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TÄVLINGSREGLER FÖR AV FINLANDS RIDFÖRBUND
OCH DETSAMMA UNDERLYDANDE FÖRENINGAR AN-

ORDNADE TÄVLINGAR.

I. Allmänna bestämmelser,

§ 1
Vid av Finlands Ridförbund eller detsamma underly-

dande föreningar anordnade tävlingar följas dessa tävlings-
regler.

§ 2.
Offentliga och enskilda tävlingar.

Offentlig tävlan är sådan tävlan, som anordnas av Fin-
lands Ridförbund eller till detsamma anslutna föreningar,
till vilken allmänheten äger tillträde, och vid vilken utdelas
penninge- eller hederspris, och som är öppen för ryttare till-
hörande andra hästsportorganisationer än den anordnande,
armen och skyddskåren.

Tävlingarna äro offentliga eller enskilda.

Enskild tävlan är sådan tävlan, som är öppen endast för
den anordnande föreningens egna medlemmar.

Vid offentlig tävlan kan enligt beslut fattat av Finlands
Ridförbunds styrelse och under kontroll av Finlands Rid-
förbund anordnas vadhållning med totalisator, vid nedan
närmare nämnda tävlingsgrenar (se II § 90 och 111 § 24).

§ 3.
Tävlingarnas indelning (klassificering).

Tävlingarna indelas med avseende å deras art och ända-
mål i:

1) Kapplöpningar.
2) Ryttartävlingar.
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11. Reglemente för kapplöpningar.

Allmänna bestämmelser.

§ 1.

§ 2.

Detta reglemente är gällande, förutom för Finlands Rid-
förbund och detsamma underlydande organisationer, även
för de ryttare, hästägare, tränare och uppfödare, vilka be-
fatta sig med kapplöpningar och därtill hörande förhållan-
den.

De kapplöpning anordnande organisationerna äro jämväl
skyldiga att ställa sig till efterrättelse de övriga bestämmel-
ser för propositioners utskrivande och löpningars tekniska
anordnande, som Finlands Ridförbunds styrelse utfärdar i
form av direktiv eller plan för visst (vissa) år.

Organisationerna äga att årligen före den 15 oktober för
nästkommande års kapplöpningar till Finlands Ridförbund
insända dels — därest vadhållning med totalisator avses äga
rum — ansökan angående antalet dagar vid vilka vadhåll-
ning få anordnas; dels förslag till data för löpningar med
angivande av de ungefärliga summor som avses anslagna till
pris. Finlands Ridförbunds styrelse fördelar därefter da-
garna på de olika löpningsplatserna.

Av Finlands Ridförbunds styrelse utfärdade reglementen
och bestämmelser beröra icke organisationernas inre ange-
lägenheter.

Såsom kapplöpning räknas slätlöpning, häcklöpning,
steeple-chase, jaktlopp och jaktlöpning, som är öppen uteslu-
tande för hästar ridna av gentlemanryttare, jockeys eller lär-
lingar.

Damer äro berättigade deltaga i offentlig kapplöpning
endast för så vitt densamma är utskriven uteslutande för
damer.
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Kapplöpningars anordnande
§ 3.

Den organisation, som avhåller kapplöpningar ansvarar
inför Finlands Ridförbunds styrelse för alla därmed sam-
manhängande anordningar och utser följande funktionärer:

a) Domare.
b) Sekreterare.
c) Starter.
d) Vågkontrollant.
e) Handikapper.
f) Övervakare av totalisatorn.
g) Skiljedomstolens medlemmar
De personer, som av respektive organisationer anlitas

såsom domare, starter, handikapper, övervakare av totali-
satorn och skiljedomstolsmedlemmar, böra innehava nödig
kompetens, samt vara godkänna av Finlands Ridförbunds
styrelse.

I händelse domare, starter, handikapper, övervakare av
totalisatorn och någon av skiljedomstolens medlemmar får
laga förfall och ställföreträdare icke hunnit godkännas av
Finlands Ridförbunds styrelse, må styrelsen för vederbö-
rande organisation i samtråd med Ridförbundets represen-
tant utse ställföreträdaren.

Finlands Ridförbunds styrelse representeras på kapplöp-
ningsbpnan av sekreteraren eller av annan av styrelsen utsedd
medlem.

a) Domaren avgör enl. § 43, vilken häst som är segrare
och bör så vitt möjligt placera samtliga hästar, som passera
målet. .

§ 4.

Vid avgivande av domslut skola avstånden i mål mellan
segrande och placerade hästar angivas med kort huvud, hu-
vud, hals, V 2 längd, längd eller längder. Med kort huvud
skall förstås större eller mindre del av hästens huvud.

Endast en domare får tjänstgöra. Han skall under hela
löpningen befinna sig på en avskild plats vid målet, men må
till förfogande hos sig hava en därtill lämplig person.
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Domaren uppskriver numren på den segrande hästen och
de av honom placerade hästarna samt de avstånd, som skilja
dessa i målet, meddelar sitt avgörande till vågkontrollanten,
ombesörjer att resultatet av löpningen blir kungjort och läm-
nar de skriftliga uppgifterna därom till sekreteraren, vilka
av vederbörlig organisation skola bevaras såsom bevishand-
lingar.

Om domaren vid avgivande av domslut utvivelaktigt ta-
git fel på häst, är lägre skiljedomstolen efter domarens hö-
rande berättigad ingripa för att rätta det begångna misstaget.

Sådant beriktigande får dock ej ske, efter det samtliga
ryttare vägt in efter löpningen.

b) Sekreteraren ansvarar för mottagandet av alla insat-
ser och forfeits, låter anteckna mottagandet å en därför upp-
rättad förteckning och utlämnar på begäran kvitto å inbetal-
ningen.

