STAMBOKEN TIL TROTTEUR FRANCAIS (DEN FRANSKE TRAVHEST) - REGLEMENT

(Endret 1. oktober 2010 og utgitt av den Franske Republikks Lysningsblad 8.oktober
2010)
Artikkel 1
Dette reglementet fastsetter vilkårene for registrering i Stamboken til Trotteur Français
såvel som de kvalifiseringskrav og helsevilkår som gjelder avlshester. Det er grunnfestet
av Stambokkommisjonen og godkjent av Landbruksministeren. Det offentlige
etablissementet Institut Français du Cheval et de l’Equitation (IFCE) har ansvaret for
dets ikraftsettelse.
Artikkel 2
Stamboken til Trotteur Français inneholder:
1) et register over avlshingster som er godkjent for å produsere i rasen,
2) et register over hopper som kan produsere i rasen,
3) et register over føll som er registrert som opphav,
4) en liste over oppdrettere av Trotteur Français.
I den periodiske utgaven av Stamboken står kun de avlshester som har fått et avkom
som kan registreres i Stamboken i referanseperioden.
Artikkel 3
Har kun adgang til å bruke betegnelsen Trotteur Français de dyrene som står registrert i
Stamboken til Trotteur Français, eller i et offentlig godkjent register i utlandet. Denne
listen står i vedlegg C i dette reglementet.
Registrering i Stamboken
Artikkel 4
Registrering som opphav
1) Er automatisk registrert som opphav alle avkom som er født i Frankrike eller i et
annet land som er bemyndiget til å holde et register som vedlegg til Stamboken for
Trotteur Français og som oppfyller følgende krav:
a) Nedstamme fra en bedekning som er lovformelig oppgitt og av avlsdyr som oppfyller
kravene nedenfor.
Den avlshingst som er avkommets far må være godkjent for produksjon av Trotteur
Français ifølge de krav som er fastsatt i Artikkel 8 i dette reglementet.
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Den hoppe som er avkommets mor må være registrert i Stamboken for Trotteur
Français, være godkjent, være tillatt for forplantning og ikke være suspendert for avling
av Trotteur Français i bedekningsåret.
Minst én av de to foreldrene må nedstamme fra to foreldre som ved fødselen ble
registrert i Stamboken til Trotteur Français.
b) den er oppgitt innen 15 dager etter fødselen i IFCE.
c) den fikk sitt signalement registrert som diende føll før avvending og før 31.
desember i fødselsåret, av en person som er bemyndighet til å identifisere hovdyr
eller, i utlandet, av en person som er spesielt bemyndiget til identifisering i
utenlandske registre, som er vedlegg til Stamboken til Trotteur Français.
d) som har vært gjenstand for kompatibel avstamningskontroll.
e) som er blitt identifisert ved implantasjon av en transponder i nakken ifølge
bestemmelsene i den gjeldende lovgivning.
f) som er blitt døpt med et navn gitt av Société d’Encouragement à l’élevage du
Cheval Français (SECF) etter forslag fremlagt av oppdretteren eller eieren. Dette
navnet kan endres dersom dette viser seg nødvendig og stambokkommisjonen til
Trotteur Français har anerkjent nødvendigheten av det og oppdretteren eller
eieren har gitt sitt samtykke til det, på den betingelse at det dyret det gjelder
ikke enda har blitt brukt til reproduksjon eller ikke har deltatt i et offentlig løp.
g) som er registrert i hovedregisteret for hovdyr som holdes av IFCE og som
utsteder et registeringskort samt et identifikasjonsdokument som inneholder et
bokstavelig signalement og som gir mulighet for å få gjennomført et grafisk signalement
av en bemyndiget person og en registreringsattest.
2) For avkom født i Frankrike, men unnfanget i utlandet av foreldre allerede registrert,
og avkom født utenfor Frankrike av foreldre allerede registrert i land der det ikke finnes
organisasjoner godkjent av Stamboken til Trotteur Français, kan man oppnå registrering
ved å sende søknad til IFCE før 31. desember i avkommets fødselsår. Avkommet skal
oppfylle kravene i artikkel 4, avsnitt-1.
Artikkel 5
Etter navnet på hver travhest står nevnt den beste oppnådde kilometertid, unntatt hvis
den er over ett minutt og fire-og-tyve sekunder. Den etterfølges av alder, avstand,
under eller over 2 000 meter frem til 2007, og 2 400 meter etter 2008, og spesialiteten
(enten A for attelé, dvs. travløp med kusk og sulky eller M for monté, altså med rytter)
som gjelder den angitte rekord. I tillegg, tilføyes bokstaven V når rekorden er blitt
registrert i Vincennes, eller H når den er blitt registrert på en annen offisielt godkjent
veddeløpsbane, og startmetoden (S for autostart og E- for elastikk eller celle).
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Artikkel 6
Blir offisielt godkjent ved avgjørelse av Landbruksministeren på forslag av SECF, alle
veddeløpsbaner som svarer til den tekniske standard som garanterer de registrerte
resultater og som spesielt disponerer det systemet som er godkjent av dette selskapet,
for registrering av rekorder (Vedlegg II i vedtak av 16. januar 2003). Dertil regnes også
for offisielt godkjente de utenlandske veddeløpsbaner som arrangerer løp av Gruppe I,
II og III. Listen over disse veddeløpsbaner foreligger i Vedlag B i dette reglementet.
Artikkel 7
Avkom som er resultatet av kunstig inseminasjon ved transportert sæd eller med
embryo-overføring kan ikke registreres. Derimot kan Stambokkommisjonen unntaksvis
tillate bruk av embryo-overføring etter de krav som er fastsatt i Vedlegg A.
Bruk av fersk sæd ved kunstig inseminasjon i oppdrett til Trotteur Français gir eieren av
den hoppen som skal insemineres retten til å kreve hingstens tjenester hver dag i uken,
med unntak av fridager, i hennhold til regelverket for sentrene for innsamling av sæd
fra hovdyr.
Ingen avkom født ved bruk av en forplantningsmetode med kloning eller andre former
for genetisk manipulering som ikke står oppgitt i dette reglementet kan registreres i
Stamboken til Trotteur Français.
Utvelgelse av avlshingstene
Artikkel 8
Godkjenning av avlshingster
De avlshingster kan godkjennes for å produsere i Stamboken til Trotteur Français som
er registrert i Stamboken til Trotteur Français med gyldige identitetsdokumenter som
oppfyller helsekravene i Vedlegg E og oppfyller følgende krav:
1)

Enten å ha vært klassifisert blant de tre første i et løp i Gruppe I. Listen er
utgitt av SECF.

2)

Eller å ha oppnådd i løpet av deres karrière under seiersløp registrert i
arrangementer organisert på godkjente veddeløpsbaner, 6 ganger en kilometertid
på under eller lik:

-

 For resultater oppnådd til og med 1. mars 2007:
1’17"5 som 3 åring,
1’16"5 som 4 åring,
1’15"5 som 5 åring,
1’14"5 som 6 åring eller eldre.

