Regler for Ponytravløb og Montéløb
Dansk Pony Væddeløbsforening – Kvistgård

Regler for licens

www.ponytrav.dk

Ponytravkalender 2018 - § 11 Bestemmelse om køre- og montelicens

For at få licens skal du være medlem af Dansk Pony Væddeløbsforening og have bestået en mundtlig
teoriprøve og praktisk prøve.
Den teoretiske og praktiske licensprøve er som hovedregel samme dag.
Ved den mundtlige teoretiske licensprøve vil du blive hørt i løbsreglerne ved at svare på en
rækkespørgsmål.
Ved praktiske licensprøve – skal du vise
•
•
•
•

at
at
at
at

du kan
du kan
du kan
du kan

sætte seletøj og vogn på din pony
volte med din pony på banen
følge en startkommando på banen
styre din pony forsvarligt rundt på banen

Dommeren/licensudvalget kan indstille en kusk/rytter til en ny licensprøve, hvis kusken/rytteren ikke
viser forståelse for løbsreglerne eller forsvarlig kørsel på banen-

Hvornår må jeg starte?

Ponytravkalender 2018 - § 11 Bestemmelse om køre- og montelicens

Du må deltage i løb fra den dag du fylder 7 år og har bestået licensprøven. Herefter kan du deltage i løb
til og med det år, hvor du fylder 25 år. Vær opmærksom på, at der er særregler ved mesterskabsløb.
Skal du deltage i ponymonté – skal det være harmoniske at se på. Rytteren bør som udgangspunkt
maximalt veje en 1/5 af ponyens vægt. Det vil være dommeren der vurdere om det er harmonisk at se på.

Krav til pony, kusk og rytter

Ponytravkalender 2018 - § 14 Krav om egnethed til løbsdeltagelse

Når du og din pony skal deltage i løb skal I være sunde og raske.
En pony kan ikke meldes til løb uden at være godkendt i et prøveløb.

Ankomsttider på løbsdagen

§ 15 Ankomsttid for pony og kusk/rytter til banen

Kuske, ryttere og ponyer der skal starte i løb – skal komme i god tid
og have hentet deres nummerdækken senest ½ time før 1. løbs start.
Holdes der kuskemøde på banen skal du deltage i dette møde.

Beruselsesmiddel

Ponytravkalender 2018 - § 17 Beruselsesmiddel

Som kusk/rytter må du ikke drikke alkohol før et løb.

Kørsel/ridning på travbanen Ponytravkalender 2018 - § 18 Kørsel/ridning på travbanen
Opvarmning
Ved al kørsel/ridning på banen skal du altid tage hensyn til andre og være opmærksom. Du skal også
bære godkendt hjelm, sikkerhedsvest og ponyen skal have sit nummerdækken på.
Husk at begge ben altid skal være i fodbøjlerne.
Langsom kørsel/ridning skal foregå i yderbanen og mod den normale løbsretning (ved rækværket).
Hurtig kørsel/ridning skal foregå i inderbanen og med den normale løbsretning (ved græsarealet).
Se figur:
Hurtig kørsel

Langsom kørsel

Regler for brug af lægemidler og anden behandling

Ponytravkalender 2018 - § 19

En pony må ikke i forbindelse med planlagt løbsdeltagelse tilføres lægemidler eller anden kemisk
substans, som på nogen måde kan antages at påvirke dens aktuelle præstationsevne under løb. Med
løbsdeltagelse forstås alle former for løb, også prøveløb. I øvrigt henvises til Karenstider fastsat af
DTC.

Væddeløbsdragt

Ponytravkalender 2018 - § 20 Væddeløbsdragt

Alle kuske og ryttere skal være iført reglementeret påklædning som er:
• lange hvide bukser
• overdel fx en trøje/jakke (væddeløbsfarve)
• hensigtsmæssigt fodtøj (hhv korte/lange mørke støvler). Kondisko må eksempelvis ikke anvendes.
• godkendt ride- kørehjelm med fastspændt hagerem
• godkendt sikkerhedsvest
Nummerskilte/-dækkener, væddeløbsdragt, sikkerhedsvest og hjelm skal anvendes ved al kørsel/ridning
på banen fra og med en 1 time før løbets begyndelse.

Væddeløbsudstyr

Ponytravkalender 2018 - § 21 Væddeløbsudrustning

Som kusk eller rytter skal altid du sikre, at dit udstyr er i god stand og rigtig anbragt.
Udstyr – ponytrav
• Pisk inkl. smeld skal være mellem 100 og 130 cm lang
• Seletøj og sulky skal være i forsvarlig stand
• Der skal være håndstropper på linerne og linerne må ikke slæbe
• Det er ikke tilladt at køre med bidløs trense, der kan dog søges dispensation herom ved DPVF
Det anbefales at der anvendes slårem eller sikkerhedssulky samt hjulkapsler.
Vær opmærksom på, at der er særregler ved mesterskabsløb (DM) samt når du deltager i løb på
udebane.
Udstyr – ponymonté
• Pisk må max være 70 cm lang og skal have minimum 3,5 cm bred klap. Pisk må kun anvendes på
ponyens skulder.
• Ponyen skal bære sadel/ponypude. Hvis du rider med check skal halerem også anvendes.
• Det er ikke tilladt at ride med bidløs trense, der kan dog søges dispensation herom ved DPVF.
• Sporer må ej anvendes.

Bestemmelser i forbindelse med løbets start Ponytravkalender 2018 - § 22 Præsentation
Når dommeren giver signal skal deltagerne med det samme begive sig samlet, i kort trav, i nummerorden
(laveste nummer forrest), i samme spor og med ca. ½ hestelængdes mellemrum ud på kørebanen og op
forbi dommertårnet, hvor samtlige kuske/ryttere hilser ved at se op mod dommeren.

Under præsentation skal der holdes en line i hver hånd og begge ben skal være placeret i bøjlerne. Når
alle har hilst på dommeren køres der direkte til start.
Såfremt dommeren skønner, at en pony udviser en sådan opførsel, at dens deltagelse kan medføre fare
for de øvrige løbsdeltagere, kan ponyen nægtes startdeltagelse.
Se også figur på næste side

Se figur

Præsentation startes her (i nummerorden)

Tilskuerplads og kiosk

Opløbssving
Indgang til banen
Løbsretning

Starten - Voltestart

Dommertårn og målstreg

Ponytravkalender 2018 - § 24 Voltestart, § 25 Startmomentet ved voltestart. § 28 Linjestart

Deltagerne skal møde ved startstederne (distancen) i startklar stand. Ved starten må kun den
nødvendigste hjælp være til stede og ingen uvedkommende må opholde sig på inderbanen i en afstand af
50 m fra startstedet.
Når dommeren giver signal til start skal kusken/rytteren straks køre til startstedet. Startstedet
(distancen) finder du i væddeløbsbladet. Kusken/rytteren skal nu følge dommerens kommandoer, indtil
godkendt start har fundet sted.

Hvis der er flere deltagere som skal starte fra samme
distance skal der deltagerne rangeres ind i nummerorden.
Dernæst skal deltageren nøje følge de instruktioner der
gives af dommeren.
Når alle er rangeret ind i orden gives kommandoen:
”så trækkes snorene”. På signal fra dommeren træder
startkommandoen i gang. Kommandoerne er:
Klar – et – to – kør/rid med henholdsvis 10 – 5 og
2 sekunders mellemrum.

Når kommandoen ”klar! er givet – skal kørsel foregå i jævnt fremadskridende tempo, så alle deltagere,
uden at sætte tempoet op og uden at foretage for bratte drejninger kan være på plads, når starten går.
Når kommandoen ”et” skal førerponyen i hver volte vende nem mod inderbanen tæt på bagsnoren.
På kommandoen ”to” skal samtlige løbsdeltagere vende i kørselsretningen, slutte helt op og i
nummerorden med førerponyen helt nede ved inderbanen og alle samtid i færd med at vende i
kørselsretningen, slutte helt op og i nummerorden med førerhesten helt nede ved inderbanen og alle
samtidig i før med at vende i kørselsretningen.

På kommandoen ”kør” skal alle deltagere ligge med front fremefter i kørselsretningen og tidsmålingen
sættes i gang.
Volte

Klar

Et

To

Kør/rid
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I starten er det forbudt på nogen måde at forstyrre anden løbsdeltager eller søge at vinde utilladt
fordel. Sker dette kan startforsøges afbrydes eller starten kan kaldes tilbage.
Grunde til omstart
• Hvis en pony er uregerlig – kan ponyen bortvises
• Hvis en løbsdeltagere ved kommandoen ”Kør” står omvendt eller på tværs. Den fejlende kusk/
rytter kan straffes og løbsdeltageren kan bortvises.
• Hvis en pony overskrider startlinjen før kommandoen ”Kør” med bringen (tyvstart)
• Ved materialefejl før kommandoen ”Kør”
Omstart markeres med et kraftigt signal fra dommeren fx ”DUT DUT DUT – der er omstart – der er
omstart”

Stående start
Ved tre eller flere ponyer fra samme distance anvendes stående start. Ved 1 minut til start samles
løbsdeltagerne og finder deres respektive pladser.
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Bestemmelser vedrørende løbet

”Kør”

Ponytravkalender 2018 - § 29 Kørsel/ridning for bedst mulig placering

En pony skal køres/rides til bedst mulig placering, hvis ikke synlig træthed eller tegn på skade på ponyen
eller fejl ved udrustningen konstateres under løbet.
Dommerkomitéen kan forlange, at kusk/rytter skal afgive forklaring ved eventuel overtrædelse af dette.
Hvis en afgiven forklaring ikke anses for at være tilfredsstillende, kan straf idømmes.

