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ALMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § Travtävlingar
Finlands Hippos rf - i fortsättningen kallad Finlands Hippos leder
travtävlingsverksamheten i Finland. Finlands Hippos beviljar tillstånd att anordna trav samt definierar villkor för anordnande av
tävlingar.
Tävlingsarrangören skall ha lagstadgad ansvarsförsäkring
som gäller vid anordnande av nöjestillställningar.
Varje ägare till en deltagande häst förbinder sig att för sin
häst teckna en av Finlands Hippos godkänd obligatorisk tävlingsförsäkring.
Till lopp (t.ex. uppvisningslopp) där tävlingsreglemente inte
gäller skall arrangören skaffa tillräcklig försäkringskydd för eventuella skador. Dessutom är tillstånd av deltagande hästs ägare
obligatorisk i sådana lopp.
Finlands Hippos beviljar tillstånd till anordnande av storlopp
samt godkänner regler för dessa lopp vilka efterföljs tillika med
tävlingsreglementet.
Olika typ av travtävlingar och lopp klassificeras i paragraf 23
2 § Tillämpning av Tävlingsreglemente
Detta tävlingsreglemente, storlopp- och specialtävlingsregler
publicerade av Finlands Hippos och som separat bilaga publicerade licensbestämmelser, bestraffningsreglementet, läkemedelsbestämmelser, utrustningsregler samt bestämmelser
beträffande tävlingsdomarnämd tillämpas vid alla travtävlingar
som Finlands Hippos eller dess medlemsorganisationer anordnar samt vid tlokala trav‑ och träningstävlingar som anordnas
utan totospel övervakade av hästavelsförbunden eller travbanorna.
Följande personer är underställda detta reglemente samt av
Finlands Hippos eller dess medlemsorganisationer utfärdade
bestämmelser:
- ägare, tränare, lärling, körsven, hästskötare eller annan
person som tävlar eller arbetar på bana i Finland där
det anordnas trav övervakare av Finlands Hippos
- hästägare, uppfödare eller person som registrerat,
uppgett sig registrera eller annars uträttat
registreringsärenden vid Finlands Hippos eller
anslutet medlemsorganisation
- styrelseledamot, funktionär och tjänsteman vid
Finlands Hippos eller anslutet medlemsorganisation
- person som arbetar med hästservice eller hästtransport
Envar som är underställd detta reglemente är skyldig att känna till innehållet av reglementet samt aktuella ändringar gjorda
av Finlands Hippos styrelse.
Detta reglemente definierar de acceptabla förfaringssätten
för travtävlingsverksamheten. Ovannämnda personer och övriga sammanslutningar/personer förbinder sig att tillämpa dessa
reglers förfaringssätt när de deltar i verksamhet definierats i
detta reglemente.
Tävlingsbestämmelserna i detta reglemente tillämpas på tävlingsområdet under tävlingstiden.
Tävlingsområdet består travbanan med publikplats samt stallområde. Tävlingstiden börjar på tävlingsdagen två timmar före
defilering till första lopp och slutar en halv timme efter målgång
av sista lopp.
Beslut fattade enligt detta reglemente kan ej underställas
laga domstol om ej lag eller förordning annat påbjuder.
Häst som deltagit i oövervakad tävling kan förlora sin täv-

lingsrätt i tävlingar arrangerade av Finlands Hippos eller anslutet medlemsorganisation.
3 § Hantering och skötsel av häst
I tävlingsverksamhet och hantering av hästarna i samband med
sådan verksamhet skall djurskyddslagen samt andra förordningar
och stadgar som rör djurens hantering och skötsel efterföljas.
Person förordad av Finlands Hippos travsportavdelning har
rätt att kontrollera till tävlingsverksamhet deltagande hästarnas
välmående och omständigheter vid hemstallet, under transport
och tävlingar.
Enligt djurskyddslagen (6 §) det är förbjudet att överanstränga djur. Likaså det är förbjudet att hålla dem i oskäligt sträng
tukt, att dressera dem oskäligt strängt och att hantera dem alltför hårdhänt. Angående dessa ärenden finns det närmare bestämmelser i djurskyddsförordningen (12-13 §).

TÄVLINGSFUNKTIONÄRER
OCH DERAS UPPGIFTER
4 § Tävlingsfunktionärer
Finlands Hippos förordnar storloppsövervakare jämte suppleant till särskildt nämda tävlingar. Arrangören utser till varje
tävlingsdag övervakare som har av Finlands Hippos beviljad och
ikraftvarande rätt att fungera som övervakare.
Följande personer tillhör tävlingsfunktionärerna och skall utses till varje tävlingsdag:
1
övervakare
2
domarnämnd
3
måldomare
4
huvudstarter, startpersonal
5
tävlingsveterinär
6
handicaper
7
speaker / referent
8
officiell övervakare av toto
9
startkontrollant
10 övervakare av stallområdet
11 ekipagekontrollant
12 vid travtävlingar skall fordon som är registrerad till
sjuktransport och som har trafiklicens i sin jourdistrik
eller en jourenhet med personal som är godkand
av overläkare som ansvarar för sjuksvård på distrikt
eller läkare har ansvaret för akutvård/förstahjälp
vara närvarande
13 hovslagare
14 banmästare
Travbanans fast anställd personal, körkontrollanter, tävlingsveterinärens medhjälpare, sekreterare och övriga funktionärer
tillhör förutom ovanmämnda till tävlingsfunktionärer.
Tävlingsfunktionär skall ha fyllt 18 år men får inte vara äldre
än 70 år. Övervakare får ej vara äldre än 67 år.
Finlands Hippos kan på grund av speciella skäl bevilja dispens till tävlingsfunktionärernas åldersgränser.
Tävlingsfunktionär får ej tjänstgöra under lopp häst som
tävlingsfunktionär eller hans nära anhörig äger helt eller delvis deltar i. Tävlingsfunktionär får ej tjänstgöra under lopp hans
nära anhörig deltar som körsven. Handicaper får ej tjänstgöra
under tävlingsdag häst som handicaper eller hans nära anhörig
äger helt eller delvis deltar i eller hans nära anhörig deltar som
körsven. Jävbestämmelser i denna kapitel gäller ej speaker och
referent.
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Till nära anhörig betraktas mor- och farföräldrar, föräldrar,
make/maka, sammanboende, barn, barnbarn och syskon. Häst
som ägs av registrerat pseudonym eller juridisk person anses
ägd av nära anhörig om minst en tiondedel av hasten ägs av
ovannämda.
Tävlingsfunktionär får ej tjänstgöra under lopp häst som han
är ansvarig tränare eller uppfödare till deltar i. Handicaper får ej
tjänstgöra under tävlingsdag om han är tränare eller uppfödare
till deltagande häst. En uppenbar ekonomisk eller annan beroendehet bildar grund för jäv. Övervakare har rätt att ta ställning
till enskilda fall av jäv.
Tävlingsfunktionär får ej körå lopp vid tototrav med undantag av kvallopp samt premielopp under tävlingsdag han utövar
sitt funktionärskap.
Vid lokaltrav jävbestämmelser tillämpas till tävlingsfunktionärer i grupperna 1 - 6. Finlands Hippos kan på grund av befogade grunder ge dispens till jävbestämmelser.
5 § Övervakaren och tävlingsdomarnämnden
Rätt att fungera som tävlingsdomare beviljas av Finlands Hippos
till uppgift lämplig person som blivit godkänd i prov och praktik
på tävlingsdomarkursen.
Tävlingsdomare och övervakare är skyldiga vid begäran att
förklara till Finlands Hippos sina eventuella förbindelser till
travets olika intressegrupper. Varje travbana skall före sin säsongpremiär utarbeta företecking för godkännande av Finlands
Hippos över övervakare som skall utöva sin funktionärskap på
banan.
5.1. Klassifiering av tävlingsdomare
5.2. Krav för tävlinsdomarnämdens uppställning som uppstår
av travens klassifierng
Finlands Hippos styrelse fattar separat beslut av klassiefiering
av tävlingsdomare och krav för uppställning av tävlingsdomarnämd. Uppgifter av dessa beslut fås från Finlans Hippos.
5.2. Uppgifter
Storloppsövervakares uppgift är att samarbeta med övervakaren och att särskilt ombesörja att alla i tävlingsverksamheten
deltagande intressegruppers fördelar opartiskt beaktas inom
ramen av tävlingsreglemente. Storloppsövervakare är rådgivare
åt tävlingsdomarnämnden och övriga funktionärer beträffande
regler och andra bestämmelser som rör tävlingarna. Hans plikt
är att vidta åtgärder för att korrigera eventuella fel som han
upptäckt.
Storloppsövervakare har följande arbetsuppgifter:
- utveckla tävlingsverksamheten genom att informera, kartlägga resurserna, utbilda samt ombesörja att tolking av tävlingseglemente är enhetligt på alla travbanor
- sammanställa en rapport över tävlingstillfället, förhållandena och arrangemangen till Finlands Hippos och övriga intressegrupper
- på överenskommet sätt ansvara för utbildning av funktionärer och körsvenner samt fungera som ansvarsperson vid
regionalutbildning
- vid behov informera representanter av massmedia om tävlingsdagens händelser
- delta i besvärsförfarande
Övervakaren är tävlingsdomarnämndens ordförande och leder dess verksamhet.
Övervakare har följande arbetsuppgifter:
‑ som överdomare övervaka tillämpning av tävlingsreglemente på tävlingsområdet under tävlingstiden.
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‑ övervaka att tävlingsreglemente tolkas så enhetligt som
möjligt på alla banorna i landet
‑ i första hand fatta beslut om körsvensbyten
‑ avgöra om körsvennen uteblir från tävlingen på grund av
tvingande skäl
‑ samarbeta med tävlingsdomarnämnden och med övriga
funktionärer
- fatta beslut om jävighet i oklara fall
- övervaka att tävlingens tidtabell följs
- övervaka banförhållanden
- besluta om tävling kan fortsätta eller skall avbrytas
- besluta om rätt att utebli från tävling enligt paragraf 44
- sammanställa en övervakarerapport som sickas till Finlands
Hippos
- vid begäran ge utlåtande till Finlands Hippos eller försäkringsbolag om olyckshändelser eller förseelser som inträffat
på tävlingsområdet
Tävlingens övervakare skall vara anträffbar minst två timmar
före defilering till första totolopp.
Tävlingsdomarnämnden består av minst antal ledamöter
enligt punkt 5.2. En av dessa ledamöter fungerar som viceordförande. Tävlingsdomarnämnden är beslutför om minst tre ledamöter är närvarande. Tävlingsdomarnämnden skall vara beslutför under tävlingsdomarnämndens hela verksamhetstid som
börjar en timme före defilering till första lopp och slutar tidigast
en halv timme efter målgång av sista lopp.
Arrangörareföreningens ordförande, verksamhetsledare
eller andra av arrangöraren fast anställda personer får ej tjänstgöra som övervakare eller tävlingsdomare.
Tävlingsdomarnämnd har följande arbetsuppgifter:
‑ övervaka tillämpning av tävlingsreglemente
‑ avgöra tvister
‑ avgöra om en hästs löpning skall godkännas eller diskvalificeras
‑ som högsta organ avgöra ordningsföljden i mål
‑ bedöma straff
- som huvudansvarig utföra en bedömning över hästs prestation samt strävan till seger och bästa möjliga placering
‑ till tävlingsveterinären meddela alla straff som ådömts för
förseelser riktade mot hästen
Tävlingsdomarnämnden behandlar alla förseelser som inträffat under tävlingstiden på tävlingsområdet förutom de fall
som tävlingsveterinären skall avgöra inom ramen för sin tjänst.
Tävlingsdomarnämnden fattar beslut med enkel majoritet. Om
rösterna faller lika avgör ordförandens röst. Under annan tid
handhas dessa uppgifter underlydande tävlingsreglemente av
styrelse av arrangöreraorganisation.
6 § Måldomaren, måldomarnämnden
Måldomaren/måldomarnämnden framlägger sitt förslag till
ordningsföljd i mål samt godkänner och vidarebefordrar uppnådda tider till tävlingssekreteraren.
Måldomaren kan ha till sin hjälp tidtagare och övervakare
av ordningsföljd i mål. Målkamera och ledamoter av tävlingsdomarnämnden kan fungera som tidtagare.
Måldomaren skall försäkra sig om att han kan meddela ordningsföljden i mål även utan hjälp av målkameran.
Måldomaren meddelar de totoplacerade hästarnas ordningsföljd i mål till tävlingsdomarnämnden för godkännande.
Ett av tävlingsdomarnämndens ordförande undertecknat protokoll för godkänd ordningsföljd i mål vidarebefordras till officiell

övervakare av toton, sekreterare och speaker.
Godkänd ordningsföljd i mål kan ej överklagas.
7 § Huvudstartern och startpersonal
Huvudstartern och startpersonalen ger råd åt och övervakar
deltagande ekipage under uppvärmning, vid defilering, i samband med förberedelser till start, vid starten och under loppet.
Huvudstartern och startpersonal följer med händelseförloppet i varje lopp. Om eventuell förseelse eller olycka meddelar huvudstartern till tävlingsdomarnämnden.
8 § Tävlingsveterinären och ekipagekontrollant
Tävlingsveterinären fungerar som högsta djurskyddsövervakare
i tävlingar.
Tävlingsveterinären har ensam eller tillsammans med övriga
tävlingsfunktionärer följande arbetsuppgifter:
- övervaka att djurskyddslagen och med stöd av det angivna
förordningarna och bestämmelserna samt övriga förordningar och bestämmelser om behandling och hantering djur
efterföljs
- övervaka banförhållanden
- övervaka utselning, utrustning och hästarnas tävlingsduglighet
- övervaka användning av ämnen (läkemedel mm) som bestäms i paragarf 45, övervaka att givna föreskrifter följs samt
vid behov ta prov
- kontrollera hästarna och utrustningen vid startkontrollen
- besluta om att fortsätta eller avbryta tävlingarna (se 44 §)
‑ ge första hjälp och ordinera eventuell fortsatt vård
- ansvara för att det på tävlingsområdet finns nödvändiga
läkemedel och utrustningar för första hjälp åt häst eller för
avlivning av häst
- ge första hjälp och vid behov ordinera hästen till fortsatt
vård
‑ besluta huruvida sjuk eller skadad häst skall avlivas
‑ vid behov identifiera hästar
‑ vid behov skriva intyg eller ge utlåtande om häst ströks från
tävling i sista stund och vid djurolycka under tävlingstiden
- övervaka transport av hästar
Tävlingsveterinär kan vid behov beorda hästen till veterinärundersökning före följande start eller anmälning till start.
Verksamhetstid av tävlingsveterinär börjar två timmar före
defilering till första lopp och slutar tidigast en halv timme efter
målgång av sista lopp.
Ekipagekontrollant är medhjälpare till tävlingsveterinären på
stallbacken. Ekipagekontrollant ensam eller tillsammans med
tävlingsveterinären eller övriga tävlingsfunktionärer följande
arbetsuppgifter:
- identifiera hastär samt vid behov göra stickprov för att
kontrollera hästens identitet
- kontrollera selning och utrustning på hastar vid uppvärmning och startkontrol
- bevaka körning utan skor
- kontollera hästar som prestation varit exeptionell
- tillsammans med tävlingsveterinär bevaka att hästar är tävlingsmässig skick
Verksamhetstiden av övervakare av stallområdet börjar
senast en timme före defilering till första lopp och slutar tidigast
en halv timme efter målgång av sista lopp.

9 § Startkontrollant och övervakare av stallområdet
Startkontrollant har följande arbetsuppgifter:
‑ övervaka hästarnas uppsamling till defilering
‑ biträda tävlingsveterinären vid startkontrollen
‑ övervaka utselning och tävlingsduglighet av deltagande ekipage
‑ vid behov bistå tävlingsdomarnämnden med kontakter till
körsvenner
Övervakare av stallområdet har följande arbetsuppgifter:
‑ övervaka hantering av hästarna på stallområdet
‑ övervaka den allmänna ordningen på stallområdet
‑ bistå banveterinären genom att kontrollera skick av transportfordon och utrustningen av deltagande ekipage
‑ fylla i skadeanmälan och värdera skadan genast efter att en
olycka inträffat
‑ fungera som kontaktperson
Övervakaren av stallområdet skall vara lätt att känna igen
genom sin klädsel.
Verksamhetstiden av övervakare av stallområdet börjar
senast två timmar före defilering till första lopp och slutar tidigast en halv timme efter målgång av sista lopp.
10 § Speaker, referent och intervjuare
Speakern, referent och intervjuaren är underställda tävlingsdomarnämnden och tjänstgör enligt tävlingsdomarnämndens
anvisningar.
11 § Körkontrollanter
Körkontrollant skall under sin verkamhetstid befinna sig på av
tävlingsdomarnämnden anvisade platser.
Körkontrollant övervakar att deltagande ekipage efterföljer
tävlingsreglementet och meddelar omedelbart om överträdelser till tävlingsdomarnämnden.
12 § Sekreterare
Tävlingssekreteraren skall en och en halv timme före defilering
till första lopp ge övervakaren och tävlingsveterinären en förteckning över de hästar som skall identifieras.
Tävlingssekreteraren för tävlingsprotokoll. Tävlingsprotokoll
med bilagor skall utan dröjsmål skickas till Finlands Hippos.
Sekreteraren vid inskrivningen tar tillsammans med sina
medhjälpare emot bekräftelse av deltagande ekipage och meddelar om eventuella ändringar i programmet till tävlingsdomarnämnden som vidarebefordrar ändringarna till speakern och
officiell övervakare av toto. Tävlingarnas arrangör bestämmer
uppgifter av övriga sekreterare.
Verksamhetstiden för sekreterare av inskrivningen börjar två
timmar före defilering till första lopp och slutar tidigast en halv
timme efter målgång av sista lopp.
13 § Handicaper
Den arrangerade organisationen utnämner för banan en handicaper jämte suppleant.
Handicapern upprättar programm, förrättar tvångstrykning
av hästar enligt direktiv av Finlands Hippos och vid behov fastställer hästarnas distanser i ordnat handicaplopp.
Handicapern granskar att häst och körsven har tävlingsrätt i
lopp de är intagna i programm.
Om hästen inte har rätt att delta i loppet skall handicapern
försöka få kontakt med den som har anmält hästen.
Handicaperns beslut kan ej överklagas.
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TÄVLINGSBANA OCH TIDTAGNING
14 § Banans tekniska och
fysiska förutsättningar samt mätning av banan
Tävlingarna hålls på en oval bana vars längd överlag är 1000 m.
Bredden av bana skall vara över hela sin längd minst 16 m och
på upploppet minst 20 m. Undantag från ovannämnda mått
skall godkännas av Finlands Hippos styrelse.
Banan uppmäts på avstånd av en meter från banans innerkant. Då en ny bana tas ibruk skall den alltid uppmätas. Banan
mäts på nytt om det finns orsak att misstänka att banans längd
har förändrats. En tillfällig bana skall alltid uppmätas vid övervakarens närvaro innan tävlingar påbörjas. Banans innerkant skall
utmärkas tydligt. Deltagande ekpage, tävlingsdomare och de
som mäter banan skall tydligt uppfatta banans innerkant vilken
inte får orsaka fara för hästar och körsvenner.
Säkerhetsfil är ett område innanför innerkant av banan som
har inga hinder som orsakar fara för häst eller körsven vid körning där.
Open stretch är extra invändigt spår på upploppet. På upploppet - sista raka sträckan mot mål - får andra ekipage än det
ledande ekipaget använda extra invändigt spår. Travarrangör
skall ansöka tillstånd för använding av open stretch.
Publikplats skall avskiljas från tävlingsbanan med staket för
att undvika olyckor. Om publik har tillträde till banans innerplan
skall övergångsstället övervakas.
Tekniska och övriga anläggningar som har betyldesefull roll
för genomförandet av tävlingarna och funktionsdugligheten av
uppgjorda planer skall av arrangören granskas senast på tävlingsdagen i tillräckligt god tid innan början av tävlingar så att
dess funktion under tävlingar kan garanteras.
Finlands Hippos kan sätta tilläggskrav för banornas tekniska
och fysiska resurser samt enligt dessa bestämma förutsättningar för arrangerande av trav.
15 § Tidtagning, ordningsföljd i mål
Segertid skall erhållas med målkamera och minst ett tidtagarur.
Måldomaren fattar beslut om övrig tidtagning. Används målkamera kontrolleras att den har gett rätt tid åt segrande häst.
Målkamerans bild avgör ordningsföljden i mål. Om bilden är
oklar eller om det inte är möjligt att få klarhet i ordningsföljden
i mål är den för tävlingsdomarna framlagda och av dess ordförande godkänd ordningsföljd giltig. Godkänd ordningsföljd kan
ej överklagas.
Tidtagningen påbörjas i voltstart vid kommandoordet ”aja”
(kör) och i autostart när startbilens vingar passerar startlinjen.
Vid linjelopp påbörjas tidtagningen när första hästens nos skär
startlinjen. Tidtagningen samt hästens löp slutar då hästens nos
når mållinjen.
Tävlingen slutar jämnt (dött lopp) om det inte uppstår märkbar skillnad mellan hästar i samma lopp. Två eller flera hästars
löp i skilda lopp i samma serie slutar jämnt om de har fått samma tid.
Tid coh kilometertid anges och räknas med en noggrannhet
av 0,1 sekunder. Tid avrundas en tiondedels sekund uppåt om
hundradedel är 5 eller större.

REGISTRERING OCH TÄVLINGSREGISTER
16 § Registrering, tävlingsregister
Finlands Hippos för register och stambok över finnhästar och
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över varmblodiga travhästar. I registret upptas inte korsningar
mellan finnhäst och varmblod.
Kallblodiga hästar jämmställs i Reglemente för finsk travsport
med finnhästar.
Fölet skall anmälas till register med fölningsbevis senast den
31 december på födelseåret. Registering skalla vara avslutad
senast den 31 mars året efter fölningsåret för att fölet sklall få
tävlingsrätt.
Köpare av oregistrerad häst skall tills hästen har registrerats
förvara blanketten för ägarbytet tillsammans med födelsebeviset.
För registrering av häst utgår en fastställd avgift.
Endast häst som är avlad av en för avel godkänd hingst får
tävlingsrätt. Undantag utgör avkomman till en ej avelsgödkänd
hingst om hings och sto ägts av hingstägare från betäckningstillfället till fölning. Ägaren eller ägarna till hingsten samt ägaren eller ägarna till stoet skall vara samma person/kollektiv eller
samma personer/kollektiv.
Från och med betäckningår 2011 häst vars fader är ej godkänd till avel är inte berättigad till uppfödarpremier eller andra
Finlands Hippos uppfödarstöd.
Om stoet betäcks utomlands skall hingsten vara godkänd för
avelsbruk i sitt hemland för att dess avkomma skall få tävlingsrätt.
Till Finland hyrd hingst skall ha ett ikraftvarande godkännande för avelsbruk i sitt hemland och därtill skall den vara godkänd
för avelsbruk i Finland för att dess avkomma skall få tävlingsrätt.
En registrerad finnhäst eller varmblodig travare kan antecknas i Finlands Hippos tävlingsregister om den har tävlingsrätt.
Tävlingsregister förs över:
a)
Finnhästar
b)
Varmblodiga travhästar
c)
Utländska hästar som tillfälligt har införts till Finland
med avsikt för att delta i travtävlingar
d)
Renrasiga travponnyer (närmare bestämmelser i
tävlingsreglemente för ponnyer)
16.1. I Finland född varmblodig travare (FI)
‑ är född och registrerad i Finland av ett sto i finskt register
‑ är född utomlands av ett sto i finskt register samt importerad
till Finland tillsammans med modern senast 31.12. födelseåret
och ej är registrerad i annat land.
16.2. Finsk varmblodig travare (FIu)
‑ har under födelseåret importerats och registrerats tillsammans med modern i finskt register och är inte registrerad i något annat land
‑ är född utomlands av ett sto i finskt register och är införd i
finskt register på ägarens bekostnad
FIu- hästarna har inte rätt till uppfödarpengar eller ‑priser
och de har inte heller rätt att delta i lopp där endast i Finland
födda varmblod har rätt att delta.
16.3. Importerad varmblodig travare
‑ är registrerad utomlands och efter importen registrerad i Finland antingen för tävlings‑ eller avelsbruk
Nationaliteten för en utländsk häst bestäms enligt bestämmelserna i dess hemland.
16.4. Hästens namn
Namn som är olämpliga, föranleder förväxling med redan registrerade namn eller med officiellt skyddade uppfödarnamn
registreras inte.
Om inte ett godtagbart namnförslag ges åt hästen har Fin-

lands Hippos rätt att namnge hästen.
Namnet på en i tävlingsregister införd häst kan inte förändras utan särskild orsak.
16.5. Ägarbyte och hästens kontouppgifter
Anmälan om ägarbyte görs på Finlands Hippos blankett i
tre exemplar av vilka ett blir hos säljaren och två hos köparen.
Köparen skall sända ena av sina exemplar till Finlands Hippos.,
travbana eller hästavelsförbund Detta skall alltid ske före anmälning till tävling dock senast 14 dygn efter ägarbytet.
Ifall hästens ägare är mindreårig eller annars omyndig skall
hans personuppgifter samt förmyndarens namn och adress
meddelas till Finlands Hippos i samband med hästens registrering.
Belastningspunkterna som finns på blanketten för anmälan
om ägarbyte bör ifyllas. Om punkterna inte är ifyllda överförs
eventuella belastningar som finns på hästen före försäljningen
till säljaren.
Kontokuppgifter för betalning av prispengar skall ges skriftligen i samband med anmälan om ägarbyte. Även anmälan om
ändringar i ägarens kontokuppgifter skall skriftligen skickas till
Finlands Hippos.
För registrering av ägarbyte erlägger köparen en fastställd
avgift.
16.6. Ägarbyte av registrerad häst
Hästens köpare skall meddela om ägarbyte till Finlands Hippos
med en för detta ändamål fastställd blankett. Detta skall alltid
ske innan hästen anmäles till följande tävling dock senast 14
dygn efter ägarbytet. Vid registrering av ägarbyte skall hästens
registreringsbevis eller hästpass bifogas.
Vid försenad anmälan utmätes förhöjd avgift. Görs inte anmälan om ägarbyte tilldelas ifrågavarande häst tävlingsförbud.
16.7. Överlåtande av besittningsrätt för registrerad häst
Anmälan om uthyrning eller överlåtande av besittningsrätten
för häst skall göras då överföringen i tävlingsregister har betydelse för hästens tävlande, i uppfödareregister då överföringen
har betydelse för uppfödarerättigheter och för betalning av
uppfödarpremier eller i hästägarregister då överföringen har
betydelse för betalning av övriga stöd. Anmälan skall göras i två
exemplar och kvitto över betalningen av avgiften för överlåtande av besittningsrätten skall bifogas. Anmälningstiden till Finlands Hippos är densamma som vid ägarbyte.
16.8. Övriga bestämmelser om registrering av häst
Hästen skall tävla i den ägarens eller innehavarens namn som
den var när hästen anmäldes till tävling. Brister och oklarheter i
ägaruppgifter kan leda till att hästen tilldelas tävlingsförbud.
För en till utlandet såld häst skall säljaren skicka in en anmälan om ägarbyte till Finlands Hippos varav framgår noggranna uppgifter om köparen och exportland. Hästen avlägsnas ur
finskt register efter att exportcertifikatet har skrivits ut.
Bestämmelserna om registreringsplikt och tävlingsrätt träder i kraft omedelbart efter överlåtelsehandlingen är undertecknad.
Finlands Hippos ansvarar ej för fel som uppstår vid identifiering av till registrering anmälda hästar eller deras härstamning.
Finlands Hippos styrelse kan bevilja dispens till ovannämnda
bestämmelser om antecknande av häst i tävlingsregister.
17 § Pseudonym och juridisk person
Om hästägaren är juridisk person eller om ägaren/ägarna vill
använda pseudonym måste om registrering av pseudonym

eller juridisk person skriftligt anhållas hos Finlands Hippos. Av
pseudonymansökan skall framgå ägarens/ägarnas namn och
adress samt hemort av pseudonym och ansvariga representant.
Juridisk person skall bifoga utdrag ur handels‑ eller föreningsregistret varav framgår hemorten och de personer som har rätt
att teckna verksamhetens namn.
Pseudonym registreras för fem år i taget. Eventuella ändringar i pseudonyms besittningsförhållande meddelas omedelbart
till Finlands Hippos. För registrering och för ändringar utgår en
fastställd avgift.
Pseudonym får ej användas och häst tillhörande juridisk person får inte delta i tävling innan de är registrerade i Finlands
Hippos.
18 § Att tävla i Finland med häst i utländskt register
För en häst i utlädskt register som skall delta i tävling i Finland
skall ett identifieringsintyg, certifikat eller handlingar från hästens hemlands centralorganisation företes Finlands Hippos varav framgår nödvändiga uppgifter för program samt hästens
färg och tecken. Hästens identifieringshandlingar skall alltid
finnas med på tävlingsområdet för identifiering.
Häst i utländskt register skall anmälas till tävling minst en
vardag före anmälningstidens utgäng. Företrårare till häst i utländsk register som finns i finsk träning skall vara intagen i Finlands Hippos tränarregister samt ha giltig adress i Finland.

HÄSTENS TÄVLINGSRÄTT OCH IDENTIFIERING
19 § Hästens ålder och tävlingsrätt
Åldern för häst i finskt tävlingsregister räknas från den första
januari födelseåret.
Tävlingsrätten för tvåårig finnhäst börjar den först september. Tvåårigas finnhästar får delta i premielopp fr.o.m. den första september.
Tvååriga varmblod och treåriga finnhästar tävlar i egna
serier och endast ett lopp under sju dagar är tillåten. G r u n d distansen för 2‑åriga varmblod och 3‑åriga finnhästar skall vara
under 2500 m med beaktande av alla tillägg och gottgörelser.
Treåriga varmblod och 4‑åriga finnhästar får tävla förutom i
serier för den egna åldersgruppen även i serier för äldre hästar.
Ett lopp per dag och högst två lopp under sju dagar är tillåten,
dock inte två dagar i rad.
Hästar äldre än ovannämnda får delta i ett lopp per dag och
högst tre lopp under sju dagar är tillåten
Vid poäng‑ eller utslagningslopp eller Travkungs- och Travdrottningstävlingar beräknas endast ett lopp per dag till sjudagarskvoten.
Om hästen anmäls till flera lopp under sju dagar än dess tävlingsrätt tillåter deltar hästen i tävlingar i den ordningsföljd tävlingar körs men endast i antal lopp som tävlingsrätt tillåter.
I lopp där hästen blir struken bestraffas anmälaren med böter. Hästen tilldelas ett sju dagars tävlingsförbud från och med
den dagen hästen blir struken.
Finnhäst som är äldre än femton (15) år och varmblodshäst
som är äldre än tolv (12) år har inte tävlingsrätt
Häst som bevisligen är dräktig fyra månader efter betäckning, har diande föl, är halt eller annars sjuk har inte rätt att
delta i tävling.
Ett sto med föl får delta i tävling sju månader efter fölningen
eller tre månader efter fölets död.
I Montélopp har 4‑åriga och äldre varmblod samt 5‑åriga och
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äldre finnhästar tävlingsrätt.
En häst i utländskt register har inte tävlingsrätt i Finland om
hästens tävlingsrätt i hemlandet har utgått. Inte heller har utländsk häst som har tävlingsförbud i sitt hemland eller annorstädes tävlingsrätt i Finland.			
20 § Identifiering av häst
20.1. Identifiering av häst i finskt register
I samband med hästens första deltagande i premie-/kvalificeringslopp eller tävling skall tävlingsveterinären eller för uppgiften utsatt person identifiera hästen i god tid före premie-/kvalificeringslopp eller tävling på en av arrangören anvisad plats.
Hästen får vid identifieringstillfället inte vara försedd med
seldon eller skydd som försvårar identifieringen eller iakttagandet av tecken.
Identifiering antecknas i hästens registeringsbevis eller pass,
i identifieringsprotokoll och i Finlands Hippos ADB‑register.
Ny identifiering kan påbjudas särskilt om en häst efter ett
långt uppehåll åter börjar tävla. I misstänkta fall kan deltagande
i tävling förvägras.
Ägare till häst som antecknats i eller anmälts till tävlingsregistret ger sitt samtycke till att blodprov vid behov får tas av
hästen. Om ägaren vägrar registreras hästen ej och en redan registrerad häst kan tas ur register. Detta gäller även vid registrering av häst där oärligheter framkommer.		
Om efteråt konstateras att en hästs identifieringsuppgifter
inte överenstämmer med hästen kan Finlands Hippos styrelsen
besluta att hästen mister sin vinstsumma. Om eventuell korrigering i priserna bestämmer Finlands Hippos styrelse skilt.
20.2. Identifiering av häst i utländskt register
Utländsk häst som deltar i tävling skall identifieras före varje
tävling eller kvalificeringslopp. Fastställd identifieringsavgift
debiteras om häst i utländsk register är i finsk träning och inte
har till finska översätt identifieringsbevis eller identifierarbar
microchip.
Vid identifieringstillfället bör den som utför identifieringen
ha till hands ett intyg från hästens hemland med uppgifter om
hästens färg och tecken samt eventuell microchip. Hästens
identifieringshandlingar skall alltid finnas tillhands för identifierinstillfället på tävlingsområdet.

KVALIFICERINGSLOPP
21 § Kvalificeringsbestämmelser
Kvalificeringsbestämmelserna berör tävlingsrätt vid tototrav
eller travtravtävlingar innan häst anmäls till tävling. Kvalificeringslopp kan anordnas på alla travbanor i samband med tototrav, travtävlingar eller lokaltrav om inte annat anges i propositionen. Kvalificeringsloppet är i kraft åtta månader. Häst anmäles under anmälningstid till ett premie- eller kvalificeringslopp
i taget.
Kvalificeringslopp anordnas antingen gemensamt eller skilt
för finnhästar och varmblod på en distans över 2000 ‑ 2500 m
med voltstart. Om kvalificeringslopp ordnas gemensamt skall
finnhästarna starta 40 meter bakom sista varmblodsfållan.
Handicaper placerar hästar i kvalificeringsloppet efter sin egen
bedömning. Det är förbjudet att använda medhjälpare i kvalificeringslopp.
Före anmälning till premie-, kvalificeringslopp eller tävling
skall hästen ha utlöst pass eller registeringsbevis.
Kvalificeringslopp upptas i program. Kvalificeringslopp beräkmas inte som tävling inte heller noteras de som tävling i
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körsvensstatistiken. Resultat från kvalificeringslopp antecknas i
hästens tävlingsprotokoll.
Deltagande i kvalificeringslopp är obligatoriskt för:
‑ ostartade 2-åriga och äldre varmblod
- ostartade 3-åriga och äldre kallblod
- häst som blivit diskad eller utgått i fyra av sin fem senaste
starter eller kvallopp (diskning på grund av otillräcklig tid är
diskning)
- häst som blivit diskad eller utgått i sina tre senaste starter eller
kvallopp (diskning på grund av otillräcklig tid är diskning)
- häst som inte har godkänd start eller kvallopp inom senaste
tolv månader
‑ häst som tävlingsdomarnämnden har ålagt att delta i kvalificeringslopp på grund av oregerlighet eller att ej visat tävlingsmässig skick
Häst som blivit diskad eller utgått (diskning på grund av otillräcklig tid är diskning) i minst fyra av sina senaste starter eller
kvallopp får tävlingsrätt efter godkänd kvallopp.
Häst i utländsk träning kan delta i tävling i Finland om den
har godkänd kvallopp i annat land.
Häst i finsk träning som har tävlingsrätt utomlands får tävla
i Finland. Om grunden för tävlingsrätten avsevärt avviker från
finska Reglementens krav kan Finlands Hippos tävlingsavdelning avslå hästens tävlingsrätt.
Det är möjligt att köra kvalificeringslopp vid lokaltrav förutsatt att det finns tidtagning med hjälp av målkamera, video
eller någon annan pålitlig tidtagningssystem. Gottgörelser kan
medges på grund av ban- och väderleksförhållanden men ej på
grund av banprofil.
För att bli godkänt i kvalificeringslopp skall hästen orapporterad uppnå följande övre tidsgränser:
kilometertid
2‑åriga varmblod
1.28,0
3‑åriga varmblod
1.25,0
4‑åriga och äldre varmblod
1.23,0
3‑åriga finnhästar
1.50,0
4‑5-åriga finnhästar
1.45,0
6‑åriga och äldre finnhästar
1.40,0
Ban‑ och väderleksförhållanden skall tas i beaktande. Eventuella gottgörelser skall meddelas före första premie- eller kvalificeringslopp. Tvååriga varmblod och teråriga finnhästar har rätt
att delta i kvalificeringslopp efter deras tävlingsrätt har börjat.
För finsktränad häst i utländsk register tillämpas tidgränser
för godkänd kvalificeringslopp enligt Finsk Tävlingsreglemente.
För att finnhästen skall godkännas i kvalificeringslopp skall
hästen orapporterad uppnå kilometertid som är högst fem sekunder sämre än hästens officiella voltrekord. För att erhålla
godkänt resultat i kvalificeringslopp räcker emellertid en kilometertid på 1.32,0 för finnhästar.
Ovannämnda fastställda tidsgränser skall i samtliga fall underskridas med beaktande av ban‑ och väderleksförhållanden.
Om finnhäst har endast autostartrekord (a) skall hästen i kvalificeringslopp orapporterad uppnå kilometertid som är högst
sju sekunder sämre än hästens officiella rekord med autostart
för att bli godkänt.
Kvalificeringslopp kan även anordnas för montéhästar. Tävlingsrätt som erhålls genom kvalificeringslopp i monte ger
tävlingsrätt endast till montélopp. Distans i kvalificeringslopp
är minst 2000 m med voltstart. Tidsgräns för godkänt kvalificieringslopp är samma som i vanliga kvalificeringslopp.

ORENT TRAV OCH
HÄSTEN I TÄVLINGSMÄSSIG SKICK
22 § Orent trav och hästen i tävlingsmässig skick
Om hästen travar orent tävlingsveterinär gör tävlingveterinärrapporten i Heppa-systemet. Liknande rapport kan uppfyllas
också vid händelser som kan påverka hästens välmående samt
med brister eller fel i hästens utrustning. Tävlingsveterinär informerar hästens tränare muntligt eller skriftligt. Hästens ägare
och tränare kan läsa raporten från Heppa-systemet.
Om det ser ut att hästen inte är i tävlingsmässig skick har tävlingsveterinär rätt att kräva veterinärkontroll före hästen skall
starta eller anmälas till nästa start. Upprepade tävlingsveterinär
rapporteringar kan också leda till kravet av veterinärkontroll.
Tävlingsveterinär och måldomarnämnd fattar beslut tillsammans.
Hästen som blivit beordnat till veterinärkontroll har tävlingsoch anmälningsförbud tills beordnat undersökning är utfört och
blanketten av hästens tävlingsmässig skick är Suomen Hippos
tillhanda.

TRAVENS KLASSIFICERING
23 § Travens klassificering och efterföljande krav
Grunddistans för alla tävlingar skall vara minst 1600m.
Trav och lopp indelas i fem klasser
1.
Tototrav
2.
Travtävlingar på mark- eller isbana
3.
Lokaltrav på mark- eller isbana
4.
Träningslopp / träningstrav
5.
Trav för kvalificeringslopp / kvalificeringslopp
6.
Systemet för premielopp /
premielopp - kvalificeringslopp
23.1. Tototrav
Tototrav kan anordnas på travbanor som blivit gödkända av Finlands Hippos.
Från deltagande ekipage i tototrav krävs:
- hästpass eller registeringsbevis som skall vara med när
hästen deltar för första gång i premielopp, kvalificeringslopp
eller tävling. Om häst tävlar i utländsk register ska
registeringsbevis eller annan identifieringsdokument
alltid medfölja
‑ obligatorisk tävlingsförsäkring
‑ att körsvennen har körlisens
‑ tävlingsrätt enligt paragraf 19
Vid tototrav skall finnas:
‑ funktionärer enligt kraven i paragraf 4
‑ tidtagning med hjälp av målkamera
‑ förhandsanmälning
‑ penningpris
‑ arrangörens ansvarsförsäkring
Vid tototrav beaktas:
‑ officiella resultat
‑ finska rekord och hästarnas rekord
‑ start för häst
‑ start för körsven
‑ rapporteringar
Vid tototrav gäller
‑ tvångstrykingsreglerna, eventuella pauspoäng minskar
‑ startkvoterna

I samband med totorav det är möjligt anordna kvalificeringslopp och premielopp.
23.2. Travtävlingar på mark‑ eller isbana
Travtävlingar kan anordnas antingen på mark‑ eller isbana.
Travtävlingar på markbana kan anordnas antingen på travbanor som anordnar tototrav eller på övriga banor. En isbana
eller annan tillfällig bana skall alltid uppmätas före tävling.
Uppmätning av bana skall upprättas på ett pålitligt sätt i
övervakarens närvaro.
Från deltagande ekipage i travtävlingar krävs:
- hästpass eller registeringsbevis som skall vara med när hästen deltar för första gång i premielopp, kvalificeringslopp eller
tävling. Om häst tävlar i utländsk register skall registeringsbevis
eller annan identifieringsdokument alltid medfölja
‑ obligatorisk tävlingsförsäkring
‑ att körsvennen har körlisens
‑ tävlingsrätt enligt paragraf 19
Vid travtävlingar skall finnas
‑ åtminstone följande funktionärer: övervakare, tävlingsdomarnämnd, måldomare, huvudstarter, startpersonal, tävlingsveterinär, handicaper, speaker, startkontrollant, ekipagekontrollant och banmästare samt fordon som är registrerad
till sjuktransport och som har trafiklicens i sin jourdistrik eller
en jourenhet med personal som är godkänd av overläkare som
ansvarar för sjuksvård på distrikt eller läkare som har ansvaret
för akutvård/förstahjälp
‑ tidtagning
‑ förhandsanmälning
‑ penningpris
‑ arrangörens ansvarsförsäkring
‑ uppmätt bana
‑ officiella resultat
Vid travtävlingar beaktas
‑ start för häst
‑ start för körsven
‑ rapporteringar
‑ hästarnas rekord
Vid travtävlingar beaktas inte
‑ finska rekord
Vid travtävlingar gäller
‑ startkvoterna
- tävlingsförbud
Det är möjligt att anordna kvalificeringslopp och premielopp
vid travtävlingar förutsatt att det finns tidtagning med hjälp av
målkamera, video eller någon annan pålitlig tidtagningssystem.
Gottgörelser kan medges på grund av ban- och väderleksförhållanden men ej på grund av banprofil.
23.3. Lokaltrav på mark- eller isbana
Lokaltrav kan anordnas antingen på mark‑ eller isbana.
Lokaltrav på markbana kan anordnas antingen på travbanor
som anordnar tototrav eller på övriga banor. En isbana eller annan tillfällig bana skall alltid uppmätas före tävling.
Uppmätning av bana skall upprättas på ett pålitligt sätt i
övervakarens närvaro.
Från deltagande ekipage i lokaltrav krävs:
- hästpass eller registeringsbevis som skall vara med när hästen deltar för första gång i premielopp, kvalificeringslopp eller
tävling. Om häst tävlar i utländsk register skall registeringsbevis
eller annan identifieringsdokument alltid medfölja
‑ obligatorisk tävlingsförsäkring
‑ att körsvennen har körlisens
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‑ tävlingsrätt enligt paragraf 19
Vid lokaltrav skall finnas
‑ åtminstone följande funktionärer: övervakare, tävlingsdomarnämnd, måldomare, huvudstarter, startpersonal, tävlingsveterinär, handicaper, speaker, startkontrollant, ekipagekontrollant och banmästare samt fordon som är registrerad
till sjuktransport och som har trafiklicens i sin jourdistrik eller
en jourenhet med personal som är godkänd av overläkare som
ansvarar för sjuksvård på distrikt eller läkare som har ansvaret
för akutvård/förstahjälp
‑ tidtagning
‑ förhandsanmälning
‑ penningpris
‑ arrangörens ansvarsförsäkring
‑ uppmätt bana
‑ officiella resultat
Vid lokaltrav beaktas
‑ start för häst
‑ start för körsven
‑ rapporteringar
‑ hästarnas rekord
Vid lokaltrav beaktas inte
- tvångstrykningsystem (se 40 §) som används vid tototrav
och travtävlingar. Hästen får eller förlorar inte poäng enligt
paragraf 40 om den tävlar i lokaltrav. Tvångstrykningsystem
enligt paragraf 40 kan användas vid lokaltrav.
- kvalificeringsbestämmelser (21 §)
‑ finska rekord
Häst kan inte skaffa tävlingsrätt till tototrav eller travtävlingar
genom tävling i lokaltrav. Tävling i lokaltrav fortsätter ej hästen
tävlingsrätt i tototrav eller travtävlingar. Tävlingspaus blir inte
heller avbruten genom tävling i lokaltrav. Ej godkänd resultar
vid tävling i lokaltav påverkar ej hästens tävlingsrätt i tototrav
eller travtävlingar.
Vid lokaltrav gäller
‑ startkvoterna
- tävlingsförbud
Det är möjligt att anordna kvalificeringslopp och premielopp vid lokaltrav förutsatt att det finns tidtagning med hjälp av
målkamera, video eller någon annan pålitlig tidtagningssystem.
Gottgörelser kan medges på grund av ban- och väderleksförhållanden men ej på grund av banprofil.
Måldomarnämnd kan anordna oregerlig eller i ej tävlingsmässig skick varande häst att delta kvalificeringslopp.
23.4. Träningslopp ‑ träningstrav
Träningslopp eller ‑trav kan anordnas på alla banor.
I proposition eller annonsen kan man meddela angående
krav och begränsningar för deltagande. Serieindelningen sker
på tävlingsplatsen om inte annat anges i propositionen eller annonsen.
Den arrangerande föreningen kan bestämma att träningslopp
skall köras i en viss kilometertid.
Om träningslopp ingår travtävlingarnas försäkringssystem
skall arrangören vara medlem i Suomen Hippos eller hästavelförbund.
Om träningslopp ingår travtävlingarnas försäkringssystem
krävs av deltagande ekipage:
- hästpass eller registeringsbevis som skall vara med när hästen deltar för första gång i premielopp, kvalificeringslopp eller
tävling. Om häst tävlar i utländsk register ska registeringsbevis
eller annan identifieringsdokument alltid medfölja
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‑ obligatorisk tävlingsförsäkring
‑ att körsvennen har giltig körlisens och tävlingslisens
‑ häst som uppfyller tävlingskriterier enligt paragraf 19
Om träningsloppet ingår travtävlingarnas försäkringssystem
skall på tävlingsplatsen finnas person med övervakarerättigheter som för arrangörens del svarar för att tävlingsreglemente
efterföljs. Finlands Hippos tävlingsavdelning kan under speciella
omständigheter medge dispens att ersätta övervakare av erfaren tävlinsgdomare.
23.5. Kvalificeringslopp ‑ trav för kvalificeringslopp
Kvalificeringslopp eller trav för kvalificeringslopp kan anordnas
i enlighet med paragraf 21 i samband med tototrav om inte annat anges i proposition. På nämnda banor kan trav för kvalificeringslopp också anordnas som egna tävlingar.
Vid anmälning till och deltagande i kvalificeringslopp eller
trav för kvalificeringslopp gäller samma bestämmelser som vid
tototrav.
Vid kvalificeringslopp beaktas dock inte finska rekord eller
rekord för häst inte heller tvångstykningspoäng.
Kvalificeringslopp noteras inte som start för häst eller körsven. Undantag utgör körlisensens klassificeringskvoter.
Om hästen i kvalificeringslopp inte uppnår den tid som kvalificeringbestämmelser förutsätter mister hästen sin eventuella
tävlingsrätt.
23.6. Systemet för premielopp /
premielopp - kvalificeringslopp
Premielopp kan anordnas på travbanor som anordnar toto- eller
lokaltrav i samband med toto- eller lokaltrav. De körs under tävlingsdagen över en distans på minst 2000 m med voltstart.
I ett premielopp kan delta finskfödda tvååriga varmblod samt
två-treåriga finnhästar vilka ej har deltagit i kvalificeringslopp
eller travlopp och vilka är i träning i Finland av licenserad tränare eller ägare-/ amatörtränare.
Från deltagande ekipage i premielopp krävs:
- hästpass eller registeringsbevis som skall vara med när hästen deltar för första gång i premielopp, kvalificeringslopp eller
tävling. Om häst tävlar i utländsk register ska registeringsbevis
eller annan identifieringsdokument alltid medfölja
- obligatorisk tävlingsförsäkring
- körlisens för körsven
‑ tävlingsrätt enligt paragraf 19
- identifiering enligt paragraf 20
Det är möjligt att för godkänt premielopp där av Finlands Hippos satt tidsgräns uppnåtts utbetalas en ersättning som ej belastar hästens prissumma.
Tidgränser (kilometertid) för att bli godkänt i premiolopp är för
varmblodiga 1.30,0 - 1.40,0 samt tvåårigå finnhästar
2.00,0 - 2.20,0 och treårigå finnhästar 1.50,0 - 2.00,0. Kilometertid skall nås orapporterad. Eventuell gottgörelse beräknas till
långsammare tidgräns.
Det är möjligt att för godkänt kvalificieringslopp ingående i
systemet för premielopp utbetalas ersättning som ej belastar
hästens prissumma.
I premielopp noteras inte finska rekord ej heller hästens rekord.
Ett premielopp räknas inte som lopp för hästen eller körsven
med undantag för körlicensernas klassificeringskvoter.

STARTMETODER

SPECIALLOPP, DISTANSERING

24 § Startmetoder
24.1. Handicaplopp
Handicaplopp startas voltstart. Voltstart behandlas i paragraf 51.
I handicaplopp finns grunddistans och vid behov tillägg med
20 meters mellanrum. Tävlingsarrangören skall beräkna grunderna för handicaplopp så att det längsta tillägget för deltagande häst är högst 100 m eventuella gottgörelser medräknade.
Gottgörelser kan endast ges på följande grunder:
‑ i Finland födda
‑ ston
‑ ålder
‑ ostartade
‑ övriga av Finlands Hippos godkända grunder för handicap.
I samma serie kan högst två gottgörelsegrunder användas.
Handicaplopp med en grunddistans under 2000 m får högst
14 hästar delta i. Handicaplopp med en grunddistans minst
2000 m får högst 16 hästar delta i.
I handicaplopp får högst 12 hästar starta från samma distans.
Handicaplopp indelas enligt följande:
24.1.1. Handicap på grund av startsumma
24.1.2. Handicap på grund av voltstartrekord
Handicap enligt voltstartrekord kan anordnas endast åt finskfödda (FI) och finländska (FIu) varmblod samt finnhästar. Vid
bestämmande av grunder för handicap baserade på uppnådda
rekord används voltstartrekordet vilket är uppnått på en distans
på minst 1600 m.
24.1.3. Handicap på grund av senaste tidens framgång och
startsumma
Tävlingsarrangören anger i proposition för vilka hästar det
anordnas handicap framgång i de senaste starterna och/eller
startsumma under en bestämd tid samt hur poäng beräknas.
24.1.4. Uppsamlingslopp
Tävlingsarrangören anger i proposition grunder för tillägg i uppsamlingsloppet. Uppsamlingslopp är avsett för hästar som blivit
tvångsstrukna från tävlingsdagens övriga serier.
24.1.5. Ordnat handicaplopp
Ordnat handicaplopp är avsett för hästar som blivit tvångstrukna från tävlingsdagens övriga serier och för hästar som anmälts
till eventuella inställda serier. Handicapern fastställer hästarnas
distanser så att varje häst enligt hans uppfattning ges i möjligaste mån lika chans till seger.
Handicaperns beslut kan ej överklagas.
24.2. Grupplopp
I grupplopp tävlar alla hästar över samma distans. I grupplopp
får högst 12 hästar delta. Vid grupplopp används alltid autostart
när banförhållanden det tillåter.
För grupplopp används följande grunder:
- vinstsumma
- bästa rekord
- kön
- ålder
- i Finland födda
- kriterier enligt senaste tidens framgång
- övriga av Finlands Hippos godkända grunder
Autostart och linjestart behandlas i paragraf 52.

25 § Specialtävlingar
Speciallopp benäms enligt följande:
1
Travridning (monte)
2
Försäljningslopp (claiminglopp)
3
Amatörlopp
4
Lärlingslopp
5
Poängtävling
6
Utslagningslopp
7
Meetingtävlingar
8
Övriga av Finlands Hippos godkända tävlingsformer
eller speciallopp.
Speciellopp kan arrangeras med autostart eller voltstart.
25.1. Travridning (monté)
I travridning skall hästen ridas i trav. Ryttaren skall ha Finlands
Hippos körlisens. Lopp i travridning kan anordnas för finnhästar
eller varmblod antingen som grupplopp eller handicaplopp. Serierna och grunderna för handicap anges i proposition.
I montélopp har 4-åriga och äldre varmblod samt 5-åriga och
äldre finnhästar tävlingsrätt.
Ryttarens vikt inklusive sadel skall vara minst 52 kg. Körpöets
längd får vara högst 90 cm och vikt högst 120 g. Användning av
sporrar är förbjudet. En travhjälm eller ridhjälm utan skärm är
obligatorisk för ryttaren samt ridskor eller ridstövlar skall vara
försedda med klackar. Användning av CE-märkt säkerhetsväst
är obligatorisk.
Bettet skall vara sådant att det är möjligt att kontrollera hästen från sadeln. Baucher-, kimblewick‑, olympia-, pelham- och
pelsoabettet är tillåtna. (se 47 § Utrustning och selning).
Dubbla tyglar får användas i montélopp. Andra tyglar skall
vara fastsatt i bettet eller nosrem.
Det är inte obligatorisk att använda bringrem och svansremmen i montélopp.
Ledarhäst skall ridas på innerspåret. Halvspårridning är ej tillåtet. Montéspår är utrymme som ekipage behöver till fri avencemang utan att störa andra.
25.2. Försäljningslopp
Serieindelningen och grunderna för handicap bestäms enligt
de priser som begärts för de till serien anmälda hästarna. Försäljningslopp kan anordnas både för finnhästar och varmblod
antingen som grupplopp eller handicaplopp.
I försäljningslopp i programm intagen hästen kan ej anmälas
på nytt innan försäljningsloppet har körts.
25.3. Amatörlopp
Deltagande körsven i amatörlopp får ej vara nuvarande eller ha
varit under fem senaste åren innehavare av professionell tränar- och körsvenlicens (a1, a2) eller professionell körlicens (d).
Deltagande körsven kan ej heller vara innehavare av lärlingslicens (e) eller heltids anställd person hos innehavare till professionell tränarlicens (a1, a2) eller hos privat stall.
25.4. Lärlingslopp
Lärlingslopp är i första hand ämnat åt heltids anställda personer
hos innehavare till professionell tränarlicens, tränarlicens eller
hos privat stall.
25.5. Poängtävling
Poängtävling körs över två olika distanser under en och samma
dag eller två dagar i rad. Regler i bilaga 1.
25.6. Utslagningslopp
Vid utslagningslopp indelas hästarna genom lottning i två eller
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flera möjligaste mån jämnstora lopp. Regler i bilaga 2.
25.7. Meetingtävlingar
En meetingtävling omfattar i allmänhet 2‑5 tävlingsdagar.
En meetingtävling börjar vid anmälningstidens utgång och
slutar när tävlingens sista lopp har körts.
Hästens startsumma och rekord vid anmälningstidens utgång
gäller som handicapgrund under hela meetingtävlingen om inte
annat anges i propositionen.
25.8. Övriga av Finlands Hippos godkända tävlingsformer och
speciallopp
Finlands Hippos fattar beslut om godkännande av övriga tävlingsformer och speciallopp.
26 § Distansering
Distansering tillämpas i poängtävling, poängtävlingens försöksavdelningar eller i semifinaler samt i utslagningsloppets försöksavdelningar eller semifinaler om de körs på samma dag.
Distansering räknas enligt totaltid och distanserad häst förlorar
rätt till pris och får i utslagningslopp ej delta i nästa avdelning.
En diskvalificering på grund av distansering inverkar inte på totospelets vinstfördelning.
Om en häst över en grunddistans på 1600 - 1680 m förlorar
till segraren i loppet över 10 sekunder, på 1700 ‑ 2080 meters
distanser över 11 sekunder, på 2100 ‑ 2480 meters distanser
över 12 sekunder och på 2500 meters och längre distanser över
13 sekunder har den blivit diskvalificerad på grund av distansering.
I poängtävling beaktas distansering i båda avdelningar så att
häst som diskvalificerats på grund av distansering eller strukits
från ena av avdelinigar förlorar rätt till pris i poängtävlingen.
Distanserad häst erhåller inte poäng i avdelningen där den blivit diskvalificerad och kan därför inte heller få sammanlagd poängsumma. Hästen kan dock delta i det ena heatet trots att den
inte deltar i poängtävlingen.
		

PROPOSITION OCH PROGRAM SAMT
BESTÄMMELSER OM SPÅRLOTTNING

27 § Proposition
Tävlingarnas arrangörsorganisation utarbetar proposition som
publiceras i internet Heppa-system och på dess uppgifter baserad i tidningen Kilpailukutsut.
Varmblodiga hästar och finnhästar (kallblodiga) tävlar i skilda
serier.
Vid planering av serier bör man sträva till att varje serie körs
som ett lopp. Vid behov kan dock en serie delas.
Propositionen skall innehålla följande uppgifter:
- tävlingsarrangörens namn
- tid och plats för tävlingen
- serieindelningen, tävlingsdistanser och grunderna för han
dicap, eventuellt ordnat handicap‑ eller uppsamlingslopp
- eventuella startavgifter och priser
- anmälningssättet och uppgifter som skall lämnas av
de tävlande
- anmälningstidens utgång och eventuell tid för korrigering
- speciella bestämmelser
- vid storlopp hänvisning till reglerna för storlopp
- resultatservice samt anmälning om strykningar under
tävlingstiden
- vid tävlingar som anordnas på smala banor skall i
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propositionen och handprogrammet anges antalet hästar
som högst får delta i lopp
Eventuella ändringar i propositionen publiceras i Heppasystemet samt i tidningen Kilpailukutsut eller Hevosurheilu före
anmälningstidens utgång.
28 § Program
Tävlingsarrangören upprättar för varje tävlingsdag program som
skall innehålla följande uppgifter:
- den arrangerande organisationens namn
- för varje lopp färg av nummerbrickor, tävlingsdistans,
seriebestämmelser, pris och tävlingsuppgifter för varje häst,
varav framkommer uppgifter om ägare, körsven och tränare
- uppvärmningstider
Namn för tjänstgörande funktionärer enligt paragraf 4 samt
anvisningar för Toto-spel skall vara publicerade på arrangörens
websidor.
29 § Spårlottning, delning av serie
och inställning av serie eller trav
29.1. Spårlottning
Hästarna tilldelas startspår genom lottning om inte annat anges
i tävlingens egna regler eller i proposition. Lottningen skall genomföras med Finlands Hippos dator. Om detta är omöjligt skall
lottningsförrättarnas namn anges i programmet. Lottningen är
offentlig.
Om arrangören eller hästägaren så önskar kan offentlig lottdragning av startspår utföras vid Finlands Hippos tävlingasekretariat gödkänd officiell övervakares närvaro om första pris i loppet
är minst 20 000 euro
I fall startspår inte delas genom lottning med Finlands Hippos
dator skall detta anges i proposition. Om det förefaller senare
att lottning med Finlands Hippos dator inte genomförs skall saken i förväg meddelas till Finlands Hippos tävlingssekretariat
som sköter att krav på offentlighet av spårlottning uppfylls.
Offentlig startlista är kort startlista i Finlands Hippos datasystem. För hästar som startar i totolopp skall anges loppsnummer,
hästens spelnummer och namn, körsven och distans.
29.2. Delning av serie
Hästar i en serie tilldelas i loppen genom lottning. Om en tränare anmäler flera än en häst till en serie lottas dessa hästar i egen
grupp till loppen och därefter lottas övriga hästar om tävlingens
regler inte annat anger. Arrangören har rätt om tävlingarnas
arrangemang så kräver och med tillstånd av den tävlande att
placera hästen i annan serie än som den anmälts till.
29.3. Inställning av serie eller trav
Arrangören har rätt att inställa serie med högst 8 deltagare.
Tävlingsarrangör har rätt att inställa trav om högst 7 lopp kan
anordnas efter inställning av serier.

STARTSUMMA OCH PRIS
30 § Startsumma, tvångstartsumma
Prissumman är den sammanlagda penningsumma som häst
vunnit i övervakade tävlingar utan avdrag av startavgifter eller
andra avgifter. Till startsumman räknas förutom prissumman
säsong‑ och specialpris utbetalade i pengar.
För importerade hästar kan förordnas en tvångsstartsumma.
Tvångstartsumma används om den överstiger hästens startsumma.
Finlands Hippos styrelse fastställer årligen tvångstartsum-

morna och de länder i vilka födda hästar som kan lastas med
tvångsstartsumma. Uppgifterna publiceras i tidningen Kilpailukutsut.

till jämna euros i hästens tävlingsregisteruppgifter vid Finlands
Hippos.

31 § Pris
Minst fyra pris utdelas i alla lopp. Pris utbetalas efter antal deltagande hästar på följande sätt:
9-10 hästar fem pris
11‑12 hästar sex pris
13‑14 hästar sju pris
15‑16 hästar åtta pris
Första pris i ett lopp skall anges i proposition. Alla pris skall
anges i programmet.
Andra pris i loppet skall vara hälften av första pris i standardserier och storlopp. Den sammanlagda summan av andra, tredja och fjärde pris skall vara lika med första pris.
Man kan göra avvikelser från detta prisschema i internationella storlopp med första pris på minst 20 000 euro. Om priserna avviker prisschemat för standarserier skall prisutdelningen i
sin helhet publiceras i propositon och i program.
I storlopp med första pris på minst 20 000 euro skall första
pris i försöksheat och semifinal vara minst fem procent av första
pris i finalen dock minst 2 000 euro.
I storlopp med första pris under 20 000 euro skall första pris
i försöksheat och semifinal vara minst åtta procent av första pris
i finalen.
Priser som betalas efter antal deltagande hästar skall vara
minst tio procent av första priset i lopp med första pris under
3 000 euro. I lopp med första pris minst 3 000 euro skall femte
pris vara minst tio procent av första pris och priser från och med
sjätte pris vara minst fem procent av första pris i loppet dock
minst 300 euro.
Prisen delas med en euros noggrannhet.
Om man utdelar flera pris än hästantalet förutsätter bestämmer arrangören storlek av dessa priser. I finaler av insatslopp
skall till alla som fullföljt loppet odiskvalificerade utdelas pris.
Dessa priser skall vara minst lika stora som insats per häst till
loppet undantaget av finaler i Suur-Hollola-ajo och St Leger där
priser skall vara minst lika strora som insats per häst i tävlingsåret.
Om det blir dött lopp mellan två eller flera hästar delas de
motsvarande placeringarnas priser lika mellan hästarna med 1
euros noggrannhet. Om det blir dött lopp om sista prisplacering
utbetalas till alla hästar på den placering minst minimipris som
berättat ovan. Altså minst tio procent av första pris i lopp med
första pris lägre än 3 000 euro och minst 300 euro i lopp med
först pris minst 3 000 euro. Alla pris antecknas i resultatprotokoll som skickas till Finlands Hippos.
Säsong‑ och extrapris samt ersättningar för fel gjorda av arrangörsorganisation antecknas även i resultatprotokoll.
Hederspris samt fördelningsgrunderna för dem skall anges
i program.
Om vandringspris skall tävlas enligt regler för dessa.
Pris för mellantid får inte utbetalas.

33 § Hästs rekord
Hästens voltrekord är den bästa kilometertid som den uppnått
i Finland eller utomlands i officiell tävling över en distans på
minst 1600 m med annan startmetod än autostart.
Tider som uppnåtts med autostart eller linjestart noteras
skilt och efter dessa skall alltid antecknas ”a”.
Tider som uppnåtts i travridning noteras skilt och framför
dessa skall alltid antecknas ”m”. Rekord som uppnåtts i travritt
beaktas även i travlopp.
Den bästa kilometertid som en häst uppnått är hästens rekord. Kilometertiden räknas med 0,1 sekunds noggrannhet.
Endast rekord som uppnåtts på ovala banor beaktas. Tid
uppnådd i kvalificerings- eller premielopp godkänns inte som
hästs officiell rekord.

32 § Pris vunna utomlands
Utomlands erhållna pris och uppnådda rekord bestyrsks enligt
skriftlig rapport från det ifrågavarande landets centralorganisation. Europeiska travunionen fastställer årligen omväxlingskurser för valutor.
Prissummorna antecknas för varje start neråt avrundade

REKORD

34 § Finska rekord
Från den 1 januari 2003 gödkänns som finskt rekord segertid
uppnådd i tototrav på bana med omkrets på 1000 m (+- 25 procent) av häst i finkst register.
I Finland godkänns rekord skilt för finnhästar, för i Finland
födda varmblod samt för importerade varmblod för ston samt
för hingstar jämte valacker, skilt för auto‑ och voltstart enligt
följande:
Tvååriga varmblod och treåriga finnhästar på dintanser minst
1600 m och minst 2000 meter.
Treåriga varmblod och fyraåriga finnhästar på dintanser
minst 1600 meter, minst 2000 meter och minst 2500 meter.
Fyraåriga och äldre varmblod och femåriga och äldre finnhästar på ditanser minst 1600 meter, minst 2000 meter, minst
2500 meter och minst 3000 meter.
Som finska rekord i monté godkänns de absoluta rekorden
på distanser minst 1600 meter, minst 2000 m och minst 2500
meter.
Tävlingsarrangören skall vid behov ombesörja att dopingprov
tas på häst som uppnått världsrekord, europeiskt och absolutiskt finskt rekord.

KÖRSVENLICENSER
35 § Körsvenlicenser
Varje i travtävling deltagande körsven skall ha en av Finlands
Hippos beviljad licens.
35.1. C‑körsvenlicens
Person som söker C‑körsvenlicens skall delta i obligatorisk körsvenlicensutbildning. Den sökande får påbörja C‑körsvenlicenskursen tidigast sex månader innan man fyller sexton år. Körsvenlicens träder i kraft först man fyllt sexton år. Om sökande till
kurs har fyllt 60 år skall läkarintyg enligt pragraf 35.4. medfölja.
Han skall ha bevis på att han är van att hantera häst. Betyget
skall företes kursarrangören vid kursens början. Under kursen
erlägger den sökande skriftligt prov på sina kunskaper i tävlingsreglemente. Det skall också ges prov att handskas med häst och
sela ut häst samt ge prov i kunskap av voltning och körning.
Man får intyg efter avslutat kurs.
Person som söker mC-körsvenlicens skall delta i obligatorisk
montékörlicensutbildning. Förutom c-körsvenlicenskursens
innehåll innehåller montékörsvenlicenskurs en särskild mon15

téavdelningen. Deltagare ska visa sina kunskaper i voltning och
körning i ridande. Man får intyg efter avslutat kurs. Med mCkörsvenlicens får man delta endast i montélopp och uppvärma
hästar endast ridande.
Annars gäller samma bestämmelser både mC-körsvenlicens
och C-körsvenlicens. Innehavare av mC-körsvenlicens kan söka
C-körsvenlicens genom att delta minst ett träning samt genomföra godkänd exam för C-körsvenlicenskurs från sulky.
Den sökandes kursintyg, läkarintyg och två passfoton skickas
till Finlands Hippos.
För körsvenlicenskursen, körsvenlicensens inlösning och dess
användning erläggs fastställda avgifter.
Innehavare av C‑körsvenlicens som kört minst femton lopp
på tototrav, travtävlingar eller lokaltrav får delta i alla lopp med
första pris på högst 2 400 euro dock inte i storloppens försöksavdelningar. (Se 35.4.)
Innehavare av C-körsvenlicens som kört mindre än femton lopp på tototrav, travtävlingar eller lokaltrav
får delta som körsven endast lopp med
första pris på högst 900 euro.
35.2. B‑körsvenlicens
Innehavare av C‑körsvenlicens kan anhålla om B‑körsvenlicens
då man kört 50 lopp på tototrav, travtävlingar eller lokaltrav i
Finland samt avlagt ett godkänt skriftligt prov.
Innehavare av B‑körsvenlicens får köra i lopp med första pris
på högst 20 000 euro.
Innehavaren av B‑körsvenlicens skall för att bibehålla sin licens ha deltagit i femton lopp på tototrav, travtävlingar eller
lokaltrav inklusive kvalificerings-, premie- eller rutinlopp under
de senaste tre åren.
Om B‑körsvenlicensen blivit indragen på grund av att ovannämnda krav inte uppfylls kan körsvennen anhålla om ny licens
efter man kört fem lopp i tototrav, travtävlingar eller lokatrav
under ett kalenderår. (Se 35.4.)
35.3. A‑körsvenlicens
Innehavare av B‑körsvenlicens kan anhålla om A‑körsvenlicens
när man kört minst 100 lopp på tototrav, travtävlingar eller lokaltrav I Finland.
Innehavare av A‑körsevnlicens får delta i alla lopp.
Innehavaren av A‑körsvenlicensen skall för att bibehålla sin
licens ha deltagit i minst 30 travlopp på tototrav, travtävlingar
eller lokaltrav inklusive kvalificerings-, premie- eller rutinlopp
under de senaste tre åren.
Om A‑körsvenlicensen blivit indragen på grund av att ovannämnda krav inte uppfylls kan körsvennen anhålla om A‑körsvenlicens efter att kört som innehavare av B‑körsvenlicens
tjugo lopp i tototrav, travtävlingar eller lokaltrav under ett kalenderår.
35.4. Giltighetstid och indragning av körsvenlicenser
Finlands Hippos kan på anhållan godkänna att A‑, B‑ och C‑körsvenlicensinnehavare skall tävla i skilda lopp på en viss bana.
I av Finlands Hippos godkända storloppens försöksavdelningar och finaler skall körsvennen inneha minst B‑körsvenlicens.
Lopp som körts från och med året 1984 noteras när man räknar antalet starter för nya A- eller B-licenser.
Licensen gäller tills körsvennen fyllt 60 år. Därefter kan licensen förnyas enligt specialvillkor.
Förnyande av körsvenlicensen
När körsven fyller 60 och 65 år skall intyg utfärdat av legaliserad
läkare över körsvennens tävlingsduglighet till Finlands Hippos.
När körsven fyller 68 år skall skall intyg utfärdat av legalise16

rad läkare över undersökning av sinnen, neurologisk allmän status, hjärta/blodkärl och EKG skickas till Finlands Hippos.
Finlands Hippos styrelse kan bevilja avvilkeser beträffande
körsvenlicenserna och indra en redan beviljad körlicens.
Om körsvenlicensinnehavare inte på tio år deltagit i lopp
som körsven upphör körsvenlicens att gälla.
Finlands Hippos styrelse indragen licens eller licens som upphört att gälla på grund av att man inte deltagit som körsven på
tio år kan återfås efter godkänt C‑körsvenlicensprov och efter
att fastställda avgifter erlagts.
Finlands Hippos tävlingverksamhetsledare kan bevilja till Finland arbetande utländsk person en tidsbunden körsvenlicens.
Efter körsven fyllt 70 år kan Finlands Hippos styrelse förlänga giltighet av körsvenlicens ett år i taget. För att körsven skall
erhålla förlängning av körsvenlicens krävs årligen intyg över
körsvennens hälsotillstånd utfärdat av Finlands Hippos auktoriserad läkare.
Förlängd körsvenlicens kan också beviljas begränsat. Det är
tillåtet att värma upp hästen på tävlingbana samt tävlingsplats
under tävlingstid samt delta som körsven vid träningstrav med
begränsat förlängd körsvenlicens.

LICENCER
36 § Licenssystemet
36.1. Tränarlicens (a2)
36.2. Professionell tränar- och körlicens (a1)
36.3. Professionell körlicens (D)
36.4. Ägarlicens
36.5. Lärlingslicens (E)
36.6. Gemensamt stall
36.7. Ansökan om licens
36.8. Beviljande av licens
36.9. Licensinnehavarens rättigheter och skyldigheter
36.10. Återtagande av licens
36.11. Övervakning av licens
Man får lisensbestämmelser från Finlands Hippos.

BESTÄMMELSER OM ANMÄLAN TILL TÄVLING
37 § Anmälan till tävling i Finland,
val av körsven samt ersättning av arrangörfel
37.1. Anmälan till tävling i Finland
Endast person intagen i Finlands Hippos tränarregister kan anmäla häst till tävling. Hästens ansvariga tränare är ansvarig anmälare vid varje anmälningstillfälle.
Ansvarig tränare skall ha rättshandlingsförmåga. Om det
finns brister eller oklarligheter i tränaruppgifter kan startförbud
ålaggas till hästen. Anmälan görs av hästens tränare på heder
och samvete. Anmälan gjord av tränaren är för ägaren bindande.
Har tränaren till häst tränarlisens beviljat av Finlands Hippos
är han ansvarig anmälare och ansvarar för att travreglementet
efterföljds vid hästens tävlande. I annat fall bär ansvarig tränare
till hästen i första hand och ägaren till hästen i andra hand ansvaret kring hästens anmälning och tävlande.
Finlands Hippos kan kräva förteckning över tränare (=ansvariga anmälare) för varje häst.
Hästens tränare ansvarar för att hästen är frisk, i tävlingsmässigt skick, att den har utlöst hästpass eller registeringsbevis
samt att körsvennen har körlicens vid anmälan till tävling. Den

som är ansvarig för hästens tävlande ansvarar också för att en
sjuk häst inte transporteras till tävlingsområdet. Om häst inte
körs av tränaren markeras tränarens namn inom parentes i programm.
Häst får anmälas till endast ett lopp per dag. Anmälan sker
på sätt som anges i proposition: personligt, skriftligt, per telefon
eller med annan elektronisk kommunikationsmedel.
Vid bekräftande av deltagande erläggs åt sekreteraren vid
inskrivningen en eventuell startvgift som kan vara högst tre (3)
% av loppets 1. pris. Finlands Hippos styrelse kan bevilja dispens
beträffande storlek av startavgift.
Vid anmälning till tävling skall meddelas de uppgifter som
anges i proposition. Hästens tränare ansvarar för och försäkrar
sig om att upptagen körsven står till förfogande. Anmälaren
ansvarar för uppgifter rörande hästens deltagande i tävling. En
per telefon gjord anmälan skall kontrolleras vid bekräftandet av
deltagande till tävling. Rekord eller startsumma som förbättrats
efter anmälningstid (preliminär anmälning vid storlopp) gått ut
beaktas inte.
Deltagande tävlare förbinder sig att acceptera gällande villkor
i försäkringsavtal och godkänna försäkringens maximibelopp.
Finlands Hippos kan bestämma att enligt försäkringsavtalet obligatoriska tävlingsförsäkringen skall betalas före anmälning till
första lopp under försäkringsperiod.
Genom att anmäla häst till tävling ger den ansvarige tränaren
lov till veterinär som skötit hästen att vid begäran ge uppgifter
om hästens medicinering och vår under de senaste fyra veckor
innan aktuell tävling till tävlingsarrangör.
Evetuel tävlingskarantän anges i propositionen. Under karantänstiden får man inte tävla med hästen i tototrav, travtävlingar
eller lokaltrav och ej heller delta i kvalificeringslopp.
Om hästen blir anmäld till flera lopp än de tillåtet att delta
skall hästen delta de lopp som den har rätt att delta i den ordningsföljd tävlingar arrangeras.
Det är ej tillåtet att anmäla häst så att eventuell diskning
eller ej fullföljt lopp i halvrad eller halvrader medföljs kvalerfordrande.
37.2. Begränsningar i val av körsven
Körsven får inte köra av annan ägd häst mot häst han själv äger
helt eller delvis.
Tränare får köra med annan tranad häst mot häst från sin
träning endast i körsvenstävlingar som anordnas med tillstånd
av Finlands Hippos.
Häst som helt eller delvis ägs av sådan juridisk person vars ägare körsven är jämställs med häst som ägs av körsven.
En leasad (hyrd) häst är att jämställa med en häst som är i
personens ägo.
Bestämmelserna för val av körsven gäller inte vid kvalificerings- och premielopp.
37.3. Ersättning av arrangörfel
Om arrangören i samband med anmälan av häst gör ett fel som
hindrar denna hästens reglementsenliga deltagande till tävling
skall arrangören efter ansökan av ägare eller besittare till denna
hästen betala en ersättning som huvudsakligen är fjärde pris av
loppet hästen inte kunnat delta dock högst 1 000 euro. Under
särskilda omständigheter kan större ersättning vara motiverad.
Ersättnig som betalas på grund av arrangörfel tillämpas i fall
av vilkorlig anmälning endast om hästen blivit anmäld till högst
två serier och uteblivit från startlista på grund av arrangörfel.
Ersättning av arrangörfel beslastar ej hästens prissumma.

38 § Anmälan till tävling utomlands
Anmälan till tävling utomlands sker via Finlands Hippos.
Anmälan till Finlands Hippos skall ske senast en vardag före
den egentliga anmälningsdagen.
Före anmälning till tävling utomlands skall den tävlande ta
kontakt med Finlands Hippos och lämna följande uppgifter: till
vilken tävling önskas delta, häst, körsven och tränare.
Finlands Hippos vidarebefordrar erforderliga uppgifter till
det ifrågavarande landets centralorganisation. Den tävlande
ansvarar själv för nödvändiga tull‑ och veterinärhandlingar.
39 § Ändring eller återtagande av anmälan
Efter anmälningstidens utgång kan inga ändringar i anmälan
göras.
Anmälan kan inte heller återtas förutom i fall som omnämns
i propositionen eller då före tävlingen företes bindande bevis
på att hästens anmälning är felaktig eller i de fall när hästen av
någon annan anledning inte är berättigad att delta i tävlingen.
Häst som på grund av sjukdom eller annan godtagbar orsak
är inte kan delta i lopp den den anmäld skall strykas på sätt som
nämns i tävlingspropositionen. Även Finlands Hippos kan stryka
hästen.

TVÅNGSTRYKNING AV HÄSTAR
40 § Tvångstrykning i storlopp och standardserier
40.1. Storlopp
40.1.1. Allmänt
För att arrangera storlopp krävs av Finlands Hippos beviljat tillstånd och godkända regler för loppet. Minimiprisnivån för storlopp bestäms årligen. I övriga lopp förrutom V75-divisionfinaler
skall en lägre prisskala användas.
40.1.2. Tvaångstrykning i storlopp
Hästar tvångstryks i storlopp enligt följande grunder om inte annat anges i regler för loppet.
‑ hästarnas sammanlagda prissumma under tävlingsåret
och föregående år
‑ hästarnas rekord och placeringar under året före tävlingen
‑ hästarnas inbördes tävlingsresultat under året före tävlingen
‑ hästens lämplighet (kapacitet) för serien samt dagsform
Försök och semifinaler av storlopp betraktas också storlopp.
Handicapern uppgör tvångstrykningen. Hans beslut kan ej
överklagas.
40.2. Standardserier
Placeringspoäng
I standardserier beräknas varje hästs poäng enligt följande system. Om till en serie anmäls flera hästar än det kan tas med
tvångstryks först häst med lägsta poängtal, därefter häst med
nästlägsta poängtal osv.
Grundpoäng för placering i fem senaste lopp:
1. placering
200 poäng
2. placering
120 poäng
3. placering
80 poäng
4. placering
50 poäng
5. placering
30 poäng
6. placering
20 poäng
7. placering
10 poäng
8. placering
10 poäng
Övriga placeringar, diskvalificeringar och inte fullföljda lopp
ger inga poäng.
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Häst erhåller 1 poäng för varje vunnen 10 euro. Poängen beräknas från de fem senaste starterna (kvallopp beräknas ej som
start). Eventuel halvrad betraktas som start.
I tototrav och travtävlingar används endast poänger som erhållits från lopp i tototrav eller travtävlingar.
Halvrad
Anmälda lopp så kallad ”halvrad” räknas till de fem senaste
starterna. Halrader minskar poängtal enligt följande:
1 halvrad
150 poäng
2 halvrader
250 poäng
Tilläggspoäng
När häst börjar sin tävlingskarriär eller då den har haft minst tre
månader tävlingspaus erhåller den 400 poäng vid anmälan till
första lopp. Hästen får ej poäng för tävlingspaus till lopp med
första pris på minst 2 000 euro.
Om antal startpoäng från hästens fem senaste lopp är större
än summa av tilläggspoäng och startpoäng av lopp som hästen
deltagit efter minst tre månaders tävlingsuppehåll används dessa startpoäng som grund vid eventuell tvångstrykning.
Poängen för tävlingspaus minskar på följande sätt:
vid första anmälan
400 poäng
vid andra anmälan
250 poäng
vid tredje anmälan
150 poäng
vid fjärde anmälan
100 poäng
vid femte anmälan
50 poäng
Placeringarna efter tävlingspausen räknas ytterligare hästen
tillgodo.
Ifall två eller flera hästar har samma poängtal avgör i första
hand antalet placeringspoäng och i andra hand poäng som erhållits för vinstsumman.
Handicapern avgör tvångsstykningen om poäng efter detta
fortfarande är lika.
40.3. Poång för unghästar
Poäng för treårig varmlblod och fyraårig finnhäst beräknas fördubblade.
Om treårig varmblod eller fyraårig finnhäst har startat föregående år tillämpas systemet för poäng för tävlingspaus till fem
första starter.
40.4. Tvångstrykinging på grund ålder på hästar och allmänna
bestämmelser för tvångstrykning
40.4.1. Tvångstrykinging på grund av ålder
Vid tvångstrykining kan företräde ges åt viss ålderskategori eller
vissa ålderskategorier t.ex. treåriga eller tre-fyrååriga hästar.
Inom ålderskategori tvångstryks hästar enligt poängantal. Eventuell tvångstrykning på grund av ålder ska anges i proposition.
40.4.2. Allmänna tvångstrykingingsbestämmelser
Handicaper kan tvångstryka en häst som blivit anmäld till helt
opassande serie för hästen. Vid behov handicapern skall skriftligen motivera sitt beslut.

ATT BEKRÄFTA DELTAGANDE PÅ TÄVLINGSOMRÅDET,
KÖRSVENSBYTE SAMT STRYKNING UR LOPP
41 § Att bekräfta deltagande samt
körsvens och hästens närvaro på tävlingsområdet
Hästens tävlingsuppgifter skall granskas och deltagandet till
loppet bekräftas senast en timme före hästens första lopp. Vid
detta tillfälle skall den som har ansvaret för hästens tävlande
bekräfta genom underteckning samt namnförtydligande att
uppgifter om hästen i program är korrekta. Samtidigt erläg18

ges eventuell startavgift. När hästens deltagande för första
gång bekräftas till tävlingsevenemang skall hästpass eller registeringsbevis inlämnäs till inskrivningen. I samband härmed
överlämnas vojlock eller nummerbrickor som skall återlämnas
rengjorda efter loppet.
Strykning av i program intagen häst eller körsven måste ovillkorligen i första hand meddelas till aktuell banas sekretariat så
snart som möjligt. Dock senast på tävlingsdagen kl. 8.30. Om
strykningen meddelas senare än kl. 8.30 på tävlingsdagen skall
skall veterinärintyg eller läkarintyg skickas till Finlands Hippos.
Alla hästar anses delta i lopp om strykningen inte meddelats.
Efter detta får man endast under speciella omständiheter
och med tävlingsdomarnämndens tillstånd förändra programuppgifter och ekipage skall delta i tävling programenligt.
Hästen skall delta i lopp den blivit intagen i program. Hästen
stryks ur loppet om före starten konstateras att distans på hästen är felaktig, att hästen är felaktigt anmäld eller ej berättigad
att delta i loppet.
Om efter loppet, dock inom 30 dygn, konstateras dylik oklarhet förfares som hästen inte deltagit i loppet. Utbetalt pris återbetalas till tävlingsarrangören och ökar ej hästens startsumma.
Förlorarande av pris inverkar ej vinstfördelning i totospel. Arrangören skall rätta till loppets prisordning så som den skulle ha
varit utan den felaktigt deltagande häst och ombesörja prisernas rätta utbetalning. En ändrad startsumma beaktas från det
datum arrangören utfört korrigeringen.
Om tävlingsdomarnämnden stryker häst ur lopp skall strykningen först meddelas till officiel övervakaren av toto och därefter till publiken. Insatser gjorda på struken häst återbetalas.
Körsven och häst måste finnas kvar på tävlingsområdet minst
femton minuter efter avslutat loppet.
42 § Körsvensbyte
I program upptagen körsven kan bytas endast på grund av tvingande skäl med tillstånd i första hand av övervakare och i andra
hand av tävlingsdomarnämd. Tävlingsdomarnämnden skall försäkra sig att körsven byts mot en så likvärdig körsven som möjligt med beaktande av körsvennernas tävlingserfarenhet, körda
lopp, antal segrar och segerprocent. Om detta är omöjligt skall
hästen strykas ur loppet.
43 § Strykning på grund av tvingande skäl
Till tävling anmäld häst måste delta i lopp om inte senast vid
bekräftande av deltagande framförts en godtagbar skäl till
strykning. Med godtagbar skäl avses hästens eller körsvennens
insjuknande eller på grund av medicinering av sjukdom orsakad
karenstid eller tränarskifte. Tävlingsdomarnämd skall vid behov
kräva intyg för strykning.
För häst som uteblivit från tävling på grund av hästens sjukdom utdelas fem dagars anmälningsförbud med början av dagen efter lopp hästen uteblivit. Hästen blir följdstruken ur alla
de lopp som den redan blivit anmäld till. Fem dagars anmälnigsförbud kan förkortas till minimum två dagar genom friskintyg.
Två dagars anmälningsförbund kan upphävas med friskintyg
om häst skall anmälas till storlopp, uttagningslopp till storlopp
eller lopp med första pris på minst 6.000 euro.
Endast hästens ansvarige tränare kan meddela strykningen.
Anmälning om strykning (se 41 §).

44 § Inställning av tävling, avbrytning av tävling
och bestämmande av rätt till strykning
44.1. Inställning av tävling på grund av tvingande skäl
Tävlingsarrangören har rätt att inställa tävling under extrema
väderleksförhållanden. Deltagare skall informeras om inställning senast föregående kväll kl. 18 om inte orsaken till instälaningen uppstår senare.
Rekommenderad köldgräns för inställning av tävling är 15 ‑
20 grader vid kusten och 20 ‑ 25 grader i inlandet. Dessutom
skall den kylande effekt av vindförhållanden beaktas.
Beslut om inställning av tävling på grund av extrema baneller väderleksförhållanden skall fattas så fort som möjligt efter
orsaken framkommit. Dock senast på tävlingsdagen kl. 8.30.
Tävlingsarrangör och banveterinär fattar beslut om inställning
av trav på tävlingsdagen före början av tävlingstiden.
Banveterinär, tävlingsarrangör, övervakare samt representant av tränare fattar beslut om inställning av tävling på grund
av extrema ban- eller väderleksförhållanden under tävlingstiden efter övervakares sammankallning.
44.2. Fortsätta eller avbryta tävlingar
Tävling kan avbrytas på grund av extrema ban- eller väderleksförhållanden. Banveterinär, tävlingsarrangör, övervakare och
representant av tränare fattar beslut om tävling skall fortsätta
eller avbrytas efter övervakares sammankallning.
44.3. Beslutfattande om rätt till strykning
Deltagare har rätt att utebli från tävling om temperaturen på
tävlingsområdet sjunker till ovannämnda köldgrader eller om
banförhållandena riskerar hästens hälsa.
Tävlingsarrangör och banveterinär fattar beslut om rätten att
utebli från tävling eller fortsatta handlingar av saken på tävlingsdagen kl. 8.30.
Beslut om rätten att utebli från tävling kan även fattas senare
om förhållandena förändras. Banveterinär, tävlingsarrangör,
övervakare och representant av tränare fattar beslut om rätten att utebli från tävling under tävlingstiden efter övervakares sammankallning. Deltagare skall fatta besluta om hästens
strykning så tidigt som möjligt. Strykingen skall meddelas till
tävlingsarrangören.

MEDICINERINGSBESTÄMMELSER, FÖRSEELSER
MOT DJURSKYDDSANORDNINGAR SAMT
BESTÄMMELSER OM BERUSNINGSMEDEL
45 § Medicinering och läkemedel
45.1. Medicinering och karenstider
Enligt djurskyddslagen det är förbjudet att höja, sänka eller uppehålla prestationsförmåga av djur på konstgjord sätt genom
läkemedel eller motsvarande ämnen eller preparat.
Man får inte påverka eller försöka inverka prestationsförmåga av häst vid tävlingstillfälle eller träning som är jämställd med
tävling med några som helst kemikalier, läkemedel eller åtgärder som har uppiggande, stimulerande, lugnande, stärkande,
försvagande, bedövande eller anti‑inflammatoriskt verkan.
Det är tillåtet att använda läkemedel som är enligt Finska
lagen om medicinering av djur godkända för häst för medicinering av sjukdom och vid förebyggande av sjukdom.
Det får inte finnas spår av läkemedel (nolltolerans) som inte
naturligt gehör till organism i blod-, urin-, eller annat prov som
tagits av hästen vid tävlingstillfället eller prestation som är jäms-

tälld med tävling.
Spår av läkemedel får inte framkomma oberoende om dessa
eventuellt har haft inverkan på hästens prestation eller inte. Åtgärder för hälsovård som vaccinering och avmaskning skall därför också ske i god tid innan tävlingsdagen. Det finns för vissa
i naturen förekommande och kroppsegna fastställda gränsvärden vilka ej får överskridas.
All medicinering är förbjudet fyra dygn (96 timmar) före tävling eller prestation som är jämställd med tävling. Närmare medicineringsbestämmelser, eventuella undantag till fyra dygns
regel samt normgivande karenstider publiceras i särskilt publikation Lääkintäohje (i fortsättningen Lääkintäohje) av Finlands
Hippos.
45.2. Läkemedel och ingrepp
Helt förbjudna läkemedel och ingrepp är:
- anabola steroider
- tillväxthormoner
- andra mediciner som enligt lasgstiftning inte får användas
för häst
- blodtransfusion eller annan konstgjord strävan att höja prestationsförmåga av en frisk häst genom att öka antalet röda blodkroppar, t.ex. genom att använda erytropoietin-hormoner.
- implantat som innehåller läkemedel
- nervsnittning eller annan motsvarande kemisk eller kirurgisk åtgärd som slutligt tar bort känslan
- implantat som innehåller aktivt läkemedel
- radioaktiva implantat; utländsk eller importerad häst får
tävla, om strålningen i implantatet som är placerat i hästen
inte överstiger bakgrundsstrålningens nivå
När man använder receptbelagda läkemedel till häst skall
läkemedel vara ordinerad eller upplåtad av veterinär. Hästens
ansvarige tränare (i fortsättningen tränare) skall följa gällande bestämmelser och karenstider efter varje behandling. Alla
medicineringar och behandlingar skall dokumenteras och dokumenteringen skall finnas tillgänglig till granskning. Närmare
råd för dokumentering av medicinering publiceras i Lääkintäohje. Läkemedel, sprutor och kanyler skall förvaras i låst ställe.
Hästens tränare har ansvaret att läkemedel, sprutor och kanyler
förvaras och används på ett ändamålsenligt sätt. Av Finlands
Hippos auktoriserad person har rätt att granska förvaring av läkemedel samt dokumentering av medicinering.
45.3. Tagning av dopingprov
Den ansvariga tränaren av hästen eller av honom befullmäktigad person och som fyllt minst 16 år är skyldig att ställa hästen
till tävlingsveterinärens förfogande omedelbart efter tävlingsdomarnämnd, tävlingsveterinär eller dessa tillsammans beslutat och meddelat att prov skall tas. Hästens tränare har sin plikt
att vid behov vara beredd att han omeldelbart kan ge fullmäkt
till en annan person om han själv inte kan medverka i provtagningen. Prov kan tas före och efter tävlingen eller vid prestation
som är jämställd med tävling.
Hästens tränare eller av honom befullmäktigad person har
skyldighet att bistå tävlingsveterinär i samband med provtagningen och skall vara närvarande hela provtagningstid. Tävlingsdomarnämnd skall i samband med provtagning förhöra ansvarsperson, körsven eller tränare.
Hur man ger fullmakt till person som bistår med provtagningen definieras i Lääkintäohje.
Finlands Hippos styrelse kan besluta att användandet av
förbjudna medel övervakas och prov tas vid annan tidpunkt än
vid tävlingstillfället. Hästens tränare kan förpliktigas vid bety19

dande storlopp att tidigast 24 timmar före tävling lämna hästen
för övervakning. Overvakning kan äga rum i träningstall eller på
av arrangör anvisad plats.
Hästens tränare är skyldig vid behov ställa hästen till förfogande för ytterligare undersökning.
Närmäre föreskrifter om tagande och undersökning av dopingprov utges i Lääkintäohje.
45.4. Bestraffningar
Straff för brott mot bestämmelserna i denna paragraf ådöms av
Finlands Hippos styrelse efter expertisutlåtande av antidopingkommitté för djurtävlingar.
Maximistraffet för förseelser mot medicineringsbestämmelserna för tränare är tävlingssförbud på livstid. Förbudet gäller
även rätt att fungera som ansvarig tränare.
Häst har tävlingsförbud åtminstone tills Finlands Hippos styrelse har behandlat ärendet.
Priset skall returneras till arrangören inom 14 dygn av straffbeslutet. Om pris inte returneras åläggs tävlingsförbud för hästen tills priset har returnerats till arrangören.
Priset vunnet vid loppet förseelse mot medicineringsbestämmelser hänt belastar ej hästens prissumma. Detta förfarande gäller även om tränare har brutit mot djurskyddslagen vid
tävlingsituation eller förseelse mot Tävlingsreglemente är siktad
mot hastens välmående.
Vid fall tränaren blir bestraffad vid positiv resultat med
anobola steroider eller tillväxthormoner döms hästens minst
två år startförbud och förbud att änvandas i aveln.
Närmare anvisningar och regler över ovannämnda bestämmelser utges i Lääkintäohje.
Gällande Tävlingsreglemente kan beställas från Finlands Hippos och travbanor.
45.5. Smittosamma sjukdomar
Finlands Hippos styrelse eller av den fullmäktigad person/grupp
kan om förhållandena under fall av smittosam sjukdom förutsätter utfärda ett tidsbundet tävlingsförbud för stallets alla hästar.
45.6. Ogligatorisk influensavaccination
Alla hästar som deltar i tävling skalla vara vaccinerade mot häst
influensa. Vaccinationsprogram påbörjas med två grundvaccinationer med ett intervall av 21-92 dagar.
Hästen får tävlinsrätt efter andra grundvaccionation. Därefter skall hästen revaccineras inom 12 månader.
Om revaccinering inte sker inom 12 månader från senaste
vaccinering kan hästen inte anmälas till tävling. Hästen får tävlingsrätt om revaccinering utförs inom 13 månader från senaste
vaccinering.
Om intervall av vaccineringar överskider 13 månader skall vaccineringspromgram börjas på nytt med två grundvaccineringar.
Hästen kan anmälas i dessa fall efter andra grundvaccination.
För hästar i utländsk register i finsk träning tillämpas samma
vaccineringsregler som hästar i finsk register. Hästar i utländsk
träning har tävlingsrätt i Finland om det inte förflutit mer än 12
månader från senaste vaccinering.
46 § Användning av alkohol och narkotika
Berusad person får ej hantera häst på tävlingsområdet under
tävlingstid. Häst får inte heller överlämnas till berusad person
på tävlingsområdet under tävlingstid.
Om deltagande körsven eller person som vid tävling tar hand
om häst på tävlingsområdet under tävlingstid påträffas påverkad av alkohol skall han dömas till tävlingsförbud enligt följande
promillegränser: om alkoholkoncentration är 0,5 ‑ 1,0 promille
ådöms tävlingsförbud på tre månader, om alkoholkoncentrati20

on är över 1,0 promille ådöms tävlingsförbud på sex månader.
Förbudet gäller även rätt att fungera som ansvarig tränare.
Tävlingsdomarnämnden avgör om körsven är i tävlingmässigt skick om alkoholkoncentration är under 0,5 promille (se
Rangaistusmääräykset).
Om deltagande körsven testas positiv vid drogtest under
tävlingstid inom tävlingsområdet skall han/hon ådömas till tävlingsförbud enligt beslut av Finlands Hippos styrelse.
Om tävlingsdomarnämnden misstänker att en körsven är berusad eller påverkad av annat berusningsmedel kan körsven bli
förpliktigad på uppmaning av tävlingsdomarnämnden att delta i
officiell undersökning. Körsven som vägrar delta i undersökning
anses ha varit påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel
såvida han inte senare kan påvisa att han deltagit i undersökning.
Person som i berusat tillstånd uppträder störande på tävlingsområdet skall utvisas från området och tilldelas tillträdesförbud till området. Såvida denna person har körlicens skall han
ådömas till minst en månads körförbud. Om berusad person
behandlat häst skall han ådömas till tävlingsförbud.
Domarnämnden kan besluta om tagande av alkotest under
tävlingsdag.
Anvisningar för utföring av alkotest skall publiceras årligen i
tidningen Kilpailukutsut.
			

UTRUSTNING OCH SELNING, TÄVLINGSDRÄKT

47 § Utrustning och selning
47.1. Allmänt
Enligt djurskyddslagen och ‑förordningen det är förbjudet att
utsätta hästen för onödig smärta och onödigt lidande.
Utrustning och selning skall vara vederbörliga. Både tränare
och körsven har delvis ansvar för hästens utrustning. Tävlingsveterinär och ekipagekontrollant kontrolerar utrustning, selning
och tävlingsduglighet på varje ekipage en av tävlingsarrangören
anvisad plats. Utrustningsanvisningar anges också i publikation
Varuteopas.
Om det efter loppet konstateras att utrustningen eller påselningen har skadat hästen åläggs tävlingsförbud tills hästen blivit
frisk.
För bett godkänns hävstångseffekt endast i bettets sidoriktning och tömmarna skall alltid fästas i körbettets bettringar.
Körspöet får vara högst 125 cm lång och väga högst 120
gramm. Körspöet får ej vara tillverkad av metalltråd.
Körsven ansvarar för att hästen har promgramm enligt vojlock (nummerbricka) fastspänt utanför skalmen. Om det används tvåsidig vojlock har körsven ansvaret att vojlocken blivit
vänd vid förberedelse till defilering.
Huvudnummerbricka skall användas om det nödvändigt för
att försäkra ordningföljden i mål.
Det är förbjudet att göra reklam på utrustning med untagtag
för reklam i sulkyskalmar.
47.2. Tävlingssulky
Tävlingssulky skall fylla angivna direktiv. Man får självmant inte
göra repareringar till sulkyns delar som är direkt kopplade till
sulkyns kropp. Tävlingsdomarnämd har rätt efter diskussion
med funktinonär som granskat sulkyn att förbjuda anvandning
av sulky som blivit reparerad på förbjudet sätt.
Sulkyn skall vara markerad med ett SH-godkändningsmärke
samt uppgifter av sulkyns tillverkningskod, tillverkare och tillverkningsår. Genomsynliga hjulskydd skall användas på eker-

hjul. Luckan mellan hjul och gaffel får inte vara högre 60 mm
och gaffel får inte vara bredare än 200 mm.
Största tillåtet bredd på sulky är 165 cm om sulkytillverkare
inte fått dispens att tilverka bredade sulkys av Finlands Hippos.
Man får inte använda sulky som är bredare än 175 cm.
Stänkskärmar enligt givna direktiv hör till ekipagets utrustning. Domarnämnden fattar beslut om användning av stänkskärmar.
Det är tillåtet före defilering att uppvärma i långvagn.
47.3. Förbjuden utrustning och hjälpmedel:
‑ bett och gomtryckare som förorsakar omåttlig smärta i
hästens mun
‑ taggar på tömmar, huvudstång eller sidostång
‑ elpiska
- elektronisk utrustning med undantag för trådlösa pulsmätare samt tidtagningsapparater
- pullarkedja, snör och lasso
‑ utrustning på hästens huvud som skymmer hästens nos
- huvudstång på båda sidor
‑ travhobbles
- kirurgiska ingrepp som utvidgar näsborrarna (ringar o.dyl.)
- hovbeslag får ej avlägsnas efter defilering
- gaffel
- annan utrustning som eventuellt orsakar smärta
- kamera- eller mikrofonutrustning utan dispens från Suomen Hippos
47.4. Utrustning och hjälpmedel som är föremål för kontroll
Tävlingsveterinär har alltid rätt att förbjuda anvädning av utrustning eller hjälpmedel som kan ha skadlig effekt.
Utrustning och hjälpmedel som är föremål av kntroll är mm
- TSD-halsstöd
‑ användning av checkrem
‑ en fast martingal, som skall ha en fjädrande del eller ring
‑ för spänt tungband, tungan kan granskas efter loppet
- modifikation av gomtryckare
‑ rör under käken
‑ huvudstånger på båda sidorna (dubbelsidig huvudstång)
‑ pullarnät
- fastbunden svans, vid fastbindande av svansen bör ett tunt
läderband eller motsvarande användas
- utrustning som används för att hästen inte skall dra in luft
- slagsrem, stegringsrem
- pungskydd
- nästejp
- körning utan skor skall meddelas så tidigt som mögligt dock
senast före defilering enligt tävlingsarrögörens anvisningar
- trådlös pulsmätare och tidtagningsapparat; användning av
trådlös pulsmätare vid tävling skall meddelas så tidigt som
mögligt dock före defilering till tävlingsfunktionär på stallområdet
- tävlingssulky skall vara födsedda med till model passande
stänkskärm med tillräckligt skydd
- dubbla tyglar i monté, andra tyglar skall vara fastsatt i bettet eller nosrem
- bogbreddare
‑ användning av täcke vid startkontrol, defilering och tävling;
täcke skall vara av lagom storlek och åtsittande till hästen
samt tillverkad av material som inte orsakar oljud vid träff
av körspö.

48 § Tävlingsdräkt
Travhjälm och snygg tävlingsdräkt är obligatoriska för varje körsven. Vita körbyxor samt lämplig fotbeklädnad är delar av tävlingsdräkt.
Tävlingsfärger skall vara registrerade för körsven eller hästägare.
Tävlingsfärger skall skilja sig tillräckligt från varandra. Innehavare av körlicens skall försäkra sig om att hans tävlingsfärger på
jacka och hjälm är upptagna i Finlands Hippos ADB‑register.
Tävlingsdräkten skall alltid vara programmenlig.
Avvikelser från tävlingsdräkten kan beviljas på grund av tvingande skäl. Härom skall arrangören meddela de tävlande före
tävlingens början.
Det är obligatoriskt att använda av Finlands Hippos gödkänd
hjälm också på stallområdet om man kör hästen, om man leder
en påselad häst, håller i tömmarna till en påselad häst (t.ex. då
man kör häst genom att gå bredvid) samt om man fungerar som
medhjälpare vid segerdefilering.
Säkerhetsväst typgodkänd med koder CE 1621-2 eller EN
13158 skall alltid användas vid all körning eller ridning på travbanan.
Reklam i tävlinsdräkt får ej vara olagliga och ej heller bryta
mot goda seder. Det är otillåtet i travtävlingar att göra reklam
av andra spelbolag än de finska monopolinnehavare (Fintoto,
Veikkaus och RAY). Förbudet gäller även reklam i körsvensutrustning.

BESTÄMMELSER OM DEFILERING,
UPPVÄRMNING OCH FÖRBEREDELSE TILL START
49 § Defilering
Deltagande ekipage defidelar före varje lopp i långsam trav
förbi tävlingsdomarnämd i nummerordning. Körsvenner hälsar
tävlingsdomarnämnden genom huvudvridning. En minut före
defilering skall ekipagen samlas på fastställt plats i nummerordning.
Ekipagen får ej lämna banan efter defilering utan tillstånd av
huvudstarter eller ekipagekontrollant.
I alla lopp skall ekipage direkt efter defilering göra en provstart i
tävlingsmässigt tempo på publiksidan. I autostartlopp skall provstart göras bakom startbil om sådan anordnas eller omedelbart
efter defilering. För att undvika farliga situationer får ekipage ej
vända framför startbilen innan provstarten.
50 § Uppvärmning på stallområdet och banan,
förberedelse till start, medhjälpare
50.1. Uppvärmning på stallområdet
Under tävlingstid får häst överlåtas endast till person som fyllt 16 år.
Endast person som fyllt 16 år och som bär travhjälm på sitt
huvud kan värma upp häst på stallområdet under tävlingstid.
50.2. Uppvärmning på banan
Endast person med giltig körlicens eller begränsad körningsrätt,
kördräkt, travhjälm och säkerthesväst kan värma upp häst på
banan under tävlingstid.
I montelopp deltagande hästar skall värmas genom ridning
eller framför sulky och i sulkylopp deltagande hästar skall värmas framför sulky på banan under tävlingstid.
Uppvärmningskörning i tävlingsmässigt tempo skall utföras
i tävlingsriktning innanför banans mittlinje. Annan långsam
uppvärmning körs mot tävlingsriktning vid banans ytterkant.
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Den som värmer upp sin häst mot tävlingsriktningen har väjningsplikt i första hand.
50.3. Förberedelse till start
När hästarna kallas till start skall de deltagare före start samlas på en angiven samlingsplats och åtfölja de anvisningar som
tävlingsdomarnämnd, huvudstarter eller startpersonal ger. Härefter kommer hästarna i nummerordning till startplatsen och
ställer sig på programenliga platser. Om ekipage infinner sig på
startplatsen så sent att starten fördröjs kan vederbörande ådömas straff. Körsven är ansvarig för att ekipage startar från rätt
plats.
Visar sig häst oregerlig under förberedelserna till start så att
försening är uppenbar kan huvudstartern föreslå för tävlingsdomarnämnden att hästen utesluts från lopp. Körsven själv kan
också begära strykning av oregerlig häst.
50.4. Medhjälpare
Ekipage kan efter att ha fått tillstånd av huvudstarter eller startpersonal använda sig av medhjälpare som leder hästen under
voltningen. Medhjälpare får inte störa andra ekipage.
Medhjälpare skall släppa hästen senast efter kommandoordet ”valmis” (klart) och utgå till banans ytterkant. Medhjälpare
skall ha fyllt 16 år samt ha lämplig fotbeklädnad, travhjälm och
säkerhetsväst.

VOLTSTART OCH AUTOSTART
51 § Voltstart
Voltstart skall ske från 20 meters fållor. Alla startspålen skall
vara tydligt utmärkt även vid sista fållans bakre gräns.
Om antalet hästar från samma distans är större än 5 skall
springspår användas. I första fållan voltar hästarna 1 ‑ 5 och i
andra fållan hästarna 6 ‑ 12.
yksi
sista varv

valmis

kaksi

aja
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Hästar 1 ‑ 5 startar i första led, bredvid dessa springspårshästar 6
och 7 och i bakre led hästar 8 ‑ 12. Springspårhästarna voltar antingen
bredvid eller efter varandra. Om de voltar efter varandra skall hästen
med större startnummer leda voltningen. Användandet av springspår
förutsätter att voltningsutrymmet i fållan utökas till 40 m under voltningen. Om det vid start med springspår finns hästar även i de bakre
fållorna skall voltutrymmet utökas.
När ekipage uteblir från start med springspår utfylls spåren i nummerordning i samma fålla men inte från bakre led till
främre led. Hästar från springspåren överförs till främre led om
minst tre hästar uteblir från främre led.
Exempel på voltningsordningen när 1 - 12 hästar står på start
(stykningar är inte beaktade)
Antal:
förstafålla:
springspår: andrafålla:
1-3
1-3 (efter varandra)
4
2+1+1
5
2+2+1
6
2+2+1
1
7
2+2+1
2
8
2+2+1
2
1
9
2+2+1
2
2 (efter varandra)
10
2+2+1
2
3 (efter varandra)
11
2+2+1
2
4 (2 + 1 + 1)
12
2+2+1
2
5 (2 + 2 + 1)
+ 20 m
13
1
14
2 (efter varandra)
15
3 (efter varandra)
16
2+1+1
Strykningar i voltstart
Om häst nummer 1 eller 2 uteblir behåller häst nummer 3
sin egen plats i volten.
Om hästarna nummmer 1 och 2 uteblir startar häst nummer
3 från spår 1.
Om häst nummer 4 uteblir behåller häst nummer 5 sin egen
plats i volten.
Ifall endast tre hästar blir kvar i främre fållan voltar de efter
varandra (enkelvolt).
I övriga fall av strykningar fylls startspåren i nummerordning
inom samma volt men inte från bakre led till framre led.
Den första hästen i första fållan leder voltningen. Voltningsutrymmet skall användas i sin helhet. Efter kolmmandoordet “valmis”
skall utrymme av bakomvarande fålla disponeras med 10 meter.
Kommandoorden är : ”valmis” ‑ ”yksi” ‑ ”kaksi” - ”aja”. Tid
mellan kommandoorden ”valmis” och ”yksi” är inte tidsbunden.
Kommandoordet ”kaksi” ges 5 sekunder efter ”yksi” och ”aja”
1,8 sekunder efter ”kaksi”.
Startpersonal meddelar till huvudstarter genom att lyfta sin
flagga att ekipage är redo för start. När huvudstarter lyfter sin
flagga anrops ”valmis” senast när ledande ekipage är på mitten
av banan. Efter kommandoordet valmis går ekipage med 10 meter förlängt varv i lugn och jämn tempo. Hela voltningsutrymme
skall utnyttjas.
Vid kommandoordet ”yksi” ska ledande ekipage nå ytterkant
av tredje spåret. Efter ”yksi” skall ekipage vända till sina spår till
tävlingsriktning.
Vid kommandoordet ”kaksi” skall alla ekipage vara på sina
spår enligt spårlottning cirka 20 meter från startlinjen och börja
accelerera.
Under voltning får man inte störa eller hindra andra ekipage
och inte skaffa sig oförtjänt fördel. Om ekipage vid komman-

doordet ”aja” hindrar andra ekipage (står ombvänt eller på tvären) eller blockerad startspår skall omstart beordas. Om ekipage överskrider startlinjen före kommandoordet ”aja” och vinner
fördel i förhållande till andra ekipage skall omstart beordas.
När startkommandoorden i voltstart är i gång återbetalas totoinsatser ej på häst som inte fullföljer loppet om starten godkänns och loppet inte avblåsas.
51.1. Undantag från regler om voltning på smala och tillfälliga
banor
På smala och tillfälliga banor får i ett handicaplopp med en
grundsdistans under 2000 m högst 10 hästar delta och i lopp med
grunddistanser längre ån 2000 meter får högst 12 hästar delta.
Högst 8 hästar får starta från samma distans i handicaplopp.
På smala och tillfälliga banor får högst 8 hästar starta från
samma distans. I den första volten finns hästar 1 ‑ 4 och i den
andra volten hästar 5 ‑ 8. Från det främre ledet startar hästarna
1 ‑ 4 och bredvid dem springspårshästar 5 och 6 samt från bakre
led hästar 7 och 8. Användning av springspår som ovan.
Från springspår flyttas hästar till främre volt om från främre
led uteblir minst två hästar.
52 § Autostart
Högst 12 hästar får delta i grupplopp. Hästarna 1 - 8 startar från
främre led och hästarna 9 - 12 från bakre led.
Vid förberedelse inför autostart ställs startbilen på banans
mittlinje ca. 350 m före startlinjen med startvingarna ihopvikta.
Då hästarna kallas till start samlas hästarna på uppsamlingsplatsen bakom startbilen vilken är ungefär 150 m bakom startbilen.
Vid kommandot ”tid till start (nr) en minut” börjar ekipagen
närma sig startbilen.
När det år 30 sekunder kvar till start ges kommandot ” tid till
start (nr) 30 sekunder. Startbilen fäller ut sina startvingar.
Vid kommandot ”start (nr)” sätter startbilen sig i rörelse och
hästarna samlas bakom startbilen. Körsven ansvarar för att ekipage startar från rätt startspår.
Startbilen accelererar mot startlinjen och 100 meter före
startlinjen skall alla ekipagen vara på sina angivna platser. Efter
att passerat startlinjen ökar startbilen farten och lämnar banan
så snart som möjligt.
Insatser i toton återbetalas ej om hästen utgår efter startbilen är i rörelse och starten blir gödkänd och ej återkallas.
Omstart sker på befallning av startpersonal, huvudstarter
eller tävlingsdomarnämnd om olycka hotar, om ekipage passerar startbilens vingar, blockerar startspår an annan ekipage eller
på annat sätt vinner oförtjänt fördel eller stör andra ekipage. Flygande start eller ekipage i första ledet med dålig anslutning till
vingen förorsakar antingen omstart eller bestraffning. Huvudstarter i startbilen meddelar om omstart med ett tydligt sätt.
Vid autostart skall starten ske i ett eller två led enligt arrangörens anvisningar. Vid strykning flyttas ekipagen inåt i nummerordning i samma led men ej från bakre led till främre led.
På banor där 8 ekipage startar från främre led kan hästar i
bakre led välja spår av två möjliga enligt följande:
‑ nummer 9 väljer spår 1 eller 2
‑ nummer 10 väljer spår 3 eller 4
‑ nummer 11 väljer spår 5 eller 6
‑ nummer 12 väljer spår 7 eller 8
Om ekipage uteblir från främre led grupperar sig bakre ledets ekipage från ytterspåret inåt på följande sätt:
‑ om en ekipage uteblir startar nummer 12 från spår 7
‑ om två ekipage uteblir startar nummer 11 från spår 5 och

nummer 12 från spår 6, o.s.v.
Om frän främre led startar endast tre hästar och i bakre led
finns 4 hästar startar ekipage nummer 12 från tredje led från
spår 1.
I undantagsfall kan högst 15 hästar delta i autostart. Hästar
med nummer 13 - 15 startar från tredje led enligt följande
- nummer 13 startar bakom nummer 9 från spår 1 eller 2
- nummer 14 startar bakom nummer 10 från spår 3 eller 4
- nummer 15 startat bakom nummer 11 från spår 5 eller 6
Om det efter strykningar finns bara två hästar i andra led och
tre hästar i tredje led flyttas hästar i nummerordning från tredje
led till andra led så att hästar i tredje led alltid har rygg framför
sig.
Om en häst visar sig oregerlig kan tävlingsdomarnämnden
utesluta den från start. Även körsvennen själv kan begära strykning av oregerlig häst.
En vid startlinjen placerad starter ger med flagga tecken när
tidtagningen skall börja.
Startbil skall användas när banförhållandena det tillåter.
Minsta tillåten mellanrum på nummer i startbilsvingar är 185
cm. På nys startbil skall nummren placeras med minst 2 meters
mellanrum.
Reservstartbil ska vara tillgänglig åtminstone vid internationelle storlopp.
Omedelbart efter defileringen skall provstart med startbil
anordnas.

Anropskommando:
Start om tre minuter
- startbil förflyttar sig till position cirka
350 m från startlinjen
Anropskommando:
Start om en minut
- klockan på startbil startas och blinkande
lampa tänds
- hästar på uppsamlingsområdet börjar
närma sig startbil
Anropskommando:
Start om 30 sekunder
- vingarna fälls ut
uppsamlingsplats
cirka 150 m

100 meter före startlinjen
- hästar 1-8 skall vara väl anslutna till
vingen i rätt spår och hästar 9-12 ligga
bakom dessa i rätt spår

mållinje
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Anropskommando:
Till start
- blinkande lampa släcks
- starbilen sätts i rörelse

start
1640 m

startbil
100 m
till start
alla hästar
på angivna
platser
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52.1. Undantag för deltagerantal vid autostart på smala
banor
På smala banor följs följande begränsningar:
- om 7 hästar startar från främre led, högst 10 deltagare
- om 6 hästar startar från främre led, högst 9 deltagare
- om 5 hästar startar från främre led, högst 7 deltagare
- om 4 hästar startar från främre led, högst 6 deltagare
52.2. Linjestart
Kan startbil inte användas i grupplopp på grund av banförhållanden, trasig startbil eller annan orsak sker starten med linjestart.
Hästarna närmar sig vändpunkten för linjelopp, som finns
minst 100 meter bakom startlinjen, mot tävlingsriktningen i två
led. På innerspår i nummerordningen 8‑7‑6‑5 och på ytterspår
i nummerordningen 1‑2‑3‑4‑9‑10‑11-12(-13-14-15). Hästar 9 ‑
12(-13-14-15) i bakre led kan bilda ett eget led på yttre sidan
av hästar 1 ‑ 4 om härtill finns tillräckligt utrymme. Ekipage på
innerspår skall vara cirka två ekipagelängder efter ekipagen på
ytterspår.
Leden vänder i tävlingsriktning enligt anvisningar av startpersonal. Hästar 9 ‑ 12 (-13-14-15) i andra (och tredje) led svänger
mot innerspår till vänster om hästar 1 ‑ 4 och bakom dessa till
sina platser.
Hästar närmar sig startlinjen i jämn och lugn tempo. Ekipage

start 1640 m

100 m till start
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från spår fem i främde led är ansvarigt ekipage som de övriga
inte får passera. Om ekipage från spår fem i främde led galopperar eller går i passgång blir ekipage närmast inåt det ansvariga ekipaget o.s.v.
Cirka 20 m före startlinjen när ekipagen är i jämn linje skall
farten ökas. Tidtagningen börjar när den första hästens nos når
startlinjen.

BESTÄMMELSER OM GODKÄNNANDE
AV START OCH AVBLÅST LOPP
53 § Godkänna eller återkalla start och avblåsa lopp
53.1. Godkänna start
Om inte start återkallas av tecken från startpersonal, huvudstarter eller tävlingsdomarnämnd är starten godkänd och protest
mot detta beslut kan ej framföras.
53.2. Återkalla start
Tävlingsdomarnämnd har rätt att återkalla och köra om starten
om under lopp inträffar olycka, annan oreda eller om något sådant är att vänta om den ledande hästen inte hunnit trava mer
än cirka 1200 meter. Alla deltagare i återkallade start även de
som i återkallad start redan blivit diskvalificerade eller utgått får
delta i loppet när det körs om. Minst 30 sekunder per körda 100
meter skall reserveras till upphämtning efter återkallad start.
53.3. Avblåsa lopp
Tävlingsdomarnämnden har rätt att avblåsa lopp om den ledande hästen har travat över cirka 1200 meter.
Tävlingsdomarnämnden tillsammans med tävlingsveterinären fattar beslut om omkörning av avblåst lopp. När avblåst
lopp körs på nytt samma tävlingsdag får alla deltagae i avblåst
lopp delta även om de som i avblåst lopp redan blivit diskvalificerade eller utgåttt.

BESTÄMMELSER ANGÅENDE TÄVLINGSPRESTATION
54 § Anvisningar under och efter lopp
Under loppet skall hela spår användas.
Under loppet får ekipage inte:
‑ genom spårbyte, trängning eller på annat sätt störa, fördröja
eller hindra andra ekipage
‑ till annans fördel lämna sitt eget spår eller på annat sätt ge
fördel till annat ekipage
‑ lämna det spår ekipaget hade vid upploppets början om det
inte finns ekipage framför som hindrar dess fart eller om inte
hästen med galopp stör medtävlare
‑ genom att ropa eller på annat sätt försöka få medtävlare att
lämna sina spår eller ändra köruppläggningen
‑ med flit överskrida banans gränser. Ekipage blir diskad alltid
när hästens körs utanför bangränsen. Körning utanför bangränsen år i fråga om hästens alla ben överskrider bangränsen. Körning utanför bangränsen eller med flit overskida bangränsen
betraktas ej situation när ekipage blir tvungen att köra utanför
bangränsen efter störning av annat ekipage.
‑ förorsaka farliga situationer genom att alltför hastigt minska
tempot
‑ förflytta sig inåt med en häst vars tempo kraftigt minskar
Den ledande hästen skall köras så att sulkyns vänstra hjul går
mindre än en halv spårbredd från banans innerkant.
Tävlingsdomarnämnden kan på grund avexceptionelle ban‑

eller väderleksförhållanden godkänna undantag från detta.
I sådana fall det är förbjudet att passera häst via innerspåret.
Underlåtande att använda innerspår bestraffas inte såvida detta
inte utgör fördel eller nackdel för andra ekipage.
Framförvarande ekipage får passeras antingen på inre eller
yttre sidan såvida det finns tillräckligt med utrymme för omkörning och andra ekipage inte hindras av detta. En körsven som
med flit berett en annan fördel skall bestraffas.
Segraren av loppet skall utan dröjsmål segerdefilera.
Om körsven lämnar sulkyn eller om en montékusk faller ur
sadeln under lopp blir akipage diskvalificerad. Efter målgång får
ekipage ej plötsligt stannas upp utan farten skall minskas under
en sträcka på cirka 100 meter.
Körsven skall vara anträffbar för tävlingsdomarnämnden och
hästen skall finnas på tävlingsområdet i åtminstone 15 minuter
efter avslutat lopp.
55 § Strävan till seger och placering
Med hästen skall man sträva till seger eller till bästa möjliga placering om inte tydliga tecken på trötthet eller skada konstateras
eller om inte hästen på grund av galopp eller annan orsak blivit
efter på ett avgörande sätt.
Om påtaglig formförändring konstateras skall tävlingsdomarnämnden undersöka saken och begära vid behov om förklaring
av körsven eller tränare. Tävlingsdomarnämnden kan godkänna
förklaringen. Om förklaringen ej godkänns bör tävlingsdomarnämnden överlämna ärendet med utlåtande för behandling till
Finlands Hippos. Utlåtanden över påtaglig formförändring skall
meddelas Finlands Hippos i samband med övervakarens rapport.
Om det visar sig att en häst inte är i tävlingsmässigt skick
skall den beordras delta i kvalificeringslopp.
56 § Drivning, rop och orsakande av oljud
Körspöet är ett signaleringsredskap. Körspöet skall hållas i handen tillsammans med den ena tömmen i körriktningen och innanför sulkyn.
Man får med handledsrörelser utan att lyfta överarmen
knäppa till hästen. Det är inte tilllåtet att under loppet ta tömmarna i ena hand utom då fara hotar. Det är inte tillåtet med
köspöet slå hästen, sulkyn eller hästens utrustning. Man får inte
heller störa andra ekipage med körspöet.
I montélopp skall körspöet hållas riktat nedåt från handgreppet.
Den som tar tömmarna i ena hand och änvänder körspö till
drivning med andra hand bestraffas med Körförbud. Drivning
med körspö efter fullföljt, avbrutet eller diskvalificerat lopp
bestraffas med körförbud om detta inte gjorts för att hindra
olycka.
Rop, oljud och opassande användning av körspö är förbjudet.
Otillåten driving beaktas också överdriven reglementsenlig
användning av körspöet, slitande i tömmarna och annat fult körsätt.