3

Kilometertidene heves med to sekunder i et løp med Autostart, og med ett sekund i
løp med avstand under 2.000 m. Disse to forhøyelsene kan legges sammen.
 For resultater oppnådd etter 1. mars 2007:
1’16"5 som 3-åring,
1’15"5 som 4-åring,
1’14"5 som 5-åring,
1’13"5 som 6-åring eller eldre.
Kilometertidene heves med ett sekund i et løp med Autostart, og med ett sekund i
løp med avstand under 2.400 m. Disse to forhøyelsene kan legges sammen.

De senkes med ett sekund for et travløp med rytter.
En seier i et løp som står på liste i Gruppe II offentliggjort i Lysningsbladet til SECF
svarer til to seiere med den krevde rekord, mens en klassifisering som nr. 2 eller nr. 3 i
denne kategori løp tilsvarer en seier med den krevde rekord.
3) Eller for hester på minst 5 år, som skal bedekke 6 år gamle eller eldre, å ha fått
godkjennelse fra anerkjennelseskomitéen.
For å kunne presenteres for godkjenningskomitéen må hestene ha oppnådd, ved
plassering blant de 5 første i et løp som nevnt i den ovenstående paragraf 2, seks
ganger den kilometertiden som også er fastsatt i den nevnte paragraf 2 med de samme
ekvivalenser, forhøyelser og forminskelser.
En av de følgende referansene tilsvarer, innenfor en ramme av to, en av de krevde
kilometertidene:
-

å være sønn av en hoppe eller bror født av samme mor til en hest som har
vunnet et løp av Gruppe I eller II, listen over disse løpene blir offentliggjort i
Lysningsbladet til SECF,

-

å ha oppnådd en total gevinst på minst 100.000 € fire år gammel, eller 200.000 €
fem år gammel eller 280.000 € seks år gammel eller eldre,

-

å være blitt klassifisert 5 eller 6 år gammel blant de tre første i den nasjonale
utvelgelsesprøven for ukastrerte hester.
Alle de anvendte referanser må være blitt oppnådd i forskjellige løp.
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Helt eksepsjonelt, og spesielt i ulykkestilfeller, kan hester som ikke helt oppfyller de
ovennevnte kravene bli undersøkt av Stambokkommisjonen til Trotteur Français.
Dersom de oppnår godkjennelse fra Stambokkommisjonen, vil disse hestene kunne
presenteres for godkjenningskomitéen.
Avlshingster som allerede har godkjenning for offentlig bedekning før utgivelsen av
dette vedtaket, får godjenningen fornyet.
4)

Stambokkommisjonen vil gjennomgå hvert år tilfeller av hingster med
produksjon som viser seg å være av utilstrekkelig kvalitet for å anbefale enten
opprettholdelse eller suspensjon av godkjennelsen.

Artikkel 9
Avlshingstene som gis godkjenning for å produsere innen Stamboken til Trotteur
Français, er innenfor den nevnte Stamboken begrenset til:
-

100 årlige bedekninger for de som oppfyller avsnittene 1) og 2) i Artikkel 8,

-

60 årlige bedekninger for de som oppfyller avsnitt 3) i samme artikkel,

-

20 årlige bedekninger for de som oppfyller den helt eksepsjonelle situasjonen
som nevnes i avsnitt 3) i samme artikkel.

Stambokkommisjonen vil få i oppgave å vurdere kvaliteten på avkommet til
avlshingstene og vil revidere deretter antallet bedekninger som er blitt dem innvilget.
Den vil først og fremst kunne begrense til 100 det årlige antall bedekninger på en
avlshingst hvorav et avkom er blitt klassifisert blant de tre første i et løp i Gruppe I eller,
etter minst fem års produksjon, hvorav minst 50 % av dens avkom som er gamle nok til
å presenteres for kvalitetsprøvene, er blitt kvalifisert.
Avlshingstene som allerede har fått godkjenning for bedekning vil ikke bli underlagt de
andre restriksjonene, bortsett fra begrensningen til 100 årlige bedekninger.
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Artikkel 10
Godkjenningskomité
1)

Godkjenningskomitéen består av:
- 4 oppdrettere og brukere utpekt av Stambokkommisjonen.
- 1 representant for IFCE utpekt av den Administrerende Direktør i denne
organismen.
Godkjenningskomitéen utpeker Formannen blant sine egne medlemmer.

2)

Godkjenningskomitéen undersøker de hester som oppfyller opptakelseskravene til
denne komitéen. Den tilskriver avlshingstenes godkjenning eller utsettelse, idet
den tar hensyn til deres bakgrunn og deres modell. Begrunnelse for utsettelse av
en avlskandidat skal oppføres i rapporten som undertegnes av alle
komitémedlemmene og oppbevares av IFCE. Utsettelse av en avlskandidat avsies
for ett år.
Utvelgelse av avlshoppene

Artikkel 11
Godkjenning av hopper
1) For å oppnå godkjenning må en hoppe ha gyldig identifikasjonsdokument, og:

2004,

 enten ha godkjenning til oppdrett fra Trotteur Français fra før 31. desember

 eller være født opptil og t.o.m. 2004 og ha oppfyllt en av følgende krav
senest 31. desember i året før den blir satt til avling:
- enten å ha bestått kvalifikasjonsprøvene arrangert av SECF eller å ha oppnådd i
et offentlig løp arrangert i utlandet på en offisielt godkjent veddeløpsbane en
offisiell rekord som oppfyller kvalifiseringskravene i Frankrike,
- eller være søster født av samme mor til en hest eller datter av en hoppe
klassifisert blant de tre første i et løp i Gruppe I eller II oppført på listen som
offentliggjøres i Lysningsbladet til SECF,
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- eller være klassifisert i 1. kategori eller være datter av en hoppe i 1. kategori
ifølge tabellen som er satt opp av Stambokkommisjonen og offentlliggjort i
Lysningsbladet til SECF,
- eller være født mellom 1997 til og med 2004 (bokstav « J » til « Q ») og være
datter av en hoppe i annen kategori ifølge tabellen som er satt opp av
Stambokkommisjonen og offentliggjort i Lysningsbladet til SECF.
 eller være født etter 1. januar 2005 (bokstav « R » og følgende) og ha
oppfyllt ett av de følgende krav senest 31. desember i det året før den blir satt til
avling:
- enten å ha oppnådd minst én seier i et offentlig løp arrangert på en fransk
veddeløpsbane eller i utlandet på en offisielt godkjent veddeløpsbane,
- eller å være klassifisert i 1. eller 2. kategori ifølge tabellen satt opp av Stambokkommisjonen og offentliggjort i Lysningsbladet til SECF,
-

eller være datter til en hoppe i 1. eller 2. kategori ifølge tabellen satt opp av
Stambok-kommisjonen og offentliggjort i Lysningsbladet til SECF.
Denne godkjenningen for oppdrett gis en ung hoppe:
 tidligst ved registrering (før den 31. desember i fødselsåret), dersom moren
oppfyller de gjeldende kriteriene for kategorisering i henhold til tabellen som
gjelder i fødselsåret.
 På et senere tidspunkt dersom hoppen oppfyller betingelsene, enten ved
sine resultater eller som følge av en endring i kategori for moren.
2) For å få tillatelse til oppdrett skal en hoppe være bekreftet og skal, på
tidspunktet for bedekningen, ha en alder på:
 Minst 5 år
 Det gjelder derimot et unntak for hopper på minst 4 år dersom
disse, senest den 31. desember det året som går forut for det året
da hoppen blir satt til avling, har oppfylt en av følgende betingelser:
- være klassifisert i 1. eller 2. kategori med sine resultater i henhold til
tabellen fastsatt av Stambok-kommisjonen og offentliggjort i
Lysningsbladet til SECF,
- eller er datter til en hoppe i 1. kategori i henhold til tabellen fastsatt av
Stambok-kommisjonen og offentliggjort i Lysningbladet til SECF.

