يهم ارت ذين يجب عل ين ال واع أخرى من األأالالعب ة نتيجة  ن ة إحذي ةعاق يهم بدني  يجب عل

  .طلب االشتراكب  إرفاقهويدعم ذلك ر طبي الحصول على تقري
ى    امج ول ،Peacock نأماربطة  أ استخدام    عليهم  يجب اإلنجليزي نظام العدة    الالعبون) أ شكل   عل
)S(حذية أو ، أDevonshireعالية الرقبة .   
ة يجب       نظام ا  الالعبون) ب دة الغربي يهم   لع ان أخرى    أربطة   أ أو أي    ،Tapaderos ماستخدا عل م

  .معتمدة
وع  ءارتدا ون الالعبجميعيجب على  -ب دين BHS أو -ASTM – SEI خوذة من ن  مع  ، المعتم

  .الذي يجب ان يكون مربوطا طالما آان الالعبين قرب الخيل رباط الذقن الكامل و
داء     -ج سابقين ارت ى المت ا يجب عل ورهم   تظهر بصورة واضحة   مأرق ى ظه اء ال أ عل  ،قاتبسامثن
  .ثناء تواجدهم في مناطق االنتظارأ وت،قابسامالاإلحماء في إطار و
اء أ-د سابقات،    اإلثن ار الم ي إط اء ف ى ال حم ب عل ين يج وذة وال  العب داء الخ زام بارت ذاء ح االلت

  .امآماأل  قصيرةلكن يمكنهم ارتداء قمصانو ، طويلسروال ويالرياض
   :اإلنجليزية العدة يز -2
   .داآن اللونجاآيت رآوب قصير  -أ
  .Oxford من نوع  األآمام أو قميص طويل،بيضحد، يفضل أ قميص ذو لون وا-ب
   . عنقبطةار -ج
   .سروال فروسيةو أ يبلغ طول رجليه إلى ما أعلى الرآبة  سروال-د

   . اختياري–قفازات ومهماز  -هـ 
  .جواء الممطرةمطر في حالة األال سترة واقية من أو قبعة بارتداء غطاء عبينيسمح لال -و
سماح لال  ) تهاين درجة فهر80فوق  ( حرارة الشديدة  ال ةفي حال  -ز    ام ال ين يمكن للحك الظهور  عب  ب

  .السترةبدون 
   : الغربيى األسلوبز -3
   .جينزمصنوع من قماش ال أو  سروال عادي-أ
   .اقة بيضاءيبلون محافظ مع األآمام قميص طويل  -ب
   .ربطةحزام تحت األ -ج
   . اختياري–قفازات ق ، الواقيات السا،  ديلامنالعنق، البطة ار -د

ساق  ) 1 ات ال وع واقي ع  في   استخدامها  ممن ة   جمي ات الجيم خان ات  و،Gymkhana    مباري  فعالي
   .يةاالستعراضالمهارات 

  .ها فوق الخوذة بشكل اختيارٍيؤ يمكن ارتداة النوعغربيالقبعة ) 2
  :السرج/ العدة ـ  )د(القسم 

  عام  -1
  .الحصانحجم السرج يجب ان يالئم  )1
   .ه استخدام سرجة طالما انه يالئم الحصان الذي يرآبعبن لاليمك )2
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  .انعقاده قبل سابقةأي سرج معدل يجب ان يخضع لموافقة مدير الم )3
ا بالرسن و    .  المدعومةالمستويات لجميع الزمالرسن   -ب يس   حبل القيادة يجب ان يكون مربوط ل

  .باللجام
  .عنانو الأ عضاضة استخدام اليعوقنه ال أ طالما لجامسفل الأو أ يكون الرسن فوق أنيجب ) 1
دة المحظورة ) ج دات والع ق ي(المع اآ ىعلالحظرنطب اء اإلنأم ة  حم ع إقام ى موق ق عل ا ينطب آم

  ) المسابقة
  .و المستخدم للرآضأالحماالت اللجام الجانبي  )1
ا ذا احتاج الفارس ل   إ -  المقعد أغطية )2 ه يجب    ه ذلك    ال فإن ه ب سبقا في ال     تنوي ه     م   وملف الخاص ب

  .ذلكالموافقة على 
  .، األربطة عصابات الرأس ، عالي الرقبةالحذاء  )3
   .نفغطية األأ )4
تخدام  -د ين اس ن لالعب ةأيمك ساعدة دون عقوب زة م م ب،جه وز له ن ال يج ا أ لك ال ربطه ي ح
   . الفارسملف في التنويه عنها يجبجهزة المساعدة  األ.الحصان أو السرجب

   .المتطلبات القانونيةمتوافقا مع  يكونن أ و المعني، للمستوي يكون اللجام مالئماأنيجب  -هـ 
ا و                   ) 1 يش عليه زع العضاضة والتفت ة يجب ن ة والوطني سابقات الدولي ع الم ة  لفحصها   في جمي كاف

   .جراء هذا الفحص يجب على آافة الالعبين الترجل إل.الخيول
   :جائزة آابريلليمسابقات السيطرة على الحصان و -2
   . المستوياتجميعربطة في األب ىنجليزإسرج  وجود  يتعين-أ
  . يتعين وجود عضاضة اللجام-ب
  .flashمتقاطع أو و أنف ساقط أرباط و  ، عاديةcavesson يتعين وجود -ج
ا أآافة   و ملساء،ضاضات صلبة وع ال جميعيجب ان تكون     -د م الحصان   داخل   في   التي جزاءه ف
دن أو    عين من ال  نو تكون مصنوعة من     أنيجب  )  قطعة الفم  :أي( ادة أخرى    مع ضاضات ع لا .أي م

   :اراتب في آافة مستويات االخت هي فقط المسموح بهاالتالية

    
  شكيمة عادية مع قطعة فم ذات وصلة منفردة  )1
  مزدوجةذات وصلة شكيمة عادية مع قطعة فم  )2
  )D من نوع( شكيمة سباق  )3
  شكيمة )4
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   حافظة فأطراو بدون أ مع غطاء وجنتين،مع ) 5
  ) بيضةمؤخرة (غطاء وجنتينون بد) 6
ة       ) وجنتينمعلقة او ساقطة ال   (غطاء وجنتين علوي أو سفلي      شكيمة مع   ) 7  ،Dيمكن ان تكون حلق
  .6-1و أي شكيمة عادية حسب الصورة رقم أ

  برسيتول . د ) 8
  شكيمة فولمر ) 9

  شكيمة فرنسية ) 10
د  أ بالمطاط    ى يكون مغط    أنأي مما سبق يمكن     : ملحوظة • م       ع ل ا .و الجل ة الف ضاضات مع قطع

واد    ن م صنوعة م طناعيةالم ا اص سموح به ريطة ،  م ابق تأن ش ضاريس   تط ع ت سها م  تضاري
  . في الصورموضحةضاضات العال
   .سباقات جائزة آابريلي فقطميسمح باستخدام الكبانات في ) هـ
   ةمعدات اختياري) و
ة في     ويمكن،بضرتخدم لل المسد بما في ذلك الجل،متر) 1( طوله عن دال يزيسوط واحد   ) 1 حمل

  .جائزة آابريللي فقطالحصان و  على مستويات السيطرة
  اإلنجليزية تالممرا  واإلنجليزيةالفروسية  -3
   . يجب استخدام سرج األسلوب اإلنجليزي من أي نوع-أ
   Cavesson يوصي باستخدام شكيمة من النوع المعتمد مع -ب
ذي        ) 1 ة من العضاضات أو             يحق للقاضي أن يعاقب الحصان ال ر تقليدي واع غي ه أن ستخدم راآب  ي

  . أربطة األنف
ة األ) 2 ةحذي ة الرقب ة ذات األاأل  وعالي رات  ربط ستويات المم ي م ا ف سموح به ة م وان المحافظ ل

  .فقط
   . في جميع األحوالالكبانات ممنوعة) 3
  . اختيارية عصي الخيل وط القصير، الس،المهماز) 4
  :فروسية الممرات الغربيةو ة، يالفروسية الغربو، يمقعد الخشبفروسية ال -4
  السروج  -أ

سا  يمكن أن يكون .م السرج الفارس  ئ يال أنيجب   )1 سطح،  و مأ أمل ع   أن يكون   وخشن ال و أمرتف
نخفض  يم سرج الخلف يء بال يج. ال ذف أي ش أنه  إضافة أو ح ن ش ع األم دلي من ن الت ة م ربط
  .يعتيادالسرج الغربي االب فيما يتعلق ،بحرية

  ضاضة واللجام عال -ب
ة    عتعرف ال ) 1 ة باشتمالها   ضاضة الغربي ى قصبة      االعتيادي غ    عل ا طوليبل  .آحد أقصى   سم      21 ه

دني          ين     قطر   بتتكون قطعة الفم من قضيب مع راوح ب ر ميمل 75يت اوت يت  و، سم 3و   ت  ه من  شكل ف
م    قضيب صلية   إلى قطعة ف د أي    ال يجوز     . مف ة     المستوى األ   سفل أ أن يمت م فقي لقطع دا    ،الف ا ع  فيم

م من أ   يسمح باستخدام .ضاضةعملف المربوط بمرآز ال  ال واع  قطع الف ورت  "ن فالت  "و" سويفل ب
  .بالقصبةمربوطا  اللجام كونن يأ يجب ".بولو

ة  و سلسلة من  أ ،يمكن استخدام رباط ذقن جلدي     )2 ام    (ثني دة المعترضة في اللج شريطة أال   )الحدي
  . الحصانىطة على فكتكون منبس أن  و،سم) 1( عن هاعرضيقل 
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   :معدات اختيارية -ج
د الخشبي    فروسية ال   مستويات مر اختياري في    أ هو   )نشوطةحبل في نهايته أ   (الوهق  حمل  ) 1  مقع
  .شوآة السرجب وعند حملها يجب ان تكون مربوطة .الممرات و
ضية يمكن استخدامها) 2 دات الف دة،المع دات الجي ى المع ستخدمة  ال لكن ال يجوز ان تفضل عل م

  .بكفاءة
  . (Stock Horse)في حالة   فقط مسموح بها(Shi, Bell, Skid)األحذية عالية الرقبة ) 3
    الممنوعةعداتالم -د

  نالعنا -1
   (Tie-downs) السفلية ربطةاأل -2
   (Running Martingales)  المضاعفلبابات -3
  لجام السحب  -4
5- (BOSALS)   
   (Cavesson)نف من نوع رباط األ -6
  .آجزء من رباط الذقنالجلد الخام ،  معادن  ال، سالكعة من األاألدوات المصن -7
 .عتمدةالحدوات غير الم -8
  
   

   :االستعراضات -5
سابقات األسلوب الغربي      -أ  Western) الالعبون الذين يقومون باستعراض الخيول في إطار م

Tack Style) و النايلونأ من الجلد ينحبل قيادة مصنوع م رسن واستخدمكنهم اي.  
ول   باستعراض ال  ون  قوم  الذين ي  العبونال -ب سابقات     خي ز سلوب اإل   األ في إطار م نهم   ينجلي  يمك

وانين الفروسية       ( و النايلون   أ من الجلد    يإنجليزإرسن   وأاستخدام لجام    ة انظر ق واع   اإلنجليزي ألن
  .)اللجام المعتمدة

  : Gymkhan  الجيمخانةسابقاتم -6
  وسية  الفرمستوياتجميع السرج مطلوب في  -أ
   الفروسية مستوياتجميع اللجام مطلوب في  -ب
   ةاختياريمعدات  -ج
   Shin, Bell, Skid)(عالية الرقبة  ةأحذي) 1
   (Crops)سياط قصيرة مهماز و) 2
  ممنوعة  معدات -د
   (Lariat/Reata) نشوطةألا) 1
   ةعناأل) 2

  بعض سالسل الشكيمة المسموح بها  من أعلى مربط الرأس إلى حلقة اللجام
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   (Tie-downs) السفلية ربطةاأل) 3
   المضاعف لبابات) 4
  لسحب لجام ا) 5
6 (Bosals        
   (Cavesson)نف من نوع رباط األ) 7
  .آجزء من رباط الذقنالجلد الخام و أمعادن،  أو السالك،األدوات المصنعة من األ) 8
  .عتمدةالحدوات غير الم) 9

  :ةقبسام النين قو)هـ(القسم 
  : عامة قوانين-1
وأنيجب   - أ عفر لا يت ين جمي ى األ)10( الالعب دريب عل سات ت ل خال جل سابقة ق ستة اشهر ال ل ال

   .للمباريات
  .قبول طلبات مسبقةب يسمح ال  - ب
   .ا و آالب المساعدةآالب المعاقين بصري افيما عدرض العرض أ يسمح بدخول الكالب ال  - ت
 .الالعبين لجيادهم والعدة قبل رآوب (tack)الزي مني على أ تفتيش عمل يتم  - ث
ه               - ج م، فإن اد الخاصة به ين للجي ة اصطحاب الالعب ار      في حال سابقة أن يطلب اختب دير الم  يحق لم

Cogginsسلبي النتائج  .  
   . الالعبين على الخيول التي توفرها اللجنة المنظمةجميعيتنافس األلعاب العالميةثناء أ  - ح
د        إذا  - خ اف لتحدي ت آ سماح بوق ن ال د م ة الب ولهم الخاص ين خي ضر الالعب م يح دى  ل ة م مالئم

  .لفارسلالحصان 
نهم من        ون في مواقع استراتيجية    ع يقب ةقبسام مدير ال  بلمعينون من ق  ن ال والمراقب  - د ة تمك   من الحلب

  . بدون مساعدين الذين يتنافسونلتصرف في حالة الطوارئ بالنسبة الالعبينسرعة ا
د        - ذ ا طلب    إذا –قرار الطبيب البيطري المعتم م    ه م ق    – الحك ا يتعل ة    فيم ا      بحال الحصان يكون نهائي

راره    التي  مستويات في ال ة وشح األ  و ات الميدالي منح ألغراض ا ق ك،   . يطلب فيه دا ذل ا ع ن إ ف فيم
   .قدرة الحصان على المنافسةب  فيما يتعلقخذان القرار النهائيتمدير الفروسية ي  وقاضيال
دها اإل  ،والأ باإلنجليزية مستوياتوامر الأ تلقي إن أمكن،   - ر سية وبع تم استخدام   بانية،س  ثم الفرن  وي

ا ا استخدام بط  اأيض يمكن   .شارة للمعاقين سمعيا  لغة اإل  ين شارة لال   اإل تق اقين سمعيا    عب   حتى  . المع
   :التالييتم تصميمها على النحو  دولية يجب اإلشاراتتكون 

1= WALK   2= SIT TROT/JOG     3 = POST TROT   
   O = (HALT( الدولية للتوقف اإلشارة    –REVERSE=  0 سير =4
وم وي  اشكورود  و  أفي حالة حدوث اختالف       - ز ضاة، أو مشرف        مسابقة سئول ال  م  يق شارة الق باست

  .ايكون قرارهم نهائيهؤالء . أو لجنة قوانين ألعاب الفروسية/و المسابقة،
دان -  س اءةم اع افسالكف ة المتن ي عقوب سبب ف ان إذاال إ ، ال يت ي آ ة الت ى األبالدرج ؤثر عل داء  ت

  .قاضيي الأ في هذه الحالة يمكن فرض عقوبة حسب ر.المطلوب
ولي عب ال الال -  ش ذي) Down Syndrome(منغ ري  وال ود الفق ن اضطرابات العم اني م   يع

(Atlanto-axial Instability) ية   ال ة الفروس ي رياض شارآة ف ه بالم سمح ل ن ل . ي د م لمزي
سم    ، عن هذا الشرطغاضيلتفيما يتعلق با  جراءات  اإل المعلومات و  ادة الق ة الم  – ل( برجاء مراجع

