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)أ(-الرشوط العامة :

أ - 1 - 0: متطلبات السباقات الدولية فئة نجمتني مسافة )-120
140-( مسافة  نجوم  ثالثة  فئة  الدولية  السباقات  ،و  كم   )139

البيطري  للفحص  الخيول  جميع  عرض  يتم  أن  كم،يجب   )160

مصحوبة بجواز سفر دويل أو جواز سفر محيل معرتف به من 

دولية  تعريف  ببطاقة  مغلف  للفروسية  الدويل  اإلتحاد  قبل 

ث ضد مرض انفلونزا الخيول.  مدرج فيه سجل تطعيم ُمحدَّ

80-( مسافة  واحدة  نجمة  فئة  الدولية  السباقات  متطلبات   -

119( كم للخيول املقيمة يف الدولة تعرض الخيول بجواز سفر 

بطاقة  أو  للفروسية  الدويل  اإلتحاد  قبل  من  به  معرتف  محيل 

التعريف املحلية الصادرة من إتحاد اإلمارات للفروسية ،مدرج 

به برنامج تطعيم ُمحَّدث ضد مرض انفلونزا الخيول.

- متطلبات السباقات املحلية وجميع سباقات اإلتحاد التأهيلية 

يعرض الجواد للفحص البيطري بصحبة جواز سفر معرتف به أو 

للفروسية  االمارات  إتحاد  الصادرة من  املحلية  التعريف  بطاقة 

، مدرج به برنامج تطعيم ُمحَّدث ضد مرض انفلونزا الخيول.
 

مرض  الخيول ضد  جميع  تطعيم  يكون  أن  يجب   :1  -  1  - أ 
انفلونزا الخيول بواقع جرعتني إبتدائية بينهام مدة ال تقل عن 

21 يوم وال تزيد عن 92 يوم، باالضافة إىل جرعة تطعيم تعزيزية 

،  ويجب  الثاين  اإلبتدايئ  التطعيم  خالل فرتة سبعة شهور بعد 

فرتة  )خالل  ذلك  بعد  سنويا  األقل  للجواد عىل  املطعوم  اعطاء 

عام(، ويف حال املشاركه يف السباقات يجب ان ال تزيد املدة بني 

اخرمطعوم و موعد املشاركه عن )6 شهور21+ يوم( . وال يجوز 

الجواد  أيام من دخول  اعطاء املطعوم قبل مدة ال تقل عن 7 

للسباق متضمنة يوم السباق أو دخول الجواد اسطبالت السباق. 

أ - 2 - 0:  اليسمح للجواد باالشرتاك يف أي سباق قدرة إال بعد 
انقضاء مدة   6 ايام يف حالة إنهائه السباق بنجاح او انسحابه 

أو استبعاده  من نقطة الفحص البيطري النهائية لسباق القدرة 

ملسافة من 40-0 كيلو مرتاً. 

انقضاء  بعد  إال  قدرة  أي سباق  باالشرتاك يف  للجواد  - اليسمح 

من  استبعاده  أو  بنجاح  السباق  إنهائه  حالة  يف  13يوم  مدة   

النهائية لسباق القدرة ملسافة من -41  البيطري  نقطة الفحص 

80 كيلو مرتاً. 

-اليسمح للجواد باالشرتاك يف سباق القدرة إال بعد انقضاء مدة 

نقطة  من  استبعاده  أو  بنجاح  السباق  إنهائه  حالة  يوم يف   20

 81-160 من  ملسافة  القدرة  لسباق  النهائية  البيطري  الفحص 

كيلومرتاً. 

السباق بواسطة  الذي يتم نقله من ميدان  الجواد  أ - 2 - 1: 
اية وسيلة نقل خيول اخرى، يجب أن  إسعاف نقل الخيول او 

يرسل إىل عيادة العالج الخاصة  بالسباق أو إىل نقطة الفحص 

عىل  تقع  للفحص  إحضاره  ومسؤلية  فحصه،  لغرض  البيطري 

الفارس أو من ميثله بحيث يبقى معه لحني إنهاء فحصه من قبل 

رئيس  أو  البيطري  الفحص  نقطة  املتواجد يف  البيطري  الطبيب 

األطباء املعالجني يف العيادة البيطرية الخاصة بالسباق حتى يتم 

اتخاذ قرار مبنحه إذن الخروج.

ايضية  مشاكل  بسبب  استبعاده  يتم  الذي  الجواد   :2  -  2  - أ 
متضمن  غري   ، املكثف  الفوري  العالج  إىل  ويحتاج  )ميتابولك( 

يف   ، القدرة(  قانون  من   823 )املادة  الوريدية  املحاليل  إعطاء 

قاعدة عالج الطوارئ يف أي سباق قدرة، يجب أن يخضع اىل فرتة 

اسرتاحة إجبارية مدتها 60 يوم قبل أن يكون مؤهل لإلشرتاك يف 

أي سباق قدرة جديد،  يف الحاالت الطارئة املركــــزة مثــل 1( 

الوهط ) سقوط الجواد يف أرض امليدان أو نقطة الفحص ألسباب 

جفــاف( ، 2( متالزمة اإلعـــياء أو اإلرهــاق ،3( صدمــة جهــاز 

الـدوران ) الدورة الدموية( ، أو الحاالت التي يتم تحويلها من 

قبل لجنة الفحص البيطرية باإلستشارة مع رئيس لجنة األطباء 

املعالجني يف العيادة البيطرية للسباق والتي تهدد صحة وسالمة 

الجواد ، سوف يتخذ قرار بكل حالة عىل حده. 

الجواد الذي يتم استبعاده بسبب األيض )ميتابولك( ويحتاج إىل 

الوريدية  املحاليل  إعطاء  ، غري متضمن  املكثف  الفوري  العالج 

أو  متتاليني،  قدرة  سباقني  يف  القدرة(  قانون  من   823 املادة   (

مرتني خالل )3(أشهر، يجب أن مينح فرتة اسرتاحة إجبارية مدتها 

)90يوم( قبل أن يكون مؤهل لإلشرتاك يف أي سباق قدرة جديد. 
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سقوط   ( 1(الوهط   ، املركز  أو  املكثف  الفوري  العالج  حاالت 

الجفاف( 2(  أو  الدوران  نتيجة خلل يف جهاز   املفاجئ  الجواد 

متالزمة اإلعياء واإلجهاد أو اإلنهاك ،3( صدمـة يف جهـاز الدوران 

)الــدورة الدمويـــة(، 4( الحاالت التي تدرجها أو تعتربها لجنة 

املعالجني  األطباء  لجنة  رئيس  مع  باالستشارة  البيطري  الفحص 

يف العيادة البيطرية للسباق والتي تهدد صحة وسالمة الجواد ، 

سوف يتخذ قرار بكل حالة عىل حده.

الصالحية  للفروسية  اإلمارات  إتحاد  يف  البيطرة  لقسم  أ2-3-: 

لقوانني  تبعاً  السباقات  يف  جواد  أي  مشاركة  لرفض  )السلطة( 

وانظمة األتحاد املحيل وانظمة األتحاد الدويل للفروسية.