-
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Artikkel 12
Enhver hoppe er midlertidig suspendert for oppdrett av Trotteur Français som, med
unntak av de som har vært klassifisert blant de tre første i et løp i Gruppe I eller som
har vunnet et løp i Gruppe II før den 31. desember som går forut for bedekningen, har
minst 3 avkom registrert i Stamboken til Trotteur Français, 3 år gamle eller eldre og har:
hverken avkom klassifisert blant de 3 første i et løp i Gruppe I eller II som står på
listen offentliggjort i Lysningsbladet til SECF,
eller et minimalt antall kvalifisert avkom slik det er fastsatt i tabellen nedenfor.
For å kunne anvende denne siste regelen, vil et avkom i Trotteur Français som har
oppnådd en offisiell rekord i utlandet som oppfyller kvalifikasjons- eller
kategoriseringskravene i Frankrike, bli regnet som kvalifisert eller kategorisert.
For fødsler i 2002 regnes de avkom som ikke er erklært døde før 31. desember det året
det ble født.
Eksepsjonelt vil denne suspensjonen kunne oppheves, mot skriftlig søknad fra
oppdretteren til sekretariatet til Stambokkommisjonen og etter formalisering slik det er
fastsatt i Artikkel 14, dersom ett av dens avkom omkvalifiserer hoppen ifølge forholdstall
som er angitt nedenfor, innlagt senest 31. mars i bedekningsåret.
DEN 31. DESEMBER FØR BEDEKNING
Antall avkom fra 3 år og eldre registrert i Laveste antall kvalifiserte avkom fra 3 år og
Stamboken for F.T.
eldre
3
1
4
1
5
2
6
2
7
3
8
3
9
3
10 og flere
4
Artikkel 13
Også midlertidig suspendert fra oppdrett av Trotteur Français er enhver hoppe av
Trotteur Français som, med unntak av de som er blitt klassifisert blant de tre første i et
løp i Gruppe I eller som har vunnet et løp i Gruppe II, satt til avling for første gang
minst ni år før den gjeldende bedekningssesongen, ikke er klassifisert senest 31.
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desember i det året som går forut for bedekningssesongen, i 1. og 2. kategori ifølge
tabellen satt opp av Stambokkommisjonen og offentliggjort av Lysningsbladet til SECF.
Det året som regnes som referanse for avling er det første året hoppen blir bedekket,
hvilken rase avlshingsten enn er av.
Eksepsjonelt vil denne suspensjonen kunne oppheves, mot skriftlig søknad fra
oppdretteren til sekretariatet for Stambokkommisjonen og etter formalisering slik det er
fastsatt i Artikkel 14, dersom ett av dens avkom omkvalifiserer hoppen med en rekord
oppnådd senest 31. mars i bedekningsåret.
Artikkel 14
Slutten på den årlige behandling av de nye godkjenningene og suspensjonene blir
kunngjort hvert år i begynnelsen av bedekningssesongen i Lysningsbladet for SECF.
Resultatet på den årlige behandling av bekreftelsene og suspensjonene kan sendes ut
f.o.m. denne dato på internettstedet for IFCE (www.haras-nationaux.fr) og listen på
suspenderte hopper blir offentliggjort i Lysningsbladet til SECF.
Artikkel 15
Unntaksvis kan et avlsdyr som ved fødselen ikke er registrert i Stamboken til Trotteur
Français godkjennes av Stambokkommisjonen til avling i denne Stamboken for så vidt
som det svarer til et planlagt program for forbedring av rasen.
Artikkel 16
Stambokkommisjonen til Trotteur Français


Sammensetning:

Stambokkommisjonen er sammensatt av:
13 representanter utpekt av Société d’Encouragement à l’Elevage du Cheval Français
(SECF), hvis formann utnevnes på følgende måte:
- Formannen i SECF eller hans/hennes representant,
- Formannen i Oppdrettskommisjonen i SECF eller hans/hennes representant,
- 5 medlemmer valgt til et oppdretterkollegium,
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- en representant utpekt av styret i SECF, for hans kompetanse, blant komitémedlemmer, og utpekt i offisiell kapasitet, og enten medlem av SECF-komitéen,
eller medlem av en travkomité eller et regionalt råd for travløp:
- en representant fra GAET,
- en representant fra Syndicat National des Eleveurs de Chevaux Trotteur
Français (fransk
fagforening for travhestoppdrettere),
- en representant fra SEPT,
- en representant fra SNPT,
- en representant fra Syndicat des Entraîneurs (trenernes fagforening).
2 representanter fra IFCE utpekt av generaldirektøren for denne organismen, hvorav
én er kommisjonens sekretær.
- nasjonal representant for veddeløpssektoren eller dennes representant i IFCE.
- ansvarlig for SIRE eller en representant utpekt av denne organismen
På initiativ fra Formannen kan kommisjonen tilkalle enhver annen sakkyndig person
med konsultativ stemme.


Oppgaver:

Stambokkommisjonen til Trotteur Français har til oppgave:
- å foreslå, med godkjennelse av Landbruksministeren, enhver endring i det
nåværende reglement
- å levere inn ethvert forslag til forbedring av rasen og dens verdiøkning,
- å uttale seg om spesielle tilfeller som er blitt levert inn til IFCE
- å pase at helsekravene omtalt i vedlegg E overholdes via kontroller utført
av de veterinaerene som kommisjonen gir fullmakt til.
Den kan bli rådspurt av Landbruksministeren angående spørsmål som gjelder avl,
utvalg og helsespørsmål angående den Fraske Travhest.