Sekreteraren ansvarar för att officiell tidtagning äger
rum i samtliga offentliga löpningar. Han skall till Finlands
Ridförbunds sekreterare omgående insända resultat från
löpningar, varvid övervikter, avståndet vid målet mellan de
pristagande hästarna samt tiden för löpningar även skola an-
givas.

c) Starter låter de tävlande på av honom givet tecken
börja löpningen från angiven startplats (se §§ 57, 58
och 59).

d) Vågkontrollanten förvissar sig om vågens riktighet,
ansvarar för att varje ryttare väger ut och in med minst den
vikt hästen, enligt av hästägaren eller hans ombud lämnad
uppgift skall med iakttagande av i § 53 givna bestämmelser
bära och inför den i vågboken. Väger ryttare ut med vikt-
lättnad eller högre vikt än den hästen skall bära, antecknas
detta särskilt i vågboken. Om ryttare vid invägningen be-
finnes hava lägre eller högre vikt än vid utvägningen, skall
vågkontrollanten omedelbart anmäla detta till sekreteraren.

För de av hästarna burna vikterna har han inte ansvar
utöver kontroll över att dessa stämma med de av resp. häst-
ägare eller dessas befullmäktigade ombud uppgivna.

Isamband med utvägningen låter han de olika ryttarna
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draga lott om platserna vid starten och låter skriftligen med-
dela startern resultatet därav.

Så snart vågen stängts före en löpning, låter han genom
anslag kungöra de deltagande hästarnas programnummer,
ryttarnas namn och startnummer, vikterna, såvida de skilja
sig från i dagsprogrammet angivna, ävensom ev. förändringar
ifråga om klädsel.

I vågrummet äga endast uppehålla sig hästägare, tränare,
ryttare eller andra personer, som hava med i vederhörlig löp-
ning deltagande hästar att göra. För annan person fordras
särskilt tillstånd av sekreteraren.

§ 5.
De föreskrifter, som i § 3 angivna funktionärer, under

tjänsteutövning giva, skola ovillkorligen efterföljas.
Skulle något klagomål eller andragande i ett fall, varöver

någon av funktionärerna haft uppsikt, anmälas till skilje-
domstolen, så är funktionärernas förklaring att anse såsom i
ämbetsväg avlagt vittnesmål.

Skulle någon av de i löpningar deltagande vägra att efter-
komma de anvisningar, som i överensstämmelse med detta
reglemente givas av en organisations styrelse eller av uti § 3
angivna funktionärer, kan han, förutom all högre skiljedom-
stolen sedermera ev. ålagt straff, av lägre skiljedomstolen
åläggas plikt intill Fmk. 1000: — eller straffas med förlust
att starta under pågående löpningsdag eller meeting.

§ 6.
Är någon av de uti § 3 omnämnda funktionärer direkt

intresserad i en löpning, må han beträffande densamma ej
utöva sin funktion. Suppleant utses därvid av organisatio-
nens styrelse.

Den lägre skiljedomstolen.

§ 7.
Varje organisations skiljedomstol består av:
a) en ordförande (eller hans suppleant), samt
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§ 8.

§ 9.

§ 10.

b) två medlemmar (eller deras suppleanter).
För att beslut skall vara giltigt måste skiljedomstolen

vara fulltalig.

Denna skiljedomstol avgör alla stridigheter, som uppstå
vid eller angå av organisationen ordnade kapplöpningar och
som till skiljedomstolen hanskjutas, och må sådana frågor
icke hanskjutas till landets allmänna domstolar.

Parterna inlämna skriftligen sina andraganden och be-
svär till organisationens styrelse, varifrån de befordras till
handläggning av skiljedomstolen.

Om skiljedomstol märker, att under löpning något till-
drager sig, som strider mot detta reglemente, skall den, även
om saken ej till densamma hanskjutits, upptaga den till pröv-
ning.

Finlands Ridförbunds styrelses på platsen befintliga rep-
resentant skall underrättas, om skiljedomstolen upptager en
sak till prövning.

Skiljedomstolen avgör målet i överensstämmelse med
detta reglemente, ombesörjer, att dess fattade beslut snarast
tillställes parterna och bevarar deras kvitton å emottagandet.

Finner skiljedomstolen, att utslaget borde lyda på uteslu-
tande från deltagande i löpningar även å andra banor eller
för längre tid än till årets slut, skall frågan likväl hanskju-
tas till högre skiljedomstolens avgörande.

Protokoll över handläggning av samtliga mål skall jämte
av lägre skiljedomstolen fällda utslag genom vederbörande
organisations styrelse utan omgång tillställas Finlands Rid-
förbunds styrelse. Utslagen meddelas samtliga Finlands Rid-
förbund underlydande organisationer.

Den, som hanskjuter en fråga till lägre skiljedomstol
äger endast med skiljedomstolens medgivande och sedan ev.
motpart blivit hörd taga tillbaka sin ansökan.
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Part, som tager tillbaka sin klagan, är skyldig ikläda sig
med klagan förenade kostnader och äger ej ånyo upptaga
densamma.

Har en person enligt lägre skiljedomstols mening ingivit
en obefogad klagan, kall lägre skiljedomstolen döma honom
till plikt intill Fmk. 1000: -.

§ 11.
Stridigheter rörande alla på kapplöpningsbanan under

löpningarnas avhållande inträffande händelser, som angå
dessa, ävensom beträffande försäljningslöpningar samt andra
i samband med offentliga löpningar avhållna tävlingar så-
som jaktlopp etc. avgöres definitivt av lägre skiljedomstolen.

Beträffande övriga frågor kan över denna skiljedomstols
utslag klagan föras hos den Högre skiljedomstolen; dock
skall sådant klagomål inlämnas senast två veckor efter emot-
tagandet av den lägre skiljedomstolens utslag och insändas
genom organisationens styrelse. Efter denna tids förlopp kan
klagan icke föras.

Efter den lägre skiljedomstolens medgivande kan även
dess utslag beträffande på kapplöpningsbanan under löpnin-
garnas avhållande inträffade händelser hanskjutas till högre
skiljedomstol.

§ 12,

Av lägre skiljedomstol fällt utslag beträffande frågor,
som av densamma definitivt avgjorts, träder omedelbart i
kraft; utslag beträffande övriga frågor vinna laga kraft först
två veckor efter sedan beslutet blivit parterna meddelat,
därest klagan enligt § 11 under denna tid ej anförts.

Är sådan klagan inlämnad, upphäves utslaget utan vi-
dare.