لكل جواد يف  بيطري  فحص  بطاقة  تنظيم  سيتم   :  0  -  3  - أ 
الفحص قبل السباق والغرض منها: 

ترقيم الجواد.

مراقبة حالة الجواد خالل السباق. 

للفارس  وستعاد  البيطرية  بالبطاقة  البيطرية  اللجنة  ستحتفظ 

البيطرية  البطاقة  إعادة  ، ويجب  بيطري  بوابة فحص  كل  عند 

نقطة  كل  يف  الفاحص  البيطري  الطبيب  قبل  من  تعبئتها  بعد 

بضمنها نقطة الفحص النهائية ولن يصنف أي جواد ضمن نتائج 

السباق إذا مل يتم إعادة البطاقة. 

أ - 3 - 1 : الفحص النهايئ يجب ان يكون ضمن الوقت املرشوط 
الجواد  بأن  يقرر  الذي  هو  النهايئ  الفحص  السباق.  إنهاء  بعد 

الزال الئقا صحيا للمشاركة بالسباق بعد إنهاءه لفرتة اإلسرتاحة 

جميع  يف  متت  التي  الضوابط  نفس  كذلك  ويتضمن   ، العادية 

الفحوصات األخرى. 

أ - 3 - 2: أخذ عينات لفحص املواد املمنوعة واألدوية املراقبة 
)املادة  الدويل  الفروسية  إتحاد  وأنظمة  لقوانني  طبقاً  سيكون 

أي  من  عشوائية  عينات  أخذ  ميكن  إنه  تحدد  والتي   ،  )1017

جواد يف أي وقت أثناء السباق. 

أ - 3 - 3 : كل جواد تم استبعاده ، عزل أو انسحب ألي سبب 
البيطري  الفحص  نقطة  يتم فحصه يف  أن  ، يجب  األسباب  من 

قبل  من  بذلك  اإليعاز  تم  إذا  للسباق،  البيطرية  العيادة  أو 

أن يكون هناك مرافق  الفاحصة بحيث يجب  البيطرية  اللجنة 

مسؤول واحد عىل األقل مع الجواد يف كل األوقات التي يبقى 

فيها يف العيادة. أي جواد يحتاج إىل عناية مركزة، سوف يرسل 

إىل مستشفى الخيول ملراقبته ومتابعة حالته أوإعطاء عالجات 

أخرى وتكون عىل حساب املالك. 

-التوصيات املطلوبة للمدربني تجهيز وسيلة نقل للخيول يف حالة 

جواده  نقل  املدرب   / املالك  مسئولية  ومن  طارئ  أي  حدوث 

عقب نهاية السباق. 

تكاليف  بدفع  قانونياً  مسؤول  املدرب   / املالك  إن   4  -  3  - أ 
العالج يف عيادة السباق مامل تكن مغطاة من قبل اللجنة املنظمة 

أو الجهة الراعية للسباق. 

 )ب( بوابة الفحص البيطري:

ب - 1 - 0 : الغرض من بوابة الفحص البيطري : 
فحص وتقيم حالة كل جواد وجاهزيتة وقدرتة عىل اإلستمرار يف 

السباق.  من أجل فرض فرتة إسرتاحة للخيول والفرسان. 

لتعزيز موقعهم بعد إحضار خيولهم بغرض إجتياز فحص نبضات 

أن  للفرسان  به  املوىص  من  وكذلك   ، األوىل  املحاولة  يف  القلب 

وسليمة  الئقة  تكون  أن  يجب  العامة  جواده  حالة  بأن  يتأكد 

عدد  من  أقل  أو  املطلوب  املعدل  يف  القلب  نبضات  وكذلك 

وقت  أرسع  يف  وذلك  السباق،  رشوط  يف  بها  املرصح  النبضات 

ممكن بعد وصوله نقطة الفحص البيطري. 

ب – 1 - 1: اإلجراءات املتبعة يف كل بوابة فحص بيطري كالتايل: 
يجتاز الفارس والجواد بوابة الفحص البيطري مشياً )ذلك سوف 

يساعد عىل تقليل نبضات القلب، وذلك من اجل مصلحة اإلثنني 

معاً( ، حيث يتم تسجيل وقت الوصول . 

عندما يكون الفارس مقتنعاً )وليس قبل ذلك( بأن حالة الجواد 

للمعايري  مطابقة  القلب  نبضات  معدل  وكذلك  مرضية  العامة 

املطلوبة يعرض جواده بصحبة )بطاقة الفحص البيطري وبطاقة 

البيطرية  املنطقة  يف  البيطرية   اللجنة  طبيب  عىل  الوقت( 

املخصصة للفحص والذي سيقوم بفحص الجواد، حيث ال يسمح 

املرافقني، ويسمح حضور  قبل  الجواد من  ايذاء  او  بأي تالعب 

الفارس مع شخصني عىل األكرث. 

إذا اجتاز الجواد الفحص البيطري يذهب إىل منطقة اإلسرتاحة 

ويحتسب وقت اإلسرتاحة اعتباراً من وقت دخول الجواد لنقطة 

الفحص البيطرية. 

إذا فشل الجواد يف إجتياز الفحص البيطري خالل الزمن املقرر 

بعد الوصول، سيتم استبعاده،أما إذا سمح للجواد بالعرض للمرة 

الثانية  للفحص يجب ان يكون ذلك ضمن الزمن املحدد )زمن 

اإلسرتاحة  وقت  احتساب  يتم  الحالة  هذه  يف  الجواد(،  عرض 

بشكل جديد من وقت إعادة الحضور للفحص يف نقطة الفحص 

الرشوط العامة للسباقات
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البيطريةألجل إعادة الفحص .)بسبب زيادة نبضات القلب عن 

املعدل املطلوب يف املحاولة األوىل(  فانه يجب أن يغادر الجواد 

بوابة الفحص البيطرية ثم يعود مرة اخرى عندما ينخفض معدل 

النبض ، ويف هذه الحالة مينح الجواد وقت دخول جديد ووقت 

مغادرة جديد.  

تقع املسئولية عىل الفارس يف تقديم جوداه بحالة الئقة الجتياز 

أن يشخص سبب  البيطري  الطبيب  الفحص، وليس من واجب 

أخرى  مشاكل  أي  أو  )ميتايولك(  األيضية  الحالة  او  العرج 

استدعت قرار استبعاد الجواد. 

مالحظة:
الفارس الذي استبعد ، عزل أو انسحب من ميدان السباق ألي 

سبب كان يجب أن يبقى بجانب جواده لحني وصول املساعدة . 

إذا كانت هناك رضوة،  سيتم نقل الجواد بواسطة سيارة إسعاف 

الخيول إىل نقطة الفحص أو إىل العيادة البيطرية يف السباق.

أن  يجب  الفارس  بواسطة  تنسحب  أو  تعزل  التي  الخيول    -

تعليامت  يف  محدد  هو  كام  البيطري  الفحص  نقطة  يف  تعرض 

الفحص  بطاقة  يف  اإلنسحاب  سبب  تسجيل  لغرض  السباق 

البطاقة  عىل  وتسجل  الجواد  حالة  وستحدد  للجواد،  البيطري 

البيطرية ان الجواد توقف خالل مرحلة السباق.