Funksjonsregler:

Kommisjonen møtes på skriftlig innkalling fra Formannen. Dersom beslutningene eller
anbefalinger er av offentlig karakter, er forhandlingende konfidensielle.
Den kan la seg representere av visse av sine medlemmer for å utføre sine oppdrag.
Artikkel 17
UNDERKOMMISJON FOR SPESIALTILFELLER
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Underkommisjonen for spesialtilfeller består av 4 personer som er utvent av Stambokkommisjonen, hvorav minst én person IFCE
Denne kommisjonen har i oppdrag å behandle innsigelser som fremstilles for Stambokkommisjonen når det gjelder eksepsjonelle regulariseringer av registreringssaker som
blir sent fremlagt for Stamboken til Trotteur Français. Denne underkommisjonen møtes
når det er nødvendig. Den sender ut sitt synspunkt i form av en skriftelig melding fra
IFCE til de personene det måtte gjelde, samt til formannen for Stambok-kommisjonen.
Underkommisjonens synspunkt av spesialtilfeller kan bestrides, ved fremleggelse av nye
elementer, som kan medføre endring av det opprinnelige synspunktet dersom dette
gjøres innen 2 måneder. Dersom dette ikke blir gjort, vil synspunktet være gjeldende.
Behandlingen av saker i første instans og ved appel er anonym.
Artikkel 18

Formatert

På anmodning av underkommisjonen for spesialtifeller eller helsekomiteen, eller i kraft
av gjeldende regler kan stambollommisjonen for Trotteur Français pålegge mulkter i
overenstemmelse med de stsene som oppgis i vedlegg F.
Regularisering av sakene trer ikke i kraft før etter at mulktene er betatlt.

Vedlegg:
-

Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg

A: Bruk av embryo-overføring
B: Veddeløpsbaner i utlandet som arrangerer løp i Gruppe I, II og III
C: Liste over registere til Trotteur Français i utlandet
D: Caledonisk avdeling til Trotteur Français
E: Helsekrav for avlshester fra Trotteur Français
F : Liste over mulkter
VEDLEGG A
BRUK AV EMBRYO-OVERFØRING

I henhold til Artikkel 7 i Stambokreglementet er prinsippet slik at et avkom som er
unnfanget ved embryo-overføring ikke kan registrertes i Stamboken til Trotteur Français.
Derimot kan Stambokkommisjonen unntaksvis godkjenne en embryo-overføring
angjeldende en hoppe som oppfyller de følgende tre krav:
- hoppen skal være minst 10 år
- hoppen selv eller avkommet skal ha innhentet 3 seiere i Gruppe I,
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- hoppen skal ha vært bedekket og ikke ha fått avkom på to fortløpende år.
Kun saker om hopper som oppfyller de nevnte
Stambokkommisjonen, som vil uttale seg uten anke.

krav

vil

bli

vurdert

av

VEDLEGG B
VEDDELØPSBANER I UTLANDET SOM ARRANGERER LØP I GRUPPE I, II, OG
III
TYSKLAND
Berlin / Mariendorf
Gelsenkirchen
Hamburg – Bahrenfeld

München – Daglfing
Pfarrkirchen
Mönchengladbach

ØSTERRIKE
Vienne
BELGIA
Ghlin
Kuurne
Waregem
DANMARK
Aalborg
Billund
Charlottenlund / Copenhagen

Jydsk Vaeddelobsbane / Arhus
Skive
Odense

SPANIA
Palma de Majorque
FINLAND
Kuopio
Kuovola
Lahti
Lappeenranta
Mikkeli

Pori
Seinajoki
Tampere
Turku
Vermö / Helsinki

NEDERLAND
Duindigt / La Haye
Wolvega
ITALIA
Aversa

Montecatini

Taranto
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Bologna
Cesena
Firenze
Follonica
Milano / San Siro
Modena

Montegiorgio
Napoli / Agnano
Padova
Palermo
Rome / Tor Di Valle
Santi Cosma e Damiano

NORGE
Biri / Forus
SVERIGE
Aby / Göteborg
Arjäng
Axevalla
Bergsaker
Boden

Bjerke/Oslo
Jarlsberg
Eskilstuna
Farjestad
Gävle – Örebro
Halmstad
Jägersro / Malmö

Torino
Treviso / San Artemio
Trieste

Klosterskogen

Ostersund
Romme
Solvalla / Stockholm

SVEITS
Aarau
Avenches
Saint-Moritz
VEDLEGG C
LISTE OVER REGISTRENE TIL TROTTEUR FRANCAIS SOM HOLDES I
UTLANDET
Listen nedenfor oppnevner de utenlandske organisasjoner som kontraktsmessig har i
oppdrag å føre register for Trotteur Français
HAUPTVERBAND FÜR TRABER-ZUCHT
E.V.
(HVT)
Mariendorfer Damm 222-298
12107 Berlin
TYSKLAND

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES
ET DU PARI MUTUEL
128 avenue de l’A.L.N.
Hippodrome du Caroubier
Alger
ALGERIE

FÉDÉRATION BELGE DES
COURSES HIPPIQUES
Route de Wallonie, 31A
B-7011 Mons - Ghlin
BELGIA

SOCIÉTÉ NATIONALE DU
COURSE
(SONACC)
7440 Boulevard Décarie
Montréal H4P2H1 – Québec
CANADA

HRVASTSKI KASACKI SAVEZ

FEDERACIÓN NACIONAL DE TROTE

CHEVAL

DE

13

R. Cimermana 5
10010 Zagreb
KROATIA

C/ Manuel Azaña, 3-2-1
07006 Palma de Majorque
SPANIA

VERENIGING NEDERLANDSE
DRAF-EN-RENSPORT (N.D.R.)
Postbus 60
2240 AB Wassenaar
NEDERLAND

NEMZETI LOVERSENY KFT
X. Albertisai ut 2-4
1101 Budapest
UNGARN

NATIONAL TROTTING ASSOCIATION
Saltoniskiu Str. 29/3-407
LT-082170 Vilnius
LITAUEN

MALTA RACING CLUB
Racecourse Street
Marsa
MALTA

DET NORSKE TRAVSELSKAP (D.N.T.)
Postboks 464, Okern
0512 Oslo
NORGE

STOWARZYSZENIE HODWCOW
I UZYTKOONIKOW KLUSAKOW
Ul Canaletta 33
51650 Wroclaw
POLEN

LIGA PORTUGUESA DE CRIADORES O
PROPIETARIOS DE CAVALOS DE
CORRIDA
Travessa Nova de Teibas, 150
4425-695 Pedrouços, Maia
PORTUGAL

CESKÁ KLUSÁCKÁ ASOCIACE
Radotinska 69
15900 Praha 5
TSJEKKIA

NP SODROUJESTVO RYSYTOGO
KONEVODSTVA
Chapayevsky per., 5-1-101
125252 Moscou
RUSSLAND

SUISSE TROT
Les Longs Prés
CH-1580 Avenches
SVEITS

OWNER’S TROTTING ASSOCIATION
P/Bos 31
03131 Kiev
UKRAINA
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VEDLEGG D
CALEDONISK AVDELING FOR TROTTEUR FRANCAIS
Det er opprettet en caledonisk avdeling innen Stamboken til Trotteur Français for avkom
fra Trotteur Françaisfødt i Ny-Caledonia.
Oppdrettet til Trotteur Français i Ny-Caledonia forvaltes av den ny-caledoniske Enhet for
utvelging og forfremmelse av hovdyr- og eselraser (UPRA EQUINE) i henhold til
reglementet i Stamboken til Trotteur Français, med unntak av følgende forordninger:
- Artikkel 11: godkjenning av hopper.
- Artikkel 12 og 13: suspensjon av hopper.
Avkom som er født i Ny-Caledonia av to avlshester fra Trotteur Français som ikke er
underlagt forordningene i Artiklene 8, 11, avsnitt 1, 12 og 13 i dette reglementet, blir
registrert i den caledoniske seksjonen av Stamboken til Trotteur Français og har ikke
adgang til løp som reguleres av loven om veddeløp i Frankrike, andre enn
internasjonale.