Lydde domen på betalning eller återlämnande av en viss
penningsumma eller ett pris, skall detta omedelbart depone-
ras hos organisationens styrelse, till dess domen vunnit laga
kraft eller, därest klagan enligt § 11 anförts, högre skilje-
domstolens utslag fallit. Så längre beloppet icke är depone-
rat är hästägaren och hans hästar uteslutna från deltagande
i offentliga löpningar i Finland.
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Den högre skiljedomstolen.

§ 13.

§ 14.

§ 15.

Lydde domen på personers eller hästars uteslutande från
deltagande i löpningar eller har skiljedomstolen hanskjutit
frågan om uteslutning till högre skiljedomstolen, kunna ifrå-
gavarande personer och hästar, till dess frågan kommit till
slutligt avgörande, få deltaga i löpningarna; dock skola de
pris, som under tiden till äventyrs av dem vinnas, tills vidare
förbliva i de särskilda organisationernas förvar, d.v.s. ifråga-
varande personer och hästar äro under protest. Meddelande
härom skall genom Finlands Ridförbunds styrelse delgivas
detsamma underlydande organisationer. Bekräftas domen i
den högre instansen, betraktas dessa hästar såsom diskvalifi-
cerade och vinsterna tillfalla de därnäst kommande hästarna
o.s.v.

En persons definitiva uteslutande från deltagande i kapp-
löppningar har till följd, att alla hans anmälningar ut-
strykas.

Den högre skiljedomstolen utgöres av Finlands Ridför-
bunds styrelse.

Alla frågor, som på grund av § 11 hanskjutas till den
högre skiljedomstolen, skola från organisationens styrelse
översändas till den högre skiljedomstolens sekreterare och
åtföljas av en särskild berättelse om tilldragelsen.

Såväl inför den lägre som inför den högre skiljedomsto-
len hava parterna att själva ombesörja anskaffande och in-
lämnande av bevis. Den högre skiljedomstolen är likväl obe-
taget att, om den så finner skäligt, infordra en närmare för-
klaring av de särskilda organisationerna eller, om en sådan
förklaring varit utsatt att inom viss tid inlämnas och denna
tid ännu icke förflutit, genom organisationen låta anmoda
parterna avgiva ytterligare förklaring eller anskaffa ytterli-
gare bevis.
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§ 16.
Den högre skiljedomstolen åligger att fälla dom i till

densamma hanskjutna frågor.
Mot denna dom må talan ej föras.
Varken den högre eller den lägre skildedomstolen behö-

ver motivera sitt beslut.
Av högre skiljedomstolen fällda utslag delgivas samtliga

Finlands Ridförbund underlydande organisationer.

Kapplöpningspropositioner.
§ 17.

Vid anmälan till offentlig löpning äro såväl den, som
utfärdat propositionen (proponenten), som de, vilka anmält
hästar till löpningen, underkastade icke blott propositionens
utan även detta reglementes bestämmelser.

Samtliga offentliga löpningar ridas i uniform eller
jockeydräkt. Vid hinderlöpningar är bärandet av hård hu-
vudbonad, s.k. skyddshjälm, obligatoriskt.

Samtliga propositioner skola, för att vara giltiga, god-
kännas av Finlands Ridförbunds styrelse och offentliggöras i
Finlands Ridförbunds meddelanden (Kalender).

De skola av vederbörande organisation insändas till
granskning senast två månader innan löpningarna äro av-
sedda att äga rum.

I undantagsfall kan Finlands Ridförbunds styrelse efter
skälig prövning medgiva avvikelse från denna tidsbestäm-
melse.

§ 18.

a) ort och tid för löpningen,
b) pris,

Propositionerna, som avfattas skriftligt, måste vara
noggranna och fullständiga samt bland annat innehålla:

c) bestämmelser om insatser och forfeits,
d) kvalifikation för deltagande i löpningen,
e) löpningens beskaffenhet och banans längd,
f) viktbestämmelser,
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g) anmälningstiden,
h) proponentens underskrift.

§ 19.

Är propositionen ofullständig i något av dessa avseenden,
är den ej giltig förrän den av proponenten förfullständigats.

Om propositionen icke innehåller några viktbestämmel-
ser, gäller detta reglementes vikttabeller, se Bil. I.

Oavsett om proposition innehåller viktbestämmelse eller
om reglementets vikttabell är gällande, tillämpas nedanstå-
ende allmänna viktbestämmelser, såvida annat icke uttryck-
ligen angives i propositionen.

I alla löpningar, som äro öppna för importerade hästar
(med undantag av handicaps och sådana löpningar, som
uteslutande äro öppna för inhemska hästar) erhålla in-
hemska, samt i inhemsk avels-stambok intagna hästar minst
4 kg. lättnad, därest till löpningen någon importerad häst är
anmäld. Denna lättnad gäller dock icke importerade i in-
hemsk stambok intagna fullblodshästar.

I slätlöpningar för inhemska hästar (med undantag av
handicaps) erhålla ston och vallaeker 1 l/2 kg. lättnad.

Halvblodshästar böra i löpningar,'där fullblodshästar
äro berättigade deltaga och viktlättnad för halvblodshästar
finnes, erhålla en viktlättnad av minst 3 kg.

Skulle före löpningen tvivel uppstå angående hur propo-
sitionen bör uppfattas, så avgör lägre skiljedomstolen, hur
den skall uttydas. Framgår proponentens mening av ordaly-
delsen, bör denna läggas till grund för avgörandet.

Handicap är en löpning, till vilken de vikter, vilka av
hästarna skola bäras i löpningen, inom viss i propositionen
fastställd tid bestämmas av en därtill utsedd person, vilken
av Finlands Ridförbunds styrelse godkänts som handicaper.

Handicaperns åliggande är att på grund av det omdöme
han bildat sig om de anmälda hästarnas relativa duglighet
bestämma vikterna så, att han i möjligaste mån utjämnar de-
ras utsikter till seger i löpningen.