)ج( : الرقابة العالجية البيطرية:

ج 1 - 0 : لغرض التصنيف املدروس لسباقات القدرة ، ال يسمح 
اعطاء الجواد أي مواد ممنوعة  او ادوية مراقبة وكذلك العالج 

باملحاليل الوريدية أو أي مواد أخرى تعطى للجواد عن طريق 

أنبوب اليل املعدي أو عن طريق الحقن بالوريد أو العضل أو 

تحت الجلد أو بالغشاء الربيتوين) الصفاق( او يف املفاصل خالل 

السباق. وهذه الرقابة عىل إعطاء األدوية سوف تبدأ اعتباراً من 

ساعة قبل أول فحص للجواد إىل حني إنهاء الجواد آخر مرحلة 

فحص من السباق. 

- اليسمح بإعطاء أدوية أو عالجات للجواد بدون موافقة كتابية 

السباقات  الفاحصة )يف حالة  البيطرية  اللجنة  قبل  مسبقة من 

الدولية )FEI( يعبأ منوذج املراقبة العالجية رقم )3((. 

بعد  للجواد  أدوية  أو  عالجات  أي  إعطاء  الميكن   :  -1  -1 ج 
انهاءه مبارشة الفحص األخري للسباق، والذي سيتم إرساله لغرض 

اخذ عينة لكشف املواد املمنوعة . أي جواد يحتاج إىل أي نوع 

يتم  لن  فانه  األخري  البيطري  للفحص  اجتيازه  بعد  العالج  من 

مشاركته يف مسابقة جائزة أفضل حالة جواد. 

)د(. نظم نهاية السباق: 

الفحص  بوابات  يف  املطبقة  لإلجراءات  مشابه   -:  0  -  1  - د 
البيطري، ولكن يعطى الجواد فرصة واحدة لعرضه عىل اللجنة 

البيطرية.

يجب عىل   ، للتصنيف  النتائج  تأهيل  أجل  :- من   0  -  1  - د 
البيطرية  الفحص  بطاقة  بصحبة  للفحص  الجواد  عرض  الفارس 

إنهاءه  بعد  املحدد  الزمن  ضمن  السباق  يف  الفحص  لجنة  إىل 

بأن  يؤكد  أن  الفاحص  البيطري  الطبيب  عىل  ويجب  السباق 

وكذلك  املطلوبة  للرشوط  مطابقة  الجواد  قلب  نبضات  معدل 

حالته الجسمية واأليضية )ميتابولك( سليمة وبذلك فقط يعترب 

أن الجواد قد إجتاز الفحص بنجاح.

طبقاً  املمنوعة  املواد  لكشف  العينات  أخذ  يتم   -:1  -  1  - د 
للقوانني البيطرية  إلتحاد الفروسية الدويل املادة )1017( والتي 

تحدد أن أخذ العينات من أي جواد عشوائياً ويف أي وقت تبعاً 

للقوانني الدولية.

 

د - 1 - 2:- يتم فحص جميع الخيول التي انهت السباق من قبل 
اللجنة البيطرية الفاحصة ليك تتحقق من أنها مطابقة للمعايري 

املطلوبة إلنهاء السباق. الجواد الذي اليتم عرضه بصحبة بطاقة 

الفحص البيطرية والذي ال يجتاز الفحص البيطري خالل الوقت 

املحدد سوف لن يصنف أو يدرج يف النتائج. 

د - 1 - 3:- يجب فحص جميع الخيول املشرتكة من قبل اللجنة 
البيطرية الرسمية قبل مغادرتها ميدان السباق. 

)هـ( معلومات عامة: 

هـ - 1 - 0 :- يجب عىل الفرسان والطاقم الفني املرافق لهم 
بإعادة قمصان الرتقيم فوراً بعد انتهاء السباق.

الخيول يف اإلسطبالت يجب عىل  :- خالل مبيت   1 -  1 - هـ 
نجارة  العلف،   ، لها  الالزمة  املعدات  جميع  توفري  املدربني 

تأمني  إىل  باإلضافة  الخيول  تنظيف  خدمة  وكذلك  الخشب، 

املبيت واملأكل واإلقامة للسياس املرافقني لخيولهم. 

الرشوط العامة للسباقات



اللجنـة املنظمـة فـــــي قرية بوذيب للقدرة
سباق CEI 1*80 يوم الــجمعـــة 2013.3.15

قـرية بــوذيـب للقـــدرة، اخلتم، أبوظبي

مهرجان سمو الشيخ ســـلطان بن زايد آل نهيان
 الدولي السابع للفروسية

قميص أصفر

1. يجب أن يتم عرض الخيول للفحص البيطري، مصحوبة 

أو  للفروسية  اإلمارات  اتحاد  من  معتمدة  سفر  بجوازات 

وثيقة تحصني الخيل مع سجل حديث لتطعيم الخيول ضد 

إنفلونزا الخيول.

2. يجب أن تحمل جميع الخيول رشيحة إلكرتونية.

3. األجهزة اإللكرتونية لقياس نبضات القلب وأجهزة العرض 

سوف تستخدم لقياس معدل نبضات قلب الحصان.

4. يرجى تهيئة وتجهيز الخيل قبل إحضاره للبوابة البيطرية 

لفحص ما قبل السباق. أي حصان يرفض الفحص أو يشكل 

خطراً عىل الكادر الطبي سوف يتم استبعاده.

5. الرجاء من الفرسان إبراز إثبات شخصية بصورة للفارس 

لدى التقدم إلجراءات الوزن قبل السباق.

ذات  للرأس  واقية  خوذات  ارتداء  الفرسان  جميع  عىل   .6

حزام للذقن وأحذية ذات كعب عايل  ويجب أن يكون رأس 

الحصان غري مقيد وحراً يف الحركة.

7. سيعقد االجتامع التنويري بعد انتهاء الفحص األول.

-8 عىل جميع الفرسان ارتداء خوذات واقية للرأس ذات 

حزام للذقن وأحذية ذات كعب عايل إال يف حالة استخدام 

محبس أو ركاب مأمون للخيل.

9. ال يسمح باستعامل العصا واملهامز واللجام الطويل جداً. 

لالستفسار عن كل ما يتعلق باالسطبالت االتصال حتى الساعة 12 ظهراً يوم األربعاء 2013/3/13 بالسيد سامل البلويش عىل الرقم 5123242 050 أو السيد طارق إكزو عىل الرقم  3270203 050

الحد األدنى للوزن الحد األعلى لمعدل نبض القلب االنطالق إجراءات الفحص قبل السباق الحد األدنى لعمر الجواد مسافة السباق تصنيف السباق

كـغـــم  70 نب�ضــة / دقيقـــة  60
اجلمعة  15 / 3 / 2013

�ضباحًا  9:30
اخلمي�س 14 / 3 / 2013

ع�ضـرًا  2:00  -  4:00
�ضنــوات فما فــوق  6 كـــم  80 CEI 1*

الحد األقصى لزمن السباق  وقت الراحة
بالدقيقة وقت العرض إعادة الفحص  عدد مرات عرض

الجواد
المسافة الكلية

(كم)
المسافة

(كم) اللون المرحلة

ع�ضرًا حتى ال�ضاعة 5:20 

من يوم اجلمعة 2013.3.15

30 20 -- 2 30 30 اأ�ضفــر 1
40 20 نعـــــم 2 60 30 اأزرق 2

النهاية 30 -- 1 80 20 اأخ�ضر 3

6



واستخدامها قد يؤدي إىل عدم التأهيل.