VEDLEGG E
HELSEKRAV FOR AVLSHESTER FRA TROTTEUR FRANCAIS
1. For å få godkjenning til offentlig bedekning, må avlshingster av Trotteur Français
oppfylle følgende krav:

A.

Overfor smittsomme sykdommer
-

Smittsom anemi

En avlshingst skal, ved første søknad om godkjenning for offentlig bedekning, ha et
negativt resultat på oppsporing av smittsom anemi med Coggin’s test, som skal være
datert før utstedelsen av bedekningsattestene og under tre måneder gammelt, og
deretter hvert tredje år før starten på sesongen for offentlig bedekning. Prøven foretas
av en helseveterinær og analyseres av et laboratorium som er godkjent av
Landbruksdepartementet.

B. - Overfor sykdommer som krever obligatorisk erklæring (Maladies à Déclaration
Obligatoire - M.D.O.)
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- Smittsom metritt
En gang hvert år kreves det av alle avlshingster en bakteriologisk diagnoseprøve på
smittsom metritt med negativt resultat. Prøvene tas i urinrørshulen. Prøvene gjøres av
en helseveterinær og analyseres av et laboratorium som er godkjent av
Landbruksdepartementet.
Prøven skal tas etter 1. desember det året som går forut for bedeknings-sesongen og
før utstedelsen av bedekningsattestene.
Helsekomiteen i Trotteur Français suspenderer enhver bedekning av enhver avlshingst
med et positivt resultat på en bakteriologisk diagnose av smittsom metritt. Den infeserte
avlshingsten skal isoleres og behandles. Etter behandlingen skal det gjennomføres tre
kontroller: den første 7 dager etter avsluttet behandling, den andre 15 dager etter den
første prøven, og den tredje én måned etter den andre prøven.
Ved hver kontroll foretas det en bakteriologisk analyse av en prøve som tas i
urinrørshulen, urinrøret, penis samt av sædvæsken og av væsken som utsondres før
ejakulering.
Bedekningen kan gjenopptas etter første kontroll som attesteres negativ av
helsekomiteen i Trotteur Français.
Alle lokaler og gjenstander som kan spre smitte skal desinfiseres.
Hingstholderen der avlshingsten som har hatt et positivt resultat på en bakteriologisk
prøve på smittsom metritt befinner seg, skal informere alle eiere av alle hopper som har
blitt bedekket eller inseminert av denne hingsten siden siste negative resultat. Dersom
denne informasjonen ikke fremlegges av hingsholderen innen 2 måneder etter at et
positivt resultat ble konstatert av et nasjonalt referanselaboratorium, vil helsekomiteen
påta seg å gi denne informasjonen, og kan i den forbindelse pålegge mulkter som angitt
i vedlegg F i dette regelverket.
- Viral arteritt (A.V.E.)
En gang hvert år skal hver avlshingst kontrolleres for viral arteritt.
Kontrollen skal foretas etter 1. desember det året som går forut for bedekningssesongen
og før utstedelsen av bedekningsattestene. Analyseresultatene (serologiske eller
virologiske) skal legges ved søknaden om bedekningsattest for følgende sesong. Dersom
det ikke fremlegges gunstige analyseresultater, vil det ikke bli utstedt bedekningsattest.
Denne kontrollen består av:
- en serologisk test (der det søkes etter nøytraliserende antistoffer)
med negativt resultat,
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- dersom det serologiske resultatet er positivt (titrering på 4 eller
over), skal det fremlegges undersøkelse (virologisk eller med
molekulærbiologi) av viruset eller dets komponenter rett etter
taking av komplett sædprøve, med negative resultater.
Det kreves ingen virologisk kontroll for avlshingster som er vaksinert
mot viral arteritt, på den betingelse at:
- det på identitetsdokumentet foreligger bevis på at vaksineringen
er utført i henhold til fabrikantens foreskrifter,
- at det på identitetsdokumentet foreligger bevis på serologisk test
med negativt resultat mindre enn tretti dager før den første
vaksineringen ble utført.
En seropositiv avlshingst med positiv test for viruset eller dets
komponenter, ansees som « positivt utsondrende » og har ikke
tillatelse til reproduksjon, med mindre det oppnås en dispensasjon.
Denne dispensasjonen kan gis etter avgjørelse av formannen for
stambokkommisjonen for Trotteur Français, etter rådføring med
helsekomiteen for Trotteur Français’ stambok, og på den betingelse at
virusstammen ikke ansees som patogen av det laboratoriet som er
referansen innen dette emnet, og på den betingelse at en teknisk
protokoll som garanterer ikke-spredning av viruset og begrenser
bedekningen til et lukket harem overholdes:

C- Overfor andre sykdommer
a) Hesteinfluensa
Alle avlshingster er vaksinert mot hesteinfluensa.
Bevis på vaksine-injeksjoner føres fra attest på identitetsdokumentet.
Den første vaksinasjonen og nye vaksinasjoner foretas i samsvar med bestemmelsene
i vaksinenes markedsføringsautorisasjoner.
b) Rhinopneumonia
Alle avlshingster vaksineres mot rhinopneumonia.
Bevis på vaksine-injeksjoner føres fra attest på identitetsdokumentet.
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Den første vaksinasjonen og nye vaksinasjoner foretas i samsvar med bestemmelsene
i vaksinenes markedsføringsautorisasjoner.
2.

For å kunne stilles til bedekning av en avlshingst fra Trotteur Français, må en
hoppe fra Trotteur Français eller av ethvert annet opphav, oppfylle helsekravene
for avlshingster i ovenstående paragraf 1. C. angående vaksine mot
hesteinfluensa og rhinopneumonia.

3.

Helsetilsyn:
a) For avlshingster

Dokumentene eller deres gjenpart, som attesterer for vaksinasjon og oppfyllelse av
tekniske protokoller for helsetilsyn skal sendes til IFCE f.o.m. 1. desember som går forut
for begynnelsen av bedekningssesongen. Mottagelsen av de samlede dokumenter av
IFCE betinger utlevering av bedekningsattestene.
Disse dokumentene eller deres gjenparter blir også oppbevart på hestens oppholdssted i
tre år. De skal være til disposisjon for enhver person som har fullmakt av Helsekomitéen
til Trotteur Français. Helsekomitéens sammensetning, oppgaver og funksjonsregler står
beskrevet i paragraf 4 nedenfor.
b) For hopper
Følgedokumentet som attesterer vaksiner skal leveres til den person som er ansvarlig
for inseminasjon, eller til enhver bemyndiget person, som forsikrer seg om dets
gyldighet.
(F.o.m. 2007 vil de hopper som ikke oppfyller de obligatoriske vaksinasjonskravene, ikke
stilles til bedekning).
Kopiene av vaksinasjonsattestene skal oppbevares på avlshingstens
oppholdssted i tre år.
Dokumentene skal holdes tilgjengelig for enhver person som representerer
Helsekomitten i Trotteur Français, og hvis sammensetning, oppgaver og
funksjonsregler er oppgitt i avsnitt 4 under.