Vid anmälningen inbetalas den angivna lägsta forfeit-
summan (se § 78). Vikterna kungöras i regel 10 dagar efter
anmälningstidens utgång.
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Förekommer ett högre forfeit, är inbetalandet på härför
utsatt dag (vanligen 4 dagar efter vikternas kungörande) av
skillnaden mellan detta och det lägre att betrakta som en
förklaring, att vikten antages. Inbetalas icke å utsatt dag den
högre forfeiten, strykes hästen ur löpningen. Inbetalas den
högre forfeiten redan vid anmälningstidens utgång, äger
hästägaren, — därest han vid den för viktens antagande fast-
ställda tidpunkten förklarar sig icke antaga vikten — att av
organisationen återfå skillnaden mellan den högre och den
lägre forfeiten.

I handicaps gälla icke för vissa kategorier hästar och ryt-
tare föreskrivna generella viktlättnader (jfr. §§ 18 och 87).

§ 20.
Beträffande löpningar för olika kategorier av hästar gälla

förutom de bestämmelser som av Finlands Ridförbunds
styrelse särskilt utfärdas, nedanstående:

Löpningar för 2-åriga hästar få icke äga rum före den 1
juli. Maximidistans 800 meter.

Löpningar för 2-åriga och äldre hästar tillsamman icke
före den 1 september. Maximidistans 1000 meter.

En i finsk ägo varande 2-åring, som segrat, och som un-
der året startat mer än 5 gånger, uteslutes från vidare delta-
gande i löpningar i Finland under samma år.

Ingen häst må deltaga i häcklöpning före september må-
nad det år, under vilket den uppnår 3 års ålder, och icke i
steeple-chase förrän efter uppnådda 4 år.

I häcklöpning skall distansen vara minst 2.400 meter; i
steeple-chase minst 3.000 meter. Hindrens antal skall vara
minst ett för varje påbörjad distans av 350 meter; i steeple-
chase skall minst hälften utgöras av fasta hinder, varjämte
minst en grav skall förekomma; vid jaktlopp skall upplop-
pet (slutspurten) vara minst 500 m., i övrigt gäller vid jakt-
lopp vad om vid steeple-chase är stadgat.

Höjden på fast del av konstgjord häck skall vara i häck-
löpning minst 0.6 m. i steeple-chase 0.8—0.9 m. från marken.
Fast del av övriga höjdhinder skall hava en höjd av minst
0.9 m. Under särskilda förhållanden må avvikelse från ovan



14

Löpningar uppdelade i s.k. heats tillåtas icke.

§ 21.

§ 22.

§ 23.

§ 24.

§ 25.

givna bestämmelser (dock icke beträffande hindrens antal)
göras.

Återtagande eller ändring i någon väsentlig del av en pro-
position kan icke vidtagas utan proponentens och alla täv-
landes medgivande, för så vitt propositionen i detta avseende
icke innehåller något förbehåll.

Organisationens styrelse är dock berättigad att i händelse
av oövervinnerliga svårigheter, uppskjuta löpningarna inom
en tidrymd av en vecka. Ett längre uppskov må icke göras
utan alla kvarstående tävlandes medgivande. Om detta med-
givande icke kan erhållas, skola vid den sjunde dagens ut-
gång alla kvarstående förbindelser vara ogiltiga mot återbe-
talande av insatser eller forfeits, för såvitt icke propositionen
i detta avseende innehåller något förbehåll.

Hästars kvalifikation för kapplöpningar.

En hästs ålder räknas från den 1 januari det kalenderår,
varunder han är född.

För att en häst skall vara berättigad att deltaga i offentlig
löpning fordras, att han skall vara införd i ett av Finlands
Ridförbunds register, inregistrerad, enligt i reglementet för
inregistrering givna bestämmelser.

Såsom inhemsk kan blott den häst kvalificeras, som är in-
förd i ett av Finlands Ridförbunds register för inhemska häs-
tar. Varje annan häst kvalificeras som importerad.

Såsom halvblod, med avseende på deltagande i löpning,
kan blott den häst kvalificeras, som är införd i Finlands
Ridförbunds register för halvblodshästar.
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§ 26.
Den kvalifikation en häst en gång erhållit enligt §§24 el-

ler 25 fortfar därefter att vara gällande för all framtid.

§ 27.
Då en hästs deltagande i löpning eller den vikt han skall

bära är beroende av föregående prestationer, fästes endast
avseende vid deltagande i offentliga löpningar (I § 2) vare
sig å inhemska eller utländska banor.

Vid kvalifikation för deltagande i eller vid vikters beräk-
nande vid slätlöpning tages hänsyn endast till föregående
deltagande i slätlöpningar; motsvarande beräkningsgrund
tillämpas vid hinderlöpningar; allt såvida ej i propositionen
uttryckligen annorlunda bestämmes.

§ 28.
Vid beräknande av storleken av ett vunnet pris förfares

på följande sätt:
Till det utsatta priset läggas vederbörande häst ev. till-

kommande insatser och forfeits och från denna summa av-
drages egen insats. Däremot frånräknas icke andra avgifter,
såsom avgifter till kapplöpningsbanan, banprocent av priset
etc. etc.

Skall beräkning göras över utav en häst vunnen summa,
beräknas på ovan nämnt sätt varje vunnet pris, varefter alla
vinsterna läggas tillsammans.

Vid beräkning av hästars, ryttares eller hästägares vinster
på utländska kapplöpningsbanor räknas kurs efter gällande
guldparitet, såvida ej Finlands Ridförbunds styrelse i
särskilda fall bestämmer annorlunda.

Anmälningar.

§ 29.
Anmälningar skola vara underskrivna av hästägaren eller

hans befullmäktigade ombud, vilken därmed underkastat sig
detta reglementes bestämmelser.
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§ 30.

§ 31.

Insats eller, där forfeits (se § 78) finnes, det lägsta for-
feitbeloppet måste åtfölja anmälnirgen och hela insatsen
vara inbetald hos den person, som av organisationen blivit
utsedd att emottaga insatserna, innan ryttaren vägt ut före
löpningen, emedan i annat fall underskriften eller anmälnin-
gen kan förklaras ogiltig. Gillas anmälningen det oaktat,
ansvarar organisationen för de bristande penningarna.