 ). و– 7
  

  مصطلحات  معجم ال-ص
ة    ، و ذلك  نها هنا ترد معرفة   أال  إ ، تكون العديد من المصطلحات مستخدمة بشكل عام       قد  لتوفير الدق

  . الحرآةأثناء الحصان خواصفي استخدام الكلمة التي تصف 
   .جانبياتشير إلى ثني الحصان : (Bending the Horse) ي الحصانل -1
   .يقاع إلى وضوح اإلريشي: (Cadence) الخطوة يقاعإ -2
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ام و   األ ىإل تمدد الحصان  إلىشير  ي: (Contact) االتصال -3 يلة اتصال مع      هقبول  م  للجام آوس
  .الفارس

ة   -4 وط القطري د : (diagonals)الخط سر عن ر األي ب القط ى   أن يج سا عل ارس جال ون الف  يك
سرج  ى األرض، و ال ة عل سرى األمامي ساق الي ون ال ا تك دحينم ون ن أيمن يجب  األ القطرعن يك

  .رضمامية على األ األى اليمنالساقعندما تكون السرج على الفارس جالسا 
اء -5 ى :(Flexion) االنثن شير إل سبة للحصان ي ي المفاصل وث بالن ساق  ن خصوصا مفصل ال

  .والفك
ة  -6 ة الحرآ ن   :(Freedom of Movement) حري ذي يمك د ال ي الح صل أ تعن ه إن ي لي

صان لأل طة مفاصل  الح ام بواس ه م ال  ه،آتفي  وينالخلفيفخذي ن خ وي و لم دفاع الحي ه نيول االن
  .المقاومة  و،ثار المعوقة للحرآةمفاصله الخالية من األ

دفاع -7 دفع لأل :(Impulsion) االن و ال ام ه رن   نفاإل. م دد الم ي التم ول يعن سبة للخي دفاع بالن
ى    للحصان   األ    األمن عل ا ب ة   مع ثني مفاصل األ     ،ردافرض بادئ ة     ل ،رجل الخلفي يصل في النهاي

ة  في الخطوة ال     يريمام بدون اندفاع     األ إلى للتقدم   النزوع. حيوية  طاقة و  آلها مشية   إلى ى   قائم  عل
ة للخلف      أ ،رجل الخلفية حرآة األ  ر من الحرآ دفاع فيجب    ي لكي  .آث  يكون الحصان   أنوضح االن

  .ن يتحرك باستقامةأمام آما يجب  األإلىمستعدا للتقدم 
دد    هي التم  :(Lengthening of Stride) إطالة الخطوة -8 ى التم دائي عل سم    و،رين االبت تت

ة في طول الخطوات            ،  bitـ  الاستقامة مع قبول     بتحرك الحصان بهدوء و    ادة فائق ار زي  إن.  وإظه
  .و ال توجدأ توجد أنأي أو آل سمات التمدد الحقيقي يمكن 

ة ال -9 در    :(lightness) خف اقة و   ة تظهر من خالل ق ى التحرك برش ة   الحصان عل هي   و؛خف
  .حرية الحرآة  واتزانو  ؛ندفاع اال و؛ليونةال عنتنتج 

ساعدة -10 ائل م ل  : On the bit) (التحرك بوس ساعدة يتقب ائل م ستخدم وس ذي ي الحصان ال
ة     ع م  ا خفيف تالمسا ام دون مقاوم ك يظهر     و ، اللج ى الفك و     ذل ريب    عل ساق الق ارس   يال د الف  .ن من ي
الوة ى ع ك، عل رك    إ فذل ي يتح ارس آ ساعدات الف ل م صان يتقب ام  لألن الح طةم امبواس  . اللج

ر      رك بظه ساعدة يتح ائل م وط بوس صان المرب ر هالح ين مظه ة  ا الل دم مقاوم رات    ع اء الفت أثن
ارس       و االنتقالية، ى        ية وضع  .يبقي خاضعا للف د عل ساعدة يعتم ل بالوسائل الم دما يقب  الحصان عن
ا    تدريب  الضافة إلى درجة     باإل ،التوافق ى    الحرص يجب   . التي حظي به يم  عل ة الحصان     ح تقي رآ
ان  ييم عند تق،ليس فقط حرآة الرأس  و،بالكامل ى وسائل    ما إذا آ ساعدة   الحصان عل  On theم

bitال  أم. 
شير :(Position) الوضع -11 ى ي ي يإل ة الت ا الحصان، الوجه ق نظر إليه ي العن اء ل  يمكن فأثن

انب    تغيير   سر أو األ    األ ينوضع الحصان إلى الج ارس ظل عين          بحيث     ،يمن ي ري الف  الحصان و  ي
  .نفس جانب الوضع الذي يثبت الحصان عليه على انذل المنخاره

اع  إلى يشير   :(Regularity)االنتظام   -12 شيه الحصان حسب تعر      اإليق ا ي المتكرر في م  أو ،فه
  .يقاع اإلانتظام إلى
ة الموسيقية     هو ، ببساطة .قدام األ وقع ترتيب هو   :(Rhythm)اإليقاع   -13 المشية  (لمشية   ل  النغم
   .)ضربات 3الغار ـن ا المضاعف الخفيف ضربتـ ضربات 4

ة الو القدرة     الذهني  االستعداد و ه :(Submission) الطاعة / الخضوع -14 اع  للحصان ال   بدني  تب
ارسإ ة و  .رادة الف ين المقاوم تالف ب يح    االخ ن توض صيان يمك ى هالع الي  عل و الت اوم: النح  يق

ة  انعدام إظهار  معالفارس   بدنيا عند االستجابة للوسائل المساعدة الخاصة ب       الحصان  الحرآات  ليون
  .عمدالمت بينما العصيان يتضمن الهروب ،المرحلية

ى            :(Suppleness) الليونة -15 ة عل درة الحصان البدني ي ق سلس    تعن ل ال وازن    ل التحوي نقطة الت
ام ولأل ف  م ضا للللخل انبو أي ك  ين،ج ة و ذل صلب أو مقاوم تجابة    . دون ت ي اس ر ف ة تظه الليون

ام    ألدوات المساعدة الخاصة   سة  الحصان السل  ارس   بلج اح الحصان و             الف بح جم ه من آ التي تمنك
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ر  ضا  وياته،وضعتغيي دم و   أي ودة بالق ادة الموج ائل القي تجابة لوس د االس يم .المقع تم تقي ة ي  الليون
  . االنتقاليةمراحلال أثناءبصورة أفضل 

رار اإل  -16 دل تك اع مع ه ، (Tempo)يق ي ال يعإال أن سرعةن سر.  ال ي ال دد عة تعن ال األع / مي
اعة ا  و، س ي م ن ه ه يمك واء تحقيق الل  س ن خ ادةم رار  زي دل تك اع  مع سافة  أو اإليق ة م  إطال

  .لخطواتا
ا            :Halt) (التوقف -17 ستقيما  كا حر  دون عند التوقف يجب على الحصان أن يقف منتبه ن  أ  و ،م

ع أرجل        ة  األ هيكون وزنه موزعا على جمي ا  ه   و ،ربع ده من خالل          ي و م وازي مكن تحدي  زوجي   ت
  .هما البعضرجل مع بعضاأل
اه    :(Reverse)تحرك في االتجاه المعاآس     ال -18 تم في      أيجب     و ، هو تغير االتج ا إن ي د  هتج  ا بعي

  .القضبانعن 
أن   و ه،تبع ذي ي  منحني الخط ال   في اتجاه  ه يعدل الحصان ميل جسم    نأيجب  عند تغيير االتجاه      ) أ

ارس دون    و الجسم يحتفظ بليونة  ر في الخطوة أو اإل    يتبع توجيهات الف ة أو تغيي اع  أي مقاوم  أو يق
  .السرعة

  : عند تغيير اتجاهه اإليقاعيجب أن يحافظ الحصان على إيقاع الخطوة و ) ب
دء في المضاعف         Diagonalsتغيير الخطوط القطرية     -1 د الب ل الفرسان عن  يجب تنفيذه من قب

  .                                                 ءالبطي
  .ر المسار يمكن اعتراضه بالمضاعف البسيط أو بالتحليق عند بدء تغيير القفزةتغيي -2
ه         يتم بموجبه إيقاف   يعني تغيير    Interrupted عتراضاال -1  الحصان على ثم بعد ذلك يطلب من

  .الصحيحالقفز في نفس المسار 
م   ، إلى السير أو المضاعف الخفيف       إعادة الحصان   بموجبه يعني تغيير يتم   Simpleالبسيط   -2  ث

  .القفز على المسار المقابل فيما اليزيد عن ثالث خطوات
 في نفس    األمامية و    الخلفية اته الحصان لخطو  يتم بموجبه تغيير  يعني تغيير    Flyingالطيران   -3

  .الوقت
ل -19 ة المراح وة و  :Transitions االنتقالي ر الخط ي تغيي سرعة  تعن ذها   ،ال ب تنفي ث يج  حي

سرعة  ات مسة وسالبلكن و ب ة دون حرآ ى  يجب .فاجئ سيطرة عل تم ال اظ  و،الحصانأن ي  الحف
  .عة الصحيح ض ووئه،دعلى ه

 ض ـ تقييم المستويات 
  : ستويات تقييم جميع المعند متساوية تاعتبارا )ما أمكن(يكون لهالنقاط التالية ا -1
  .إتزان الفارس  ) أ
   .) ظهر الحصانىعل(جلوس الفارس آيفية  ) ب
 .استخدام وسائل المساعدة ) ت
  . اتباع التوجيهاتالقدرة على ) ث
  .  قواعد السالمةلحلبة وا ات و سلوآياتدبيأ  ) ج
   .السلوك الرياضي  ) ح
صان ال    ) خ ه أداء الح ا يبين سب م ائج ح تم  النت ي االي ذها ف ى أخ ار عل اليب  عتب وق األس و يف نح

  .هاتحقيق في المتبعة
  :ينجليز اإلاألسلوب ـوضع الفارس  -2
ريجب أن  ) أ ارس يظه ه، الف ة  براعت ز آيفي ث تتمي ه وجلوبحي ذلك س داه  آ هوليبالي ة،ن   و و الخف

  . طارئظرف أي واجهإذا ما و السيطرة التحكم بنطباع االيعطي 
ع األ  ) ب يالوض ان أل   :ساس ون العين ب ان تك صبينالكتف  و،ىعل يج فان منت زء   و، للخل الج

دم    .انحناءتصلب أو   دون  العلوي من الجسم مستقيما      ة            أصابع الق ة متوافق  يجب ان تكون في زاوي
دام مرن  احل األوآتكون ن أ آما يجب ،الفارسوضعية مع   ة و ةق دام أل األ  الحرآ ا يجب   ، سفل ق آم
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سرج   خلف الحصان و مس مع كون الساق في حالة تالتن  أ ل  حزام ال سنبك يجب أن يكون    .  بقلي ال
  .ال يربط بحزام السرج متصال بقدم الفارس و

يال و   تينعد ابمتكونا  ت يجب ان     :دانيال  ) ت ام    أ  قل ا مفاصل األ     ،صانالح آاهل   م صابع فتكون     أم
م الحصان      ي درجة داخل الوضع الرأس )30(بزاوية   ستقيم من ف ى  على خط م ارس ي آوع إل .  الف

ام  سير  طريقة إمساك   سبة أل   و،ةاختياري اللج ى أي وضع      بالن يمكن ان تكون عل ام ف شوطة اللج  ،ن
  .في نفس الوقتيجب اإلمساك بها اللجامات سيور جميع غير أن 

  ناء الحرآةالوضع أث  ) ث
عن الوضع مائال  يجب أن يكون الجسم ،القفز وجلوسا، المضاعف الخفيف   و،أثناء السير

مام أو في  المضاعف الخفيف يكون الجسم مائال لألثناء أ.أو مطابقا لهبقيمة درجتين، الرأسي 
  . فيجب أن يوجد نفس ميل وضع المضاعف الخفيف،حالة القفزلبالنسبة   و،الوضع الرأسي

            
  

    

  
  

          
   ي الغرب الرآوب-وضع الفارس  -3

 
 التوافق  و،أداء الحصان  و،نياليد وضعية وآيفية الجلوس،  على فرسانيتم تقييم ال ) أ

Appointmentللفارس الحصان  بين الحصان و الفارس، و مدي مالئمة.  
  الوضع األساسي  ) ب

 و ،فارس في وسط السرج يجب أن يجلس ال. مرنا و،حا غير متوترريتسيجب أن يظهر الجسم م
 فخذين،ال الكتف ومنتصف ذن إلى األ مستقيم من خط رأسين  تشكالبحيثن يتكون رجاله معلقت
 فيجب أن يكون قصيرا بدرجة تسمح ، بالنسبة للسنبك.جزء الخلفي للكعبين الهحتى تالمس أرجل

 ،في الرآبة مع وجود انثناء طفيف أصابع القدمين،أدني من مستوي أن تكون على ب كعوبلل
 ،قدام فيجب إدخالها في السنابك بالكامل بالنسبة لأل. مباشرة تحت الرآبة القدمينصابعأ استقرارو

األسلوب  بفروسية ةالخاصفي السروج  يختلف حجمهويجب االهتمام بعرض السنبك والذي 
وزن الحقيقة فان  في البينما فإن القدم تبدو آأنها بداخلها تماما، إذا آانت السنابك عريضة .يالغرب

اللجام بمسكتان متكونا أن  ، فيجبذرع الفارسأل بالنسبة .يكون محموال بأآمله على باطن القدم
 فيكون في خط مستقيم مامي و بالنسبة للذراع األ،سفلأل  للخلف ومائلةاألآتاف   و،بطريقة سلسة

 خط مستقيم من الكوع في عند الكوع اثنيناللجام مسير بالممسك ذراع ال  يكونحيثب ،مع الجسم
  .إلى فم الحصان

ن تكون أ يجب .يدي يتم تغيير األاللجام والسير يجب استعمال يد واحدة لالمساك ب ـ يدياأل  ) ج
أذن االستناد باليد على . ة منها قدر المستطاعبري ق أعلى أذن الحصان واللجام حيطة بسيراليد م

مال اللجام الثنائي حيث تقع أطراف اللجام ستعاعند . الحصان يعتبر مخالفة يعاقب عليها الفارس
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 يسمح بوضع أي ال. وضع إصبع واحد بين اللجام الثنائيب سمحيإنه على نفس جانب يد اللجام ف
 بصورة عادية أو عندما تكون نهايات اللجام الثنائي ممسوآة بيد ه بين اللجام عند استخدامإصبع
 لكن ،اختياريا باللجام يكون اإلمساك في ةخدموضع اليد غير المست. اللجامالممسكة بيد الغير 
 سمح  ي.جسم الفارس طول الوقتل في وضع مستقيم ومرتخي بالنسبة ، حرة الحرآةإبقاؤهايجب 

 مع ، وضع اللجامآذلك تعديل و،ائي آي يمنعه من االهتزازن اللجام الثبطرفك امسباإلللفارس 
 .باللجام من اليد الممسكة ترمنتيس) 41( يكون على مسافة األخذ في االعتبار أن

ما لم (  أن يجلس الفارس في وضع المضاعف وليس وضع الثبات يجبالحرآة ـ الوضع أثناء  ) د
 جميع . أثناء القفز يجب أن يكون الفارس قريبا السرج.)قوانين التقسيمفي  ينص على غير ذلك

 هو وزن الفارس  تحركو ، باستعمال الوسائل المساعدةم التحكم فيهاتيحرآات الحصان يجب أن 
 .ستحب غير مأمر

  

  
  
، أو المرافقين السائرين  الخيولالقائمين على رعايةلمساعدة غير المسموح بها من ا تلقي -4

