Cıdır yarışları zamanı mehtərlər, start köməkçiləri, jokeylər və
məşqçilər üçün təhlükəsizlik qaydaları haqqında
TƏLİMAT
Aşağıdakı təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmalıdır:






At ilə hər zaman sakit və mülayim davranmaq;
Atı yəhərləmədən öncə başına yüyən salmaq;
At tövlədən çıxarılan andan tövləyə salınanadək cilovu əldən buraxmamaq;
Atı cilovla apararkən yalnız atın sol tərəfində hərəkət etmək;
Atı cilovla apararkən öndə hərəkət edən atla ara məsafəsini (ən azı 2 (iki) at
boyu) saxlamaq;
 Atın belinə qalxmazdan əvvəl yəhərin qarınaltı kəmərini yoxlamaq;
 At çaparkən üzəngiyə sərbəst daxil olan ayaqqabılardan və baş ölçüsünə
uyğun kaskadan istifadə etmək;
Məşqçi:
 Yarışlarda iştirak edəcək jokeylərini tibbi, atlarını isə baytar müayinəsindən
keçirməlidir;
 Yarışlarda iştirak edəcək jokeylərinin və mehtərlərinin təhlükəsizlik qayları
ilə tanış olmasını təmin etməlidir;
 Yarış başlamazdan 1 (bir) saat öncə yarışlarda iştirak edəcək jokeyləri ilə
birgə qaçış zolağının vəziyyəti ilə tanış olmalıdır.
Jokey:
 Yarış başlamazdan 1 (bir) saat öncə qaçış zolağının vəziyyəti ilə tanış
olmalıdır;
 Yarışa başlamazdan əvvəl yəhər, yəhəraltı kəmər, yüyən, üzəngi kəməri,
kaska və digər yarış ləvazimatlarının istifadəyə yararlı olduğuna əmin
olmalıdır;
Təlimatlarla tanış oldum. Təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməzsəm bütün
hallarda cavabdehliyi öz üzərimə götürürəm. İmzamla təsdiq edirəm.
Adı, soyadı və atasının adı:
Vəzifəsi:
Tarix:
İmza:







Qaçış zamanı qoruyucu eynək və kaskadan istifadə etməlidir;
Kaskanı yalnız atdan düşdükdən sonra çıxara bilər;
Atını start boksa salarkən yalnız öz yolu ilə hərəkət etməlidir;
Yarış zamanı atla sakit davranmalıdır;
Yarış zamanı digər iştirakçıların qarşısına çıxmamalı, önündə və ya yanında
hərəkət edən digər atları və ya jokeyləri itələməməli, digər iştirakçılara mane
olmamalı, yarış zamanı digər iştirakçılarla mübahisə aparmamalı, münaqişə
etməməli, finiş xəttini keçdikdən sonra dərhal atını saxlamamalıdır;
 Yarış zamanı ötmə hərəkəti yerinə yetirərkən ən azı 2 (iki) at boyu irəli
çaxmadan digər atın (ötdüyü atın) qarşısına keçməməlidir;
 Ata qamçı vurarkən arxadan gələn və ya yanında olan digər atlara və ya
jokeylərə dəyməməsi üçün diqqətli olmalıdır;
 Yarış zamanı finiş düzlüyünə çıxdıqdan sonra qaçış zolağını
dəyişməməlidir.
Start köməkçisi:
 Yarış zolağına çıxmazdan əvvəl kaska və qoruyucu jilet geyinməlidir;
 Atları start boksa salarkən ilk öncə çətinliklə daxil olan atların start boksa
salınması üçün kömək etməlidir;
 Atları start boksa salarkən atın arxasına keçməməklə yalnız atın yüyənindən
tutaraq köməklik etməlidir.

Qeyd: Azərbaycan Respublikasının Atçılıq Federasiyası (ARAF) tərəfindən
təşkil olunan Cıdır Yarışlarında iştirak edən mehtərlər, start köməkçiləri,
jokeylər və məşqçilər bu təlimatda göstərilənlərə əməl etməlidir. Baş verə
biləcək hər hansı bədbəxt hadisədə ARAF məsuliyyət daşımır.

Təlimatlarla tanış oldum. Təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməzsəm bütün
hallarda cavabdehliyi öz üzərimə götürürəm. İmzamla təsdiq edirəm.
Adı, soyadı və atasının adı:
Vəzifəsi:
Tarix:
İmza:

