Propositioner til løbsdag med indledende afdelinger til pony
ligaløb og fast riders junior og vandrepokal løb
Lørdag den 04/06 2022 på Nykøbing F. Travbane, LFPT – kl. 13
Propositioner
Pr.løb
Pr.løb
1.løb
2.løb
3.løb
4.løb
5.løb

Monté
Trav
Bronze liga
Sølv liga
Guld liga
Ungdoms liga
Fast Rider Junior - Montéløb

1140 m.
1140 m.
900 m.
1140 m.
1140 m.
1100 m.
1000 m.

Voltestart
Voltestart
Voltestart
Voltestart
Voltestart
Voltestart
Voltestart

6-8.løb – Travløb – Prebens Wraphø Vandrepokal 2022
Amerikanerløb – meld din pony
Grundlag frit over 1140 m voltestart – evt. løb for de hurtige ponyer over 1200m
Løbene køres for kuske for 7 til 18 år
Løbene inddeles efter passende spring i interval af grundlag af handicapper
9-12.løb – Travløb – Vandrepokal 2022
For alle ponyer
Grundlag frit over 640 m voltestart
Vandrepokaler: Beslagsmed Martin Pedersen Tryggehvile Bodillen Engwrap
13.løb – Montéløb – Vandrepokal 2022
Grundlag Frit over 1140 m voltestart
Vandrepokal – Arbejdernes Landsbank
14.løb – Travløb – Ungdomsløb
Grundlag frit over 1140 m voltestart
Løbet køres for unge kuske fra 16 til 25 år Løbet gennemføres, hvis der er minimum
3 meldte i løbet

INFORMATIONER OM LØBENE
Ponyligaen er delt op i fire klasser:
Bronzeliga: Er for kuske mellem 7 og 18 år (til og med det år man fylder 18 år). Ponyen skal have
min. fem godkendte tider i sulky. (NC tæller ikke som en tid) Løbets grunddistance mellem 800900 m. For ponyer m. grundlag 3.08 - 4.10 (ponyer med langsommere grundlag må gerne starte,
men bliver handicappet efter 4.10)
Sølvliga: Er for kuske mellem 7 og 18 år (til og med det år man fylder 18 år) Ponyen skal have min.
fem godkendte tider i sulky. (NC tæller ikke som en tid) Løbets grunddistance mellem 1100-1200
m For ponyer m. grundlag imellem 2.40 – 3.08
Guldliga: Er for kuske mellem 7 og 18 år (til og med det år man fylder 18 år) Ponyen skal have min.
fem godkendte tider i sulky. (NC tæller ikke som en tid) Løbets grunddistance mellem 1100-1200
m For ponyer m. grundlag 2.40 og bedre.
Ungdomsligaen: Er for kuske mellem 16 og 25 år (til og med det år man fylder 25 år) Ponyen skal
have min. fem godkendte tider i sulky. (NC tæller ikke som en tid) Løbets grunddistance mellem
1000-1100 m For ponyer over 115 cm
Ponyliga 2022:
Alle de indledende afdelinger, samt finaleløbene udskrives som normale handicapløb.
Grundlaget i ligaerne beregnes efter 8/2 reglen
Indledende afdelinger
Ved mere end 15 tilmeldte ponyer til en indledende afdeling, deles løbet.
DH Ungdom kan give dispensation til at lade flere Ligaer møde hinanden i samme løb, undtaget
ungdomsligaen. Sammenlægning af ligaer kan kun foretages for opfyldelse af kravet om minimum
fem anmeldte ponyer, (f.eks. tre fra bronze og fire fra sølv). I sammenlagte ligaløb gives point 2515-8-6-4 samt 2 point til øvrige startende, i forhold til placeringen i løbet, uanset hvilken liga
ponyen tilhører.
I de indledende afdelinger vil der være gavekort til de tre bedst placerede kuske på 150-100-50 kr.
Kan en indledende afdeling ikke gennemføres pga. for få anmeldte ponyer (under 5 tilmeldte)
tildeles de anmeldte ponyer til løbet 2 point, og opnår mulighed for at starte i finale-omgangen i
den pågældende klasse.
Pointgivning:

Der afvikles indledende afdelinger i alle ligaerne. For alle ligaerne gælder det, at der gives point
efter følgende skala i de indledende afdelinger: 25-12-8-6-4 point til de fem først placerede
ponyer – samt 2 point til øvrige startende. Alle de indledende afdelinger der afvikles op til en
finale, giver point. Følg overblik over pointberegning på www.ponysport.dk
Finalen
Der vil blive afviklet et finaleløb for bronze-, sølv-, guld- og ungdomsligaen. Højst antal deltagere i
hver klasse er 15. Her vil der i de fire klasser være gavekort til de fem bedst placerede kuske på
1.500-750-375-225-150 kr. til Travshoppen. Travshoppen sponserer vinderdækkener til finalerne.
Udtagelse til finale-omgang
De 15 ponyer med flest point fra de indledende afdelinger har fortrinsret til start i finalerne – ved
pointlighed gives der fordel til ponyen med de bedste placeringer (sejre, andenpladser etc.) i de
indledende afdelinger, derefter lodtrækning. For at kunne starte i en finale i de respektive ligaer
skal ponyen have point fra en indledende afdeling i den pågældende liga.
En pony forbliver, indtil finalen er afviklet, i den liga den tilmeldes i første gang den starter i et
ligaløb.
En pony kan kun deltage i en finale.
Ret til ændringer forbeholdes.

Dette er taget fra Ponyligaen-2022.pdf (danskhv.dk)

Fast Riders Cup junior:
Er for ryttere mellem 7 og 18 år (til og med det år man fylder 18 år)
Ponyen skal have min. fem godkendte tider i monté. (NC tæller ikke som en tid)
Løbets grunddistance mellem 900-1000 m. Der handicappes efter langsomst meldte pony
For ponyer hurtigere end 3.40 (ponyer med langsommere grundlag må gerne starte, men bliver
handicappet efter 3:40)
Alle de indledende afdelinger, samt finaleløbene udskrives som normale handicapløb. Grundlaget

i ligaerne beregnes efter 8/2-reglen.
Indledende afdelinger
Ved mere end 15 tilmeldte ponyer til en indledende afdeling, deles løbet
I de indledende afdelinger vil der være gavekort til de tre bedst placerede kuske på 150-100-50 kr.
Kan en indledende afdeling ikke gennemføres pga. for få anmeldte ponyer (under 5 tilmeldte)
tildeles de anmeldte ponyer til løbet 2 point, og opnår mulighed for at starte i finale-omgangen i
den pågældende klasse.

Pointgivning
Der afvikles indledende afdelinger. Der gives point efter følgende skala i de indledende afdelinger:
25-12-8-6-4 point til de fem først placerede ponyer – samt 2 point til øvrige startende. Alle de
indledende afdelinger der afvikles op til en finale, giver point. Følg overblik over pointberegning
på www.ponysport.dk
Finalen
De 15 ponyer med flest point fra de indledende afdelinger har fortrinsret til start i finalerne – ved
pointlighed gives der fordel til ponyen med de bedste placeringer (sejre, andenpladser etc.) i de
indledende afdelinger, derefter lodtrækning. For at kunne starte i en finale i de respektive ligaer
skal ponyen have point fra en indledende afdeling
Der vil være gavekort til de fem bedst placerede ryttere på 1.500-750-375-225-150 kr. til
Travshoppen.
Travshoppen sponserer vinderdækken til finalen.
Ret til ændringer forbeholdes.
Dette er taget fra: Fast-Rider-Junior-2022.pdf (danskhv.dk)

Informationer forsætter på næste side ->

Der skal være minimum 5 deltagere for at løbene kan blive officielle for
registrering af tider til DM løb, for de løb der afvikles for 7 til 18-årige
Løbene vil blive gennemført alligevel, hvis der kun skulle være 3 eller 4 i løbene,
men de vil blive registreret som show/rutineløbløb
Grundlag udregnes på dagens almindelige løb efter 4:1
Grundlagene udregnes efter 8:2 i liga løbene
Ponyer der har 3 sejre i træk, vil få deres grundlag korrigeret med 4 sekunder
Præmier til vindende pony, samt til 2 og 3 pony i hvert løb
Ret til ændringer i propositionerne forbeholdes af arrangørernes handicapper ved
for få eller mange tilmeldinger, kan løbene enten slås sammen eller blive delt.
Hvis der er få meldt tilmeldt til et løb, kan løbet blive annulleret og handicapperen
kan høre om du/i vil starte i et af de øvrige løb på dagen.
Tilmelding til denne løbsdag skal ske senest d. 29 maj i sportssystemet eller
til Anders inden midnat