4.

Helsekomitéen i Trotteur Français
a) Sammensetning:

18

Komitéen står under Formannen i Stambokkommisjonens myndighet.
Den er sammensatt av tre veterinærer som respektivt er utpekt av:
- SECF
- Nasjonalforeningen for Franske Veddeløp
- IFCE
og av tre representanter for Stambokkommisjonen, herunder en representant for
hingstholdere.
b) Oppgaver:
Helsekomitéen i Trotteur Français er bemyndiget til:
å
uttale
seg
om
den
helsemessige
regulariseringen
av
godkjennelsesdokumentene,
- å suspendere bedekning i rasen Trotteur Français av gjeldende individer, som
følge av tilfeller erklært positive til en M.D.O. hvis kontroll er innskrevet i
stamboken til Trotteur Français,
- å benytte seg av eksperter,
- å agere ved erklæring av en M.D.O hvis kontroll er innskrevet i stamboken,
spesielt for å assistere veterinæren i den epidemiologiske etterforskningen, for å
kontrollere at alle aktuelle kontroller er utført, for å tildele ny bedekningstillatelse og for
alle andre tiltak som ansees som relevante.
c) Funksjonsregler:
- Avgjørelser som tas av helsekomitéen, spesielt suspensjon av bedekning, angis
av IFCE.
Helsekomiteen, i egenskap av organ for epidemiologisk oppfølging av rasen, skal
umiddelbart blir informert om positive tilfeller av M.D.O. hvis kontroll fremgår i dette
regelverket, hos en avlshest i denne rasen. Personen som utfører analysen gir dermed
underforstått laboratoriet tillatelse til å overføre disse resultatene til helsekomiteen som
skal respektere denne informasjonens konfidensielle karakter.
VEDLEGG F
LISTE OVER MULKTER

Stambokkommisjonen, som virker som disiplinærinstans, kan på forespørsel av
underkomiteen for spesialtilfeller eller av helsekommisjonen, eller i kraft av gjeldende
regler, pålegge mulkter i henhold til følgende satser:
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TYPEN BRUDD PÅ REGELVERKET

MULKT

Ufrivillig overstigning av det årlige antallet
bedekningsattester for en og samme avlshingst, i
henhold til bestemmelsene i artiklene 8 og 9 i det
nærværende regelverket.

Inndragelse,
for
den
etterfølgende
bedekningssesongen,
av
antallet
bedekningsattester som tilsvarer det overstigne
antall, samt en mulkt på et beløp som tilsvarer
den offentlige prisen for bedekningen til eieren
av avlshingsten.

En avlshingst som ikke er disponibel på Bot på 10 % av den offentlige prisen for
oppholdsstedet i løpet av bedekningssesongen, noe bedekningen til eieren av avlshingsten.
som utgjør brudd på artikkel 7 i det nærværende
regelverket.
Hoppe som har blitt bedekket uten først å ha Bot på 100 € til eieren av hoppen.
tilfredsstilt helsekravene som oppgis i avsnitt 2. i
vedlegg E i det nærværende dokument.
Manglende overhold av de kontroller som skal Bot på 500 € til eieren av avlshingsten.
pålegges en avlshingst som har hatt positivt resultat
på en bakteriologisk diagnoseprøve på smittsom
metritt, noe som utgjør brudd på avsnitt 1. B. i
vedlegg E i det nærværende regelverk.
Manglende informasjon til eierne av hopper som har Bot på 100 € for hver hoppe dette gjelder til
blit bedekket av en avlshingst som har hatt positivt eieren av avlshingsten.
resultat på en bakteriologisk diagnoseprøve av
smittsom metritt, noe som utgjør brudd på avsnitt 1.
B. i vedlegg E av det nærværende regelverk.

Liste over løp i gruppe I og II (2010), endret.
Ingen endring i satsene for bekreftelse av hoppene.
I - Liste over løp i gruppe I (2009)
BELGIA
Grand Prix de Wallonie.
DANMARK
Copenhagen Cup, Dansk Trav-Derby.
FINLAND
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Seinajoki Ajo, Suur-Hollola-Ajo, St Michael Ajo, Kymi Grand Prix, Kriterium, Derby, Grand
Prix UET (Finale).
.
FRANKRIKE (Attelé – kusk og sully)
Prix d’Amérique, Prix de France, Prix de Paris, Critérium des Jeunes, Prix de Sélection,
Critérium de Vitesse de la Côte d’Azur, Prix de l’Atlantique, Europamesterskap for 3åringer, Critérium des 3 Ans, Critérium des 4 Ans, Prix René Ballière, Prix Albert Viel
(Prix Capucine), Critérium des 5 Ans, Prix de l’Etoile, Critérium Continental.
FRANKRIKE (Monté -rytter)
Prix de Cornulier, Prix des Centaures, Prix du Président de la République, Prix d’Essai,
Prix de Normandie, Prix des Elites, Prix de Vincennes, Saint Léger des Trotteurs.
ITALIA
Gran Premio Europa, Gran Premio Della Lotteria (Kvalifisering og Finale), Citta di Napoli,
Campo Mirafiori, Premio Giovanardi, Premio Triossi, Premio Nazionale, Premio Citta di
Montecatini (Kvalifisering og Finale), Campionato Europeo, Derby, Marangoni, Premio
Continentale, Premio Freccia d’Europa, Orsi Mangelli (Kvalifisering og Finale), Nazioni,
Gran Criterium P. Biondi, Allevatori, Oaks del Trotto, Tor di Valle Turilli, Palio dei
Communi, Gala Inter del Trotto, Europamesterskap for 5-åringer.
NORGE
Forus Open, Oslo Grand Prix, Ulf Thoresen Minneløp, VG Norsktrav Derby, Norsktrav
Kriterium.
NEDERLAND
Derby.