كافة  يف  الخيول  من  باالقرتاب  للسيارات  يسمح  ال   .10

مسارات السباق. ومينع منعاً باتاً إعطاء املاء أو أي نوع من 

التعامل  يتم  وسوف  السيارة  داخل  من  للخيل  املساعدة 

برصامة مع املخالفني.

11. ال يسمح بالتجمع يف املداخل أو داخل البوابة البيطرية 

كام ال يسمح للطاقم بانتظار الجواد عند شباك التوقيت.

للفارس  ويسمح  شخصني  من  أكرث  بدخول  يسمح  ال   .12

وأي  أو وقت  البيطرية يف  البواية  إىل  الخيل  مع  بالدخول 

تأخري متعمد عن عرض الجواد للفحص سوف يتم التعامل 

معه برصامة.

13. إعادة فحص الجواد تتطلب تسجيل وقت للدخول من 

جديد.

14. سيتم إعادة فحص الجواد قبل 15 دقيقة من املغادرة 

تقريباً.

15. أي حصان ينسحب بعد انطالق السباق يجب عرضه 

عىل الطبيب البيطري املسؤول قبل مغادرته مكان السباق.

اللجنـة املنظمـة فـــــي قرية بوذيب للقدرة
سباق CEI 1*80 يوم الــجمعـــة 2013.3.15

قـرية بــوذيـب للقـــدرة، اخلتم، أبوظبي

مهرجان سمو الشيخ ســـلطان بن زايد آل نهيان
 الدولي السابع للفروسية

لالستفسار عن كل ما يتعلق باالسطبالت االتصال حتى الساعة 12 ظهراً يوم األربعاء 2013/3/13 بالسيد سامل البلويش عىل الرقم 5123242 050 أو السيد طارق إكزو عىل الرقم  3270203 050

الحد األدنى للوزن الحد األعلى لمعدل نبض القلب االنطالق إجراءات الفحص قبل السباق الحد األدنى لعمر الجواد مسافة السباق تصنيف السباق

كـغـــم  70 نب�ضــة / دقيقـــة  60
اجلمعة  15 / 3 / 2013

�ضباحًا  9:30
اخلمي�س 14 / 3 / 2013

ع�ضـرًا  2:00  -  4:00
�ضنــوات فما فــوق  6 كـــم  80 CEI 1*

الحد األقصى لزمن السباق  وقت الراحة
بالدقيقة وقت العرض إعادة الفحص  عدد مرات عرض

الجواد
المسافة الكلية

(كم)
المسافة

(كم) اللون المرحلة

ع�ضرًا حتى ال�ضاعة 5:20 

من يوم اجلمعة 2013.3.15

30 20 -- 2 30 30 اأ�ضفــر 1
40 20 نعـــــم 2 60 30 اأزرق 2

النهاية 30 -- 1 80 20 اأخ�ضر 3
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الحد األدنى للوزن الحد األعلى لمعدل نبض القلب االنطالق إجراءات الفحص قبل السباق الحد األدنى لعمر الجواد مسافة السباق تصنيف السباق

كغم  70 دقيقـــة  / نب�ضــة   60 اجلمعة  15 / 3 / 2013

�ضباحًا  5:30
اخلمي�س 14 / 3 / 2013

ع�ضرًا  4:00  -  2:00 فــوق فما  �ضنــوات   6 كـــم  120
UAE.CEN

الـخـيـــــول ذات

امللـكية اخلا�ضة

الحد األقصى لزمن السباق  وقت الراحة
بالدقيقة وقت العرض إعادة الفحص  عدد مرات عرض

الجواد
المسافة الكلية

(كم)
المسافة

(كم) اللون المرحلة

ع�ضرًا حتى ال�ضاعة 5:50 

من يوم 2013.3.15

30 20 -- 2 30 30 اأ�ضفــر 1
30 20 -- 2 60 30 اأزرق 2
40 20 -- 2 84 24 اأحمــر 3
40 20 نعم 2 104 20 اأخ�ضر 4

النهاية 30 -- 1 120 16 اأبي�س 5

اللجنـة املنظمـة فـــــي قرية بوذيب للقدرة
سباق UAE.CEN يوم اجلمعة 2013.3.15
قـرية بــوذيـب للقـــدرة، اخلتم، أبوظبي

قمصان خضراء

8

مهرجان سمو الشيخ ســـلطان بن زايد آل نهيان
 الدولي السابع للفروسية

لالستفسار عن كل ما يتعلق باالسطبالت االتصال حتى الساعة 12 ظهراً يوم األربعاء 2013/3/13 بالسيد سامل البلويش عىل الرقم 5123242 050 أو السيد طارق إكزو عىل الرقم  3270203 050

1. يجب أن يتم عرض الخيول للفحص البيطري، مصحوبة 

أو  للفروسية  اإلمارات  اتحاد  بجوازات سفر معتمدة من 

الخيول  لتطعيم  حديث  سجل  مع  الخيل  تحصني  وثيقة 

ضد إنفلونزا الخيول.

2. يجب أن تحمل جميع الخيول رشيحة إلكرتونية.

وأجهزة  القلب  نبضات  لقياس  اإللكرتونية  األجهزة   .3

قلب  نبضات  معدل  لقياس  تستخدم  ســوف  العرض 

الحصان.

للبوابة  إحضاره  قبل  الخيل  وتجهيز  تهيئة  يرجى   .4

البيطرية لفحص ما قبل السباق. أي حصان يرفض الفحص 

أو يشكل خطراً عىل الكادر الطبي سوف يتم استبعاده.

5. سوف يعقد االجتامع التنويري بعد الفحص البيطري.

بصورة  شخصية  إثبات  إبــراز  الفرسان  من  الرجاء   .6

للفارس لدى التقدم إلجراءات الوزن قبل السباق.

7. عىل جميع الفرسان ارتداء خوذات واقية للرأس ذات 

حزام للذقن وأحذية ذات كعب عايل  ويجب أن يكون 

رأس الحصان غري مقيد وحراً يف الحركة.