Om för en löpning ett lägre och ett högre slag av forfeit
äro fastställda, måste den högre forfeiten inbetalas före ut-
gången av den tid, för vilken den lägre forfeiten gäller; i
motsatt fall antages att den ifrågavarande hästen utgår ur
löpningen.

Alla anmälningar skola den bestämda dagen senast kl. 6
e.m. skriftligen eller per telegraf inkomma till den adress,
som är utsatt i proposition för den händelse icke på annat
sätt är i propositionen bestämt.

Telegrafisk anmälan är bindande och skall inom 48 tim-
mar skriftligen bekräftas.

För sent inkommen anmälning kan dock av vederbörande
sekreterare godkännas för det fall, att denne blivit övertygad
om att förseningen berott uteslutande på oregelmässig post-
eller telegrafförbindelse.

Vid anmälning till kapplöpning skall hästens namn, färg,
kön, ålder, härkomst, tränare och om möjligt uppfödare upp-
givas. Därjämte uppgives, om så ske kan, ryttarens namn
och klädsel samt den vikt hästen skall bära. Ofullständig an-
mälan kan av sekreteraren förklaras ogiltig.

Är någon ur de i anmälan lämnade uppgifterna oriktig,
ålägges den, som underskrivit anmälan en plikt på Fmk 200.

För häst, vars inregistrering offentliggjorts, behöver en-
dast namn och inregistreringsnummer uppgivas. Användes
jockeydräkt, och äro hästägarens färger inregistrerade och
offentliggjorda, behöver klädseln ej angivas.

Den, som har anmält till eller underskrivit en löpning, kan
icke sedermera återtaga sin underskrift. Ej heller kan efter
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anmälningstidens utgång anmälning ändras utan samtliga
tävlandes medgivande.

§ 32.
En gjord anmälning förblir gällande även efter anmäla-

rens död.
§ 33.

För att kunna anmälas i en löpning skall en häst, enligt
propositionen för ifrågavarande löpning, vara kvalificerad
att deltaga i densamma. Detsamma gäller vid utgången av
varje ny anmälningstermin (erläggande av 2 eller 3 insats
eller forfeit) för löpningen.

Hästägare äro skyldiga att vid varje tillfälle svara för
sina hästars identitet och kvalifikation.

Om till en löpning skall anmälas avkomman av ett sto,
innan denna avkomma ännu är född, och det skulle visa sig,
att stoet går gäll, att det fölar före 1 januari eller att fölet är
dödfött, betraktas sådan anmälan som annulerad, så framt
meddelande härom tillsändes proponenten inom i propositio-
nen fastställd tid. Om stoet fött tvillingar, skall anmälaren
inom samma tid anmäla, för vilket" av fölen anmälan skall
gälla.

Förfaringssätt vid otydliga eller falska
anmälningar och protester.

§ 34.
Har en häst blivit anmäld utan att de föreskrifter iaktta-

gits, som detta reglemente innehåller, eller är den av andra
orsaker icke berättigad till tävlan, tillätes den icke deltaga i
löpningen.

Protest mot en häst eller ryttare med anledning av bris-
tande kvalifikation för deltagande eller felaktig vikt kan in-
läggas av:

För densamma inbetalda insatser eller forfeits kunna ej
återfordras.

§ 35

2
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§ 36.

a) var och en av de i löpningen deltagande hästarnas
ägare, tränare eller ryttare,

b) de för varje särskild bana enligt § 3 utsedda funktio-
närerna,

c) Finlands Ridförbunds sekreterare eller i dennes från-
varo annan av Finlands Ridförbunds styrelse utsedd repre-
sentant (se § 5).

I första fallet åligger det den, som avgiver protesten, att
anföra bevis för sitt påstående.

I senare fallen åligger det hästägaren eller ryttaren att
anföra bevis för kvalifikationen eller för riktigheten av bu-
ren vikt.

Kan på stående fot bevisas, att hästen eller ryttaren icke
har rätt att deltaga i den ifrågavarande löpningen, får han
icke starta.

Kan det däremot icke genast bevisas, må häst eller ryttare
väl deltaga i löpningen, men i händelse han erhåller pris,
skola pris och insatser bevaras av organisationen intill dess
klaganden bevisat riktigheten av sitt påstående eller den an-
klagade bevisat dess oriktighet.

Kan klaganden (enligt a) eller den anklagade (enligt b
och c) icke inom fyra veckor, från kapplöpningsdagen räk-
nat, inkomma med sådant bevis, så är protesten ogiltig, om
den varit gjord enligt a) men berättigad, om den varit gjord
enligt b) eller c).

Protester mot en hästs eller en ryttares kvalifikation
kunna av i § 35 nämnda personer inläggas även sedan ett
pris blivit utbetalt. Rätt att inlägga dylik protest upphör
fyra veckor efter vederbörande löpning.

Blir protesten godkänd, skall den, som erhållit priset ge-
nast återlämna det till vederbörande organisation. Sker
detta icke inom sex veckor efter därom mottagen anmodan,
träffas den försumlige av straffbestämmelser enligt § 79.

Det återlämnade priset skall därefter utbetalas till den
därtill verkligt berättigade, så snart utslaget i saken enligt
detta reglemente vunnit laga kraft.
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§ 37
Protest för korsning, påridning eller dylik otillbörlig

handling, som ev. förekommer under en löpning, kan endast
inläggas av den förfördelade hästens ägare, tränare eller ryt-
tare.

Protest för att häst gått oriktig bana eller dylikt kan in-
läggas av samtliga i löpningen deltagande hästars ägare, trä-
nare eller ryttare.

I båda dessa fall skall protesten inom 10 minuter sedan
segraren blivit vägd efter löpningen avgivas till vågkontrol-
lanten, undantagandes för det fall, att skiljedomstolen är
övertygad om, att det på grund av särskilda omständigheter
varit omöjligt att iakttaga denna tid.

§ 38.
I försäljningslöpningar skola ev. protester av alla slag

inläggas inom 10 minuter sedan segraren blivit vägd efter
löpningen, och avgöras de definitivt av lägre skiljedomstolen,
före vars domslut ingen försäljning må äga rum.

§ 39.
Anmälan eller protest rörande andra än i §§ 37 och 38

angivna fall kan inlämnas senast fyra veckor efter veder-
börande löpning.