Sidewalkersتستوجب توقيع جزاءات    
التدخل بصفة  أو ايه شفالفارسه يوجبت ال يسمح لألشخاص المتواجدين إلى جانب الفارس  ) أ

  . الطوارئتاالحإال في  )بدنية( مادية
 اهتماما و معاملة  البدنية الحادةاإلعاقة و أو ذوا أو بصريا سمعيونعاقلم الفرسان ايمنح ) ب

  .خاصة
 ، أو راصدينSidewalkers، أو مرافقين سائرين  للخيولآرعاةعمل بال للمدربين ال يسمح ) ت

 .التحكيم  أثناءهملالعبي
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  :Prix Caprilliمرحلة الترويض و  -5
 فان لكنتيجة لذ . مع قدرات الحصانالتناسق البدني رتطويو تالهدف من الترويض ه  ) أ

نحو حريصا على   و منتبها وو واثقا من نفسه،لينا ومتجاوبا  الترويض يجعل الحصان هادئا و
 يستجيب طواعية ا بأنه يعطي الحصان انطباعلكبذ  .ههات فارسيق فهم آامال لتوجيحقيمكنه من ت

  . لسيطرة الفارس تمامايخضعفإنه  انتباهه،و مع ثقته و  ، هو مطلوب منهلما
 الحصان للوسائل إلخضاع يجب بذل جهد ، فترات التوقفحتى حرآات،أثناء جميع ال  ) ب

 فانه أثناء ،الفارس  نتيجة للعمل المتواصل والدءوب بين الحصان ولك ذآان  لما.المساعدة
تفاهم لحد األدنى من الا وجود إن فه الخاص ـيسمح للفارس برآوب حصان حيث الـ المسابقات 

 سوف يتم خضوع الحصان الخاصة بمجمعةنقاط الال  معاملقيمةإن .  يكون مقبوالبينهما
تأثير الوسائل  صحة و مدي  و آيفية جلسته، أما القيمة الخاصة بوضع الفارس و،تخفيضها

  .المساعدة فسوف يتم زيادتها
ن يكون الرأس لألمام في  أ وى ألعل أثناء التوقف يجب رفع العنق مع رفع الساق-التوقف -ت

  .وضع رأسي نسبيا
سلس   خفيف وتالمس  في حالةOn the bitالمساعدة أثناء وجود الحصان تحت الوسائل  -1

ليه من إمستعدا للتحرك عند صدور أدني إشارة  ن يكون سلسا وأيجب إنه  ف،مع أيدي الفارس
  .فارسة

   : السير التاليةأنواعسوف يتم قبول  -ث
   :)Working(ي العمل -1
متساوية و  خطوات فيهدوء   حيث يسمح للحصان بالسير بحيوية و،غير مقيد سير منتظم و ) أ

  .نيماميتاألالقدمين  أثار يةتغطبن ي الخلفيتقدمينالشرط قيام  ة، بأرجله األربعمحكومة
  . مع فم الحصان متصل خفيف وتالمسيجب ان يحافظ الفارس على   ) ب
  :)(Medium  المتوسط-2
واثقة حيث تلمس  الذي يكون بخطوة متوسطة و  و،غير المقيد ح بالسير الحر المنتظم ويسم  ) أ

  .تينمامي األينمام آثار القدمأرض القدمان الخلفيتان األ
  . مع فم الحصانمتصل خفيف وتالمسيجب أن يحافظ الفارس على   ) ب
  :)Free(الحر  -3
 هعنق  وهسأالكاملة في خفض رسمح للحصان بالحرية ت االسترخاء التي خطواتالسير الحر   ) أ

  .مع التمدد
   :التالية Trots المضاعف الخفيف أنواعسوف يتم قبول  -ج
  :Workingالعملي  -1
 هتقدمو  ، مع بقائه تحت الوسائل المساعدةسليم التي يتحرك بها الحصان في توزان الخطوة  ) أ

رقوب حرآة الع"ح لصطن م إ.hock action العرقوب  جهةمرنه من بخطوات مستوية و
عني أهمية االندفاع ينما إ ، ال يعني أن هذه المجموعة مطلوبةgood hock action "الجيدة

 . الخلفيةاألرجلالناشئ عن حرآة 
  
   :Mediumالمتوسط  -2
 مع وجود اندفاع ،معتدلة بخطوات حرة و" رةااستد" أآثر في وقعمام يتحرك الحصان لال  ) أ

  . الخلفيةاألرجلظاهر من 
 هسة في وضع متجأن يبقي تحت الوسائل المساعدة حيث يكون رأ بيسمح الفارس لحصانة  ) ب
  .العنق في نفس الوقت  وللرأس مع خفض طفيف ،مام قلياللأل
ن تكون الحرآة متزنة  أ و، من االستواء مستطاعقدرأآبر يجب أن تكون الخطوات على   ) ت

  .وغير مقيدة
  : التاليةcanters  القفزاتقبولسيتم  -ح
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  :workingالعملي  -1
ن يبقي الحصان تحت  أ و،إتزان مالئمفي  يتحرك بها الحصان خطوة التيبر القفزة هي التعت  ) أ

 . العرقوبة صادرة منمتزن خفيفة و وية وساخطوات متبمام  إلى األاتحرآمالوسائل المساعدة 
 ةأهمينما تعني إ ة،جودة القفزنفس ن هذه المجموعة تتطلب أ ال يعني "العرقوب الجيد" المصطلح

  .رجل الخلفية حرآة األعناع الناشئ االندف
  :Mediumالمتوسط  -2
رجل  مع وجود اندفاع من األ،معتدلة متوازنة و مام بخطوات حرة و األإلىيتحرك الحصان ) أ

  .الخلفية
 مع ماملأل مائال هن يكون رأس أو، ن يبقي تحت الوسائل المساعدةأ بهيسمح الفارس لحصان) ب

  .س الوقتالعنق في نف  وللرأسخفض طفيف 
  وسائل الفارس المساعدة   وضع-خ
  .الفارسقبل  من واضح جميع الحرآات دون بذل جهد داءيجب أ -1
الجزء العلوي من الجسم  .ثابتتانيجب أن يكون الالعب في حالة إتزان جيد وان تكون قدماه   ) أ

بعضهما البعض أو مع  معن تكون يداه منخفضتان دون تالمس أ و،حرا يجب ان يكون سلسا و
 حيث ،بين من الجسميان فيكونوا قرذراعال  أما الكوع و،بهام يكون أعلى نقطة اإل.سم الحصانج

استخدم وسائلة المساعدة دون   و،حرية الحصان بسالسة و يتمكن الفارس من متابعة حرآات
  .بتلقائية

لجام أثناء السير بو  حلبة السباق عند مغادرة إال أنه  هو أمر إجباري،ا اليدينترآوب بكلال  ) ب
يمكن للفارس حسب رغبته ان يرآب الحصان بيد إنه  فالحرآات المطلوبة،كمال ستطويل بعد إ
 .واحدة فقط

  
  
   : وتقييم االختبارات تنفيذ-د
 :Calling Testsالنداء على االختبارات ) 1
  .قراءتها أو النداء عليهاجميع اختبارات األولمبياد الخاص يمكن  ) أ
 قراءة النداء على ىيكون مسئوال عن إيجاد شخص يتول بالمدر فإنإذا تم إعالن االختبارات   ) ب

  .صلية االختبار بلغة الالعب األأيمكن للمدرب أن يقر  في األلعاب العالمية.االختبار
  ".لجزاءات الخطأ" من التعرض  الفارس يعفينوع الرآوب الالخطأ في إعالن أو التـأخير   ) ت
  .مرة واحدة فقطآما هي مكتوبة  االختبارات يقتصر على قراءة الحرآة إعالن ) ث
  .بها مساعدة غير مسموح يعتبرالمعلن قبل ضافي للحرآات من التكرار اإل -1
و يستوجب   للفارس،أي شخصقبل مساعدة من ال يسمح ب ال،عتبارات السالمةفيما عدا ال -2

  .االختبار إلغاءحدوثها 
   :التحية) 2
تدلي ي  اآلخر مع جعل الذراع،احدةعند أداء التحية يجب أن يمسك الفرسان باللجام بيد و  ) أ

  .بسيطة ءةانحنافي س أرال ثم إمالة ،طول الجسمبارتخاء على 
  :الصوت) 3
 يعدتحريك اللسان مرة واحدة أو عدة مرات الطرقعة ب أو ، الصوت بأي طريقة آانتخداماست  ) أ

 ذلك حدثيلحرآة التي ا  على األقل من إجمالي درجات خصم نصف درجةيستوجبخطأ جسيم 
 .خاللها

   :األخطاء) 4
 همل أداءأن ي  الخطأ أومنعطفن يأخذ الآأ" ( مسارخطأ  "بارتكاب الالعب في حالة قيام ) أ

 يقوم الحكم . الصفارةإطالق فان الحكم يحذر الالعب عن طريق دق الجرس أو ،)إلخ .. ماحرآة
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 ثم ،ة ثانيةار مربلنقطة التي سيعاد عندها االختا – عند الضرورة –باإليضاح لالعب أيضا 
  . الحكم بترك الالعب آي يستمر بذاتهبعد ذلك يقوم .تنفيذهاالحرآة التالية الواجب 

 قد يتسبب فين دق الجرس إ ف،"مسارخطأ  "ارتكابفي بعض الحاالت عندما يقوم الالعب ب  ) ب
لحكم أنه يقرر دق الجرس لن إالحاالت فمثل تلك  في . دون ضرورة لذلكداءاأل استمرار إعاقة
  .دمهمن ع
 م ال،سواء تم دق الجرس أ، "مسارخطأ "ن آل إ الخاص فاألولمبيادبالنسبة الختبارات  ) ت

  الطرق التاليةواحدة من  جزاء بتوقيع يستوجب
   . يتم خصم نقطة واحد: أول مرة -1
   . يتم خصم نقطتين: ثاني مرة -2
   . نقاط4 يتم خصم : ثالث مرة -3
  . نهاية السباقحتى ءدااأل ه فيار يتم استبعاد الالعب بالرغم من استمر: رابع مرة -4
عدم   أو،مثل زيادة المضاعف الخفيف بدال من الجلوس" ( اختبارخطأ "الالعب   ارتكابعند) ث

 ."مسارخطأ " جزاء ته بتوقيع نفسفيجب مجازا) لخإ.. إمساك اللجام بيد واحدة عند أداء التحية 
 بطريقة خالف ما هو مذآور أدائهة  ينطبق على الفارس الذي يغادر الحلبة في نهايءالشينفس 

  .باالختيار
  .م يالحظ الحكم الخطأ فان الالعب يستفيد بميزة الشكلإذا   ) ذ
  عليهاحصلييتم خصم نقاط الجزاء المذآورة بتقارير الحكام من إجمالي النقاط التي   ) ر

  .الالعب
  :اربتقييم االخت -ذ

 سواء آان األداءة أداء الحرآة ن تحدد أوال حقيقأالخاصة بكل حرآة يجب ) الدرجة(العالمة  -1
   .)فما فوقخمس درجات  ( مرضية أو بصورة ،)فما دونأربع درجات  (مرضيةبصورة غير 

جنب  يااللتزام بها فقط إذا آان عدم  التقييم،صراعنأحد ) المعتدلة(يجب ان تكون الدقة  -2
ها في ؤحلبة يجب أدا بالحدد سلفا تنفيذها في مكان متعينالحرآة التي ي.  صعوبة الحرآةالفارس
  .المكانذلك جد جسم الالعب في اوت حال

  .يمكن معالجتها بصورة خفيفة من قبل الحكمإنه ففقط مرة واحدة لاذا ظهرت مشكلة  -3
 ،الحصانقبل  على التوتر أو المقاومة من تعتبر دالئل  تعتبرهز الذيل سنان واألالعض على  -4
 بجانب درجات تظهر فيها تلك الدالئل،آة  آل حرعند تقييميجب وضع هذا في االعتبار  و

  .التجميع واالنطباع العام
 يتم فاغرة أفواهها أو تؤدي الحرآة ، Bitتتدلي ألسنتها خارج الشكيمة لخيول التي ا -5

  .استبعادها
جزاء عليه نما يوقع إ ، استبعاده يتم في حال سقوط الحصان أو الفارس فان الفارس ال -6

  . درجات التجميع واالنطباع العاميخصم من وأيضا ،حرآة تنفيذ القبلط و السق،الوقت
 خارج السور أو الخط المحدد األربعةرجل األ خروج(الحلبة عن  الحصان خروج في حالة -7
 إمكانية حتى لو آانت هناك فانه يتم استبعاد الالعب  أثناء تنفيذ االختبار،)لحلبةمحيط ال
  .النهاية حتى األداء ه فيستمرارال
ار يتم ب ما هو مذآور باالختتخالفادر الحلبة في نهاية السباق بأي طريقة أي العب يغ -8

  .مجازاته على هذا الخطأ
  .tied down ألسفلألسنتها معقودة  و  الخيول التي تدخل الحلبةاستبعاديتم  -9

 أو من أي نقطة جديد،ح لالعب بإعادة البدء من اسمالار أو بف االختايقالحق في إللحكم  -10
  .ارباالخت العتراض سير يتؤد ظروف غير معتادة وذلك في حالة حدوثار باالختمناسبة أثناء 

 أو صافرة  جرسانطالق من ثانية )90(الذي ال يدخل الحلبة خالل ) الفارس(الالعب  -11
له قبل إشعاره بمدة ال تقل ي فارس بالدخول قبل الوقت المحدد يطالب أ وال. استبعادهالبداية يتم 

  . نصف ساعةعن
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تكون ن أ يجب  االنتقالية من حرآة ألخرى التي يتم تقييمهاالفترات  ، حرآاتجميع ال -12
 حيث الصفر أقل  ،10 من صفر إلى درجات يتم وضع . في سجالت الحكممرقمة من حيث القيم

 أي شئ عملي من الحرآة تنفيذيعني أنه لم يتم مما "  تنفذمل" للحرآة التي منحي عالمة و
  .عني أعلى درجة في األداءتف 10 الدرجة أما ،المطلوبة

  : النحو التالي الدرجات يكون على تسلسل ) أ
  ممتاز      درجات10

  جيد جدا           درجات 9
  جيد            درجات8
  جيد نسبيا           درجات7
   يمرض          درجات6
  آاف          درجات5
  غير آاف         درجات4
  نسبيا ضعيف         درجات3
   عيفض         ة درج2
  ضعيف جدا               ة درج1

   تنفذلم         صفر 
 منحها معامل متكررة يمكن الوأصعبة الحرآات ال شأنها شأن بعضعالمات التجميع  -13

  :ه فيما يليئتمنح عالمات التجميع بعد ما ينهي الالعب أدا. حسابي
       الخطوات -أ
   االندفاع -ب
   سيطرةال -ج
  .ستخدامه للوسائل المساعدة واآيفية جلوسه وضع الفارس و-د

 تتم أنوالتي يجب ( عالمات التجميع منححكم ب لآبعد قيام   وة، حرآبتنفيذ آلبعد القيام  -14
  .يتم تمريرها إلى القائمين على احتساب النتائجم ا فإن تقارير الحك،)سليمة اعتباراتحسب 

  .اتجميعه ثم يتم ، أمكنحيث معامالتها الحسابية، العالمات في ضربيتم   ) أ
  .حكمونة بسجالت آل ديتم خصم نقاط الجزاءات الموقعة بسبب أخطاء التنفيذ الم  ) ب
  .النقاطتجميع إجمالي خالل ن مجمالي نقاط التقسيم حصول على إيتم ال  ) ت
  .التقسيممتطلبات ب يفيجمالي ن اإلأآثر من حكم فإفي حالة وجود  -1
 بطريقة مستقلة علنتن أو أآثر فإن النقاط التي يمنحها آل حكم يد حكمو وجفي حالة -2

