Reglement for Ponygalop

Reglementet er fastsat af Dansk Galop og trådt i kraft pr. 12. september 2011.

1. Krav til rytter
For at kunne deltage i ponygalop kræves, at rytteren har deltaget i ponygaloptræning
arrangeret på en af landets fire galopbaner eller at rytteren har deltaget i distriktsstævner.

2. Anmeldelse
Anmeldelse til løbene skal ske pr. mail til den arrangerende bane.

3. Krav til udstyr
Ved deltagelse i ponygalop skal rytteren anvende:
1.
2.
3.
4.
5.

a.
Hjelm med fast trepunktsfæste.
b. Sikkerhedsvest.
c.
Lange ridestøvler (det er dog tilladt at ride i jodphurstøvler med leggins)
d. Hvide ridebukser.
e.
Sadel monteret med sikkerhedsbøjler. Dette er dog ikke et krav, hvis rytteren
benytter galopsadel.

4. Væddeløbsfarver
Rytterne vil få uddelt væddeløbsfarver (trøjer og hue). Hvis rytteren ønsker at benytte
egen væddeløbsfarve skal dette anmeldes til løbsarrangøren.

5. Pisk og sporer
Rytterne må ride med pisk, men pisken må kun anvendes til at styre hesten. Det er ikke
tilladt at anvende piske til at drive hesten fremad under løbene.
Det er forbudt at benytte sporer i ponygalop.

6. Bid
Følgende bid er tilladt: almindelige bid, gummibid og tre-ringsbid. Martingal er tilladt.

7. Bandager og gamacher
Bandager på ponyerne er ikke tilladt. Derimod er det tilladt at anvende gamacher.
8. Hestesko
•
•
•
•
•

Sko med greb må ikke benyttes.
Sko med ”outer-rim” betragtes ikke umiddelbart som sko med greb.
Outerrimmen må være brudt to steder, som højst må være 5 mm brede. En
eventuel tåforstærkning må højst være 3 mm højere end outerrimmen.
Outerrimmen må max. være 3 mm ”højere” end innerrimmen
Ingen søm – uanset størrelse - må være højere end outerrimmen.

9. Ponykategorier
Ponyløbene opdeles i følgende fire kategorier:

•
•
•
•

Kategori 1: For ponyer der måler mellem 140,1 – 148,0 cm uden sko (eller op til
149,0 cm med sko).
Kategori 2: For ponyer der måler mellem 130,1 – 140,0 cm uden sko (eller 141,0
cm med sko)
Kategori 3: For ponyer der måler 130 cm eller derunder uden sko (eller under 131
cm med sko).
Kategori Mini: For ponyer der måler op til 107 cm inkl. sko.

Gyldigt hestepas og dokumentation for måling af ponyen skal medbringes.

10. Alderskrav til ponyer
Ponyerne skal mindst være fire år gamle for at kunne deltage i løbene.

11. Forbud mod fuldblodsheste
Fuldblodsheste har ikke tilladelse til at deltage i ponygalop.

12. Distancer
Den arrangerende bane fastsætter distancerne for løbene. Der kan gives tillæg til ryttere
eller heste, der tidligere har vundet ponyløb.

13. Opstaldning
Der kan ikke påregnes mulighed for opstaldning på den løbsarrangerende bane.

14. Fremmøde
Rytteren skal ved personlig henvendelse på banen møde til information, afhentning af
væddeløbsfarver (trøje og hue) senest 1 time før starttidspunktet.
Ponyerne skal være i paddocken senest 25 minutter før løbets starttidspunkt.

15. Hjælpere
Rytteren skal selv sørge for en hjælper på løbsdagen til at trække ponyen i paddocken, til
start samt at modtage ponyen efter løbet.

16. Løbenes afvikling
Løbene afvikles med flagstart. De deltagende ponyer skridter på linje frem til start
startstedet og afventer signal fra starteren. I tilfælde af ukorrekt start kan starteren
beslutte at lade starten gå om.
Under løbene skal rytterne tage hensyn til hinanden og ponyerne skal rides således, at
man ikke generer og trænger hinanden.

17. Resultat
Løbenes resultat afgøres endeligt af de af banerne udpegede dommere og kan ikke
påklages.

18. Præmier
Der vil blive udsat præmier til vindende rytter og rytter, som bliver nummer to i løbene
samt rosetter til samtlige deltagende ryttere.

19. Sanktioner
Manglende overholdelse af reglerne og efterkommelse af ordrer fra de af banen
udpegede officials medfører bortvisning fra løbene.

20. Ansvar
Vær opmærksom på at deltagelse i ponygalopløb er på eget ansvar
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