الطويل  واللجام  واملهامز  العصا  باستعامل  يسمح  ال   .8



الحد األدنى للوزن الحد األعلى لمعدل نبض القلب االنطالق إجراءات الفحص قبل السباق الحد األدنى لعمر الجواد مسافة السباق تصنيف السباق

كغم  70 دقيقـــة  / نب�ضــة   60 اجلمعة  15 / 3 / 2013

�ضباحًا  5:30
اخلمي�س 14 / 3 / 2013

ع�ضرًا  4:00  -  2:00 فــوق فما  �ضنــوات   6 كـــم  120
UAE.CEN

الـخـيـــــول ذات

امللـكية اخلا�ضة

الحد األقصى لزمن السباق  وقت الراحة
بالدقيقة وقت العرض إعادة الفحص  عدد مرات عرض

الجواد
المسافة الكلية

(كم)
المسافة

(كم) اللون المرحلة

ع�ضرًا حتى ال�ضاعة 5:50 

من يوم 2013.3.15

30 20 -- 2 30 30 اأ�ضفــر 1
30 20 -- 2 60 30 اأزرق 2
40 20 -- 2 84 24 اأحمــر 3
40 20 نعم 2 104 20 اأخ�ضر 4

النهاية 30 -- 1 120 16 اأبي�س 5

اللجنـة املنظمـة فـــــي قرية بوذيب للقدرة
سباق UAE.CEN يوم اجلمعة 2013.3.15
قـرية بــوذيـب للقـــدرة، اخلتم، أبوظبي

9

مهرجان سمو الشيخ ســـلطان بن زايد آل نهيان
 الدولي السابع للفروسية

لالستفسار عن كل ما يتعلق باالسطبالت االتصال حتى الساعة 12 ظهراً يوم األربعاء 2013/3/13 بالسيد سامل البلويش عىل الرقم 5123242 050 أو السيد طارق إكزو عىل الرقم  3270203 050

جداً.

كافة  يف  الخيول  من  باالقرتاب  للسيارات  يسمح  ال   .9

مسارات السباق.

البوابة  داخــل  أو  املداخل  يف  بالتجمع  يسمح  ال   .10

البيطرية كام ال يسمح للطاقم بانتظار الجواد عند شباك 

التوقيت.

للفارس  أكرث من شخصني ويسمح  11. ال يسمح بدخول 

وقت  أو  يف  البيطرية  البواية  إىل  الخيل  مع  بالدخول 

يتم  للفحص سوف  الجواد  تأخري متعمد عن عرض  وأي 

التعامل معه برصامة.

للدخول  وقت  تسجيل  تتطلب  الجواد  فحص  إعادة   .12

من جديد.

13. سيتم إعادة فحص الجواد قبل 15 دقيقة من املغادرة 

تقريباً.

14. أي حصان ينسحب بعد انطالق السباق يجب عرضه 

عىل الطبيب البيطري املسؤول قبل مغادرته مكان السباق.

15. سوف يكون هناك جائزة أفضل حالة جواد.
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10

مهرجان سمو الشيخ ســـلطان بن زايد آل نهيان
 الدولي السابع للفروسية

سباق دولي CEI* 80 km - اجلمعة 15 مارس 2013 
قـرية بــوذيـب للقـــدرة، اخلتم، أبوظبي



0 km 1 km

الشمال
North

30 km 30 min hold time االسرتاحة 30 دقيقة 30 كم

30 km 40 min hold time االسرتاحة 40 دقيقة 30 كم

20 km Finish النهاية 20 كم
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CEI1* 80 km Thursday, March 15th. 2013
Bou Thib Endurance Village,Al Khatem, Abu Dhabi

H. H. Sheikh Sultan Bin Zayed Al Nahyan
7th Int’l Equestrian Festival

CEI *  80 Km
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مهرجان سمو الشيخ ســـلطان بن زايد آل نهيان
 الدولي السابع للفروسية

سباق Km 240 دولي )***( على ثالثة أيام - اليوم الثاني 80 كم اجلمعة 15 مارس 2013 
قـرية بــوذيـب للقـــدرة، اخلتم، أبوظبي



0 km 1 km

الشمال
North

30 km 30 min hold time االسرتاحة 30 دقيقة 30 كم

30 km 40 min hold time االسرتاحة 40 دقيقة 30 كم

20 km End of Day 2 نهاية اليوم الثاين 20 كم
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CEI 3* 240 km )80 x 3( - Day Two 80 Km on Friday, March 15 th. 2013
Bou Thib Endurance Village,Al Khatem, Abu Dhabi

H. H. Sheikh Sultan Bin Zayed Al Nahyan
7th Int’l Equestrian Festival

CEI *** 240 Km
Day 2



0 km 1 km

الشمال
North
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مهرجان سمو الشيخ ســـلطان بن زايد آل نهيان
 الدولي السابع للفروسية

سباق دولي CEN 120 km  للخيول ذات امللكية اخلاصة

اجلمعة 15 مارس 2013  قـرية بــوذيـب للقـــدرة، اخلتم، أبوظبي



0 km 1 km

الشمال
North

30 km 30 min hold time االسرتاحة 30 دقيقة 30 كم

30 km 30 min hold time االسرتاحة 30 دقيقة 30 كم

24 km 40 min hold time االسرتاحة 40 دقيقة 24 كم

20 km 40 min hold time االسرتاحة 40 دقيقة 20 كم

16 km Finish النهاية 16 كم
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CEN 120 Km for Privately Owned Hirses on Friday March 15th, 2013
Bou Thib Endurance Village,Al Khatem, Abu Dhabi

H. H. Sheikh Sultan Bin Zayed Al Nahyan 7th Int’l Equestrian Festival

CEN 120 Km



Minimum WeightMax.PulseStart Date/TimeFirst InspectionAge HorseRide DistanceRide Category

 70 Kg60 bpmFriday 15.3.2013
5:30 (morning)

Thursday 14.3.2013
2:00 – 4:00 (afternoon)

 6 years and
above120 Km

 UAE.CEN for
 Privately Owned

Horses

 Vet  Gate Closing Time Hold Time
        (min)

 Present In
        (min)

            Recovery
Inspection      PresentationsTotal 

Distance (Km) 
   Distance
       (km)ColourPhase

 Until 5:50 pm
0n 15.3.2013

3020--23030Yellow1
3020--26030Blue2
4020--28424Red3
4020Yes210420Green4

Finish30--112016White5

Bou Thib Endurance Village Organising Committee
UAE.CEN 120Km on Friday, 9th January, 2013

Bou Thib Endurance Village, Al Khatem, Abu Dhabi

16

H. H. Sheikh Sultan Bin Zayed Al Nahyan
7th Int’l Equestrian Festival

Crew members & drivers please note that 
any act amounting to intimidation of a 
competition horse will be severely dealt with. 
Giving water or assistance from inside a car is 
forbidden. 

10. No crewing in the entrances or inside the vet gate.  
Crew is not permitted to wait for the horse at the 
Time Window.

11. Only two persons are permitted with the horse inside 
gate. Any act of deliberate delay in presenting 
the horse for examination will be severely 

dealt with.
12. Pulse Re-Inspection requires a new Vet-In Time. The 

exit of the horse from the Vet Inspection Area must 
be recorded at the “Way Out” window before a new 
Vet-In Time can be given.

13. Recovery Inspections shall be approx. 15 minutes 
before departure.

14. A horse that does not continue after having started 
in the competition, must be seen by an official Ride 
Veterinarian.