GODKÄNNA ELLER DISKVALIFICERA HÄSTENS LÖP,
TRÄNGNING SAMT LÄMNA IN PROTEST
57 § Godkänna eller diskvalificera hästens löp
57.1. Godkänna eller diskvalificera hästens löp
Hästens trav skall vara rent. Häst som under lopp övergår till
galopp, passgång eller orent trav skall genast återföras till rent
trav. Hästen skall likväl hållas under sådan kontroll att den inte
förorsakar farliga situationer.
För att få en galopperande häst att övergå i trav skall denna
styras ut mot banans ytterkant omedelbart det är möjligt utan
att ströra andra ekipage. Om det är omöjligt skall ekipage utan
att minska tempo bibehålla sitt spår för att inte störa andra ekipage.
Galopperande häst skall stryras in mot banan endast för att
undvika olycka.
Häst som tillryggalägger längre sträcka i orent trav skall rapporteras enligt bestämmelserna i paragraf 22.
Ekipage diskvalificeras alltid när den:
- galopperar eller övergår till passgång mer än två gånger
- galopperar eller går i passgång i början av loppet över 150
meter om otillåten gångart börjar vid start på målrakan före
mållinjen eller vid start på bakre långsidan före 500 kvar pålen
- galopperar eller går i passgång över 100 meter per gång
- galopperar eller går i passgång över 20 meter på upploppets
sista 100 meters vars början markerats tydligt
‑ vinner fördel av otillåten gångart i förhållande till travande
hästar. Häst i otillåten gångart har ej vunnit fördel när den
förts ur fältet i galopp eller passgång för att sedan tas ner i
trav i en betydligt ofördelaktigare position.
- körs utanför bangränsen för att passera annat ekipage eller
för att vinna fördel
‑ galopperar eller går i passgång när hästens nos når mållinjen
‑ stannar, övergår i skritt eller körs utanför bangränsen
- om ekipage gör sig skyldig till trängning eller annan extrem
grov förseelse samt vinner betydlig fördel eller stör eller förhindrar annat ekipage genom detta
- om körsvennen lämnar sulkyn eller om montéryttaren faller ur sadeln under pågående lopp
Diskvalificerat ekipage skall snarast möjligt avbryta loppet.
Om ekipage diskvalificeras på upploppet skall loppet alltid fullföljas. Diskvalificerat ekipage skall under loppet lämna banan
utan att störa andra ekipage. Diskvalificerat ekipage får ej köra
mot andra ekipage.
Tävlingsdomarnämnd skall fatta beslut om diskvalificering
under pågående lopp eller efter tävlingsdomarnämnd granskat
saken men före ordningföljden i mål bekräftats.
57.2. Trängning
Det är fråga om trängning när ekipage förflyttar sig från instängt
läge till fritt spår genom att störa ett eller flera ekipage och därmed förbättrar tydligt sin placering i mål eller om det kan påvisas eller uppskattas att det störda ekipagets placering tydligt
försämrats i mål. I huvudsak sker förseelsen under de sista 500
metrarna av loppet. En körsven som gör sig skyldig till trängning bestraffas alltid med körförbud. Tävlingsdomarnämnden
skall diskvalificera ekipage som genom trängning har påverkat
ordningsföljden i mål.
Tävlingsdomarnämnden kan diskvalificera ekipage som på
ett avgörande sätt har påverkat resultatet i loppet genom att
grovt bryta mot dessa bestämmelser.
Beslut om diskvalificering kan ej överklagas.
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58 § Protest mot oreglementsenlig körning
Endast deltande körsven kan lämna protest mot oreglementsenlig körning under loppet.
Protest skall lämnas omedelbart efter avslutat lopp och innan
körsven lämnat banan genom att på målområdet lyfta körspöet
eller handen eller med hjälp av närmaste telefon till tävlingsdomarnämden. Senare inlämnade protester beaktas inte.
Den som lämnat protest skall bevisa sitt påstående. Om godkännande av protest inverkar på totoresultatet skall publiken
omedelbart informeras.
Straff, som ådömts till följd av protest, kan anföras besvär i
enlighet med besvärsbestämmelserna. Om protesten förkastas
eller om hästens löp på grund av protest diskvalificeras kan beslutet ej överklagas.

STRAFFNINGSBESTÄMMELSER
59 § Straffningsbestämmelser
Överträdelser gällande bestämmelserna i detta tävlingsreglemente skall av tävlingsfunktionärer genast rapporteras till tävlingsdomarnämnd.
Den, som är underställd detta reglemente och som bryter
mot detta eller mot andra av Finlands Hippos eller dess medlemsorganisationer utfärdade bestämmelser, kan tävlingsdomarnämnden ådöma följande påföljder:
1
anmärkning / vidtalan
2
bestraffning
Bestraffningar för förseelser under tävlingstiden på tävlingsområdet tilldöms av tävlingsdomarnämnd eller av Finlands
Hippos styrelsen. Den sistnämnda behandlar ensam frågor rörande tävlingsdomarnämnd och har också rätt att ändra eller
upphäva ett tilldömt straff under förutsattning att sraffet är besvärsberättigat.
59.1. Anmärkning / vidtalan
Anmärkning ges åt körsven för lindrig förseelse som inte förorsakat fördel eller hinder för honom själv, medtävlare eller tävlingsarrangör samt förseelser som inte är riktade mot hästen.
59.2. Bestraffning
Bestraffning ges åt körsven för förseelser som förorsakat fördel
eller hinder för honom själv, medtävlare eller tävlingsarrangör
samt förseelser riktade mot hästen.
Princip är att bestraffningen skall stå i rätt förhållande till
priser i loppet och att bestraffningen blir större om förseelsen
upprepas och dess art förvärras.
Arrangören utmäter straff rörande den allmänna ordningen.
Tävlingsdomarnämnden kan använda följande bestraffningar:
59.2.1. Varning
Varning ges år körsven för lindriga förseelser
59.2.2. Böter
Körsven tilldöms böter för förseelser som inte kan anses grova
men som förorsakat fördel eller hinder för honom själv, medtävlare eller tävlingsarrangör samt för förseelser som varit riktade mot hästen.
Böter skall stå i rätt förhållande till priser i loppet och får inte
överstiga storleken av andra priset i loppet och får vara högst
3.500 euro.
Böterna skall betalas till Finlands Hippos bötesfond senast
på i faktura angiven förfallodag.
59.2.3. Kör- / tävlingsförbud
59.2.3.1. Tilldömande av körförbud
Körsven tilldöms körförbud för grova förseelser som förorsakat
26

fördel eller hinder för honom själv, medtävlare eller tävlingsarrangör samt för grova förseelser riktade mot hästen. Körsven fär
ej under körförbudstid delta i tävling som körsven. Körförbud
gäller även kval-, premie och rutinlopp.
Vid beslut angående körförbudets längd bör man beakta körsvennens tävlingsaktivitet (startfrekvens).
Körförbud kan tilldömmas på bestämd tid eller på livstid.
59.2.3.1. Tilldömande av tävlingsförbud
Hästens ägare, tränare, körsven, lärling, skötare eller annan
person, som bevisligen använt preparat som inverkat på hästens prestationsförmåga eller som grovt brutit mot tävlings‑
eller avelsreglemente kan tilldömas körförbud på bestämd tid
eller livstid. Tävlingsförbud gäller rätt att ta hand om hästen
udent tävlingstid på travbana samt att delta i tävling som ansvarig tränare.
59.2.3.2. Förbudets början
Tävlingsförbudet träder i kraft om fjorton dagar på samma
veckodag som förseelsen inträffade.
Vid extremt grova förseelser kan förbudet träda i kraft omedelbart.
59.2.3.4. Startförbud till hästen
Hästen kan tilldöma startförbud. Godkänd kvallopp kan erfordas
före hästen får tävlingsrätt tillbaka. Startförbud kan gälla hästägarens andra hästar samt hästar som hästägarens har sålt.
59.2.3.5. Dispens att köra under körförbudet
Vid anhållan kan körsven beviljas rätt att tävla under ett tidsbegränsat körförbud. Dispens kan beviljas om häst körd av
bestraffade körsven har från försök tagit sig till storloppsfinal,
om häst deltar i försök av insatslopp, i Kungstrav eller i internationellt storlopp med första pris över 20.000 euro.
Hästens tränare samt körsven som kört hästen minst tre gånger i hästens fem senaste lopp har möjlighet att ansöka dispens.
Rätt att tävla under ett tidsbegränsat körförbud gäller alltid ett
visst/vissa lopp inte hela tävlingsdagen. Varje under körförbudet kört lopp förlänger körbudet med en dag. Vid extremt grova
förseelser kan dispens inte beviljas.
59.2.4. Övriga bestämmelser
Tävlingsdomarnämnden har rätt att tilldöma två olika straff för
samma förseelse eller för likartad fortsatt förseelse. Tävlingsdomarnämnden har rätt att enligt prövning tilldöma straff för sådana förseelser som i detta reglemente inte är omnämnda men
som strider mot god tävlingsanda och goda seder.
Beslut om straff meddelas på tävlingsarrangörens försorg till
Finlands Hippos. Härvid används de gällande benämningarna
(koderna). Finlands Hippos registrerar de anmälda bestraffningarna. Finlands Hippos kan vid återkommande förseelser
bestraffa med varning, böter eller kör- / tävlingsförbud.
Finlands Hippos övervakar att bestämmelserna för professionell tränarlicensen efterföljs. Körlicensinnehavare som bryter
mot bestämmelser för professionell tränarlicens kan bestraffas
med varning, körförbud eller indragning av tränarlicens.
Innehavare av körlicens kan vid återkommande förseelser bli
av med sin körlicens.
Om körsven enligt tävlingsdomarnämnd inte behärskar tävlingsreglementet kan tävlingsdomarämnden tilldöma vederbörande körsven körförbud och föreslå för Finlands Hippos
styrelse att körsvennen borde på nytt delta i slutexamen av Ckörlicenskurs.
Finlands Hippos sportchef har under speciella omständigheter på motiverade grunder rätt att vidta disciplinella eller skyddande åtgärder mot tävlare.

FÖRFARANDE VID ANSÖKAN OM
ÄNDRING SAMT ÖVRIGA BESTÄMMELSER
60 § Betalning av böter och skulder
Böter skall betalas trots att man besvärat sig senast i faktura
angiven förfallodag. De kan även inkasseras från de fordringar
som den bötfällda har hos Finlands Hippos.
Om böter eller annan skuld inte betalats inom utsatt tid har
den tävlande inte rätt att delta i tävlingsverksamhet förrän böter i sin helhet blivit betalda. Person vars böter eller skuld till
tävlingsarrangören varit obetalda över sex månader kan fråntas
sin körlicens eller eventuell tränarlicens.
61 § Ansökan om ändring
I beslut om diskvalificering av hästens löp eller varning som
tilldömts av tävlingsdomarnämnden med stöd av detta tävlingsreglemente får ej sökas ändring.
Man kan ansöka om ändring till straff ådömt av tävlingsdomarnämnd om bötesbelopp är minst 150 euro, körförbud eller
tävlingsförbud. Ändringansökning lämnas till Finlands Hippos
stryrelse.
62 § Förändringsförfarande
62.1. Granskningsyrkande
Ansökan om ändring i fall som avses i 61 § samt belopp på 200
euro skall skriftligen göras till Finlands Hippos styrelse inom 7
dygn beräknat från den dag då vederbörande fått kännedom
om straffet.
I ansökan skall ges grunder för ändring av domet.
Finlands Hippos samlar material (utlåtande av måldomarnämnd samt den bestraffade och videofilm) som behövs till
handling.
Förordnad storloppsövervakare utför granskningen (till hjälp
kan anvandas andra storloppsövervakarens expertis) av samlat
material och lämnar sin beslut skirftligt till den granskningsyrkande och måldomarnämnd.
Om storloppsövervakare inte finner grunder för ändring
förblir måldomarnämndens beslut gällande. Om storloppsöverkarens åsikt skiljer sig från måldomarnämndens beslut har
måldomarnämnden rätt att inte förändra sin beslut. Måldomarnämdens beslut bifogas till storloppsövervakarens beslut.
Enligt storloppsövervakarens beslut kan granskningsbelopp
återbetalas om ändring av ursprunglig dom är avsevärt eller om
behandlingen haft allmänt betyldese.
62.2. Korrigeringsyrkande
Ändringsansökaren har rätt att fortsätta handlingen med korrigerinsyrkande. Korrigerinsyrkande skall lämnas till Finlands Hippos regelkommitté inom sju dagar från den som ansökt ändring
fått storloppsövervakares beslut skiftlift. Regelkommitté avgör
korrigeringsyrkande.
Elingt regelkommittés beslut kan till korrigeringsyrkande bifogad belopp på 200 euro återbetalas om ändring av ursprunglig
dom är avsevärt eller om behandlingen haft allmänt betyldese
Körförbud eller tävlingsförbud som träder i kraft efter förändringsförfarande börjar samma veckodag som det urpsrungliga förbudet hade börjat.
63 § Överklagande av Finlands Hippos styrelse fattade beslut
Finlands Hippos styrelse fattade beslut enligt 61 § gällande besvär över påföljder som tilldömts av tävlingsdomarnämnden kan
ej överklagas.
Finlands Hippos stryrelse utfärdat över tre månader långt kör-

eller tävlingsförbud kan överklagas hos travdomstolen inom 14
dygn från det vederbörande fått besked om styrelsens beslut.
Finlands Hippos fullmäktige förordnar till travdomstolen en
ordförande och två ledamöter samt en suppleant för dessa för
ett år i taget. Åtminstone en av travdomstolens ledamöter och
suppleanten skall vara jurist. Travdomstolen väljer årligen inom
sig viceordförande.
Travdomstolen sammanträder genom kallelse av sin ordförande eller av funktionär vid Finlands Hippos som styrelsen för
Finlands Hippos har utsett att förbereda ärenden som skall behandlas vid travdomstolen. Travdomstolen är beslutför när två
av ledamöter är närvarande. Travdomstolen kan även behandla
ärenden vid telefonmöte om alla ledamöter är överens om förfaringssättet. Beslut fattat i telefonmöte bör vara enhälligt och
undertecknat av travdomstolens samtliga ledamöter.
Ändringssökanden skall deponera en garantisumma på 200
euro till Finlands Hippos innan behandlingen av ändringsansökan påbörjas i travdomstolen. Summan återbetalas till ändringssökanden om ändringsansökan leder till resultat. I annat fall återbetalas summan till ändringssökanden endast om travdomstolen
anser att ändringssökanden har haft tillräcklig anledning att söka
ändring trots att besväret inte lett till resultat.
64 § Toto och övervakning av totospel
Med stöd av lotterilagen, totospelsförordningen och av statsrådet utgiven koncession samt de av inrikesministeriet givna
totospelsreglerna kan vid Finlands Hippos och dess medlemsorganisationers tävlingar anordnas totospel.
De är inte tillåtet att anordna lotteri på sätt som inte följer
bestämmelserna i lotterilagens paragraf 3 i punkt 1- 11 eller paragraf 56.
Totospelet övervakas av en officiell övervakare utsedd av inrikesministeriet vars namn anges i programmet.
65 § Begränsningar i totospel och travtips
Tjänstgörande tävlings- och totofunktionärer får ej delta i totospel.
Tjänstgörande tävlings- och totofunktionärer får ej genom
ombudsman eller som ombud lämna in eller förmedla insatser
till totospel eller travtips. Detta förbud gäller också via ombud
inlämnade förhandsspel på toto och travtips.
Tjänstgörande tävlings- och totofunktionärer får ej heller
vara delaktiga i avgiftsbelagda tjänster som är riktade till totospel eller travtips.
Tävlings- och totofunktionärer får inte agera på ett sådant
sätt att förtroendet för deras opartiskhet skulle riskeras.
Deltagande körsven får inte delta i totospel i lopp som han
deltar i.
66 § Ändringar i tävlingsreglemente
Endast Finlands Hippos styrelse kan göra ändringar i detta reglemente. Eventuella ändringar publiceras i tidningen Kilpailukutsut och/eller i till medlemsorganisationer sända meddelanden.
67 § Tolkningsfrågor
Frågor i tolkning av reglementet avgörs av Finlands Hippos utnämnt utskott. Om beslut informeras i tidningen Kilpailukutsut
som utges av Finlands Hippos.
Evetuella tvister om tolkning av reglementet eller inträffar
något som inte behandlats i detta reglemente avgörs av Finlands Hippos styrelsen.
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68 § Ikraftträdande
Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 2014.

Bilaga 1
POÄNGTÄVLING
Ekipage i poängtävling deltar i två lopp över olika grunddistanser. Dessa två avdelningar kan köras under en samma dag eller
under två dagar.
I båda avdelningarna utdelas pris. Till poängtävlingens vinnare skall utbetalas ett extra pris, vars storlek är minst 1/5 del av
avdelningens största första pris.
Prisfördelningen i poängtävlingen bestäms enligt följande:
första priset får den häst som segrat båda avdelningar eller den
häst som segrat ena avdelning och har bättre sammanlagda tid
än segraren i andra avdelning. Om segrarna i de båda avdelningar har samma sammanlagda tid, eller om tidtagningen inte har
fungerat, segrar den häst som varit bättre på längre distans.
Andra priset får den häst som segrat den andra avdelningen.
Övriga pris fördelas genom poängberäkning på så sätt att den
häst som placerat sig på andra plats får 2 poäng, tredje placeringen ger 3 poäng, fjärde placeringen 4 poäng o.s.v. Om avdelningarna har olika segrare placerar sig den häst som har det
lägsta poängtalet som trea i poängtävlingen, hästen med det
nästlägsta poängtalet placerar sig som fyra o.s.v. Vid dött lopp
om den andra eller lägre placeringar delas poängen mellan dessa hästar.
Vid lika poängtal vid tävlingens slut gäller följande: bättre anses den häst som har bättre sammanlagda tid.
Om tiden är lika eller om ingen tid har erhållits, tillfaller den
bättre placeringen häst som var bättre på längre distans.
En häst skall fullfölja båda avdelningarna odiskvalificerat
också med beaktande av distansering för att kunna vara med i
poängtävlingen. En diskvalificerad häst får dock delta i den andra avdelningen trots att den inte är med i poängtävlingen.
Bilaga 2
UTSLAGNINGSLOPP
I utslagningslopp indelas hästarna genom lottning i två eller flera i möljigast mån jämnstora lopp.
Avdelningarnas segrare och de bäst placerade hästarna deltar i finalen.
Pris utdelas både i försöksavdelningar och i final.
Priser i försöksavdelningar borde vara mer än 1/4 av finalens
totala prissumma.
Tävlingsarrangör kan anordna en trösttävling för de hästar
som inte nått final. Detta anges i proposition.
Prissumman i trösttävlingen får uppgå till högst 1/3 del av
finalens prissumma.
Om inte annat anges i tävlingarnas egna regler används följande regel: Vid dött lopp om sista finalplats får båda hästar
delta i finalen om inte tävlingsreglementsenlig antal deltagare
överskrids. Om antal deltagare överskrids skall lottdragning förrättas om sista finalplats mellan de hästar som löpt dött lopp.
Grunddistans och tillägg kan vara olika i försöksavdelningar,
final och i trösttävling.
I försöksavdelningar skall distansering tillämpas enligt paragraf 26.
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