  .تيجةباإلضافة إلى إجمالي الن
 أما ،في جميع المسابقات يكون الفائز هو الالعب الذي يحصل على أعلى عدد من النقاط) ت

  .دواليكهكذا   في عدد النقاط وهالفائز الثاني فهو الالعب الذي يلي
 فيعدد من النقاط حصل على أعلى ي التساوي في عدد النقاط فان الالعب الذي ةفي حال) ث

  .هلالنطباع العام يعلن فوز
قيامه  بعد ، و ذلكر الفائزيقرت عن مسئوال الحكم يكون ،نقاط االنطباع العامفي   التساويعند) ج
  . إن رأي ذلكالتعادل اعتماديقرر أن  و له ،مراجعة سجلي النقاطب
  :Prix-Caprilli -ر
 الواردة قوانين إعالن االختبارات أنظر(ار على الالعب بقراءة االخت/ إعالن يمكن  -1

   .)ضبمسابقات التروي
 مالم Risingائما  أما المضاعف الخفيف فيؤدي ق،workingالعملي يؤدي السير على أنه  -2

  .لكذينص على خالف 
آما هو  درجات )10( آل حرآة من حرآات االختبار تمنح من صفر إلى – احتساب النتيجة -3

  . العاديةيضالترو ختباراتبالنسبة ال الحال
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   القفز –الجزاءات  -4
  خطأ) 2(         الحواجزإسقاط -أ
   أخطاء )3(   جريال استمرار/  رفض أول -ب
   أخطاء )3(   جريال استمرار/  رفض  ثاني-ج
                       حتى إذا استكمل تم استبعاد الالعب ي    جري ال استمرار/  رفض  ثالث-د

  .تنفيذ الحرآة حتى النهاية                                          
   المسارأخطاء -5
  نقطة جزاء        خطأأول -أ
  نقطتي جزاء              خطأ ثاني-ب
   نقاط جزاء أربعة       خطأ ثالث-ج
  .حتى النهايةحتى إذا استكمل تنفيذ الحرآة الالعب يتم استبعاد                 رابع خطأ-د
  
  نقطتي جزاء   استخدام الصوت   -هـ
 ،يتم تسجيل النقاط في تقارير الحكام بالنسبة لكل حرآة مثلما هو متبع في اختبارات الترويض -6

  .المحرزةآما يتم خصم نقاط الجزاء من إجمالي النقاط 
   :الفروسية -3
أي فارس .  أثناء جميع مراحل المجموعةmountالحصان نفس بفظ الفرسان تيجب أن يح: عام ) أ

و  الحلبة من ه يتم استبعادفي من السيطرة على الحصان الخاص به،يخفق في إظهار القدر الكا
  .لمجموعةل يةتأهيلالمسابقات ال من بالتالي

 إدارة  قبل منخصصسالمة الالعب للخطر بسبب الحصان الم  صحة وفي حالة تعرض -1
  .هن المدرب يمكن أن يطلب تغييرإ ف، أو من خارج برنامج التدريب الخاص بالالعب،المسابقة

ضمن ذلك  أن يكون أو لك،طلب الحكام ذ  بدخول الحلبة فيما عدا لورافقين يسمح للمال -2
  .متطلبات المجموعة

توجيهات تدريبية من خارج سور / م أي مساعدة خارجية يقدت في حالة توقيع جزاءاتيتم  -3
أغراض ، الخاصة ب وسائل االتصال اإللكترونيةيحظر استخدام . الحكمرأيحسب و ذلك  الحلبة،

  .فراد خارج الحلبةاأل  بين الفرسان و،خالفة لتدريب وا
االستمرار له  حقيإنه  فسقوط الحذاء من أقدام الفارس،أو للكسر  جهاز تعرض أي ةفي حال -4

  . من الحلبة بناء على طلب مدربهالخروجأو 
   :تقييم المجموعة  ) ب
 ة على التحكم والقدر  و، يدي وضع األ و، الفارسآيفية جلوس في ضوءيتم تقييم الفرسان  -1

بما يفوق  يجب أخذها في االعتبار  أداء الحصان الالبادية فينتائج ال .بالحصاناالستعراض 
  .في تحقيقها أسلوب الفارس

) أ(المستوى  نرسا ف. بتقييم مجموعات الفروسيةةما يلي هو مواصفات المجموعة الخاص -2
تم يالخاصة بكل مجموعة و   للعبة،االتحاد الوطني دون أي تعديل على قوانين مطالبون بالتنافس

  .االمشارآة فيه
   : روتين المجموعة والتوقعات– اتجميع التقسيم  ) ث
يدور جميع الفرسان حول الحلبة في آال االتجاهين بجميع الخطوات المطلوبة ضمن  -1

  .الحكمأو بصورة فردية حسب طلب / المجموعة و 
  .متقسيم آل منهليقوم الفرسان بأداء الحرآات المناسبة  -2
  .خيولهم الفرسان اعتالءيطلب من جميع  -3
مدير   مالئمة يحددها الحكام واختبارات ة أيتنفيذيمكن أن يطلب من جميع الفرسان  -4
  .مسابقةال
  :اإلنجليزية روتين مجموعة الفروسية -د
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  .يدخل الالعبون إلى الحلبة عندما يتم استدعاؤهم -1
 جهة القطريةيكونوا على ال حيث يجب أن ، الحلبةطريقي على يتم توزيعهميجب أن  -2

  .أمكن ن إةالصحيح
  .عند تلقي األمر بذلك الخيول اعتالء ثم االصطفاف ثم الدخوليتم  -3
واردة ضمن  اختبارات ة يطلب من أي فارس أو آل الفرسان أن يقوموا بأداء أيأنيمكن  -4

 آما .ت األخرىاالختبارادون استخدام  ، االختبارات جماعيا أو فردياأداءيمكن  .متطلبات التقسيم
  .المأليجب إعالن التعليمات على 

 فيمكن أن ،اإلنجليزية الفروسية ، فيبالنسبة لالختبارات التي يمكن أن يختار منها الحكام -5
  :تتضمن

  )  ثوان 6 إلى 4(التوقف  ) أ
  .خطوط القطريةالالخاص بالمضاعف الخفيف حيث يظهر تغير ) 8(الشكل رقم  ) ب
 المسار الصحيح مظهرُا التغير البسيط في المسار مع الخاص بالقفز على) 8(الشكل رقم  ) ت

  .الطائرإظهار التغير البسيط ثم المتقطع ثم 
  .العمل بصورة مجمعة أثناء السير والمضاعف الخفيف والقفز ) ث
  ).ثوان 6 إلى 4(  إلى التوقف الوصوالجري بالحصان   ) ج
  .طوط القطريةالخر يتنفيذ الحرآات الملتوية أثناء المضاعف الخفيف مع إظهار تغي  ) ح
  .الطائر إلىتغيير المسارات على الخط مع إظهار التغير من المسار البسيط إلى المتقطع   ) خ
  .تقسيملل الدوائر عند أي خطوة مالئمة تنفيذ  ) د
  .المقعدةأو /  واألماميةالدوران على القدم   ) ذ
  .القفز أثناء التوقف والسير والمضاعف الخفيف واالتجاهتغيير   ) ر
   :Stock Seat روسية ذات المقعد الثابت روتين مجموعة الف-هـ
يمهم على الخطوات رباعية ي يتم تقمشيا أو رآضا، حيثيجب أن يدخل المتسابقون الحلبة  -1

   .التقسيم وفقا لمواصفات اإليقاعالقفز ثالثي   و،اإليقاع المضاعف يكون ثنائي .اإليقاع
  .الصحيحيجب أن يبقي الفرسان دوما على المسار  -2
   .تلقي األمر بذلك الفرسان لخيولهم عند اعتالء االصطفاف ثم  ثميتم الدخول -3
واردة ضمن  اختبارات ةيمكن ان يطلب من أي فارس أو آل الفرسان أن يقوموا بأداء أي -4

 آما .االختبارات األخرىدون استخدام  ، االختبارات جماعيا أو فردياأداءيمكن  .متطلبات التقسيم
  .المأليجب إعالن التعليمات على 

  : من بينهاالتي يمكن أن يختارها الحكامو االختبارات الخاصة بفروسية المقعد الثابت  -5
  .الهرولة و أثناء السير متسعةالدائرة ال ) أ
 .التوقفأداء  ) ب
 .القفزالتجاة من وضع التوقف أو السير أو الهرولة أو تغيير معاآس ل ) ت
 يقاف القفزإ ) ث
 نزلقظهار التوقف المإ  ) ج
 .تحرك اللولبيالخرة أو  الرجوع للخلف أو دوران المؤ  ) ح
 .عند الهرولة) 8(الشكل رقم   ) خ
  .المسار تغييرات في 3عند القفز على المسار الصحيح مع إظهار ) 8( الشكل رقم   ) د

 يطلب من الفرسان تغيير ال  و،املحكام عن اختبارين على األقل ليتم أداؤها يعلن يوصي بأن **
  خيولهم
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   Stock Seat Equitation فروسية المقعد الثابت

  اإلرشادات   إجباري
  جيد  أخطاء صغري   أخطاء آبري   استبعاد 

  

السقوط من -
  على السرج 

 أيحسب ر-
  الحكام 

  حرآة الجسم الزائدة -
  ن السرج مالخروج -

عدم الجلوس في -
  المنتصف

   للخلف تأرجح-
   للخلف التفاف-
  فقدان مرآز التوازن-

 مرآز على ةحافظالم-
  ن االتزا

   بالسرج تالصق تام-
   الظهر استقامة-

  جلوسال

إمساك اللجام -
   بكلتا اليدين

  لمس السرج-
لمس الحصان -
 بين اإلصبع-

  اللجام العادي 
طول اللجام -

يكون أقل من 
   بوصة 16

    مفتوح فم الحصان-
   ثقيلة -
   متواصل تصادم-
  

  عدم الثبات -
 خطوات إلىقيود تؤدي -

  غير صحيحة 

  وهادئة ة ف خفي-
المحافظة على -

  تماسك وضع الرأس 

   يدياأل

لمس مقدمة -
   Cinchالـ 

التداخل مع فارس أخر -
  الحرآة الزائدة -
 بين تالمس الانفقد-
رجل والسرج األ

  والسنبك 
 بالسور أو حتكاكاال-

  بباقي الالعبين 
   السنبك فقدان-

  عدم إتزان السنبك -
   األرجلتحرك 

في وزن غير آاف 
   نيالسنبك

  

   لألرجلوضع جيد -
  وزن السنبك مالئم -
  التحكم في الحرآة -
الوزن مستوي عند -

  باطن القدم 
  أدني منالكعوب-

   أصابع القدم مستوي

   األرجل
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عدم القدرة -
  على الرجوع 

عدم القدرة -
على تصحيح 

  المسارات 

الخروج من الهرولة -
   السير إلى

 إلىالخروج من القفز -
  الهرولة 

لحصان السماح ل 
    للخلفبالرجوع

   السير فقدان 

 إلىالخروج من السير -
  الهرولة 

 إلىالخروج من الهرولة -
  القفز 

  عدم الوقوف بالصف -

 على السيطرة-
الحصان بشكل جيد 

  عند قيامة بالخطوات 
 لسيطرةالقدرة على ا-

على الحصان تحت 
   الظروف أصعب

  سيطرةال

  أجهزة غير نظيفة  - أنظر القوانين-
   تب غير مرحصان 
  حصان غير مقلم  

 حجم بال يناسالسرج -
  الفارس 

    الزيم تناسقاعدان-
   الحذاء اتساخ-

  مالئم ومتناسق 
   جيدا مرتبحصان  
  أجهزة نظيفة  

المظهر 
  العام 

  السقوط  -
م القدرة اعدان 

 زتياجعلى ا
ار باالخت

  الفردي 
ضعف  

ترويض 
  الحصان 

مخالف  - 
  للمنوذج 

 أيحسب ر 
  الحكم 

  بصوت مرتفع أوامر  
   زائد دوران 
االنتقال تأخر آبير في  

   بين الحرآات

مالئمة  غيرالمعدات -
  لحصان ل
م القدرة على اعدان-

 و األرآاناستعمال 
   railsات المسار

) التناسق(انعدام التوافق -
   الفارس و الحصان بين

 نحو سلوك جيد 
  الحصان والحكم 

   الفارس هيئة ناسقت 

  عام 

  
  ربيالرآوب الغ) 4(
أنها . إن هذه المسابقة ليست مباراة مثيرة أو سباقًا، لكن يجب أن تؤدي بسرعة معقولة: عام  )أ (

سب 000تحا. مسابقة في األداء ومميزات حرآات الجواد الجيدة، المناسبة، السهلة، المتحررة
  ". متقطع، بسيط، سريع"الجياد على خواص رآوب العدو، تغيير القيادة 

راجع قوانين اختبارات علنية "قراءة / اد الخاص يمكن أن تكون علنيهآل اختبارات األولمبي )1(
  " .ترويض"تحت 

 سيختار الحكم نمط األداء عند المستوى المحدد، والحكم مسئول عن النمط الذي حدد شكل  )2(
  . صحيح

  :  الحكم عن الفئات  )ب (
  -:سيقيم الفرسان على التالي  )1
  . القدرة على توجيه الجواد خالل المسار المخصص  )أ (
   االستجابة  )ب (
   الرغبة  )ج (
   الوقفة العامة   )د (
  . يد واحدة فقط على الزمام) هـ(
  . بينما يكون الجواد متحرآًا، يجب أن تكون أيدي الفرسان بعيدة عن الجواد والسرج) و(
سيعطي الفضل لألهمية الموضوعة على السالسة، اإليقاع المتساوي للعدو، وقدرة الجواد " ر"

 الجواد ىعل. هولة في النقاط الخلفية واألمامية والوسط بيني العالماتعلى تغيير القيادة بدقة وس
  . أن يعبر جهاز القياس دون تخفيض للعدو أو تغيير جذري للخطوات الواسعة
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  . إلى متوسط األداء) 70( على أن تشير 100 -.سيكون على أساس  :  النقاطدتحدي )ج (
ستضاف النقاط أو تطرح للمناورات التي على األساس :  يجب دراسة توجيهات تحديد النقاط )1(

) 0( ضعيف، 0.5 ضعيف جدًا، 1- ضعيف لحد بعيد، 1.5 – إلى 1.5+  مترواحة من -:التالي
  . تحدد نقاط المحاولة منفصلة عن نقاط العقاب.  ممتاز1.5+  جيد جدًا، 1 جيد 0.5+ متوسط، 

   -:ابق في آل مرة يظهر منه التالي  سيعقب المتس )2(
  خمسة نقاط  )أ (
  إخفاق في تغيير القيادة-1
   الرفس -2
   عدم خضوع صارخ -3
  ثالثة نقاط    )ب (
متر 3أو التوقف عند المناداة ألسلوب داخل " مضاعف أو قفز"عدم أداء طريقة سير معنية -1
  . من المنطقة المخصصة) قدم10(
  .  ضعف طريقة السير عند القفز-2
  . كرار إضافي للحرآات بواسطة المنادي أو القارئ ت-3
 إخفاق في التعبير بعد خطوة واسعة واحدة، وإجراء تغيير قبل منطقة التغيير المخصصة -4

  . الثانية
  .  تغييرات قيادة إضافية حيثما آان في األسلوب-5
بور جهاز  قدم بعد ع30فسئل في بداية القفز خالله ضمن " A" في األسلوب واحد، الفئة -6

 قدم بعد عبور 20الفشل في البداية على بخطوة الغار ضمن ) ب(الفئة . القياس على بخطوة الغار
  . خط الوسط