15. There will be a Best Conditioned Horse Competition.

Requests for stables until 12 noon on Wednesday 13.03.2013 to Mr. Salem Al Balooshi 050- 5123242/Mr. Tariq Aqizou  050- 327020



Minimum WeightMax.PulseStart Date/TimeFirst InspectionAge HorseRide DistanceRide Category

 70 Kg60 bpmFriday 15.3.2013
5:30 (morning)

Thursday 14.3.2013
2:00 – 4:00 (afternoon)

 6 years and
above120 Km

 UAE.CEN for
 Privately Owned

Horses

 Vet  Gate Closing Time Hold Time
        (min)

 Present In
        (min)

            Recovery
Inspection      PresentationsTotal 

Distance (Km) 
   Distance
       (km)ColourPhase

 Until 5:50 pm
0n 15.3.2013

3020--23030Yellow1
3020--26030Blue2
4020--28424Red3
4020Yes210420Green4

Finish30--112016White5

Green Rider Vests

Bou Thib Endurance Village Organising Committee
UAE.CEN 120Km on Friday, 9th January, 2013

Bou Thib Endurance Village, Al Khatem, Abu Dhabi
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H. H. Sheikh Sultan Bin Zayed Al Nahyan
7th Int’l Equestrian Festival

1. Horses must be presented with an approved National 
or FEI passport.

2. All the horses have to be micro-chipped.
3. The electronic heart rate monitor and display system 

shall be used to determine the heart rate of horses 
as per set protocol.

4. At the Pre-ride Inspection please ensure that your 
horse is sufficiently warmed up before you bring 
it for inspection. Any horse which will not permit 
examination or which is dangerous to the examiners 
shall be eliminated.

5. Pre-ride Briefing will be held at the end of the First 
Inspection.

6. Riders must present their Photo ID card when 
they come for weighing.

7. Riders must wear hard type riding helmets 
with chin strap and shoes with heels unless 
they use caged (boxed) or equestrian stirrups.

8. Whips, spurs, draw (running) reins/French reins & 
long reins are not permitted. The horse’s head must 
have freedom of movement.

9. Private cars are not permitted in any forestry area. 

Requests for stables until 12 noon on Wednesday 13.03.2013 to Mr. Salem Al Balooshi 050- 5123242/Mr. Tariq Aqizou  050- 327020



shall be eliminated. 
4. Riders must present their photo ID when they come 
for weighing.
5. Riders must wear hard type riding helmets with chin 
strap and shoes with heels. The horse’s head must have 
freedom of movement.
6. Pre-ride Briefing will be held at the end of the First 
Inspection.
7. Riders must wear hard type riding helmets 
with chin strap and shoes with heels unless they 
use caged (boxed) or equestrian stirrups.
8. Whips, (or use of any other items as a whip) and spurs 

Bou Thib Endurance Village Organising Committee
CEI 1* 80 Km on Friday, 15th March, 2013

Bou Thib Endurance Village, Al Khatem, Abu Dhabi

H. H. Sheikh Sultan Bin Zayed Al Nahyan
7th Int’l Equestrian Festival

Requests for stables until 12 noon on Wednesday 13.03.2013 to Mr. Salem Al Balooshi 050- 5123242/Mr. Tariq Aqizou  050- 327020

are prohibited and may lead to disqualification..
9. Private cars are not permitted in any forestry area. 
Crew members & drivers please note that any 
act amounting to intimidation of a competition 
horse will be severely dealt with. Giving water or 
assistance from inside a car is forbidden. 
10. No crewing in the entrances or inside the vet gate.  
Crew is not permitted to wait for the horse at the Time 
Window.
11. Only two persons are permitted with the horse inside 
gate. Any act of deliberate delay in presenting the 
horse for examination will be severely dealt with.

12. Pulse Re-Inspection requires a new Vet-In Time. The 
exit of the horse from the Vet Inspection Area must be 
recorded at the “Way Out” window before a new Vet-In 
Time can be given.
13. Recovery Inspections shall be approx. 15 minutes 
before departure.
14. A horse that does not continue after having started 
in the competition, must be seen by an official Ride 
Veterinarian.

Minimum WeightMax.PulseStart Date/TimeFirst InspectionAge HorseRide DistanceRide Category

70 Kg60 bpmFriday 15.3.2013
9:30 (morning)

Thursday 14.3.2013
2:00 – 4:00 (afternoon)

 6 years and
aboveKm 80CEI 1*

 Vet  Gate Closing Time Hold Time
        (min)

 Present In
        (min)

            Recovery
Inspection      PresentationsTotal 

Distance (Km) 
   Distance
       (km)ColourPhase

 Until 5:20 in the
 Afternoon on

Friday 15.3.2013

3020--23030Yellow1
4020Yes26030Blue2

Finish30--18020Green3
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Yellow Rider Vests

1. Horses must be presented with an approved passport 
or a duly authenticated Emirates Equestrian Federation’s 
Vaccination and Identity Document with up-to-date 
influenza vaccination record.
2. All the horses have to be micro-chipped.
2. The electronic heart rate monitor and display system 
shall be used to determine the heart rate of horses as 
per set protocol.
3. At the Pre-ride Inspection please ensure that your 
horse is sufficiently warmed up before you bring 
it for inspection. Any horse which will not permit 
examination or which is dangerous to the examiners 

shall be eliminated. 
4. Riders must present their photo ID when they come 
for weighing.
5. Riders must wear hard type riding helmets with chin 
strap and shoes with heels. The horse’s head must have 
freedom of movement.
6. Pre-ride Briefing will be held at the end of the First 
Inspection.
7. Riders must wear hard type riding helmets 
with chin strap and shoes with heels unless they 
use caged (boxed) or equestrian stirrups.
8. Whips, (or use of any other items as a whip) and spurs 

Bou Thib Endurance Village Organising Committee
CEI 1* 80 Km on Friday, 15th March, 2013

Bou Thib Endurance Village, Al Khatem, Abu Dhabi

H. H. Sheikh Sultan Bin Zayed Al Nahyan
7th Int’l Equestrian Festival

Requests for stables until 12 noon on Wednesday 13.03.2013 to Mr. Salem Al Balooshi 050- 5123242/Mr. Tariq Aqizou  050- 327020

Minimum WeightMax.PulseStart Date/TimeFirst InspectionAge HorseRide DistanceRide Category

70 Kg60 bpmFriday 15.3.2013
9:30 (morning)

Thursday 14.3.2013
2:00 – 4:00 (afternoon)

 6 years and
aboveKm 80CEI 1*

 Vet  Gate Closing Time Hold Time
        (min)

 Present In
        (min)

            Recovery
Inspection      PresentationsTotal 

Distance (Km) 
   Distance
       (km)ColourPhase

 Until 5:20 in the
 Afternoon on

Friday 15.3.2013

3020--23030Yellow1
4020Yes26030Blue2

Finish30--18020Green3
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collect the horse and transport it to vet gate 
or the veterinary clinic.  Those horses retired/
withdrawn on the course by the rider must be 
presented for veterinary inspection at the vet 
gate as specified in the Ride Technical Sheet in 
order to record the reason for the withdrawal. 
Such horses will then be given a statement of 
the physical condition and the vet card has to be 
marked: Horse stopped on loop. 

