تغییرات کتاب آبی برای سال 0202
ترجمه  :کانون حمایت از اسب اصیل ایرانی

سیستم داوری با حذف باالترین و پایین ترین امتیاز
برگزار کننده میتواند ازاین روش استفاده نماید :باالترین و پایین ترین امتیاز را حذف شده و جمع امتیاز اسب از
مجموع امتیازات باقی مانده محاسبه میگردد.
شرایط استفاده از این روش به قرار زیر است:




حداقل  (7قبال 5داوربوده است ) داور باید در میدان باشند.
روش داوری باید به وضوح دربرنامه مسابقه قید شود.
برنامه مسابقه باید توسط اکاهو تایید شود ( .برنامه مسابقه باید به اکاهو حداکثر  3ماه قبل از تاریخ مسابقه
ارسال گردد)
این روش داوری فقط برای سال  8102و  8102میباشد ( این خط حذف شده است )
تغییرات در قوانین واکسیناسیون
ماده  08الف) درمسابقات زیبایی اکاهو و در مسابقات زیبایی قهرمانی اکاهو در صورتی که هر یک از
کادر رسمی برخورد عالیق داشته باشند مجاز به کار در آن مسابقه نمیباشند.
ماده  08ف ) هر گونه وجود برخورد عالیق که قبل  ,بعد یا در طول مسابقه باید بالفاصله به دی سی
گزارش داده شود .دی سی باید باهمه طرفهای درگیرصحبت نماید و از همه امکاناتی که وجود دارد استفاده
کند تا تصمیم الزم را اتخاذ نماید .برگزار کننده به هیچ عنوان نمیتواند تصمیمی اتخاذ نماید که مغایر با حوزه
قضایی اکاهو و قوانین مقرارات آن باشد.
ماده  – 81داور  /داوران میتواند به کالنتر وسط دستور دهد هر اسبی را که قابل کنترل نبوده ویا سرکش
باشد از میدان اخراج نماید.
ماده  82الف -هر اسبی که در هر بخشی از محل مسابقه غیر قابل کنترل باشد یا سرکش باشد از مسابقه
اخراج خواهد شد.
برگزاری مسابقه
ماده -5
ذکر این نکته که کلیه قوانین مربوط به برگزاری مسابقات زیبایی اکاهو و مسابقات ورزشی اکاهو (
درصورت وجود مسابقه ورزشی ) به طور کامل اجرا خواهد شد.

به جای چاپ قوانین ذکر شده کد  QRقوانین در برنامه میتواند چاپ شود با اشاره به عنوان قوانین .تنها
کد QRتایید شده توسط اکاهو قابل چاپ در برنامه مسابقه میباشد  .برای اینکه کلیه بروزرسانی های قوانین و
آمارها دقیق باشد.کدهای  QRاز وب سایت اکاهو قابل دانلود میباشند.
مثال:

ماده 4







در کاتولوگ مسابقه موارد زیر باید قید شود:
نام کادر رسمی
قوانین براگزاری مسابقه یا کد های  QRتایید شده اکاهو
قوانین برگزاری مسابقات ورزشی اکاهو یا کد QRمربوط به آنها در صورتی که مسابقات ورزشی
گروههای مربوط به مسابقات ورزشی اکاهو نیز برگزار شود .
سیستم داوری ( به طور مثال چند مورد داوری میشود ,سیستم امتیاز دهی  01یا  81نمره ای ,و آیا نیم نمره
نیز محاسبه میشود,و یا سیستم حذف باالترین و پایین ترین امتیاز دهی استفاده خواهد شد) قوانین در مورد
تساوی ها و قهرمانی ها  ,نوع قهرمانی که برگزار کننده انتخاب مینمایدو قوانین گروه آینده گان ( اگر این
گروه وجود داشته باشد)
برای مسابقاتی که جایزه نقدی داده میشود مقدار کل جایزه و چگونگی تقسیم آن .

ماده 77
(انتخاب الف  :بعد از ارائه امتیازات هیچگونه تغییری در برگه امتیازدهی نباید ایجاد شود) .
داوران میتوانند از برگه های امتیازدهی یا ابزار الکترونیکی مانند تبلت برای دادن امتیاز استفاده نمایند .اگر برگه های
امتیازدهی مورد استفاده قرار بگیرند برگزار کنندگان باید برگه های امتیازدهی را که امتیازها در آن قبال چاپ شده اند تهیه
نمایند که داوران بتوانند امتیاز مورد نظر خود را با کشیدن دایره به دور آن مشخص نمایند .داوران مجاز به نوشتن امتیازها
نمیباشند.
استفاده از ابزار الکترونیکی مانند سیستم های تبلت مجاز است اما باید توسط متخصصانی که اکاهو تعیین مینماید بررسی شوند
تا از کارآیی و دقت این ابزار اطمینان حاصل شود و کارآیی این گونه ابزار توسط متخصصین تعیین شده توسط اکاهو تایید
گردد.
در هر گونه سیستمی که برای امتیاز دهی استفاده شود بعد از اینکه داوران امتیازات خود را چه با دادن برگه امتیاز دهی و چه
با ارسال داده ها به وسیله تبلت ارائه دهند امتیازها نمیتوانند تغییر نمایند ,حتی اگر اشتباه ناخواسته ای در امتیازدهی از طرف
داوران رخ داده باشد .برگه های امتیاز دهی ارائه شده اگر امتیاز /هایی در آن ازقلم افتاده باشد یا بدون امضا باشند باطل
خواهند شد و امتیازهای آن برگه ها نباید محاسبه شوند.

ماده 77
( انتخاب ب تنها از قلم افتادگی های فنی میتوانند در برگه های امتیاز دهی تصحیح شوند).
داوران میتوانند از برگه های امتیازدهی یا ابزار الکترونیکی مانند تبلت برای دادن امتیاز استفاده نمایند .اگر برگه های
امتیازدهی مورد استفاده قرار بگیرند برگزار کنندگان باید برگه های امتیازدهی را که امتیازها در آن قبال چاپ شده اند تهیه
نمایند که داوران بتوانند امتیاز مورد نظر خود را با کشیدن دایره به دور آن مشخص نمایند .داوران مجاز به نوشتن امتیازها
نمیباشند.
استفاده از ابزار الکترونیکی مانند سیستم های تبلت مجاز است اما باید توسط متخصصانی که اکاهو تعیین مینماید بررسی شوند
تا از کارآیی و دقت این ابزار اطمینان حاصل شود و کارآیی این گونه ابزار توسط متخصصین تعیین شده توسط اکاهو تایید
گردد.
در هر گونه سیستمی که برای امتیاز دهی استفاده شود بعد از اینکه داوران امتیازات خود را چه با دادن برگه امتیاز دهی و چه
با ارسال داده ها به وسیله تبلت ارائه دهند امتیازها نمیتوانند تغییر نمایند ,حتی اگر اشتباه ناخواسته ای در امتیازدهی از طرف
داوران رخ داده باشد.
تنها از قلم افتادگی های فنی مانند از قلم افتادگی در مشخص کردن امتیازها یا امضا کردن میتواند با درخواست مسئول امتیازات
تصحیح شوند.
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