För anmälan rörande i § 79 nämnda fall finnes dock in-
gen tidsbegränsning, och insändes sådan direkt till högre
skiljedomstolens sekreterare (Finlands Ridförbunds sekre-
terare).

§ 40
Även om protest blivit inlagd, är dock löpningens ursprung-

liga resultat det avgörande för i löpningen deltagande ryttare
och hästars kvalifikation m.m. för sådana andra löpningar,
som avhållas innan lägre skiljedomstolens utslag vunnit laga
kraft eller, därest klagan enligt § 11 anförts, högre skilje-
domstolens utslag fallit.

Oavsett om det ursprungliga resultatet bliver gällande el-
ler protesten godkännes, bäras dock under denna tid av löp-
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§ 41

§ 42.

Tillerkännande av pris.
§ 43.

§ 44.

ningen ifråga förorsakade extra vikter såväl av de hästar
som enligt det urspungliga resultat skulle burit dylika som
av dem, vilka, därest protesten godkänts, skulle hava burit
dylika.

Protest skall vara skriftlig och alltid, utom då den inläg-
ges av i § 35 b) och c) nämnda personer, åtföljas av Fmk
200: — såsom säkerhet för ev. plikt vilken tillfaller organisa-
tionens kassa, om protesten befinnes obefogad.

Är protest emot en hästs deltagande inlagd först sedan
ryttaren vägt ut till löpningen, är hela insatsen förfallen.

Bliver hästägare, tränare eller ryttare förvunnen att hava
låtit en häst tävla, som därtill icke varit kvalificerad, eller
att hava låtit en häst tävla med oriktig vikt och den däröver
inledda undersökningen giver vid handen, att detta skett emot
bättre vetande och i bedräglig avsikt, så skall, förutom annat
i vanlig ordning tillkommande straff, den skyldige för alltid
uteslutas från deltagande i löpningar på alla de banor, där
detta reglemente gäller.

Den häst, vilkens huvud först passerat mållinjen (se
§50) är segrare, och den, som kommer därnäst, andra häst
o. s. v.

Om i en löpning två eller flera hästar passera målet sam-
tidigt, så att domaren icke kan avgöra vem som är segrare,
kallas detta död löpning, och skola ägarna till dessa hästar
dela de vederbörande hästar tillkommande penningeprisen.

Var och en av dessa hästar betraktas vid beräkning av
extravikt m. m. för andra löpningar såsom segrare, men bär
dylik vikt endast för det belopp, han verkligen erhållit.
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På motsvarande sätt förfares om två eller flera hästar
löpa död löpning om andra eller tredje pris o. s. v.

Om hederspris anordnas lottdragning genom organisatio-
nens styrelse.

§ 45.
Infinner sig till en löpning endast en häst, är denne, för

erhållande av pris, skyldig att vid för löpningen bestämd tid
gå över banan i fastställd riktning under iakttagande av i §
47 givna bestämmelser.

§ 46.
Vid alla tillfällen, då ägaren till en såsom segrare inkom-

men häst av någon orsak förklaras icke vara berättigad till
priset eller insatsernas erhållande, tillfaller det för första
hästen fastställda priset den häst, vilken inkommer som
andra häst i löpningen. Var något pris bestämt för andra
hästen, övergår det till den tredje o. s. v.

Om en häst på grund av vad som tilldragit sig under en
löpning diskvalificeras för första eller andra pris, kan iråga-
varande häst dock tilldelas andra eller tredje pris, så framt
det varit påtagligt, att den under alla förhållanden skulle
kommit in på resp. andra eller tredje plats.

§ 47.
Under alla omständigheter utdelas prisen endast då ba-

nan tillryggalägges med en genomsnittshastighet av minst
400 m. i minuten.

§ 48.
Om ingen är berättigad att erhålla de för andra eller föl-

jande hästar bestämda prisen, skola dessa, om intet annor-
lunda är uttryckligen i propositionen bestämt, återgå till den,
som lämnat dessa pris.

§ 49.
Om alla ryttare i en löpning ridit med oriktig vikt eller

ridit felaktig bana, skall löpningen ridas om efter samma
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§ 50.

Beräkning av banans längd.

§ 51.

dags sista löpning, om en av deltagarna det fordrar. I denna
löpning kunna dock endast de hästar deltaga, som startat i
den första löpningen.

Hästarna skola bära samma vikt, som de borde hava bu-
rit i den ursprungliga löpningen, men kan annan ryttare av
skiljedomstolen tillåtas starta om laga förfall förefinnes.

Målet bör lämpligast vara på följande sätt anordnat

Framför domarnas plats D, som är inhägnad, är en vit-
målad stång, och mitt emot på andra sidan av banan är en
plankvägg målad i svart och vitt, i likhet med ritningen.
Bredden på denna plankvägg kan efter omständigheterna
minskas. Målet är den linje, som tankes dragen mellan
punkterna a och b, då hästarna komma i den riktning, som
pilen angiver.

Banans längd beräknas i metermått och skall stå angiven
på startpålen.

Banans längd uppmätas på två meters avstånd från inner-
kanten.



23

Vägning och viktbestämmelser.

§ 52.
I den vikt, som hästen skall bära, medräknas utom ryt-

taren själv även sadel med tillbehör.
Betseltyget, d. v. s. huvudstycke, bett och tyglar, ävensom

spö, hästskor, nummertäcken och s. k. blinkers e. d. få var-
ken före eller efter löpningen medräknas vid vagningen.
Förbygel jämte martingal räknas ej som betseltyg.

Vikten beräknas i hela eller halva kilogram.

§ 53.
Rytaren skall vägas ut på vågplatsen före starten och

äger därvid lottdragning om startnummer (se § 57) rum.
Vid vågen skall finnas anslaget, när invagningen till varje
löpning tager sin början, och när densamma skall vara av-
slutad.

Hästägaren eller hans ombud är ansvarig för att hans
häst bär den rätta vikten.

Häst, som startar under för låg vikt diskvalificeras.
Sedan en ryttare vägt ut, får han ej utan giltig anledning

draga sig tillbaka. Kan giltig anledning ej anföras, botar
han Fmk 1000: — till vederbörande organisation.

