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§ 15-2 Avbrudd i rettighetstap

(1) For ordinær kjører/rytter, eller ansvarlig trener, av travhest kan DNT etter

søknad innvilge avbrudd i rettighetstap. Søker er å anse som ordinær kjører/rytter

når vedkommende har kjørt/ridd travhesten i minimum to av de fem siste starter.

(2) Avbrudd i rettighetstap ilagt etter § 15-1 (4) kan innvilges for følgende løp:

a) Når hesten i Norge skal delta i termininnskuddsløp, i kvalifiseringsløp til disse,

eller løp som er fastsatt av DNT i egen liste å hjemle avbrudd i rettighetstap.

b) Når hesten innen UET skal delta i løp som i landets reglement hjemler

avbrudd i ilagt rettighetstap.

c) Når hesten av DNT er gitt representasjonsoppgave.

d) Når hesten av sentralforbund tilsluttet UET, er gitt representasjonsoppgave i

løp som i landets reglement hjemler avbrudd i ilagt rettighetstap.

(3) Uavhengig av om kusk/rytter oppfyller kravet til å være hestens ordinære

kjører/rytter, eller ansvarlige trener, kan avbrudd i rettighetstap ilagt etter

§ 15-1 (4) innvilges når:

a) Kjører/rytter skal delta i internasjonale eller nasjonale mesterskap som

vedkommende på forhånd har kvalifisert seg til.

b) Kjører/rytter skal delta i annet representasjonsoppdrag på vegne av DNT.

(4) Søknad om avbrudd i rettighetstap må leveres for hvert enkelt tilfelle. Søknaden

må inneholde opplysninger om hvem søknaden gjelder, hvilke(n) hest(er),

hvilke(t) løp og/eller hvilket land innen UET søknaden gjelder for.

(5) Avbrudd i rettighetstap ilagt etter § 15-1 (4) etter ovenstående bestemmelser

innvilges uansett ikke for kjører/rytter når rettighetstapet er ilagt for følgende

overtredelser;

a) Kap. 9, om brudd på bestemmelser om doping og bruk av rusmidler.

b) § 10-5, om brudd på bestemmelser om behandling av hesten.

c) DNTs Antidopingreglement.

d) I tilfeller der kjører/rytter er ilagt rettighetstap for overtredelse i den hensikt å

kvalifisere hesten søknaden gjelder.
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