  .تخفيض طريق السير أو خطوة الغار لخطوتين واسعتين أو أآثر -6
   نقطة واحدة) ج(
  . ضعف طريقة السير أو خطوة الغار حتى خطوتين واسعتين  -1
  . ام مسافة دوران أو اصطد-2
  .  إخفاق في تغيير القيادة إلى خطوة واحدة واسعة-3
  . عند القفز" التي بيني األقدام  األمامية والخلفية"  تقسيم المسافة -4
    نصف نقطة) د(
  . logأسلوب أو لمس خفيف لـ -1
  .  قفز األرجل الخلفية أو معًا خالل تغيير القيادة-2
  .  خطوة واسعة في تغيير القيادة من نصف إلىاإلخفاق -3
    صفر –غير مؤهل ) هـ(

  معدات غير قانونية ) 1    . إساءة متعمدة ) 2
  خارج المسار ) 3    إسقاط العالمات المميزة) 4
  logoفقدان آامل لـ ) 5    

 .  توقف وخطوتان واسعتان إلى الوراء أو أربعة خطوات باإلقدام األماميةيرفض رئيس) 6
  . عدم خضوع رئيسي) 7    .د أو الفارسالسقوط إلى األرض بالجوا) 8

   عدا السالمة–المساعدة غير القانونية ) 9
   - :أفضليات) و(
  .  تغييرات في القيادة، األرجل الخلفية واألمامية في آن واحد )1(
  .  تغييرات عند مرحلة معينة )2(
  .  أسلوب دقيق وسلس )3(
  .  خطي متساوية من البداية حتى النهاية )4(
  . كم مع الزمام واألرجل سهولة االنقياد والتح )5(
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  .  األخالق والمزاج )6(
  . المميزات التالية تعتبر أخطاء ويجب أن يحكم عليها وفقًا لنقاط المحاولة) ر(
  .  فتح الفم بشكل زائد )1(
  .  توقع إشارات أو تغييرات مبكرة في القيادة )2(
  .  التعثر )3(
   -:التجارب العملية) 5(
  .  ثانية90وزها في تشجع األداة على تصميم مسالك يمكن تجا: عام  ) أ(
 يجب أن يصمم المسلك ليسمح لكل جواد بأن يبرز طرقه في السير أو العدو، المحددة  )1(

  .لمستوى الفئة آجزء من عمله وسيمنح نقاطًا آمحاولة
 يجب أن يضع مصممو المسار على أن آل المسارات والعوائق يتم بنائها بشكل يضمن  )2(

/ ن تؤمن مساحة آافية للجواد للممارسة المضاعفيجب أ. السالمة ويستبعد أي وقوع للحوادث
لتقييم " قدم50" متر 15العدو لمسافة أقلها / ، والقفز"قدم30" متر 10خطوة الغار لمسافة أقلها 

  . هذه الطرق في الفئات المناسبة
، أشجار صغيرة، أنهاراألشجار، : مثل" تشجع المرافق الخارجية أن تضم عوائق طبيعية  )3(

  . ا دام أنها ذات سالمة، ومصممة بحيث يستطيع الحكم الوصول إليها بسهولةم" تالل، قنوات
/  على الحكام أن يعاينوا المسار وأن يكون لهم الحق في تعديل المسار بأي طريقة أو إزاحة )4(

  . تغيير أي عائق يعتبر غير آمنًا أو ال يمكن اجتيازه
  .  سالمة السير بيني العوائق هي من اختصاص الحكم )5(
  . ئز هو الذي ينال أقل نقاط عقاب وهو الذي يجتاز السمار بصورة أآثر آفاءة الفا )6(
  -: يقيم الدخول على أساسه  ) ب(

  االستجابة ) 1    . الرغبة) 2
قدرة الفارس على توجيه الجواد خالل مسار ) 4

  العوائق المخصص 
  الوقفة العامة ) 3  

  . بعيدتين عن الجواد لتجنب التلميح بينما يكون الجواد متحرآًا، على يدي الفارس أن تكونًا  )5(
 يمكن للفرسان الغربيين أن يستخدموا يدًا واحدة فقط على الزمام عدا ما هو مسموح به  )6(

  . لتغيير األيدي عند عمل العوائق
  . يشجع الحكام على تقديم الجواد للعائق الثاني إذا استغرق وقتًا زائدًا في العائق الذي قبله )ج (
  . د ألي تأخير غير ضروري عند االقتراب من العائق توقع عقوبة على الجيا  )د (
   -:يعرف خارج المسار بالتالي) هـ(
  .  أخذ عائق في االتجاه الخطأ أو من الجهة الخطأ )1
  .  التعامل مع العائق بطريقة غير الموصوفة في النموذج )2
  .  القفز على العائق قبل توجيه الحكم )3
  .  اجتياز العوائق دون تسلسل )4
  .ي اجتياز العائق وفقًا لتعليمات الحكم فشل الفارس ف )5
هؤالء .  ال تؤلف التفاصيل أعاله نقاطًا على تلك العوائق، لكنها ال تستبعد بالضرورة من الفئة )6

الفرسان الذين ارتكبوا األخطاء أعاله، يوضعون أدنى آل الدخوالت األخرى التي تتبع المسارات 
  . الموصوفة

  "  مرافق وعناصر-Gفي القسم مجدولة  "-:العوائق المطلوبة) و(
  A-P و A فرسان في الفئات  )1
  . سيضم المسار ثالثة عناصر في العوائق اإللزامية  ) أ(
  .  سيضم المسار أقلها خمسة عناصر وأآثرها سبعة عناصر  ) ب(
)i ( إذا آانت البداية تستخدم في هذه الفئة، فأن الفارس سيطلب منه فتح البوابة فقط واجتيازها

  . وليس إغالقها
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   - : SPو C-S ،B-Sفرسان من الفئات ) 3(
  . سيضم المسار عنصران من العوائق اإللزامية  ) أ(
  .  يجب أن يضم المسار أربعة عناصر حدادي وستة عناصر حد أعلى  ) ب(
)i(  إذا استخدمت البوابة في هذه الفئة، فأنه لسالمة رجال الخط أن يطلب من الفارس أن يجتاز

 . المغلقة/ مفتوحةمن خالل البوابة المفتوحة فقط وليست ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توجيهات فقط   إلزامي 
  جيد   أخطاء ثانوية  أخطاء رئيسية  استبعاد 

  

سير بخطوة   راجع خريطة الرغبات الغربية 
في "الغار قفز 

  " مسار
خارج المسار 
ال نقاط تلميح 
الجواد من 

  األمام 

 عناصر مرفوعة إسقاط
القفز من فوق عناصر 

  ممنوعة 
كم االحتجاج فقدان التح

  والتوتر 
  الشديد 

  الرفض 

مالمسة بسيطة 
اجتياز مائل 

  للجوانب 
  استجابة بطيئة 

وضع ضعيف 
  للرأس 

  سالسة 
  وضع جيد 
  استجابة

تحكم في 
العوائق بوابات 
اقتحام خلفي 

 اختيارات
الجوانب 

دوران عن 
المقدمة واليدين 

  ءواألنحا
  االلتفاف 

 خارج المسار 
إلنقاط التلميح 

 امي للجواداألم

   الرفض اإلسقاط
الفشل في المحافظة على 
طريقة السير خارج 

  الكوبري 
  

  لمن خفيف تردد 
  فشل في البقاء 

 على وسط الخطوط 

يقظ مهتم 
  راغب 

رأس منخفض 

الرشاقة في 
  العوائق 

  السير  -
المضاعف  -

  أو القفز 
  سية و الفر -
  الكوبري  -
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  توجيهات فقط   إلزامي 
  جيد   أخطاء ثانوية  أخطاء رئيسية  استبعاد 

  

 خارج المسار
النقاط تلميح 

للجواد في 
  المقدمة

الجري خارجًا 
مع الحبل أو 
  جسم محمول

القفز أو الفرار فوق 
  العوائق 

االرتباك عند األجسام 
المحمولة أو أعمال 

فقدان الحبل  الحبل
  الرفض 

  يدان على زمام أو أآثر 
أبح واحد بين زام 

  مطبوق 

  لمس على العوائق 
عصبي عند 
األجسام المحمولة 
  وعند أعمال الحبل

ثابت في 
  السير منتبه 

  مهتم وراغب 
رأس منخفض 

  

هدوء على 
  العوائق ماء 

بالستيك نباتات 
أجسام محمولة 
عبث وجر 

  بالحبل 
  عام 

إظهار حمل . آل الجياد ذات األخطاء الخالية والثانوية ستعتبر أمام الجياد ذات األخطاء الرئيسية
  .  الطرف المعدل يعتبر خطأ رئيسيًا

   -:عرض باللجام والرسن) 6(
أن توضع األهمية على قدرة الالعب على التعامل مع وإظهار الجواد بسالم آما يجب : عام  ) أ(

  . تقتضي االعتبارات الرئيسية، فالجواد مساعد في إظهار قدرة العرض
قصد بالتوجيهات المقترحة التالية للحرآة أن تخدم آتوضيح . Quarterستستخدم طريقة  )1

العارضين الخطوط الخيالية / مات المدربينللحرآة حول الجواد بينما تظهر في العرض ولمعلو
الحظ أن األجزاء األربعة . "تشطر الجواد إلى أربعة أجزاء متساوية آما هو واضح في الشكل

. يمر أحد الخطوط على الجواد خلف أعلى الكاهل تمامًا".  لسهولة التعريف4،3،2،1سترقم 
على السايس أن يكون " 1" الحكم عند حينما يكون. الخط الخيالي األخر يمر من الرأس إلى الذيل

، وحينما يتحرك الحكم "1"، يجب أن يتحرك السايس نحو "2" بينما يتحرك الحكم نحو. 17في 
 على السايس أن يعود مرة 4، وحينما يتحرك الحكم إلى 17على السايس أن يتحرك إلى ) 3(إلى 

ن للسايس أن يحفظ األجزاء الخلفية بينما يمك: إن هذه الطريقة قائمة على السالمة" 1"أخرى إلى 
  . للجواد من التأرجح تجاه الحكم، إذا آان الجواد مشاآسًا

على إدارة العرض أن تضع نماذج اختبار فردية مدتها ساعة على األقل قبل إجراء   ) ب(
 .المسابقة

  
  
  : طريق المسابقة )ج (
 لم يوجه الحكم ما" يدخل المجال قائدًا الحيوان بسير رئيق في اتجاه عكس عقارب الساعة  )1(

  . على الجواد أن ينقاد بسهولة عند السير أو المضاعف". خالف ذلك
عند تحريك .  بعد اصطفاف الجياد، سينادي الحكم على آل عارض ليحرك جواده بمفرده )2(

  . الجواد، تأآد من أن الحكم قد ألقى نظره واضحة على أداء الجواد
  : الحكم  )د (
  .  نقطة20= أجمالي    مظهر الجواد  )1(
   نقاط 5      حالة والزهوال  ) أ(
   نقاط 5               اإلعداد   ) ب(
  ". الغبار والتلوث مرفوض" بدلة نظيفة جيدة في تمشيط وبرها  -1
 السماحات التي يجب أن تنظف حول العينين، األذنين، الخطم، المناخر، بين األرجل وحول -2

  . الذيل
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ل الجواد خالية من التعقيد  يجب أن تكون خصالت العرف، الذيل، الناصية، وأعلى آاه-3
خصالت العرف، الناصية . يمنع استخدام أي زينة على األجزاء التي ذآرت سابقًا. ونظيفة

  .والكاهل يمكن أن تكون إنكليزية أو غربية الجدائل إذا رغب العارض في ذلك
سبة، ، يجب أن تكون مناحدوة يجب أن تكون األظافر مقلمة بشكل جيد ونظيفة، وإذا منتعًال -4

  . وأن تكون الماسكات نظيفة
  :التشذيب) جـ(
  . يمكن تشذيب الشعر الذي على العرف، بينما يترك الذي على الناصية والكاهل-1
  .  الشعر الذي داخل األذنين يمكن أن يقص-2
  .  آذلك يجب قص الشعر الطويل الذي في الفك، األرجل-3
   نقاط 5      حبل الشد) د(
  . في حالة طيبة.  دقيقًا، نظيفًايجب أن يكون حبل الشد-1
  . عرض الجياد الغربية يجب أن يكون بالرسن، الجلد أو النايلون- 2
  . عرض الجياد اإلنكليزية يجب أن يكون باللجام أو الرسن، الجلد، النايلون-3
   نقاط 10= اإلجمالي       مظهر العارض ) 2(
  مرتبة وأنيقه= المالبس والشخص -1
  .  النمط الغربي مالبس مالئمة على-2
   مالبس مالئمة على النمط اإلنكليزي، الجاآيت اختياريه -3
   نقطة 60= اإلجمالي     جواد عرض في الحلقة ) 3(
  .  نقطة40=         القيادة  ) أ(
 12-8"سم 30-20باليد اليمنى بحوالي / على اللعب أن يقود من يسار الجواد مع إمساك الزمام-1

يمكن أن يعاقب . يجب أن ال يكون على جزء السلسلة من العصاالشكيمة و/ من الرسن" بوصة
الالعبون األصغر يمكن ان يحتاجوا لفترة . لالعبون على عدم التقيد بذلك بناء على رغبة الحكم

  . إمساك أطول
  . مع الجواد" العين مقابل العين" على الالعب أن يبقى بالجنب األيسر لرأس ا لجواد -2
الزمام بقوة / لف الساق. العصا بأمان ودقة في اليد الشمال/ دة في الزمام يجب أن تمسك الزيا-3

  . حول يد الالعب يمكن أن يخفض من نقاط الالعب
  . زمام القيادة غير الثابت الذي له خفقه خطأ/  سيعتبر عصا-4
عصى /  يجب أن يوضع التشديد على السيطرة الخفيفة على الجواد بأقل جهد على زمام-5

على الجواد أن يتحرك بحرية عند السير، .  للسماح بالجواد بأن يحفظ وضع رأسه طبيعيًاالقيادة،
  . مضاعف بأقل حث من جانب الالعب/ بخطوة الغار

 مسموح لالعب االجتياز ما بين الحكم والجواد بينما يتحرك الحكم حول الحيوان، آما أن على -6
على . لعبور بين الجواد والحكم. لوبةالالعب أن يتجنب سد رؤية الحكم خلف الحرآة المط

  .الالعب أن يكون سريعًا في الخطوات في المنطقة حيث يمكن مشاهدة الجواد والحكم معًا
على الالعب أن ال يضايق زميله عند .  يجب التذآر بأن الرياض مسئول آذلك عن السالمة-7

  . االصطفاف جنبًا إلى جنب أو حين الرأس إلى الذيل
حكم أو مشرف الدائرة تغييرًا في الوضع، على الالعب أن ينظر حوله ليرى أن  إذا طلب -8

  . هنالك العبين قريبين له حياد تحت السيطرة ثم يتحرك بسرعة آما أشير
   نقطة 20اتخاذ الوضع) ب(
قف تجاه المقدمة المواجهة الجواد ولكن ليس مباشرًا في وجه : عند اتخاذ وضع لجوادك-1

  .  حيث يمكن أن تبقى عينيك على الحكمالجواد، وآن عادة
ال تضرب أبدًا رجل . زمام القيادة/ أدى العرض بعصا.  أوقف الجواد على قدميه في المربع-2

  . الجواد في الوضع
  .  حينما يراقب الحكم جيادًا أخرى، دع جوادك يقف بشكل معقول-3
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  . ر مقبولهالعرض الزائد، االعتراض المفرط، والمناورة غي:  آن طبيعيًا-4
   نقطة 20توازن الالعب والميزات ) 4(
  . مالحظة الالعب لوضع الحكم في آل األوقات  )أ (
 التي خارج واألشياء على الالعب أن يهتم بعرض ا لجواد وأن ال ينشغل باألشخاص   )ب (