Om en ryttare, som vägt ut, av sjukdom eller olyckshän-
delse blivit hindrad att rida, kan annan ryttare efter anhållan
hos skiljedomstolen få väga ut i hans ställe, dock med villkor
att härigenom något otillbörligt långt dröjsmål ej uppstår.

Efter varje löpnings slut måste varje ryttare, som gör an-
språk på pris, genast rida till vågen för att låta väga in sig.
Samtliga i löpningen deltagande ryttare äro dessutom skyl-
diga att väga in, ifall sådan vägning begäres av skiljedom-
stolen.

I en löpning, där flera hästar, tillhöriga, eller delvis till-
höriga samma ägare, starta, måste alla dessas ryttare, såvida
ej skiljedomstolen medgiver undantag härifrån, väga in ef-
ter löpningen; i annat fall skola samtliga dessa hästar dis-
kvalificeras.
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§ 54.

§ 55.

Den som försummar denna vägning, förlorar allt anspråk
på erhållande av pris. Samma är förhållandet, om ryttaren
vid invägningen förlorat mer än 1 kg. av den vikt, varmed
han blivit utvägd. Felas mer än 3 1/2 kg. därav, kan ryttaren
för längre eller kortare tid uteslutas från de banor, där detta
reglemente gäller.

Om en häst bär mer än 1 kg. utöver den honom tillkom-
mande vikten, så är detta visserligen tillåtet, men skall sådant
anmälas vid vagningen före löpningen; i annat fall kan
hästen diskvalificeras.

Anträffas vid vagningen efter löpningen en övervikt av
mer än 3 kg. över den vikt varmed hästen blivit utvägd, kan
han likaledes diskvalificeras, undantagandes i det fall varom
§ 74 handlar.

Bliver längre fram, d. v. s. senare än invägningen efter
löpningen, bekant, att en häst vid någon löpning burit annan
vikt, är den ryttaren blivit utvägd med, så är detta utan in-
verkan på hans kvalifikation att erhålla pris för den ifråga-
varande löpningen.

Om en häst efter löpningen skulle vara halt, må ryttaren
sitta av och leda in honom.

Skulle en ryttare på grund av olyckshändelse vara för-
hindrad att rida till vågen, får han låta föra eller bära sig
dit.

Om samtliga ryttare, som skola rida i en löpning, be-
gära en sänkning av viktskalan för ifrågavarande löpning, så
kan en dylik sänkning medgivas av lägre skiljedomstolen.
Skriftlig begäran härom, undertecknad av samtliga deltagare,
skall inlämnas till sekreteraren minst 15 minuter innan vå-
gen öppnas för ifrågavarande löpning.

Minsta sänkning, som i detta fall kan ifrågakomma, är 2
kg. och skall sänkning ske med hela kg.
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Avridning (start)

§ 56.

Den för varje särskild löpning bestämda starttiden fast-
ställes och kungöres före löpningarna.

Ryttarna infinna sig vid utsatt tid på föreskriven sam-
lingsplats och rida därifrån förbi domaren till startplatsen.

Den, som ej ställer sig detta till efterrättelse, gör sig för-
fallen till en plikt av Fmk 200: —, som tillfaller organisa-
tionens kassa.

Domaren kan dock tillåta, att en ryttare rider direkt till
starten eller eventuellt sitter upp först där. I varje fall skall
hästen å utsatt tid befinna sig å föreskriven samlingsplats
samt på vägen till starten föras förbi domaren.

Vid startplatsen skall startern uppropa ryttarna i den ord-
ning lottdragningen om startplatsen angiver. Uppropad ryt-
tare träder i och med att han svarar under starterns befäl och
anses hava startat i löpningen.

§ 57.

Startern ordnar ryttarna på ett led på lämpligt avstånd
bakom startplatsen. Ordnandet sker i regel — och skall,
därest någon ryttare så fordrar, ske — så, att den, som dragit
lägsta startnummer (jfr. § 53), placeras vid banans inner-
kant och de övriga i nummerordning från denne räknat.
Startern är dock berättigad att sätta ondsinta eller särskilt
oroliga hästar, eller ryttare, som störa ordningen, utanför
eller bakom de andra.

Starten sker från stället eller från skritt.
Det är förbjudet för en ryttare att sätta sin häst i trav

eller galopp, eller att försöka starta innan startern givit tec-
ken till avridning.

Det är tillåtet att ryttaren vid starten låter biträda sig av
en man till fots, som för hästen.

Startern avgör allena och definitivt över avridningens
riktighet.
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§ 58.

§ 59.

§ 60.

§ 61.

Vid start med flagga gives tecken till avridning genom
flaggans fällande, vilket bör ske innan hästarna hava passe-
rat startpålen.

Vid slätlöpningar skola alltid två flaggor användas, en
av startern och en av hans medhjälpare, 150 meter framför
startplatsen. Medhjälparen håller sin vita flagga uppe lik-
som startern, till dess att denne genom att fälla sin flagga gi-
ver tecken till start, då medhjälparens flagga även fälles, var-
efter starten är oåterkallelig.

Vid start med startmaskin går som tecken till avridning
bandet upp (ev. åt sidan).

Det är förbjudet för en ryttare att rida på eller att vid-
röra bandet.

Har bandet gått upp, utan att startern avsett start, kallas
ryttarna tillbaka genom en vit stoppflagga (placerad ungefär
150 meter framför startmaskinen), vilken höjes på av star-
tern med annan flagga givet tecken.

Varje ryttare, som ej genast efterkommer startens tillsä-
gelse eller försöker att i starten vinna ett otillbörligt för-
språng, skall av startern anmälas till lägre skiljedomstolen.
Denna äger befogenhet att för längre eller kortare tid (dock
högst intill årets utgång) utesluta ryttare, som gjort sig skyl-
dig till förseelse enligt ovan, från deltagande i av organisa-
tionen i fråga anordnade löpningar. Jockeys kunna även av
lägre skiljedomstolen ådömas böter från Fmk 500: — till
Fmk 2000: —. Vid fall av svårare förseelse göres anmälan
till högre skiljedomstolen, som äger befogenhet att för längre
eller kortare tid eller för alltid utesluta ryttare från deltagan-
de i löpningar på samtliga banor, där detta reglemente gäller.

