KVALIFICERINGSBESTÄMMELSER
PONNYTRAV
1. Vilka ponnyer kan delta i
kvalificeringslopp?
a) Ostartade 3-åriga o. äldre kat.A och B.
b) Ponny som inte i minst 2 av sina 5 senaste
starter (kval = start) gjort godkänd
prestation eller har 3 icke godkända i rad
(3 senaste). Med godkänd prestation menas
att odiskvalificerad fullföljt ponnylopp
(inkl. idealtidslopp och
kompletteringslopp). Fler än ett godkänt
kval i rad behöver inte genomföras. Om
ponny gjort 4 starter eller färre måste minst
en vara godkänd. Dock måste ponny alltid
ha minst en godkänd prestation under den
senaste 12-månadersperioden (365 dagar)
räknat bakåt från senaste dag för
startanmälan.
c) Ponny som p g a otillräckliga prestationer
ålagts kvalificeringslopp före ny
tävlingsstart.
d) Ponny som p g a oregerlighet ålagts ett
eller flera kvalificeringslopp.
Måldomarnämnden kan om den så önskar
specifikt ange att sådant kvalificeringslopp
ska ske för sulky eller i monté.
e) Ponny i utländsk träning som skall starta i
Sverige får tillgodoräkna sig kvallopp som
godkänts i annat land. Ponny i svensk
träning som tävlat i utlandet får som
godkänd prestation enligt p. 1b
tillgodoräkna sig dels start i ponnylopp i
utlandet och dels kvallopp i utlandet som
uppfyller de svenska
kvalificeringsbestämmelserna enligt p. 2
om godkänd kvalificeringstid.
2. Gällande kvalificeringsbestämmelser.
För ponny som enligt punkt 1 är skyldiga att
delta i kvalificeringslopp, gäller följande övre
gräns som godkänd kvalificeringstid.:
Kat. A
3.50,0
3.40,0
Kat. B
2.55,0
2.45,0

3- åriga och ostartade
4- åriga och äldre
3-åringar och ostartade
4-åringar och äldre

Kval kan genomföras med sulky eller i monté.
Distans i kvalificeringslopp ska vara
motsvarande minst 1140 meter för kat A och
1640 meter för kat B.
Ponny som genomfört godkänt montékval,
men aldrig genomfört godkänt sulkykval får
endast starta i montélopp.
Måldomarnämnd kan, på grund av
banförhållanden, besluta om högre kvalgräns.
Sådant tidstillägg skall anges i hela sekunder
på kilometertiden. Dock kan måldomarnämnd
underkänna häst om den totala prestationen
bedöms som otillräcklig även om godkänd
kvaltid uppnåtts.
Felaktig drivning i kvalificeringslopp innebär
att ekipaget ej godkänns.
3. Kvalificeringsloppens utformning
I kvalificeringslopp får endast delta häst som
inte är kvalificerad för start i lopp, eller som
har mindre än en månad kvar tills datum för
godkänd prestation passeras.
4. Övriga bestämmelser.
Om endast en ponny startar i
kvalificeringslopp, får hjälpponny användas.
Hjälpponny skall starta med startspår närmast
utanför den egna ponnyn och får inte passera
denna.
Körsven som ådömts körförbud får köra i
premie- och kvalificeringslopp under
avstängningstiden; detta gäller dock inte om
körförbud ådömts för påföljder avseende
otillåten medicinering, alkohol, droger, felaktig
drivning, olämplig behandling av häst eller
skadat sportens anseende eller om
tjänstgörande banveterinär/måldomare anmält
körsven till behörig myndighet för djurplågeri
eller brott mot djurskyddslagen i samband med
travlopp.
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ÖVRIGA LOPP
PONNYTRAV
Idealtidslopp
I Idealtidslopp gäller det att uppnå en på
förhand bestämd sluttid, omräknad i
kilometertid. Idealtidslopp anordnas
tävlingsdagar under fullt tävlingsmässiga
former. Loppen kan köras gemensamt för kat
A och kat B på grunddistans 1140 meter eller
1640 meter eller motsvarande. Ponny i kat. A,
ska köras av A-B- eller C- licensinnehavare
samt kat B av personer med C eller D-licens.
Ponny får även köras av elev inskriven i
Travskola med behörighet motsvarande minst
Silverkurs och med ålder motsvarande
respektive kategori.
I Idealtidslopp får endast ponny som är
startberättigad i “vanligt” lopp delta, alltså
inkvalad, inget startförbud etc.
Tränare anger den idealtid som hästen ska
prestera angiven i hela sekunder. Tiden får ej
vara snabbare än hästens rekord eller
långsammare än kvalgränsen för ponnyn.
Hästarna placera i loppet på distanser efter den
angivna idealtiden. Inga prispoäng utdelas i
Idealtidslopp.
Loppet räknas som godkänd prestation om
tiden underskrider gällande kvalgräns för
ponnyn och kommer att finnas med i hästens
programrad men räknas ej som start i
statistiken och eventuellt rekord noteras ej.
En gemensam sluttid räknas ut som gäller för
samtliga ekipage. Idealtiden kan alltså skilja
sig några tiondelar från den tid som angivits
vid startanmälan.
Kompletteringslopp
Kompletteringslopp anordnas i samband med
utbildnings- eller provlopp i travskolas regi.
Syftet är att träna ponnyn i tävlingsmiljö.
Ponny i kat. A, ska köras av A-B- eller Clicensinnehavare, samt kat B av personer med
C eller D-licens. Loppet är kvalificerande för
start om prestationen bedöms som godkänd
och tiden underskrider gällande
kvalificeringsbestämmelser på minst 1140 m

för kat A och 1640 m för kat B. Om ponnyn
inte blir godkänd i kompletteringslopp krävs
det ett godkänt kvallopp innan den får starta i
lopp.
Kompletteringslopp ska minst bemannas av en
måldomare/bandomare samt
utbildningsansvarig.
Staketkusklopp
Staketkusklopp (endast sulkylopp) anordnas
enligt bygdetravsregler, med undantag för vad
som gäller deltagande körsvenner.
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Ponny skall vara i tävlingsmässigt skick.
Ponny får inte vara belagd med någon
form av startförbud.
Ponny behöver inte vara inkvalad.
Ponny skall vara i träning hos person med
giltig tränarlicens, och vara upptagen på
tränarens träningslista.
Ponny skall vara registrerad av Svensk
Travsport.
Åldersgräns på häst enligt ordinarie regler.
Körsven/ryttare skall ha giltig licens eller,
om kusken är 26 år eller äldre, vara
inskriven i travskola knuten till
travsällskap. Nedre åldersgräns för kusk i
kat. A är åtta år och för kat B 13 år. Ingen
övre åldersgräns. Åldersgränserna kan
även stängas neråt i proposition.
Körsven/ryttare får inte vara avstängd.
Körsvens byxor skall vara vita. Om dress
saknas accepteras jacka eller väst.
Hjälm och säkerhetsväst skall vara
godkända.