  . عليه أن يعرض في آامل الوقت حتى يفرغ ويعفي من الدائرة. الدائرة
 تعليمات من الحكم أو مشرف الدائرة وأن يتعاون بسهولة  على الالعب أن يبقى منتبهًا ألي )ج (

  . مع  الجميع
على الالعب أن يتصرف بفردية وأن يكون لطيفًا وأن يحافظ على السلوك الرياضي مع   )د (

  . الموظفين والالعبين اآلخرين
  :أحداث الحفلة الرياضية  )7
  .  األسرعآل األحداث محددة الوقت، وسيكون الفائز هو المتسابق ذو الوقت: عام  ) أ(
 سيطلب من الفرسان بداية المسار داخل الدائرة المغلقة، وقد ال يبدأ الحدث إال بعد أن تغلق  )1(

  . قد ال تفتح األبواب حتى يكمل الفارس المسار ويعود إلى السير أو التوقف. آل األبواب وتؤمن
  . الجواد الخط على آل العب أن يبدأ من بداية السباق، وسيبدأ حساب الزمن حالما تعبر أنف  )2(
  .  يستكمل الزمن عندما تعبر أنف الجواد خط  النهاية )3(
  : ثواني آعقوبة لزمن آل من التالي5 ستضاف  )4(
  . يمكن لالعب أن يلمس عمودا أو حاجزًا بيده. إسقاط عمود أو حاجز  ) أ(
  . السير المسموح بها لتلك الفئة.  لكل ثالثة خطوات واسعة على طريقة  ) ب(
  :ى التالي يقيم عدم التأهل بناء عل )5(
  . اإلخفاق في متابعة المسار  )أ (
  .  اإلخفاق في عبور خط البداية وال نهاية بيني العالمات  )ب (
 إذا لم يكن رباط الخوذة محكما على رأس الالعب لكامل الزمن الذي فيه الالعب في منطقة  )ج (

  . اللعب
  .  تكرار عبور خط البداية، النهاية بعد إآمال المسار  )د (
كن للحكم أن يستبعد أي رياضي لالستخدام الزائد للعصا، مقبض بناء على رغبته، يم) هـ(

  . السوط، السوط أو الحبل
على المتسابق المعلن .  في حالة التعادل، سيكون هناك سباق إضافي، باستخدام نفس المسار )6(

ذلك .  ثواني لزمنه األصلي أو أن يعاد5فائزًا في السباق اإلضافي يعيد جري األسلوب خالل 
  . ة أخرىالسباق مر

  : ثني العمود  ) ب(
  :على الالعب:  عند عالمة في البداية–الحكم  )1
  .  أن يجري بمحاذاة الجانب األيمن لألعمدة حتى العمود األخير في الصف  )أ (
  .  أن يدير العمود األخير إلى الشمال  )ب (
 أن يش ق طريقة بين األعمدة بالتناوب مجتازا من اليمين إلى الشمال حتى يصل العمود  )ج (

  . األول
  . ن يدير العمود األول إلى اليمين أ  )د (
  . ثم العودة لشق األعمدة بالتناوب من الشمال ثم اليمين حتى يصل العمود األخير) هـ(
  . أن يدير العمود األخير إلى الشمال وأن يجرى بمحاذاة خط األعمدة ويعبر خط النهاية )و (
  . وفقًا لذلك يمكن للجواد يبدأ من يمين أو شمال العمود األول، ثم يجرى الباقي  )2
   -" :Gموصوف في القسم "سباق البراميل ) جـ(
   -: في عالقة عند البداية، على الالعب- الحكم )1(
  .  درجة حوله360ثم يعبر شماله، ويكمل حوالي ) 1( أن يجتاز البرميل رقم   )أ (
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 درجة 360، ويمر إلى اليمين ثم يكمل حوالي  2 ثم على الفارس أن يتقدم للبرميل رقم   )ب (
  . حوله

 درجة 360، ويمر إلى اليمين ويدور آذلك حوالي  3م على الفارس أن يتقدم للبرميل رقم  ث )ج (
  . حوله

  . 2 و1 ثم ينطلق الالعب بعد ذلك إلى خط النهاية مجتازًا المسافة التي بين البرميل   )د (
 ثم 2يمكن للمتسابق أن يبدأ من البرميل رقم: مثًال.  مسار البراميل يمكن أن يعمل إلى اليسار )2(

ثم .  مستديرًا إلى يسار ذلك البرميل2يتحول إلى يسار ذلك البرميل ثم يتقدم إلى البرميل رقم 
، مستديرًا مرة أخرى إلى اليمين  3 ويدور إلى اليمين ويواصل للبرميل 1يتقدم إلى البرميل رقم 

  . ويكمل المسابقة بانطالقة نهائية إلى خط النهاية
  : أوتاد8سباق عدد ) د(
   -:على الالعب . ند عالمة في البادية ع- الحكم )1(
  . يبدأ بعبور خط الوسط بيني العالمات العمودية، ثم يجري إلى العمود الثاني  )أ (
  .  الدوران حول العمود الثاني إلى اليمين  )ب (
  . النهاية من ا لخلف/  إآمال المسار بالجري إلى خط البداية )ج (
إلى اليسار أوًال والعمود األول إلى  يمكن أن يكون الجري في السمار بإدارة العمود الثاني  )2(

  . اليمين
 .  يمكن للمسابقة أن تبدأ في أي جهة )3(
  
  
  :  عدم التأهل )4(
النهاية بين العالمات قبل إدارة العمود الثاني وعبور /  فشل الالعب في اجتياز خط البداية  )أ (

  . النهاية بعد إدارة العمود الثاني والذهاب إلى العمود األول/ خط البداية
  . النهاية/ ط عالمة تشير إلى خط البداية إسقا  )ب (
  : تبادال ت الفرق) هـ(
  .القفز للفئات/  سيمنح السير فقط، المضاعف فقط، العدو )1(
  .  فرسان4 أو 3، 2 يجب أن تكون الفرق في الفئة متساوية في العدد مع  )2(
  ". إذا آان يمكن أداء التنافس لسالمة" يمكن أن يتنافس فريقان في نفس الوقت  )3(
  . أ الساعة العمل  حينما يعبر أنف الجواد خط البداية تبد )4(
  .  تتوقف الساعة عند عبور أن ف أخر فريق خط النهاية )5(
إذا اجتاز سايس الجواد أنف . ، فأن عليهم أن يسيروا خلف أنف الجياد  إذا استخدم السياس )6(

  . الجواد في أي وقت، فأن على الفارس أن يرسم دائرة عند السير قبل االستمرار
  .  يمكن للفرسان الذين دخلوا بدون فريق أن يدعو شرآاء )7(
  -: فرق تمرين من أثنان أو أربعة  )8(
   نقطة ممكنة 200 -حكم فريقه التمرين  ) أ(

  فريق الجياد الفرسان) 1(   اإلجمالي 35 
  النظام ) ب(  10= 
  المظهر ) جـ(  10= 
  الوقفه ) د(  10= 
  المظهر) 2(   اإلجمالي 130= 
  ظهر الكامل الم) أ(   80= 
  السرعة ) ب(  10= 
  التوقيت ) جـ(  10= 
  الخطي ) د(  10= 
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  الدقة ) هـ(  10= 
  اتخاذ موضع ) و(  10= 
  التأثير ) 3(     اإلجمالي 35

  
 15  

  مالئمة الحرآات   ) أ(
  زخرفة /  تأثير خاص موسيقي  ) ب(

نوا ضمن يمكن لفريق التمارين أن يكون فئات مختلفة من الفرسان، الذين عليهم أن يكو  )ب (
  . مواصفات فئتهم خالل تنفيذ التمرين

أن " ب"مضاعف، وال لفارس الفئة / أن يسير خطوة الغار" خ"ال يسمح لفارس الفئة :  مثًال )1(
  . يقفزوا/ أن يعدوا" أ"ليس بالضرورة لفرسان الفئة . يقفز/ يعدو

يض والرآوب  يمكن للقارئ أن يتلو التوجيهات للتمرين، غير أنه ملزم بنفس قوانين الترو )ج (
  . الغربي

  .  يمكن أن يصور الموضوع موسيقيًا وبالزي  )د (
  . يجب أن تراعى الدقة في تصميم المالبس لتمكين الالعب من الرؤية والتحرك بحرية )1(
  .  السالمة ذات أهمية قصوى، وعلى الالعب أن ال يكون ملتصقًا ب السرج أو الجواد )2(
يجب تجنب استخدام المالبس .  والرؤية يجب أن يسمح لباس الجواد للجواد بحرية الحرآة )3(

  . المتدلية أو ذات األطراف
 تحتاج الجياد إلى تمرين مع المالبس، وأنه من الحكمة الرآوب على آامل الطريق باللبس   )أ (

  . للسماح للجياد برؤية المالبس في آل الجهات
  : أحداث األلعاب الموحدة  )9(
  ):  فرسان4 أو 2(تبادالت فرق األلعاب الموحدة   )أ (
العبان وشريكان "العب وشريك في آل األوقات ) 1(خالل المسابقة، على الفريق أن يضم   )1(

  . الفشل في االلتزام بالحصة المطلوبة يؤدي إلى الحرمان". لفريق من أربعة أفراد
  .  ستمنح فئات السير فقط، والمضاعف فقط )2(
  .  تبدأ الساعة حينما تعبر أنف أول جواد خط البداية )3(
  . حينما تعبر أنف أخر جواد خط النهاية تتوقف الساعة )4(
  :فرق تمارين األلعاب الموحدة  )ب (
رياضيان وشريكان "العب وشريك في آل األوقات  على الفريق أن يضم  خالل المسابقة، )1(

 . الفشل في االلتزام بالحصة المقررة يؤدي إلى الحرمان". لكل فريق من أربعة أشخاص
   -:ة اختبارات وأساليب مطلوب–" هـ"القسم * 
   -: اختبارات الترويض -1

يمكن للمرء أن يحصل على . االختبارات واألساليب التالية تستخدم ألحداث األولمبياد الخاص
  . أوراق أحكام الترويض مع االرتباطات المشارة  إليها من االتحاد األمريكي لترويض الجياد

، فأنه يستبعد العمل "B" فرسان الفئة ارات المستوى التمهيدي بوساطة آلالختب: مالحظة* 
يمكن أداء المضاعف أن يكون جلوسًا، وقوفًا أو . 7، 6، 3، 2، 1بالمضاعف الواقف في األقسام 

  . أي دمج آما يشار إليه أسفل االختبار
  AP/Aاختبار المستوى التدريبي للفئة 

  ــــــــــ: ــــــ           رقم:التاريخ    ـــــــ: المسابقة
  ـــــــــــ: أسم الفارس   ــ        ـــــ: أسم الجواد
تأآيد أن عضالت الجواد مرنة ومرتخية، وأنه يتحرك بحرية إلى األمام في إيقاع : الغرض

يمكن أن تجرى االنتقاالت " C"الرسم يظهر الحرآة "واضح وثابت، متقبًال التماس مع الشكيمة 
  ". داخل وخارج التوقف من خالل السير

  ــــــــــ:األحوال
  نموذجية أو أصغر : لمنطقةا
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  4:00: متوسط الزمن
   نقطة 220: النقاط القصوى الممكنة

معامل   إجمالي  مالحظات
  االرتباط

      نقاط 

  دخول مضاعف عملي         
  توقف، تحية 

المباشرة في المضاعف 
  العملي 

1-    A   
X  

          2-     C 
E 

  عدد عملي إلى اليسار         
  قيادة 

    بين-3
A و K  

  A -4   متر 20يسار الدائرة         
   بين -5  مضاعف عملي         

 B وM  
  C -6  سير متوسط        
  حر  سير        

  سير متوسط 
7-  HXF 

F  
  A    -8  مضاعف عملي         
  E     -9   متر 20يمين الدائرة         
  عدد عملي         

  قيادة يمني 
     بين -10

Cو H 
  C   -11   متر 20يمني الدائرة         
  F و B بين -12  ضاعف عمليم        
  إلى خط الوسط         

   تحيه توقف،
13-   A  

X 
  " 8"مغادرة المنطقة سيرًا عند 

  . يمكن استخدام المضاعف جلوسًا، منتصبًا عند طلب األداء بالمضاعف
معامل   إجمالي  مالحظات

  االرتباط
  المالحظات الكلية  نقاط 

  : حرية وانتظام" طريقة العدو     2    
رغبة في التحرك إلى األمام، مرونة "ع داف    2    

  "الخطوات، استرخاء على الظهر
انتباه وثقة، تجانس، خفه وسهولة "خضوع     1    

  " في الحرآات، قبوله للشكيمة
وضع ومقعد الفارس، التصحيح وأثر     3    

  المساعدات 
  ــــــ: اإلجمالي الجزئي        ـــــ -:مالحظات إضافية

   ـــــــ:األخطـــاء                              
  ــــــــ:  إجمالي النقاط                                   

  ــــــــــــ: اسم الحكـام    
  ـــــــــــ: توقيع الحكام    
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  AP/Aللمستوى التدريب للفئة ) 2(اختبار 
  ــــــــــ: ــــــ           رقم:التاريخ    ـــــــ: المسابقة

  ـــــــــــ: أسم الفارس   ــ        ـــــ: أسم الجواد
تأآيد أن عضالت الجواد مرنة ومرتخية، وأنه يتحرك بحرية إلى األمام في إيقاع : الغرض

يمكن أن تجرى االنتقاالت " C"الرسم يظهر الحرآة "واضح وثابت، متقبًال التماس مع الشكيمة 
  ". داخل وخارج التوقف من خالل السير

  ــــــــــ:األحوال
  نموذجية أو أصغر : لمنطقةا

  4 : 30: متوسط الزمن
   نقطة 260: النقاط القصوى الممكنة

معامل   إجمالي  مالحظات
  االرتباط

      نقاط 

  دخول مضاعف عملي         
  توقف، تحية 

  البدء في المضاعف العملي 

1-     A   
X  

  يمين المضمار         
  استدارة لليمين 

2-    C 
B 

  E    -3  استدارة يسار         
  A     -4  سير متوسط         
  سير حر         

  سير وسط 
5-  FXM 

M 
  C    -6  مضاعف عملي         
  E    -7  متر20يسار نصف الدائرة         
  قيادة عدو عملي إلى اليسار        

   متر 20يسار الدائرة 
  إلى األمام مباشرة 

  B اقتراب-8
      B  

     B  
  M و B بين -9   عملي مضاعف        
  E   -10  تدارة إلى اليسار اس        
  B   -11  استدارة إلى اليمين         
   E   -12  سم20يمين نصف الدائرة         
  قيادة عدو عملي إلى اليسار        

   متر 20يسار الدائرة 
  إلى األمام مباشرة 

  Bاقتراب-13
      B  

     B  
  F و B بين -14   عملي مضاعف        
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معامل   إجمالي  مالحظات
  االرتباط

      نقاط 

  إلى خط الوسط         
  توقف، تحية 

15-   A  
X 

  " A"مغادرة المنطقة سيرا عند 
  يمكن استخدام المضاعف جلوسًا، وقوفًا عند طلب ذلك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  AP/Aاختبار المستوى التدريبي للفئة 

  ــــــــــ: ــــــ           رقم:التاريخ    ـــــــ: المسابقة
  ـــــــــــ: أسم الفارس   ـــــــ        : أسم الجواد

تأآيد أن عضالت الجواد مرنة ومرتخية، وأنه يتحرك بحرية إلى األمام في إيقاع : غرضال
يمكن أن تجرى االنتقاالت " C"الرسم يظهر الحرآة "واضح وثابت، متقبًال التماس مع الشكيمة 

  ". داخل وخارج التوقف من خالل السير
  ــــــــــ:األحوال
  نموذجية أو أصغر : المنطقة