C.  VETERINARY MEDICATION CONTROL: 
C1.0

To be considered for classification in a ride, a 
horse cannot receive any banned substance or 
any controlled medication substance and no 
fluids or other substances can be administered 
to the horse by nasogastric (stomach) tube or 
by any parenteral (intravenous, intramuscular, 
subcutaneous, or intraperitoneal) route during 
the ride. Medication Control shall remain 
in force from one hour before the first 
inspection until the horse has completed the 
final vetting.  

No veterinary treatment may be administered 
to the horse without the written approval 
of the Veterinary Commission )In FEI 
competitions by filling ETUE Form 3(. 

C1.1
Medication as above cannot be administered 
after the horse has passed the final inspection 
and has been directed to present for sampling 
for prohibited substances.  Any horse that has 
required treatment of any kind shall not be 
considered for the Best Conditioned Horse 
Award.

D. END OF RIDE CONTROL 
D1.0
A similar procedure to that used at the vet 
gates will apply. However it will only be one 
presentation allowed for the final inspection.
D1.1
In order to qualify for a classification in the result, 
the rider must present the horse with its vet 
card to a commission veterinarian within the 
stipulated time after the finish.  The commission 
veterinarian must confirm that the horse’s heart 
rate meets the necessary criteria and that it is 
physically and metabolically sound.  Only then 
will the horse be considered to have passed the 
inspection. 

D1.2 
Sampling for prohibited substances will 
take place in accordance with FEI Veterinary 
Regulations Chapter VI: SAMPLING PROCEDURE 
AND ANALYSIS GUIDELINES FOR DOPING AND 
MEDICATION CONTROL.

D1.3
All other finishers will be inspected by 
commission veterinarians to ascertain whether 
they meet the finishing criteria.  Horses which 
are not presented with their vet card and which 
have not passed the inspection within the time 
specified will not be classified in the result. 

D1.4
All participating horses must be inspected by an 
official ride veterinarian before leaving the ride 
venue.  

E. GENERAL INFORMATION
E1.0
Riders and crew members are requested to 
return the number vest on completion of the 
ride.

E1.1
When overnight stabling facilities are provided 
for competing horses, trainers should make their 
own arrangements to provide food, bedding 
material and grooms for their horse.  Provision 
for the groom’s food and sleeping facilities 
should also be made.
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The Vet Card has to be returned after 
completion of formalities at each vet gate 
including the Finish.  No horse will be 
classified in the results of the ride if the vet 
card is not returned. 

A3.1
The final inspection will take place within the 
stipulated time after the completion of the 
ride.  The final inspection, which is to determine 
whether the horse is still fit to be ridden after a 
normal rest period, will include the same controls 
as at all other inspections. 

A3.2
Sampling for prohibited substances will 
take place in accordance with FEI Veterinary 
Regulations Chapter VI: SAMPLING PROCEDURE 
AND ANALYSIS GUIDELINES FOR DOPING AND 
MEDICATION CONTROL.

A3.3
Every horse, which is eliminated, retired or 
withdrawn, for whatever reason, must be 
examined in the Vet gate or Veterinary Clinic, if 
advised by the Veterinary Commission.  Owners/ 
Trainers must ensure that at least one attendant 
remains with the horse at all times during its 
stay in the clinic.  Any horse, which requires 
further intensive treatment, may be transported 
to the Equine Hospital for further observation 
or treatment at the owner’s cost.  It is highly 
recommended for trainers to provide a vehicle 
and horse trailer to shift their horse in the event 
of an emergency. It is the responsibility of the 
owner/trainer to remove 
their horse at the end of the ride. 

A3.4
Owners/Trainers would be liable for payment of 
treatment charges, at the Field Clinic, if any, for 
their respective horses if this is not covered by 
the Organisng Committee and/or the Sponsor. 
 
B. VET GATE

B1.0    
The purpose of the vet gate is three-fold:
- To have a veterinary inspection and condition 
assessment of each horse on a “fit to continue” 
basis.
- To enforce a rest or a hold period on horses and 

riders.
- To improve their position by efficient 
preparation and presentation of their horse 
to pass the heart rate parameters at the first 
attempt. It is advisable that riders bear in mind 
the necessity that the horses’ physical and 
metabolic (general) condition is satisfactory and 
that its heart rate is at, or below, the stipulated 
beats per minute as soon as possible following 
arrival at the vet gate.

B1.1 
The procedure at each vet gate will be as follows:

- Horse and rider approach the vet gate at a walk 
(this will assist in lowering the heart rate and is, 
therefore, in the best interest of the competitor).  
Their time will be taken on arrival.
- When the rider is satisfied (and not before) 
that the horse’s general condition is satisfactory 
and its heart rate meets the necessary criteria, 
he presents the horse (with its vet card) to a 
commission veterinarian who will examine the 
horse in the designated vet area. The horse must 
show a constant forward motion once entered 
the vet gate and any gamesmanship will not be 
allowed. Only the rider and up to 2 other persons 
may be present at the inspection.
- If the horse passes the vet inspection, the 
horse goes into the Hold area.  The hold time 
commences from the time the horse enters the 
Vet-In Gate.
- If the horse fails to pass the vet inspection 
within the specified time after arrival, it will be 
eliminated.  However, if a second presentation is 
permitted, such presentation will also have to be 
made within the specified time (Time to present).  
In this case the Hold Time will commence from 
the time the horse re-enters the Vet-In Gate for 
the re- inspection.  (Time in re-inspection). For 
re-inspection due to too high a pulse at the first 
attempt, the horse has to go out of the vet gate 
and then re-enter when the pulse rate meets 
the necessary criteria. The horse will then be 
given a new in time and a new departure time. 
- It is the responsibility of the rider to present the 
horse in a fit condition to pass the inspection.  It 
is not the duty of the vet official to diagnose the 
cause of lameness, metabolic or other disorders 
which necessitate the decision not to pass the 
horse. 

NB: A rider, who is eliminated, retires or 
withdraws on the course, for whatever reasons, 
must remain with the horse until assistance 
arrives.  If necessary, a horse ambulance will 
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A. General Conditions
A1.0 
For rides of CEI.2* (120-139km), CEI3* (140-
160km) all horses must be presented for 
veterinary inspection with an original FEI 
Passport /FEI approved National Passport along 
with FEI Recognition Card with up to-date 
equine influenza vaccination record.

For rides of CEI.1* (80-119km) FEI passport is 
not required if competing in their country of 
residence.  Horses can be presented with any 
Document stating Identification and up-to–date 
Equine Influenza Vaccination.

Horses can be presented for all National 
Competition Rides & Federation Qualification 
Rides with any Document stating Identification 
and up-to–date Equine Influenza Vaccination.

