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 تعاریف 1

ستینلباس 1-1 سمت کاله، تنه پیراهن و آ سه ق شامل  شش  های : منظور از لباس  سمتهای دیگر پو شد. ق سوار می با پیراهن چابک

 باشد. رسمی میو فرم  مانند شلوار، چکمه به صورت استاندارد 

ها می باشد. این لباس  دفترچه مسابقات رنگهای برابر ،با طرح سادهو رنگ  12 با سبدوانیمسابقات ارقابت در  :لباس استاندارد 1-2

 .رنگ برای حضور در هر مسابقه میباشدیک  متناظر با ،اسب و چابکسوارو هر شماره بوده عمومی 

صی 1-3 صا ستلباس اخت سی ا شنهاد مالک بهکه  : لبا صویب و پی سیونکمیته  ت های  از بین طرحطرح انتخابی ) با ،منتخب فدرا

 به تایید برسد. )حداقل دو رنگ(موجود( و رنگ دلخواه برای هر یک از اجزای لباس

 نامه اسب به نام او صادر و در سیستم اسبدوانی ثبت شده باشد.سکه شنا،است  یا حقوقیو  شخص حقیقی :مالک اسب 1-4

اسبدوانی که عدم تشابه لباس درخواستی با دیگر لباسهای : کمیته ای متشکل از کارشناسان کمیته بررسی لباس درخواستی 1-5

 نماید. اختصاصی ثبت شده و لباسهای استاندارد و همچنین سایر شرایط را بررسی می

 ثبت لباس مقررات 2

صلی و جایگزین( با طرح و رنگ دلخواه خود 2-1 صی میتواند دو لباس )ا صا ضی لباس اخت سب متقا از بین طرح های ارائه  هر مالک ا

 را درخواست نماید. شده در سایت اسبدوانی 



 لباس تک رنگ قابل ثبت نمی باشد. ،در مسابقات اسبدوانی استانداردبه جهت حفظ تمایز با لباسهای  2-2

صات حقیقی یا حقوقی  2-3 شخ صویر طرح و رنگ مورد نظر خود و ارایه م سب با انتخاب ت ستم مالک ا سی ست ثبت لباس در  درخوا

 می نماید.را ارایه   www.asbdavani.comاسبدوانی به آدرس 

سال قبل از تاریخ ثبت و در اختیار گرفتن لباس اخت 2-4 ستی هر شد. و مالک لباس بای سالیانه میبا صورت  صی به  سفندماه 20صا  ا

منظور از یکسال مندرج در این ایینامه یکسال شمسی از اول فروردین ماه  درخواست تمدید لباس اختصاصی خود را ارایه نماید.

سال لباس ا سط  شد و چنانچه در و سال میبا سفند همان  سال تا پایان ا سال هر  شود اعتبار ان تا پایان همان  صی ثبت  صا خت

 خواهد بود.

تعرفه لباس اختصاااصاای در ابتدای  هزینه ثبت لباس اختصاااصاای برای هرسااال و در هنگام درخواساات ویا تمدید اخد می گردد. 2-5

 .و ابالغ میگردد تعیین تصمیم گیر هرسال از سوی مراجع

طراحی و تعبیه شده همه متقاضیان بایستی طرح  جهت همسان سازی درخواستها و وحدت رویه، نرم افزاری در سایت اسبدوانی 2-6

 سیستم ارسال نمایند. یجاد نموده و فایل خروجی آن را از طریقلباس اختصاصی خود را در آن ا

درخواسااتی خود رااز طریق سااامانه درخواساات ثبت لباس  لباسو رنگ مالک متقاضاای مشااخصااات کامل خود همچنین طرح  2-7

 خود را دریافت مینماید. پیگیری درخواستشماره  به صورت آنالین پرداخت و در پایانارایه، هزینه را  اسبدوانیاختصاصی 

سیکمیته  2-8 صوی برر صورت ت سیهای الزم را انجام داده و در  ستی، برر سال طرح و  ،حداکثر  و تایید بلباس درخوا برای مدت یک

تشخیص شباهت و یا تصویب فقط بعهده کمیته تعیین رنگ  رنگ متقاضی را به ثبت رسانده و شماره ثبت آن را اعالم می نماید.

شده اند. سیون انتخاب  شد که از طرف فدرا شمسی از اول فروردین لغایت پایان  میبا منظور از یکسال مندرج در این بند یکسال 

 معتبر خواهد بود. اسفندماه همان سال بوده و چنانچه اواسط سال لباس پیشنهادی به ثبت برسد تا پایان اسفندماه همان سال

لباس  های ثبت شاده با شاماره ثبت در آلبوم لباساهای ثبت شاده ساامانه موجود اسات و مالکین اساب متقاضای ساوابق طرح 2-9

 ترکیبهای رنگ و شباهت های نزدیک خودداری نمایند. با بررسی ازدرخواست از ثبت قبل اختصاصی باید 

 اصی درخواستی می باشد.زمان )تاریخ، ساعت، دقیقه( ثبت درخواست مالک نوبت برای بررسی لباس اختص 2-10

 لباسهای اختصاصی ثبت شدهمقررات  3

س یدر دفترچه راهنما 3-1 سابقات لبا ستاندارد هایرنگترتیب با همان ها م سابقه مالک .چاپ میشود ا بت با لباس ث میتواند ولی روز م

 .ود در مسابقه شرکت نمایدشده خ



 

 

مگر اینکه بدالیل خارج از کنترل و  .روز مسااابقه از لباس اختصاااصاای خود اسااتفاده نماید بایسااتی درمالک لباس اختصاااصاای  3-2

ستثنائی  ستفاده از  مانندا صی قادر به ا صا سی به لباس اخت ستر صورت مجاز خواهد بود که از لباسآعدم د شد که در این  ن نبا

 در استفاده از لباس اختصاصی بایستی باشداستاندارد مصوب و ثبت شده در دفترچه استفاده کند ولی در هر حال اولویت  معادل

. 

دیگر می تواند ، شااخص مهلتانقضااا  تاریخ از  روز 7حداکثر پس از  مجدد با پایان یافتن زمان ثبت یک لباس و عدم درخواساات 3-3

 متقاضی آن طرح و رنگ شود مشروط بر اینکه دو برابر تعرفه لباس را واریز نماید.

 (وراثتد) مشروط به ارائه مدارک انحصار نورثه مالک می توانند از رنگ لباس استفاده نمای ،در صورت فوت مالک 3-4

 دو اسب داشته باشد می تواند از رنگ لباس دوم خود و یا از لباس استاندارد استفاده نماید. اگر مالک در یک دور 3-5

س خود را به دیگری واگدار نماید و مشخصات مالک جدید لبا برای بقیه مدت تا پایان سال مالک اسب با رضایت کتبی می تواند 3-6

 .و انتقال را انجام دهد بپردازداز طریق سیستم تعرفه ثبت لباس را  %50جایگزین شود مشروط به اینکه 

از طریق سااایت و هنگام که بایسااتی  تعیین گردیده اساات، (پنج میلیون ریال) ریال 5.000.000ثبت لباس  1395سااال  تعرفه  3-7

 گردد. هزینه، درخواست بررسی می پرداخت ثبت درخواست و ثبت درخواست بصورت آنالین پرداخت گردد. پس

 

.1395. 