  4:00: متوسط الزمن
   نقطة 220: النقاط القصوى الممكنة

معامل   إجمالي  مالحظات
  االرتباط

    االختبار   نقاط 

 عملي مضاعفدخول         
  توقف، تحية 

المباشرة في 
  المضاعف العملي 

1-    A   
X  

          2-     C 
E 
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معامل   إجمالي  مالحظات
  االرتباط

    االختبار   نقاط 

 عدد عملي إلى اليسار         
  قيادة 

    بين-3
A و K  

  A -4   متر 20يسار الدائرة         
   بين -5  مضاعف عملي         

 B وM  
  C -6  سير متوسط        
  سيرحر         

  سير متوسط 
7-  HXF 

F  
  A    -8  مضاعف عملي         
  E     -9   متر 20يمين الدائرة         
  عدد عملي         

  قيادة يمني 
     بين -10

Cو H 
  C   -11   متر 20يمني الدائرة         
  F و B بين -12  مضاعف عملي        
  لى خط الوسط إ        

  توقف ، تحيه 
13-   A  

X 
  " 8"مغادرة المنطقة سيرًا عند 

  . يمكن استخدام المضاعف جلوسًا، منتصبًا عند طلب األداء بالمضاعف
  ــــــ: اإلجمالي الجزئي        ـــــ -:مالحظات إضافية

  ـــــــ: األخطـــاء               
  ــــــــ:  إجمالي النقاط                               

  ــــــــــــ: اسم الحكـام    
  ـــــــــــ: توقيع الحكام    
  ـــــــــــــ        
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  AP/Aاختبار المستوى التدريبي للفئة 
  "D-1 اختبار -نادي الجياد األمريكي"

  " سير مضاعف"
  ــــــــــ: ــــــ           رقم:تاريخ    ـــــــ: مسابقة

  ـــــــــــ: رس أسم الفا  ـــــــ        : أسم الجواد
  : المتطلبات
  ـــــــ: تـوقـف

  ـــــــ: سير عملي
  ـــــــ: مضاعف عملي

  ـــــــ: متر20دائرة 
معامل   إجمالي  مالحظات

  االرتباط
    االختبار   نقاط 

  دخول مضاعف عملي         
   Cيستمر تطور السير الوسط حتى 

1-    A   
X  

  استدارة إلى اليمين بالسير الوسط         
  ر السير الحر تطوي

  تطوير السير الوسط

2-   C  
M- X- K 

K 
  مضاعف عملي         

  Cمحاذاه للجانب الطويل حتى 
3-   A  

  C   -4  متر 20يسار الدائرة         
  H-X-F -5  تغيير الزمام، مضاعف عملي         
  A   -6   متر 20يمين الدائرة         
  مضاعف عملي         

  استدارة إلى اليمين 
7- A-K-E  

E 
  A  8-   Bاستدارة إلى اليمين، مؤملة إلى         
حتى خط الوسط يتوقف من خالل         

  السير الوسط، تحيه 
9-    A  

X 
  ). A(الخروج عن . مغادرة المنطقة تكون السير الحر بزمام طويل -
  . يمكن استخدام المضاعف جلوسًا أو وقوفا أو أي دمج بينهما عن الطلب -

ل معام  نقاط   المالحظات الكلية 
  االرتباط

  مالحظات  إجمالي

      2    " حرية وانتظام"طريقة العدد 
رغبة في التحرك إلى األمام بحرية "دافع 

  " بسرعة ثابتة واضحة
  2      

  الطاعة، الثقة واالسترخاء "خضوع 
قبول الجانب، يكون رآوب الجواد بخفه 

  .وتماس معتدل 

  1      

تصحيح الوضع، توازن وتجانس " الفارس
  الجواد واستخدام المساعداتمع فعالية 

  4      

  ــــــ: اإلجمالي الجزئي        ـــــ -:مالحظات إضافية
  ـــــــ: األخطـــاء               
  ــــــــ:  إجمالي النقاط                               
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  ــــــــــــ: اسم الحكـام    
  ـــــــــــ: توقيع الحكام    
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  BlP/1Bللمستوى التمهيدي ) 2(اختبار 
  "D-2اختبار / ادي الجياد األمريكين

  " سير مضاعف"
  ــــــــــ: ــــــ           رقم:تاريخ    ـــــــ: مسابقة

  ـــــــــــ: أسم الفارس   ـــــــ        : أسم الجواد
  :المتطلبات

  سير حر على زمام طويل 
معامل   نقاط   االختبار   

  االرتباط
  مالحظات  إجمالي

1-    A   
  

   عملي دخول مضاعف
   Cمواصلة حتى 

        

2-   C 
H-E-K 
A-F-B  

  استدارة إلى اليسار
  

  مواصلة في المضاعف العملي 

        

3-     B   متر 20يسار الدائرة           
4-    B  

C  
  Cرأسًا مبشرة إلى 

  تطوير السير المتوسط 
        

5- H-X-F  
F 

  سير حر 
  تطوير السير المتوسط 

        

6-   A  حتى مضاعف عملي، مواصلة E          
7-    E  

E 
   متر20يمين الدائرة 
  رأسا مباشرة 

        

8- M-X-K   تغيير زمام المضاعف العملي          
9- A  

X  
  إلى خط الوسط

  من خالل السير المتوسط، تحيه : توقف 
        

  "A"الخروج عند . مغادرة المنطقة بزمام طويل
  يمكن استخدام المضاعف جلوسًا وقوفًا أو معًا عند الطلب

  
  

معامل   نقاط   المالحظات الكلية 
  االرتباط

  مالحظات  إجمالي

      2    " حرية وانتظام"طريقة العدد 
رغبة في التحرك إلى األمام بحرية "دافع 

  " بسرعة ثابتة واضحة
  2      

  الطاعة، الثقة واالسترخاء "خضوع 
قبول الجانب، يكون رآوب الجواد بخفه 

  .وتماس معتدل 

  1      

وضع، توازن وتجانس تصحيح ال" الفارس
  مع فعالية الجواد واستخدام المساعدات

  4      

  ــــــ: اإلجمالي الجزئي        ـــــ -:مالحظات إضافية
  ـــــــ: األخطـــاء               
  ــــــــ:  إجمالي النقاط                               
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  ــــــــــــ: اسم الحكـام    
  ـــــــــــ: توقيع الحكام    
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  1C مستوى C لترويض للفئة اختبار ا
  أولمبياد الخاص # 1اختبار سير 

  ــــــــــ: ــــــ           رقم:تاريخ    ـــــــ: مسابقة
  ـــــــــــ: أسم الفارس   ـــــــ        : أسم الجواد
  ـــــ:الظروف

معامل   نقاط   االختبار   
  االرتباط

  مالحظات  إجمالي

1-    A   
X     

  دخول مضاعف عملي 
  توقف، تحية، بدء في السير العملي 

        

2-     C 
E     

  يسار المضمار 
  استدارة إلى اليسار 

        

3-     X   متر 20يمين الدائرة           
4-     X   متر 20يسار الدائرة           
5-     E   استدارة إلى اليسار          
6-   C     ثواني، بدء في السير العملي ) 5(توقف          
7-  GXF  

F  
  سير حر على زمام طويل 

  سير عملي 
        

8-    A  
X 

  إلى خط الوسط 
  توقف، تحية 

        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

معامل   نقاط   المالحظات الكلية
  االرتباط

  مالحظات  إجمالي

      2    : حرية وانتظام" طريقة العدو 
رغبة في التحرك إلى األمام، مرونة "دافع 

  "الخطوات، استرخاء على الظهر
  2      

انتباه وثقة، تجانس، خفه وسهولة "ع خضو
  " في الحرآات، قبوله للشكيمة

  1      

وضع ومقعد الفارس، التصحيح وأثر 
  المساعدات 

  3      

  ــــــ: اإلجمالي الجزئي        ـــــ -:مالحظات إضافية
  ـــــــ: األخطـــاء               
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  ــــــــ:  إجمالي النقاط                               
  ــــــــــــ: ـاماسم الحك    
  ـــــــــــ: توقيع الحكام    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1C مستوى C اختبار الترويض للفئة 
  أولمبياد الخاص # 2اختبار سير 

  ــــــــــ: ــــــ           رقم:تاريخ    ـــــــ: مسابقة
  ـــــــــــ: أسم الفارس   ـــــــ        : أسم الجواد
  ـــــ:الظروف

معامل   نقاط   االختبار   
 االرتباط

  مالحظات  إجمالي

1-   A  
X 

  دخول سير عملي 
توقف، تحية، البدء في السير 

  العملي 

        

2-   C  
MXK 

  يمن المضمار 
  تغيير الزمام 

        

3-   A   متر 20 يسار الدائرة           
4-   FXH  

X  
  تغيير الزمام 

  ثواني ) 5(توقف 
  )H(البدء في السير العملي إلى 

        

5-   C   متر 20يمين الدائرة           
6-  MBF  

F  
  سير حر بزمام طويل 

  سير عملي 
        

7-    A  
X  

  إلى خط الوسط 
  توقف، تحية 
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معامل   نقاط   المالحظات الكلية

  االرتباط
  مالحظات  إجمالي

      2    : حرية وانتظام" طريقة العدو 
رغبة في التقديم لألمام، مرونة "دافع 

  "، استرخاء على الظهرالخطوات
  2      

انتباه وثقة، تجانس، خفه وسهولة "خضوع 
  " في الحرآات، قبوله الشكيمة

  1      

وضع ومقعد الفارس، التصحيح وتأثير 
  المساعدات 

  3      

  ــــــ: اإلجمالي الجزئي        ـــــ -:مالحظات إضافية
  ـــــــ: األخطـــاء               
  ــــــــ: مالي النقاط إج                               

  ــــــــــــ: اسم الحكـام    
  ـــــــــــ: توقيع الحكام    
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   Prix Caprilliاختبار الوثب 
  AP/Aللمستوى 

  ــــــــــ: ــــــ           رقم:تاريخ    ـــــــ: مسابقة
  ـــــــــــ: أسم الفارس   ـــــــ        : أسم الجواد
  ـــــ:الظروف

معامل   اط نق  االختبار   
  االرتباط

  مالحظات  إجمالي

1-   A  
AKEHC 

دخول وتوقف فوري، تحية، استدارة إلى 
  Cالبدء في السير العملي حتى : الشمال

        

   بين -2
C و M  

A  
C  

  Aمضاعف عملي إلى 
استدارة إلى الوسط مع قفزتين تارآًا 

على اليمين والسور رقم ) 1(السور رقم 
  على اليسار ) 2(

  ى اليسار استدارة إل

        

3- E   يسار نصف الدائرة على القطرEB  
  ) 1(والقفز فوق السور رقم 

  (     )مضاعف عملي 

        

4-    C  
  
A 
  

استدارة إلى الوسط بقفزتين جاعًال السور 
  على اليسار والسور ) 2(رقم 
  على اليمين ) 1(رقم 

  استدارة إلى اليمين 

        

5- E   يمين نصف دائرة على قطرEB  
  )C(وقفز فوق السور 

        

6-   BF  
AKEH  

  Aمضاعف عملي على 
  مضاعف عملي جلوسًا 

        

   بين -7
H و C  

MBFAK 
EHC 

  عدو عملي إلى اليمين 
  
  

  Cحول المنطقة إلى 

        

   بعد -8
C  

استدارة إلى اليمين والقفز من 
والعودة ) 3(فوق السور رقم 
تارآًا السور ) أ(إلى المضمار بالقرب من 

  على اليمين ) 1(م رق

        

   قبل -9
H 
C 

MX 
X 

XK 

  مضاعف عملي 
  سير 

  يير الزمام عند السير العملي ست
  ثواني ) 6(توقف غير متحرك لمدة 

  سير عملي 

        

10-  A   مضاعف عمل جلوسًا          
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معامل   اط نق  االختبار   
  االرتباط

  مالحظات  إجمالي

   بين -11
M و C  

HEKAF  
BMC  

  عدو عملي إلى اليسار 
  

  Cحول المنطقة إلى 

        

) 4( إلى اليسار وقفز فوق السور استدارة  C بعد  -12
) A(وعودة إلى المضمار بالقرب من 

  يسارعلى ال) 1(تارآًا السور 

        

    قبل -13
M 
C 
E 
X 

  مضاعف عملي 
  سير 

   EXيسار نصف الدائرة على القطر 
  تحية في مواجهة الحكم : توقف

وترك المنطقة على السير الحر بزمام 
  Aطويل عند 

        

  
  
  
  

معامل   نقاط   لكليةالمالحظات ا
  االرتباط

  مالحظات  إجمالي

      2    استخدام المساعدات 
      2    انتقاالت 

      2    وضع الفارس والتحكم 
      1    االنسجام وطريقة العدو 

          ـــــ -:مالحظات إضافية
  ــــــ: إجمالي الجزئي  
  ـــــــ: أخطـــاء               
   ــــــــ:إجمالي النقاط                               

  ــــــــــــ: اسم الحكـام    
  ـــــــــــ: توقيع الحكام    
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    نماذج الرآوب الغربي -2
)I(  الفئة -1اختبار )أ (  

  دخول بدء بالسير     البداية     
H    السير خطوة الغار  
K    تؤدي علىLogوقفزه مباشرة   
M    استدارة إلى اليسار عبر المنطقة  
F   مغيرًا القيادة بعد آل وتداألوتادفاف حول الت  .  
A   قفزة عبر المنطقة .  
H    انعطافHوعبور المنطقة مغيرا القيادة في خط الوسط .  
B    انعطافBوعبور المنطقة مغيرا القيادة في خط الوسط  .  
K    قفزة فوقLog وعبر المنطقة مغيرًا القيادة في خط الوسط.  
E    انعطافEنطقة مغيرا القيادة في خط الوسط وعبور الم .  
M    انعطافMثم استدارة حتى خط الوسط عند بين الوسط   .  

C&K   تقدم للحكم لالنصراف. توقف عند خط الوسط ورجوع إلى الخلف  
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)II(  الفئة 1# اختبار )ب: (- 
   

  دخول، بدء بالسير     البداية 
H    السير  
K    السير علىLogعن المنطقة، السير خطوة  ثم االستدارة شماًال 

  . الغار في خط الوسط
C    انعطاف ثم سير خطوة الغار متعرجًا إلىA.  
A   عبور المنقطة خطوة الغار .  
H    انعطاف فيHوعبور المنطقة خطوة الغار  .  
B    انعطاف فيBوعبور المنطقة في بخطوة الغار  .  
K    انعطاف فيK عابرا فوق Logالوسط  ومستديرًا إلى خط  .  

H & A   تقدم نحو الحكم لالنصراف. توقف وعودة إلى الخلف.  
  

  
  " أ"للفئة )  C(االختبار ) جـ(

A           انعطاف يمين -سير A منطقة على ال ثم السير خطوة الغار عبرLog ،
  . ثم قفزه

S    انعطاف عند يسار"S "عبر المنطقة مغيرًا القيادة في خط الوسط.  
C    عند يمين انعطافCثم عبور المنقطة مغيرا للقيادة في خط الوسط   
R    انعطاف عند يسارR ثم عبور المنقطة مغيرا للقيادة في خط الوسط   
F    دائرة يمينF ثم التعرج إلى Aمغيرًا القيادة بين آل وصلة   
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A   دائرة يمينA ثم عبور المنطقة والقفز فوق Log بين ـــ وـــ   
H&S   تقدم نحو الحكم لالنصراف. لخلفتوقف عودة ل .  

  
  

  
  
  ).ب( الفئة C# اختبار ) د(

A :  انعطاف في -سير "A " عبورLogوالسير خطوة الغار مباشرة  .  
S :   االنعطاف عندSوالسير خطوة الغار عبر المنطقة  .  
C :   دائرة تامة حولC ثم تعرج إلى A  
A :   دائرة تامة حولA  
A :  را خطوة الغار على عبور المنطقة سائLog بين ــــ وــــ   

H&S :  توقف وعودة إلى الخلف، تقدم للحكم لالنصراف.  
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   : المرافق والعناصر–" G" القسم 

  -: متطلبات عامة لكل األحداث -1
  . نظام سليم-أ
  .  نظام تسوير متنقل للسيطرة على التجمعات وتخصيص مناطق قاصرة أخرى-ب
/ جب أن يكون بعيدًا من األبواب الداخلية والخارجية لمنطقة الحدث مجال مشاهدة مخصص ي-ج

  . الدائرة
التمارين بعيدة بما فيه الكفاية عن دائرة /  أثناء المسابقة، يجب أن تكون منطقة اإلحماء-د

  . المسابقة، بحيث ال تتداخل مع الالعبين الذين تلقوا جزاءات من الحكم
بة، التصريف الجيد واألساس المالئم مع األبعاد الدنيا التالية المساحات ذات األبواب  الصل) هـ(

   -:مطلوبة
  م 30×50 أحداث الحفلة الرياضية، لترويض، الرآوب الغربي، الوثب وفرق التمرين  -1
   متر 25×  متر 30=     تجارب عملية، عرض، توازن     -2



173  م 2003-2000الصيفية   الخاصاألولمبياد لرياضات الرسمية انينلقوا

 ال يقلل 110 متر أو أي دمج يساوي 20×  متر 40=    مناطق إحماء  -3
  . متر للجدار الصغير 20عن 

   -:الترويض -2
يجب أن تكون المساحة المخصصة للتنافس في مستوى األرض قدر اإلمكان وأن تكون أبعادها -أ

  .  متر20× 40
  .  هذه القياسات لداخل السياج-ب
يجب أن " بوصة12" متر ارتفاع 0.30 يجب أن يتألف السياج نفسه من سور منخفض حوالي -ج

سهل اإلزاحة للسماح للمتسابقين بالدخول والزوج " A"ور عند الحرف يكون الجزء من الس
  .  أمتار من منطقة التنافس5بعيدًا على األقل " A"يجب أن يكون الحرف . بطريقة مناسبة

 متر من السور ومعلمه بشكل 0.50 يجب أن تكون األحرف التي خارج السور على بعد -د
 الصحيح الذي على المسار مقابل آل حرف، واضح، بحيث يمكن للحكم أن يالحظ الموضع

  . وربما يكون وتد أحمر داخل ومقابل السور أو خطأ أحمرًا مطليًا عليه
 معلمه بشكل  D, X, Gيجب أن يكون خط الوسط على امتداد طوله والثالثة مواضع ) هـ(

اء األخرى منطقة التنافس التي بها أعشاب، يتم قصها بشكل أقر من األجز. أوضح قدر اإلمكان
  . أما في المنطقة الرملية فأن خط الوسط يجب أن يسوى. في المنطقة

  .  يسمح بتزيين منطقة التنافس بالزهور والخضرة ما دام أنها ال تشغل الجياد-و
  -: مواقع الحكام -ن
وأخر عند الحرف " C" واحد عند الحرف – من ناحية مثالية يجب أن يكون هنالك حكمان  )1(

B أو E .  
 متر من نهاية منطقة التنافس عند 5آان هنالك حكم واحد، فأنه يجب أن يكون على بعد  إذا  )2(
"C ."  

ة       ون مرتفع م وأن تك ل حك صلة لك ة منف ؤمن منطق ب أن ت طح    0.5 يج ن س ل م ى األق ر عل  مت
 .األرض، وأن تمنحهم الرؤية الجيدة للدائرة

 

  حلبة صغيرة

  متر20

  متر40
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  :جائزة آابريللي -3
ون تيجب أن  - أ ن ك دة ب سباق مع ة ال ةحلب ة المتبع سابقات فس الطريق ديالت  لم ع التع رويض م  الت

   :اآلتية
   متر60 × 20يجب ان يكون المسار  -1
   :مسار قفز الحواجز -2
نهم عن       على AXCخط ال على انوضعي 2 و 1 انالحاجز - ب اط المنتصف لكل م    أن تبعد نق
X متر97,10بمسافة . 
  .بوصة) 18( على 2 و 1يتم ضبط ارتفاع الحاجزين  - ت
  . المسارسور متر من 2.50 على بعد BXE على خط ان يوضع4 و 3 انالحاجز - ث
   . بوصة24يتم ضبطه على  3ارتفاع الحاجز   - ج
  .24تعدي  يعرض ال  و بوصة24 على ارتفاع Oxer شكل يأخذ 4الحاجز   - ح
  .محمولة على حوامل قفزآؤوس قفز ترتكز على ن ألحواجز يجب ل األجزاء العلوية  - خ
يت  - د اللون األطل واجز ب يض  الح ي وب ون طبيع ن  أو بل ور أو  زينن تأيمك ذاب بزه شكل ج  ب

   .إلخ ...شجيرات
 . قدم12اتساع أقصى  أقدام و10 اتاقل اتساع لقفز  - ذ
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  : أسلوب الرآوب الغربي -4
  التالي آ مقاييس المسار -أ

د   -1 ى بع ون عل ات يجب ان تك ى األ9.14العالم ر عل ل مت ى األ24,15، وق را عل ر مت ن آث  م
  . بعضها البعض

ى الجانب   جميع النماذجفي  ) أ ، يجب ان تكون العالمات على خط واحد مع العالمات المتناسبة عل
  .المقابل

  . من الحائطاألقل متر على 4.7يجب ان تكون العالمات على بعد ) ب
ر 24.38  وبحد أقصى ، متر15.24 األقلعرض النموذج يجب ان يكون على   ) ج ا   ، مت  حسب م

  .يسمح بذلك حدود المسار
  .األقل متر على 2.44ذع أو عمود خشبي قوي بطول ج -1

  متر60

  متر20

1  

3  

3  

4  
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5- Working Trails :  
يح    مسارصمم ال ي - أ ستعرض         بحيث يت ع  لكل حصان أن ي ي تخص        جمي  مستوي    طرق المشي الت

زة           ةإتاح  يجب    .ه آجزء من عمل     التقسيم وم بقف ة لكل حصان ليق ة  / مساحة آافي سافة هرول  10 لم
 يتمكن الحكم من تقييم الخطوات       وذلك حتى  ،قلاألى  مترا عل  15 لمسافةمضاعف  / وثبة  و ،أمتار

  ".الحرآات"
اء المسارات                 مسار يجب على مصممي ال     -1 سالمة في بن ارات األمن وال اة عوامل واعتب مراع

  .والحواجز
ا بالكامل في غضون                  يجب   -2 سمح باجتيازه ة   90أن تكون المسارات مصممة على نحو ي  دقيق

   .بأمان
ق -3 ة المراف ذ الخارجي شملأ يحب جارأ ن ت ال، و  ،ش الل و أدغ ى …ت خ عل ا أ ال ي فيه ن يراع

  .رؤيتها من قبل الحكم/ اعتبارات األمن و السالمة، و سهولة الوصول إليها 
ر               -4 ه غي ري أن ان ي يجب على الحكم ان يختبر طريقة السباق وله الحق في تبديل أي جزء إذا آ

  .و غير مناسب/ أمن أو 
  .الحكاماهتمام موضع كون ن تأسالمة الخطوات بين العوائق يجب  -5
   Working Trailsعناصر  - ب
  عوائق غير مقبولة ) 1
       إطارات -أ
      )   ميتة –حية ( حيوانات -ب
   جلود -ج
  عنه  القفز على الجواد بعد الترجل -د
  بات اوث -س
       .متحرآة وأ ،ةمعائ وأ ، متأرجحةجسور -ش
  طفايات حريق ،،، ألخ أو ، صلبجليد أو ، مشاعل -ص
  .أعمدة خشبيةأو ، يةجذوع خشب -ض

   إجباريةعوائق ) 2 
   . على ذلك االرتفاعوعليها مزالجمتر 1.53ا ه ارتفاعيبلغخالل بوابة من المرور  -1
   .قل جذوع أو أعمدة على األ4 عبر رآوبال -2
  .متعرج أو منحني أويمكن وضع هذه الجذوع بشكل مستوي  •
  .لحصان خطوة اأساسة بين الجذوع يتم قياسها على فالمسا •
ى الجذوع        -1 ر المر  (سباقات القفز عل ين آل جذع               ،)وعة فغي سافة ب  واآلخر  يجب ان تكون الم

   .ترمنتي س50 إلى 40من  األقلعلى 
 تر،منتي س 56قل ن تكون المسافة بينها على األأ يجب   ،)وعةفالمر( لجذوع  ا عبرسباقات القفز    -2
  . أعلى العنصروحتى األرضية من  آحد أقصى بدءاترمنتيس 30ن ترتفع إلى أيمكن  و
ى األ      ،سباقات القفز عبر الجذوع بطريقة وثبة الجنب       -3 ل  تكون المسافات بينها عل ى  90 من    ق  إل

   . سنتيمتر107
  Backing Obstacles الخلفيةالعوائق  -1
ب   -1 ة يج ق الخلفي سافة  أنالعوائ ى م ون عل ى ترمنتي س70 تك ل،األ عل ق  و إ ق ت عوائ ذا آان
   .قل على األترمنتي س75فوعة تكون المسافة رم
ى          األعمدةعوائق   -2  في مستوي   عن توض أيجب    وتر،منتي س  60 يمكن أن ترفع لما ال يزيد عل

 .همشابقفزة آأس مثالية أو نموذج آأس 
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  أنواع المرور الجانبي

  مرور جانبي أيمن 

   للداخلالقدم األمامية للداخل أو القدم الخلفية

  ) بوصة12ال يزيد عن (حاجز مرتفع 
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  أنواع المرور الجانبي
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 فارسالنبذة عن 

  سير خلفي مع التفاف حول ثالث عالمات 

  سير خلفي مع التفاف حول ثالث عالمات 

   عالمات سير خلفي مع التفاف حول ثالث
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  ي النفسي صصاتخالمدرب واإل يتم استكماله بواسطة المعلم و
  

  طريقة األسلوب
  :السن
  :الوزن

 :لطولا

  بيانات الالعب  -1
  :االسم

  : الجنسية
 :النوع

  . في الخانات تحت التقسيم المناسب× بوضع العالمة "  آحد أقصيثالثة "  المسابقات حوض
AP A B-IP B-1 B-SP B-S CI CS المسابقات 

 الفروسية اإلنجليزية         

 الفروسية الغربية         

 قفز الحواجز        

 بع فرقتتا        

 الترويض        

 مهارة االستعراض        

 اللجام/ في الترويض         
 Caprilliجائزة         

 2فريق التتابع المكون من         

 4فريق التتابع المكون من         

 سباق العدو الغربي        

 االنعطاف حول القطب        

 سباق البراميل األربع         

  عدو سباق الوتد-8 شكل        
 
 
  
  

  " البرنامج أو اإلسطبل " معلومات عن راعى التدريب 
  : ىعنوان البريدال      : االسم

  : رقم التليفون 
  )   (مساءًا         )      (انهار

  المعلم / معلومات عن المدرب 
  :عنوان البريد      :االسم
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   ال      نعم    مصدق عليه من األولمبياد الخاصة 
  " للدعوة " يت األمثل لالستدعاء التوق

  : رقم التليفون
  )   (مساءًا         )     (انهار

  : البلد/ برجاء أن تحتوى البيانات على رقم مفتاح المنطقة 
  
  )بخالف حالة التخلف العقلي ( حالة الضعف  -4
  حالة التنقل  -5

   دفع ذاتي – آهربائي – الحرآة ستقلم: الكرسي المتحرك
  و مراقبةيحتاج مساعدة أ: التنقل

   عكازين– عصا مساعدة –مشاية : مستقل بـ
   المقعد االحتياطي األسترالي – المقعد االحتياطي –السرج : التجهيزات/ حالة المضمار  -6

  – طوق العنق – المقود – غطاء المقعد – تجهيزات أخرى 
   العنان المستخدم ـــ السوط ـــ الترويض بالسوط ـــ

  ة ـــ شكل عالقة الرجل ــــ فون شير ذو الرقبي حذاء الد
  عالقة الطاووس ـــ

  ). تذآر لو وجدت (أشياء أخرى 
زات  ةالجلود و أي  المزود بعالقة أمان وBHS أو Sel –Astmيجب على المعلم أن يحضر   تجهي

 البد أن تحصل على تصريح من         المطلوبةجهزة  جميع األ .  يحتاجها المتسابق لالستخدام   اتعدأو م 
  .  في أرض المضمارإدارة المسابقة

  . آل متسابق سوف يستخدم مصعد رآوب ليقلل الضغط على ظهر الحصان
  
  
  
  
  .حالة الحاجز منفرج الرجلين -7
I-  في المربع المتوافق × ضع عالمة  
  

  الخطوة جلسة الهرولة القفزة ما بعد جلسة الهرولة
 لجام الحصان    
 السائر الجانبي األول    
 نيالسائر الجانبي الثا    

              
  )للغرض اإلعالمي ( تاريخ الحدث واإلنجازات  -8

  بداية المسابقة 
  يومي ـــ أسبوعي ــــ شهري ـــــ:  التعليمات

  .توصيف تاريخ المسابقة في األولمبياد الخاص للفارس
  .توصيف أي بطولة عامة اشترك فيها الفارس

  مسابقة حالة الفرس  -9
   ……ال ..     …أخرى ؟  نعمهل يتكيف الالعب بسهولة مع خيول 

  )قبضات( سم ………الحجم المطلوب 
  .. … عريض …… عادي ……ضيق : حجم الجذع

  : طرق المشي التي يمكن أن يسوس بها الالعبون الفرس
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  .. ……  حرة الحرآة ……ثابتة: الخطوة
  . ………… حرة الحرآة………سلسة جدًا: جلسة الهرولة
  .. ………… حر الحرآة………سلس جدًا: العدو البطيء
  ………… حرة الحرآة………سلسة جدًا: مشية متعاقبة

  . ……… بحرية……بعض الوثبات .. ……ثابت : امتطاء الهرولة
  . …………حر الحرآة.. ………ثابت : الهرولة

  .يجب على الالعبين أن يشارآوا على مختلف الخيول إلعدادهم لبطوالت العالم
  :الحالة الطبية -10

  .. …ال .. ……نعم: اص الحالينموذج الملف الطبي في األولمبياد الخ
  

  ): للتناذر المنخفض ( Atlanto-axialلحالة التحليالت السلبية 
  .. ……ال.       ……نعم    

  نموذج ملف الحالة الطبية في فترة التدريب فى ظل راعي رسمي 
  . ……ال    .……نعم   

  .…  ال……نعم:  قائمة ووصف بأي اعتبارات صحية أو تدابير وقائية
  : ديه أيهل الالعب ل

  "مفصل بالتحديد "مفاصل ملحومة ؟  
  قصور أو تقلصات شديدة في المفاصل ؟ 

  مشاآل ذات نوبات مرضية ؟ 
  أذآر العالجات الطبية التي يتلقاها الالعب في الوقت الراهن ؟ 

وأيضًا إذا ). واحد لكل العب( يرجي التذآير أن هذا النموذج يتطابق مع نموذج توثيق الالعب 
  . يجب عليهم الحصول على خطاب بذلك من الطبيب المعالج" أ " العبون إلى أقسام أنتقل ال

  
وانين     قد  أننى  قر ب أ صيفي     العاب   الرسمية أل  قرأت وفهمت ق اد الخاص الرياضية ال ألعاب   (ةألولمبي

ا       و ،)الفروسية ألتزم به د أدرجت نفسي         و .أننى س ًا       / ق سيم الخاص تبع العبي تحت مستوي التق
  .أنني سأقدم نموذج تسجيل الالعب  و، PROFILEرة الذاتيةالسيلملحق 
   ……………التاريخ         .. ………التوقيع 

  
 


