Instruks for

avvikling av

Avvikling av løpsdagsarrangement uten defilering
Løpsreglementets § 11-3 (1)
1. Definisjon:
Det skal defileres før alle løp på terminfestede løpsdager der det avvikles V75-løp. Defilering
kan gjennomføres før løp på andre terminfestede løpsdager, med unntak av lunsjtrav som
skal avvikles uten defilering, jf. § 11-3 (2) a).
2. Praktisk gjennomføring:
Løpsleder starter nedtelling til starttidspunktet for løpet senest når det gjenstår syv (7) til
start. Nedtellingen kan også startes tidligere, eks. ved gjenstående 8 eller 9 minutter til start.
Videre skal løpsleder annonsere fem (5) og tre (3) minutter til start. Nedtellingen skal
kunngjøres via nedtellingsklokker og/eller høyttaleranlegget på banen.
Obligatorisk prøvestart, jf. Løpsreglementets § 11-3 (1), kan tidligst gjennomføres når
kunngjøring om fem (5) minutter til start er foretatt, og skal være ferdig gjennomført senest
innen to (2) minutter til start. Prøvestarten skal avlegges på publikumssiden, og anses
gjennomført når ekvipasjen har passert mål.
Samtlige ekvipasjer skal gjennomføre prøvestart for stevneveterinæren før de kjører til
startstedet. Ekvipasjer som ikke avlegger prøvestart, skal bortvises.
Når nedtellingen har passert fem (5) minutter til start er det kun hester som skal starte i det
påfølgende løp som skal være i løpsbanen, dette gjelder også indre bane.
Prøvestart som er avlagt for sent (mindre enn to minutter til start) skal sanksjoneres med
henvisning til sanksjonsnormens kode 66, jf. § 11-2. Gjentakelse skal medføre skjerpelse.
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Etter at løpsleder har annonsert ett (1) minutt til start skal det ikke gjennomføres prøvestart
på startsiden med mindre dette er pålagt av stevneveterinæren. I slike tilfeller skal
prøvestarten gjennomføres i førstespor, jf. 13-2 (2) l).
3. Ansvarsforhold:
Fra nedtellingsklokkene viser to (2) minutter igjen til start, og frem til gyldig start har funnet
sted er ekvipasjene under hovedstarters kommando, jf. Løpsreglementets § 3-6 (4) a).
Ekvipasjene kan i dette tidsrommet ikke forlate løpsbanen uten hovedstarters tillatelse.
Plassjef skal, sammen med hovedstarter, føre kontroll med hvilke hester som har ankommet
løpsbanen. Ved behov kan funksjonær, bistå stevneveterinær med å påse at samtlige
deltakere gjennomfører prøvestart.
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