
REGLER FÖR MÄSTERSKAPSLOPP 2017 

Mästerskapslopp i ponnytrav är: 

Svenskt Ponnytravkriterium för 3-åriga svenskfödda ponnyer 

Svenskt Ponnytravderby för 4-åriga svenskfödda ponnyer 

Svenskt 5-årsmästerskap för 5-åriga svenskfödda ponnyer 

Svenskt Mästerskap i ponnytrav för svenskfödda ponnyer 

Svenskt Mästerskap i ponnymonté för svenskfödda ponnyer 

Guldstoet för svenskfödda ponnyston 

 

Penningpriser: 

Förstapriset i mästerskapslopp skall i kat. B (sulky) vara 5 000 kr, utom SM där förstapriset skall vara 

10 000 kr 

Mästerskapslopp för kat A, samt monté kat A och B körs utan penningpriser. 

 
Hederspriser: 

Mästerskapsrosetter till samtliga deltagares ponnyer (SPTF) 

Mästerskapspokal till de tre främst placerade kuskar/ryttare (SPTF) 

Vas till segrande kusk/ryttare (ST) 

Skål till segrande ägare och uppfödare (ST) 

Skål till andra- och tredjeplacerade kusk/ryttare (ST) 

Mästerskapstäcke till segrande ponny (ST) 

Prisrosetter, lagerkrans, hderspriser motsvarande prispoäng kat A och ev. extra 

hederspriser/deltagarpriser till kat A och kat B (Travsällskapen) 

 

Loppens utformning: 

Samtliga mästerskapslopp startas med autostart/linjestart och grunddistansen för kategori A är 1640 m 

och för kategori B 2140 m. (2120 m SM kat B på Skrubbs i Visby) 

 
Berättigade att anmäla: 

Ponny som uppfyller mästerskapspropositionens krav och är startberättigade. Företrädesregeln gäller 

inte. Företräde, om fler än får plats i loppet, har de ponnyer som under innevarande år: 

travat snabbaste kilometertid med volt- eller autostart. För sulkylopp gäller inte tider uppnådda i 

monté och i montélopp gäller enbart tid presterad i monté. 

Om inte tillfredsställande antal ponnyer anmäls kan loppet ställas efter beslut av Svensk Travsport. 
 

Transportbidrag mästerskapslopp: 

Transportbidrag utgår med 10 kronor per mil, maximalt belopp är 1 800 kronor. 

Avståndet räknas från hästens hemmabana till aktuell tävlingsbana (tur och retur). 

Ersättning i mästerskapslopp utgår endast om den sammanlagda sträckan är 60 mil eller mer. För 

utlandstränad häst som inför aktuell start har rest till Sverige från sitt hemland betalas 

transportersättning för sträckan från närmaste gränsstation till aktuell tävlingsbana. Transportbidrag 

utbetalas till ej prisplacerade ponnyer med undantag då utbetald prissumma understiger aktuell 

ersättning. I sådant fall utgår kompletterande transportbidrag så att summan av prispengar och 

ersättning motsvarar angiven transportbidragsnivå. I lopp där inga prispengar delas ut får alla deltagare 

transportbidrag. 


