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Bestämmelserna utges av Svensk Travsport.
Kontakt: Svensk Travsport
Box 201 51, 161 02 BROMMA
Telefon: 08-475 26 00 (växel)
Telefon: 08-475 27 00 (kundtjänst)
E-post: kundtjanst@travsport.se
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KVALIFICERINGSBESTÄMMELSER
a)
b)

c)
d)

1. Vilka hästar ska delta i kvalificeringslopp?
Ostartade 2-åriga och äldre varmblod.
Ostartade 2-åriga och äldre kallblod.
Häst som inte i minst 2 av sina 5 senaste starter (kval = start) gjort
godkänd prestation (p. 4 i “Allmänna bestämmelser”) eller har 3 icke
godkända i rad (3 senaste). Fler än ett godkänt kval i rad behöver inte
genomföras.
Om häst gjort 4 starter eller färre måste minst en vara godkänd. Dock
måste häst alltid ha minst en godkänd prestation under den senaste
12-månadersperioden (365 dagar) räknat bakåt från senaste dag för
startanmälan.
Häst som p g a otillräckliga prestationer ålagts kvalificeringslopp före
ny tävlingsstart.
Häst som p g a oregerlighet ålagts ett eller flera kvalificeringslopp.
Måldomarnämnden kan om den så önskar specifikt ange att sådant
kvalificeringslopp ska ske för sulky eller i monté.
Häst i utländsk träning som ska starta i Sverige får tillgodoräkna sig
kvallopp som godkänts i annat land.
Häst i svensk träning som tävlat i utlandet får som godkänd prestation
enligt p. 1b tillgodoräkna sig dels start i totalisatorlopp i utlandet och
dels kvallopp i utlandet som uppfyller de svenska kvalificerings
bestämmelserna enligt p. 2 om godkänd kvalificeringstid.
2. Gällande kvalificeringsbestämmelser
För de hästar som enligt punkt 1 är skyldiga att delta i kvalificeringslopp, gäller följande övre gräns som godkänd kvalificeringstid.
Varmblod:			Kallblod:
1.28,0 - 2-åriga			
1.55,0 2-åriga
1.25,0 - 3-åriga			
1.50,0 3-åriga
1.23,0 - 4-åriga och äldre.
1.42,0 4-åriga och äldre.
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Monté:
Monté: För att häst med startprissumma högst 200 000 kr ska vara
startberättigad i svenska montélopp ska den antingen ha genomfört
godkänd montéstart i utlandet eller genomfört godkänt kvallopp i
monté. För häst med startprissumma över 200 000 kr gäller ovan
stående bara i de propositioner där detta särskilt anges. Häst som
genomfört godkänt montékval, men aldrig genomfört godkänt
sulkykval får endast starta i montélopp.
Varmblod, monté:
Kallblod, monté:
1.23,0 - 4-åriga och äldre. 1.45,0 5-åriga och äldre.
Måldomarnämnd kan, på grund av banförhållanden, besluta om högre
kvalgräns. Sådant tidstillägg skall anges i hela sekunder på kilometer
tiden. Dock kan måldomarnämnd underkänna häst om den “totala
prestationen” bedöms som otillräcklig även om godkänd kvaltid
uppnåtts.
Felaktig drivning i kvalificeringslopp innebär att ekipaget ej godkänns.
3. Kvalificeringsloppens utformning
Kvalificeringslopp skall köras under fullt tävlingsmässiga former.
Kvalificeringslopp körs över medeldistans.
Häst som tidigare startat kan placeras på lämplig distans före eller
efter ostartade hästar. Dock gäller att häst, som på grund av visad
oregerlighet hänvisats till kvalificeringslopp, så långt möjligt skall
placeras in i startvolt med flera hästar.
I kvalificeringslopp får endast delta häst som inte är kvalificerad för
start i totalisatorlopp, eller som har mindre än en månad kvar tills
datum för godkänd prestation passeras.
4. Övriga bestämmelser
- Hjälphäst är ej tillåten i kvallopp.
- Kvalificeringslopp ska i regel göras på hästens hemmabana.
Vid eventuell platsbrist i kvalificeringslopp/premielopp ges företräde
till hemmahästar.
- Häst i utländsk träning får endast i undantagsfall kvala på svenska
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banor, efter dispens från Svensk Travsport.
- Körsven som uppfyller minimikrav får köra i kvalificeringslopp.
- Körsven som ådömts körförbud får köra i premie- och
kvalificeringslopp under avstängningstiden; detta gäller dock inte om
körförbud ådömts för påföljder avseende otillåten medicinering,
alkohol, droger, felaktig drivning, felaktigt bruk av körspö, olämpligt
uppträdande, olämplig behandling av häst eller skadat sportens
     anseende eller om tjänstgörande banveterinär/måldomare anmält
körsven till behörig myndighet för djurplågeri eller brott mot
djurskyddslagen i samband med travlopp.
- Reglementets bestämmelser rörande körsvens val av häst gäller inte
i kvalificeringslopp.
- Invägning ska alltid ske vid montékval.
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Världens bästa travsport som är attraktiv för
alla – alltid med travhästen i centrum.
Svensk Travsport är huvudorganisation för den
svenska travsporten. Vi leder, organiserar och
utvecklar travsporten samt fungerar som ett
serviceorgan för landets travsportsintressenter.
Hästen är det viktigaste vi har och därför ska vi
alltid sätta hästens välbefinnande i första hand.
Att säkerställa och ständigt utveckla djurskyddet och säkerheten inom travsporten är därför,
tillsammans med våra medlemmar, två av våra
viktigaste uppdrag.
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