A1.1
All horses must have received two primary 
vaccinations against equine influenza, given 
between 21 days and 92 days apart. Thereafter, a 
third dose (referred to as the first booster)  given 
within 7 months after the date of administration 
of the second primary dose, with at least annual 
boosters given subsequently (i.e. within one year 
of the last dose). If the horse is scheduled to take 
part in an FEI competition, the last booster must 
have been given within 6 months + 21 days of 
arrival at the FEI event. No vaccination shall be 
given within 7 days of the day of arrival at the 
FEI event.

A2.0  No horse will be allowed to enter any FEI 
or National Endurance ride, including qualifying 
rides , within 6 days of having successfully 
completed or eliminated or retired at any stage 
of a ride of distance 0 – 40 km.
 No horse will be allowed to enter any FEI or 
National Endurance ride, including qualifying 
rides , within 13 days of having successfully 
completed or eliminated or retired at any stage 
of a ride of distance 41 – 80 km.
 No horse will be allowed to enter any FEI or 
National Endurance ride, including qualifying 
rides , within 20 days of having successfully 
completed or eliminated or retired at any stage 
of a ride of distance 81 – 160 km.

 A2.1   Horses picked up from the course by an 
ambulance or any horse transport has to be 
brought to the clinic or the vet gate in order to 
be checked. It is the Rider’s or his/her designated 
person’s responsibility to remain with the horse 
until it is released by the Veterinary Commission 
or the Chief Treatment Veterinarian.                   

A2.2   All horses eliminated for metabolic 
reasons which require immediate invasive 
treatment, excluding authorized fluid therapy 
(Art. 823 Endurance Rules), for stabilization of 
a medical emergency at any endurance event, 
must be given a mandatory minimum rest of 60 
days before it is again eligible to participate in 
a new Endurance event. Medical emergencies 
constitute collapse, exhausted horse syndrome, 
circulatory shock, or conditions deemed 
by veterinarians from the vet. Commission 
in consultation with the Chief Treatment 
Veterinarian to threaten the welfare of the horse, 
and will be decided on a case - by - case basis.
If a horse is eliminated for metabolic reasons 
which require immediate invasive treatment, 
excluding authorized fluid therapy (Art. 
823 Endurance Rules), at any 2 consecutive 
Endurance events or twice within any 3 month 
period, it must be given a mandatory rest period 
of 90 days before it is again eligible to participate 
in a new Endurance event. Medical emergencies 
constitute collapse, exhausted horse syndrome, 
circulatory shock, or conditions deemed 
by veterinarians from the vet. Commission 
in consultation with the Chief Treatment 
Veterinarian to threaten the welfare of the horse, 
and will be decided on a case - by - case basis.

A2.3    The Endurance Department of the 
Emirates Equestrian Federation has authority 
to deny any horse from participating under the 
Rules and Regulations (National or FEI Rules).

A3.0
A Veterinary Card will be created for each horse 
at the pre-ride inspection.  This veterinary card is 
required to:

- Number the horse .
- monitor the horse throughout the ride.  The 
Veterinary Commission will retain possession of 
the Vet Card and the same will be made available 
to the rider at every Vet Gate and at the Finish.

GENERAL CONDITIONS FOR ENDURANCE RIDES
From October 1st. 2010
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Veterinary Commission 

President
Dr. J.N. Thejasvi    IND

FVD
Dr. Andrzej Bereznowski  POL

Associate Memebers
Dr. Adeeb Hamid   IRQ
Dr. Saad Kareem Al Helaly  IRQ
Dr. Fadhel Sahib Wahid   IRQ
Dr. Piotr Szpotanski   POL
Dr. Vidas Staskevicius  LIT
Dr. Hasneyn Mirza  IND
Dr. Roula Shaban Hassan  UAE
Dr. Greg Ghoyros   FRA
Dr. Ibrahim Hassan  JOR
Dr. Hamid Ghalamsiah  IRA
Dr. Anas Hassan   JOR
Dr. Hallvard Sommerseth  SWE
Dr. Ridhab Zeki   IRQ
Dr. Azzam al Wathaify
Dr. Shafy Mohammed  IND
Dr. Kuldip Singh Kuhad  IND
Dr. Elke Peperkorn  IRL
Dr. Ali Tweisi   JOR

Vets On Loop
Dr. Muhammed Azhar Mughal 
Dr.Abdul Rahiman  Shibu Valiyakath 
Dr. Rashid Ali Khan 
Dr. Hemanth Rajashekharappa

Treatment Veterinarians 
Dr. Martha Misheff 
Dr. Rodreigio Munevar
Dr.Ismael Rageh 
Dr. Dionisio Felix
Dr. Silvia Lorenzon 

Residue Testing Veteranian
Dr. Elke Peperkorn
Abdul Jabbar (Assistant)

Weighting in Charge
Mohammad K. Al Yamahi

Technical Coordinator
Mustapha Mafoudi

Horse Rescue and Ambulance
Mr. Abdul Hakeem Ismil Mahmoud
Ser Al Khatm Abdul Kareem

Registration
Pramila Dsouza

General Duties
Mr. D. M. Senaratha
 
Farrier 
Amir Yousef

Lab Technician
Dr. Mohammed Showqi Allam

Vet. Coordination
Shama Syed

Traffic Police
Ali Hasan Ali Al Baloushi
Mobile (050 4115855)

Passport Control
Dhelal Ghannam
Naglaa Mahmoud

Maps and Pre-Press:
Mustapha Mafoudi
Mamoun Al Said

Routes:
Badr Al Kaabi
Shafea Ahmad Nasser

Timing System:
ATRM (with ATKI)

Heart Rate System
Raiddery Disk
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Boutheib Endurance Village Organising Committee

Mr. Abdalla Al Mheurbi

Actine CEO for Supporting Services

Mr. Ali Abdullah Al Rumaithi

CEO for Activities

Mr. Adnan Al Hosani

General Coordinator

Mr. Mohammad Mheir Al Mazroui

Manager - Bouthib Endurance Village

Mrs. Samira Al Ameri

Head of Media Committee

Mr. Rashed Al Rumaithi

Head of P.R. Committee

Mr. Salem Khalifa Al Ghaithi

Head of Security Committee

Mr. Taleb Dhaher Al Muhairi
Secretary General,
Emirates Equestrian Federation

Ground Jury

President
Mr. Bo Kjellgren    SWE

Foreign Judge
Mr. Christian Lozano  FRA

Members
Mr. Khalid Al Otaibi  KSA
Mr. Alexander Andrievsky  RUS
Mr. Abdul Aziz Sheikh  IND
Mr. Mohd Ali Al Hadrami  UAE
Mr. Mohd Khalfan Al Yammahi UAE
Mr. Neil Abrahams  CAN
Mr. Hamad Rahama Al Shamsi UAE
Mr . Abudul Raheem Hasan Oman

Coltrollers
Mr. Ali Al Zahrani   KSA
Mr. Mohammad Al Abdan  KSA
Mr. Orel Gerard   FRA
Dr. Raheeq M. Serajuddin  SUD

Technical Delegate
Mr. Nasri Nowar    JOR

Chief Steward
Muftah Al Harrasi   OMA

Asst. Chief Steward
Salem Abdulla Ali Al  Balooshi UAE     