SVERIGE
Olympiatravet, Konung Gustaf Pokal, Drottnings Silvias Pokal, Solvalla Elitlopp, E 3
(Gvale), Sprintermästaren, Stochampionatet, E 3 (Farjestad), Abergs Memorial,
Jubileumspokalen, Sundsvall Open Trot, Svenskt Travderby, Aby Stora Pris, Svenskt
Trav Oaks, Svenskt Travkriterium, Breeders Crown (Males/Geldings) 3 år, Breeders
Crown (Males/Geldings) 4 år, Breeders Crown (Females) 3 år, Breeders Crown
(Females) 4 år, .
II - Liste over løp i gruppe II (2009)
TYSKLAND
Stutten Derby, Breeders Crown (hingster) 4 ans, Breeders Crown (hopper) 4 ans,
Breeders Crown (hingster) 5 år og +, Breeders Crown (hopper) 5 år og +.
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ØSTERRIKE
Kalman Hunyady Memorial.
BELGIA
Grand Prix d’Hiver, Grand Prix de la Ville de Waregem, Grand Prix de la Toussaint.
DANMARK
Dubois Hingste Grand Prix, Jydsk 4 ars Grand Prix, Dansk Hoppe Derby, Dansk
Travkriterium, Dansk Hoppe Kriterium, Grand Circle 4 ars Championat, Grand Circle 3
ars Championat, Grand Circle 3 ars Hoppe Championat.
SPANIA
Gran Premio Nacional, Prix des Baléares
FINLAND
Arvid Avallin Tammaderby, Eliitti, Kuopio Stakes, Midnight Cup, Kasvattajakruunu (4
ans, hingster), Tammakriterium, Lämmerinveri-SM, Oulou Express, Tammavaltikka
(hopper), Villinmiehen-Tammakilpa, Kasvattajakruunu (4 år, hopper), St-Leger,
Kymenlaakso Ajo, Best Lady, Kasvattajakruunu (3 år, hopper), Kasvattajakruunu (3 år,
hingster).
FRANKRIKE (Attelé –kusk og sully)
Prix de Tonnac Villeneuve, Prix de Croix, Prix de la Côte d’Azur, Prix Maurice de Gheest,
Prix de Belgique, Prix Gélinotte, Prix Tenor de Baune, Prix Charles Tiercelin, Prix Paul
Viel, Prix de la Marne, Prix Roquépine, Prix Jean Le Gonidec, Prix Ephrem Houel, Prix
Ovide Moulinet, Prix du Plateau de Gravelle, Prix de l’Union Européenne, Prix du Bois de
Vincennes, Prix Robert Auvray, Prix Masina, Prix Paul Karle, Prix Paul Leguerney, Prix
Phaéton, Grand Prix du Sud-Ouest, Prix Henri Levesque, Prix Gaston de Wazières, Prix
Gaston Brunet, Prix Kerjacques, Prix Albert Demarcq, Prix Ozo, Prix Kalmia, Prix des
Ducs de Normandie, Prix Chambon P, Prix Louis Jariel, Prix Jules Thibault, Prix de
Washington, Prix d’Europe (Prix J. L. Lagardère), Prix de La Haye, Prix de Buenos-Aires,
Prix Guy Le Gonidec, Prix Guy Deloison, Prix Pierre Plazen, Prix Jockey, Prix Uranie, Prix
Victor Régis, Prix d’Eté, Prix Octave Douesnel, Prix Doynel de St Quentin, Prix Abel
Bassigny, Prix Reine du Corta, Prix de Bretagne, Prix Marcel Laurent, Prix Jacques de
Vaulogé, Prix Queila Gédé, Prix du Bourbonnais, Clôture GNT, Prix Emmanuel Margouty,
Prix Une de Mai, Prix Ariste Hémard, Prix de Bourgogne.
FRANKRIKE (Monté -rytter)
Prix de Pardieu, Prix de l’Ile-de-France, Prix Léon Tacquet, Prix du Pontavice de
Heussey, Prix Camille de Wazières, Prix Camille Blaisot, Prix du Calvados, Prix Edouard
Marcillac, Prix Holly du Locton, Prix Paul Bastard, Prix Louis Le Bourg, Prix Félicien
Gauvreau, Prix Ali Hawas, Prix Louis Forcinal, Prix Théophile Lallouet, Prix Hemine, Prix
René Palyart, Prix Jean Gauvreau, Prix Henri Ballière, Prix Victor Cavey, Prix Lavater,
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Prix Xavier de Saint-Palais, Prix de Londres, Prix Cénéri Forcinal, Prix Hervé CéranMaillard, Prix Pierre Gamare, Prix Legoux-Longpré, Prix Camille Lepecq, Prix de Basly,
Prix Reynolds, Prix Edmond Henry, Prix Louis Tillaye, Prix Olry-Roederer (Ex Prix
Jacques Olry), Prix Joseph Lafosse, Prix Raoul Ballière, Prix Philippe du Rozier, Prix Jules
Lemonnier, Prix Emile Riotteau.
ITALIA
Premio Encat, Premio Regione Sicilia, Premio Firenze, Premio Andreani, Premio
Presidente della Repubblica, Premio Padovanelle, Premio Citta di Padova, Premio Costa
Azzurra, Premio Citta di Torino, Gran Premio Italia, Premio Renzo Orlandi, Gran Premio
Europa, Premio Elwood Medium, Premio Regione Campania, Premio San Paolo, Premio
Stabile, Premio Carlo Cacciari (Filly), Premio Repubblica, Antonio Carena (Filly), Premio
Duomo, Premio Etruria, Premio Citta di Napoli, Premio Nazionale Memorial A. Vecchini
(Filly), Premio Riccardo Grassi, Premio Citta di Follonica, Premio Societa di Terme,
Premio Citta di Cesena, Premio Giorgo Jegher, Premio Citta di Taranto, Premio Marche,
Premio Dante Aligheri, Premio Marangoni, Gran Premio Continentale, Premio Ivone
Grassetto, Premio Trinacria, Premio Orsi Mangelli Filly, Premio Vittoria, Coppa Di Milano
(Kvalifisering og Finale), Gran Critérium (Filly), Premio Mediterraneo, Allevatori Filly,
Premio Royal Mares, Premio Régione Friuli-Venezia Giulia.
NORGE
Pytt Og Panne Eliteløp, Habibs Minneløp, Rex Rodneys Ærespris, Ssang Young
Europamatch, Stralfors Lopet, Kolsrud Transport Elite, 4 ars løp, Hoppeløp, Pytt Og
Panne 4 ars Lop, Jarlsberg Grand Prix Open, Jarlsberg Grand Prix Mares,
Dagligvarehandelens Stayerløp, Champion Cup (Kvalifisering og Finale), Ulf Thoresens
Minneløp, Norgesmes Terkap, Prinsesse Martha Louises Pokallop, Norsk Trav Derby,
Norsk Trav Kriterium, Axel Jensens Minneløp.
NEDERLAND
Grote Prijs Der Lage Landen, Kampioenschap der Vierjarigen, Fokkers Trofe, Prix des
Géants.
SVERIGE
Gulddivisionen Final (Mantorp – 7/03/09), Gulddivisionen Final (Solvalla – 23/05/09),
Sweden Cup, Jämtlands Stora Pris, Norbottens Stora Pris, E 3 (Gavle), Gulddivisionen
Final (Gavle – 27/06/09), Arjangs Stora Sprinter, E 3 (Farjestad), Derbystoet, Svenskt
Mästerskap, Sto – Sm, E3 Revanschen (Orebro), Solvalla Grand Prix, V75 International,
C.L. Mullers Memerial, Gavle Stora Pris, Silverhasten, Frances Bullwarks Lopp, Svensk
Uppfodningslop, E3 Revanschen (Gavle).
SVEITS
Prix du Président.
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Travbaner i Frankrike som er godkjent for registrering av tidtaking under
travløp
Start med elastikk: AGEN, AMIENS, ANGERS (19/10/05), ARGENTAN, AUCH,
BEAUMONT DE LOMAGNE, BORDEAUX, CABOURG (01/01/93), CAEN, CAGNES-SURMER, CASTERA-VERDUZAN (12/06/07), CAVAILLON, CHARTRES (25/04/05),
CHATEAUBRIANT, CHATILLON SUR CHALARONNE (01/01/93), CHERBOURG (01/01/93),
CHOLET, CORDEMAIS, DIVONNE LES BAINS (01/01/96), ENGHIEN, FEURS (26/04/99),
GRAIGNES, GRENADE SUR GARONNE, HYERES (01/01/94), LA CAPELLE, LA ROCHELLECHATELAILLON (30/12/98), LAVAL, LE CROISE-LAROCHE, LE MANS (17/03/98), LE
MONT SAINT MICHEL – PONTORSON (01/01/93), LES SABLES D'OLONNE (03/08/07),
LIGNIERES-EN-BERRY (16/10/07), LYON PARILLY, LYON VILLEURBANNE, MACHECOUL
(22/06/05), MARSEILLE BORELY, MARSEILLE PONT DE VIVAUX, MAURE DE BRETAGNE
(01/01/96), MESLAY DU MAINE (01/01/95), NANCY (01/01/96), NANTES, PARAY LE
MONIAL, PONTCHATEAU, PORNICHET, REIMS, ROUEN-MAUQUENCHY (01.01.06),
SAINT BRIEUC (01/01/95), SAINT GALMIER, SAINT MALO (09/08/00), SALON DE
PROVENCE, STRASBOURG (01/01/96), TOULOUSE, VICHY, VINCENNES, VIRE.
Autostart: AGEN, AMIENS, ANGERS (19/10/05), ARGENTAN, AUCH, BEAUMONT DE
LOMAGNE, BORDEAUX, CABOURG (07/07/06), CAEN (14/05/06), CAGNES SUR MER,
CASTERA-VERDUZAN (12/06/07), CHATEAUBRIANT (13/12/06), CHATILLON SUR
CHALARONNE (01/01/05), CORDEMAIS, ENGHIEN, FEURS (01/01/05), HYERES
(01/01/03), LA CAPELLE, LAVAL (06/06/06), LE CROISE-LAROCHE, LE MANS
(04/05/06), LE MONT SAINT MICHEL-PONTORSON (01/08/07) LES SABLES D'OLONNE
(03/08/07), LYON PARILLY, LYON VILLEURBANNE (01/01/05), MAURE-DE-BRETAGNE
(13/01/07), MESLAY DU MAINE (06/06/06), PONTCHATEAU, REIMS, ROUENMAUQUENCHY (01/01/06), SAINT-BRIEUC (26/09/08), SAINT GALMIER (01/01/05),
TOULOUSE, VICHY (15/05/06), VINCENNES.
(oppdatert 26.04.2009)
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TABELL OVER GODKJENNING AV HOPPER - BEDEKNING 2009
Hopper pä 4 år
Hopper fra 5 til 14 år