Utilladt gangart

Ponytravkalender 2018 - § 30 Utilladt gangart

Løbene skal foregå i rent trav. Utilladt gangarter er galop, pasgang og tølt eller anden gangart, som ikke
er trav. En ”galop” tæller fra og med tredje galoptag.

En pony diskvalificeres – hvis ponyen
• tilbagelægger mere end 100 m i alt i utilladt gangart -en utilladt gangart må max være 40 m
• slår over i utilladt gangart mere end 3 gange
• vinder fordel af utilladt gangart dvs. at løbsdeltageren vinder fart og/eller position eller at den
trods utilladt gangart kan holde både fart og position
• slår over i utilladt gangart de sidste 40 meter før målstregen (i opløbet)
Beslutning om diskvalifikation træffes af dommerkomitéen. Dommerkomitéens afgørelser i disse
spørgsmål er endelige og kan ikke appelleres.

Under løbet

Ponytravkalender 2018 - § 31 Kørsel/ridning i løb

• Den førende ekvipage skal befinde sig i indersporet, medmindre
dommerkomitéen på grund af exceptionelle baneforhold meddeler en undtagelse herfra.
• Kørsel i halvspor og udenfor banens grænse må ikke ske under løbet.

• Det er forbudt at genere anden løbsdeltager eller at hindre dennes fart ved f.eks.
uopmærksomhed, for snæver kørsel, trængning eller tydelig temponedsættelse. Kusk/rytter må
ikke genere konkurrent ved at råbe, skrige eller på anden måde larme under løb.
• Kusk/rytter må ikke ved råb eller på anden måde søge at formå en anden løbsdeltagere til at
forlade sit spor.
• Kusk/rytter må ikke bevidst forlade sit eget spor og derved give fordel til anden deltager eller i
øvrigt på nogen måde give anden løbsdeltager fordel.
• Kusk/rytter må ikke modtage råd eller vejledning under løbet.
• Galopperende pony skal, når dette kan ske uden at forstyrre andre løbsdeltagere, køres/rides ud af
feltet. Kan dette ikke gøres, skal løbsdeltageren beholde sit spor.
• Under hele løbet inkl. opløbet må foranliggende løbsdeltager passeres enten udenom eller indenom,
hvis der er rigelig plads til såvel pony som sulky.
• I opløbet, sidste strækning før mål, skal travende løbsdeltager, som ikke har nogen foran sig i
samme spor, holde det spor, som løbsdeltageren havde efter passagen af opløbssvinget.
• Diskvalificeret løbsdeltager skal snarest muligt forlade det øvrige felt, trække op i banen og køre
løbet færdigt i løbsretningen, uden at være til gene for de øvrige deltagere, man må ikke køre
efter feltet.
• Banen må ej forlades før sidste løbsdeltager har passeret mållinjen.

Løbets afslutning

Ponytravkalender 2018 - § 32

Ved løbets afslutning og når målet er passeret - må du ikke sænke farten brat på din pony. For at undgå
sammenkørsel efter mållinjen skal du fortsætte i dit spor indtil alle løbsdeltagere er kommet over
målstregen.

Drivning

Ponytravkalender 2018 - § 32

Drivning skal altid være etisk passende og må ikke udsætte ponyen for unormalt pres. Pisk skal holdes
parallelt med kørselsretningen og aldrig ud til siden hvor den kan genere konkurrenterne.
Pisk må kun anvendes til korrigering og enkeltstående let drivning. Begge hænder skal i så fald anvendes
til føring af hver sin line. Den ene hånd må altså ikke anvendes udelukkende for drivning. Brug af pisk må
kun ske i lodret plan, oppefra og ned. Brug af pisk fra siden eller nedefra og op, samt slag på sulky eller
udrustning i det hele taget, er forbudt. Ved drivning på anden måde end med pisk må kusken f.eks. ikke:
sparke ponyen, drive med omvendt pisk eller drive hårdt med linerne. Sådan upassende drivning skal
straffes.
I ponymonté må pisk kun anvendes på ponyens skulder. Overdreven brug af schenkler er ikke tilladt.
Drivning med pisk på en pony, som ikke har mulighed for at opnå præmie, er forbudt.

Protest

Ponytravkalender 2018 - § 34 Protest

Såfremt en kusk/rytter ønsker at afgive protest ved oplevet chikane skal dette foregå straks efter
løbets afslutning og inden banen forlades. Kusk/rytter kører straks til dommertårnet. Al anden
protest bliver ikke taget til følge. Dommerkomitéens beslutning kan ikke appelleres.

Kusk/rytter skal blive på området

Ponytravkalender 2018 - § 35

Kusk/rytter skal være til rådighed for dommerkomitéen for eventuelle spørgsmål efter et løb og må
derfor ikke forlade banens område før tidligst 15 min. efter løbets afvikling.

Ponytravkalender 2018 kan findes på www.dpvf.net

