SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR
5.
PONNYTRAV
Detta är en redovisning av de viktigaste reglerna inom
ponnytravet avseende startanmälan av ponny, strykning av
ponny m.m. I övrigt gäller Svensk Travsports
Tävlingsreglemente samt övriga bestämmelser som utfärdats
av Svensk Travsport.
1. Tävlingar på svenska travbanor arrangeras av travsällskap,
som är anslutet till Svensk Travsport, med tillämpning av
Svensk Travsports Tävlingsreglemente och övriga
bestämmelser som utfärdats av Svensk Travsport eller
sällskap. Propositioner för alla ponnylopp i Sverige
publiceras i det tryckta häftet “Propositioner” samt på
travsport.se/propositioner. Propositionerna på travsport.se/
propositioner är de officiella.
2. Startanmälan får bara göras av hästens tränare eller av
tränaren utsett ombud. Tränaren måste ha licens, se
"Licensbestämmelser". Ansvarig anmälares förpliktelser,
se 31 § i Tävlingsreglementet.

6.

Följande antal priser delas ut, om ej annat
anges i propositionen: 5 eller färre antal
startande hästar - tre priser. 6-7 startande
hästar - fyra priser. 8-9 startande hästar fem priser. 10-12 startande hästar - sex
priser. 13-15 startande hästar - sju priser.
Moms på prispengar inbetalas av Svensk
Travsport till Skatteverket. I respektive
proposition angivna prispengar är det
belopp som utbetalas, således exklusive
moms.

7.

I program intagen häst får ej utebli från
start av annat än veterinära skäl,
transporthinder, banförhållanden eller
tränarskifte. Om tävlingsledningen så
påfordrar ska uppgiven strykningsorsak
styrkas av veterinärintyg. Transporthinder
är inte godtagbar strykningsorsak annat än
under speciella omständigheter, och intyg
kan då begäras. Strykning ska ske så snart
som möjligt och meddelas aktuell banas
sekretariat/måldomarnämnd. Ägarskifte
är ej giltigt skäl för strykning av häst eller
för körsvensbyte. Tränarskifte är giltigt
skäl för strykning av häst och för
körsvensbyte. Ansvarig anmälare kan
bestraffas om häst uteblir från start utan
giltigt skäl.

8.

Sällskap har rätt att vidta erforderliga
ändringar i arrangemangen såsom att
inställa lopp eller tävlingar i dess helhet
(se närmare i 28 § i Tävlingsreglementet).
Om lopp måste inställas på grund av
brand-, vatten-, inbrotts- och/eller
maskinskada eller på grund av att
tävlingsbanan inte kan användas till följd
av strömavbrott eller klimat, ersätts
hästägaren för transportkostnader för häst
som inte fått starta med 3 kr/km från
hästens hemmabana. Ersättning
understigande 250 kr utbetalas ej.

3. Startanmälan skall göras inom föreskriven tid enligt
propositionen. Tidpunkten för startanmälan är avgörande
för loppets samtliga gällande villkor. Häst intagen i
startlista debiteras 42,40 kr (varav 2,40 kronor är moms) i
lopp där prispengar utbetalas. Annat belopp kan anges i
propositionen.
4. Om fler ponny startanmäls än vad som kan beredas plats i
loppet, tas de som skall få starta ut enligt följande ordning
(om ej annat anges i propositionen):
A. Helrad har företräde före halvrad. Halvrad gäller senast
vid tidpunkten för startanmälan. B. Företrädesregeln (se
punkt 5).
C. Startpoäng, poängberäkning av anmälda ponnyns fem
senaste starter. Sådan poängberäkning omfattar prispoäng
samt prestationspoäng. Vid bestämmande av startpoäng
räknas en poäng för varje intjänad prispoäng per aktuellt
lopp. För pris vunna i utlandet sker en omräkning till
svenska kronor enligt UET:s omräkningskurs. Som
prestationspoäng, baserad på placering i loppet, gäller 300
- 150 - 100 - 50 - 25. Vid död löpning räknas prispoäng
efter faktiskt utgående penningpris samt prestationspoäng
som om hästen enskilt uppnått placeringen.
Ponny kan starta i två lopp per dag och avgörande är då enligt
ovan (A-C).
NOT. På varje heldag finns en proposition utskriver per
kategorien bred intervallhandicap,/eller specialar’n med
Punkt 21 tillämpas och/eller högst XXX startpoäng.
Häst som är med i startlistan till ett lopp, får därefter inte
startanmälas till annat lopp som körs vid ett tidigare tillfälle.
Ponny får endast starta på en bana per dag.
Om ej tillfredställande antal hästar startanmäls, kan loppet
inställas, startanmälningstiden förlängas och/eller ny
proposition utskrivas. Vid 4-7 startanmälda avgör arrangören
om loppet ska köras. Vid färre anmälda stryks loppet, vid fler
anmälda ska loppet köras.

Tidigare ostartad häst har företräde till
start i sitt livs fem första starter, i de lopp
där företrädesregeln gäller. Därmed har
ostartadhäst företräde framför den som
gjort en start, den som har gjort en start
har företräde framför den som gjort två
starter osv. Vid lika antal starter ges
företräde till den häst som har flest
startpoäng. Vid lika poängtal ges
företräde till bästa placering vid de fem
senaste starterna. Är denna lika räknas
flest bästa placeringar. Vid lika
placeringar i de fem senaste starterna
avgör senaste datum för bästa placering (t
ex segrar) och är dessa lika avgör
nästbästa placering etc. I sista hand sker
lottning.

9.
Tränare ska omedelbart meddela
hemmabanans sekretariat vid förändringar på träningslistan.

10.

För utländsk registrerad ponny i utländsk
träning gäller känd härstamning i minst
tre led samt giltigt svenskt mätintyg (kan
göras på plats av veterinär och två
mätmän) före start.
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