Hopper fra 7 til 20 år

innehavere
en av de
Følgende rekorder
...mødre til en hest som er registrert
bestemt
i Stamboken for den Franske Travhesten
og innehaver

av minst
oppnådd pä
en godkjent
bane på
dato

4 year-old fillies
5 to 14-year-old mares

eligible

7 to 20-year-old mares

…dams of horses entered in the Trotteur
Français Stud-Book and holders

Alder da
rekorden ble
satt
2 år
3 år
4 år
5 år
6 år og +
Alder da
rekorden ble
satt

2 år
3 år
4 år
5 år
6 år og +

of at least one of
the following
records

1. kategori
ASC

ASL

AEC

AEL

1'16"
1'14"
1'13"
1'12"
1'11"

1'18"
1'16"
1'15"
1'14"
1'13"

1'18"
1'16"
1'15"
1'14"
1'13"

1'20"
1'18"
1'17"
1'16"
1'15"

achieved in a race on an
approved racecourse at
the date when the
record was recorded

2. kategori
MEC
1’19’’
1’17’’
1’16’’
1’15’’
1’14’’

1'21"
1'19"
1'18"
1'17"
1'16"

MEL

ASC

ASL

AEC

AEL

MEC

MEL

ASC
1'17"
5
1’15"
5
1'14"
5
1'13"
5
ASC
1'12"

1'19"
5
1'17"
5
1'16"
5
1'15"
5
1'14"
5

1'21"
5
1'19"
5
1'18"
5
1'17"
5
1'16"
5

1'21"
5
1'19"
5
1'18"
5
1'17"
5
1'16"
5

1'23"
5
1'21"
5
1'20"
5
1'19"
5
1'18"
5

1'22"
5
1'20"
5
1'19"
5
1'18"
5
1'17"
5

1'24"
5
1'22"
5
1'21"
5
1'20"
5
1'19"
5

5
1'21"
5
1'19"
5
1'18"
5
1'17"
5
1'16"
5

3. kategori

ASL
1'19"
5
1'17"
5
1'16"
5
1'15"
5
ASL
1'14"

AEC
AEL
1'19" 1'21"
5
5
1'17" 1'19"
5
5
1'16" 1'18"
5
5
1'15"
1'17"
4. kategori
5
5
AEC 1'16"
AEL
1'14"

MEC
1'20"
5
1'18"
5
1'17"
5
1'16"
5
MEC
1'15"

MEL
1'22"
5
1'20"
5
1'19"
5
1'18"
5
MEL
1'17"

5
1'23"
5
1'21"
5
1'20"
5
1'19"
5
1'18"
5

5
1'23"
5
1'21"
5
1'20"
5
1'19"
5
1'18"
5

5
1'24"
5
1'22"
5
1'21"
5
1'20"
5
1'19"
5

5
1'26"
5
1'24"
5
1'23"
5
1'22"
5
1'21"
5

5
1'25"
5
1'23"
5
1'22"
5
1'21"
5
1'20"
5

A: attelé (kusk og sulky) M: monté (rytter) E: elastikk eller fotocelle S: autostart
C: distanse under 2.400 meter L: distanse over eller lik 2.400 meter
1) -

Med hoppenes alder forstås datoen på neste bedekningssesong.
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2) - Hopper på 15 år og eldre klassifiseres kun utifra rekordene til sine avkom.
Derimot går en hoppe på 15 år og eldre kun én kategori ned dersom rekordene til dens
avkom ikke vedholder den i den katagorien der dens egen rekord klassifiserer den.
3) - Hopper som er tildelt uttagningspremie har fordelen av klassifisering i kategorien
rett over den kategorien de er klassifisert utifra deres beste rekord eller den beste
rekorden til et av dens avkom.
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