På fastställd tid, dock icke förr än 15 minuter från slutad
invägning efter den sist avslutade löpningen kan startern låta
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avrida till nästa löpning, utan att behöva vänta på de felande
ryttarna.

45 minuter efter ovannämnda invägning måste han låta
avridningen äga rum, om så begäres utav någon av de täv-
lande hästarnas ägare, tränare eller ryttare.

t

Föreskrifter för löpningen
§ 62

Varje i en löpning deltagande häst skall, så länge den
icke är bestämt slagen, ridas för att vinna.

En ryttare är ej skyldig rida ut sin häst för andra eller
tredje plats, men äger dock ej rättighet på upploppet avstå
från en plats, som han utan strid kan behålla.

Ryttare, som gjort sig skyldig till förseelse enligt denna §,
kan av lägre — respektive högre — skiljedomstolen ådömas
straff i enlighet med bestämmelserna i § 60.

§ 63.
Ingående av kompromiss, som har inflytande på löpnin-

gens resultat, är förbjudet. Hästägare, tränare eller ryttare,
som bryter häremot, skall jämte alla dem tillhöriga hästar
för minst ett år uteslutas från alla banor, där detta regle-
mente gäller.

§ 64.
Hästägare eller tränare, som bliver förvunnen att hava

givit en ryttare order att icke vinna, skall förbjudas tillträde
för sig samt för honom tillhöriga eller av honom tränade
hästar till alla banor, där detta reglemente gäller för viss tid
eller för alltid.

§ 65.
Deltaga i en löpning två eller flera hästar tillhöriga

samma ägare, så skall ägaren vid utvägningen till vågkont-
rollanten anmäla, vilkendera hästen som är avsedd att vinna,
varefter detta öppet och skriftligen Ikungöres. Om så icke
sker, skola hästarna löpa på sin merit, varmed menas att de
skola i löpningen ridas som om de tillhörde olika ägare.
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§ 66.

§ 67.

§ 68.

§ 69.

Har en hästägare, vilken har två eller flera hästar, som
deltaga i samma löpning, anmält sig vilja vinna med den
ena av dem, må ryttare på annan stallet tillhörig häst dock
ej förhålla denna till fördel för någon annan, än för den,
som förklarats skola vinna, utan skall i så fall rida för att

vinna.

Banans innerkant bör tydligt utstakas med minst två me-
ter höga flaggor eller stänger. De flaggor, som skola läm-
nas till höger, skola hava en annan färg än de, som skola
lämnas till vänster.

I ordet flagga eller flaggstång inbegripes i det följande
även dessa stänger.

Ett hinders båda ändpunkter skola betecknas med flaggor
av olika färg, och skola dessa båda respekteras.

Före löpningarnas början skall banan officiellt visas de
tävlande.

Innan banan officiellt visas för de tävlande skall den
vara utstakad enligt §§66 och 67, därefter får inga föränd-
ringar med banan eller hindren göras av någon annan än
den, som haft i uppdrag att officiellt visa banan, och av
denne ej heller med mindre än att alla de medtävlande för-
klara sig ense därom.

Sedan hinderbanan blivit utstakad med flaggor, får ett
hinder endast tagas efter av vederbörande organisation sär-
skilt lämnat tillstånd.

Bryter någon häremot eller om någon av de tävlande an-
tingen själv eller genom någon annan vidtager några för-
ändringar beträffande banan eller hindren, kan han av skil-
jedomstolen åläggas att bota intill Fmk 2000: — och från-
kännas varje pris i löpningen. Böterna tillfalla vederbörande
organisation.
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§ 70.
Om en flaggstång, sedan banan blivit officiellt visad,

faller och icke ånyo reses, innan ryttarna under löpningen nå
ifrågavarande ställe, så betraktas flaggstången, som om den
icke funnes, även om den markerar ett hinder. Om flagg-
stången däremot under själva löpningen vältes, brytes eller
på något annat sätt avlägsnas av någon av deltagarna i löp-
ningen, så är den punkt, där flaggstången stod, bestämmande
för banan.

§ 71

Häst, som passerat en flagga på-någön annan än den före-
skrivna sidan, är diskvalificerad, såvida han icke återföres
till banan, så att samma flagga passeras på riktig sida.

§ 72.

Under löpningen har varje ryttare, blott han icke korsar
eller tränger, rätt att välja den väg, som för honom kortaste
och bästa vägen till målet.

Efter det sista svängen passerats och ryttarna hunnit in
på upploppslinjen, är dock ett avvikande från rak bana icke
tillåtet.

Om en ryttare under löpningen tränger en annan eller
korsar en annans väg eller på annat sätt, som är ägnat att
verka störande på annans utsikt till vinst, hindrar en annan
ryttare, kan den förstnämndes häst diskvalificeras, såväl om
det inträffade haft sin grund i hästens bristande styrbarhet
som i ryttarens vårdslösa eller illvilliga ridning.

Diskvalificeringen kan ske antingen endast till förmån
för den (de) störda hästen (hästarna) (jfr § 46, andra styc-
ket), eller ock innebära fullständig uteslutning från pris i
löpningen.

Ryttare, som gjort sig skyldig till förseelse enligt denna
§, kan av lägre — respektive högre — skiljedomstolen ådö-
mas straff i enlighet med bestämmelserna i § 60.

Diskvalificeringen kan även utsträckas till andra, samma
ägare tillhörande hästar, som deltaga i löpningen.
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§ 73.

§ 74.

§ 75.

Försäljningslöpningar.

§ 76.

Med korsning menas, när en häst från en plats bakom
eller bredvid en annan går snett framför denne, utan att en
klar hästlängd finnes mellan den framförvarandes svans och
den efterföljandes huvud. Två hästar anses gå bredvid var-
andra, då avståndet från nos till nos icke överstiger en halv
hästlängd.

Det är icke tillåtet för någon ryttare att vid hoppning
över hinder under löpningen begära hjälp av andra perso-
ner vare sig till häst eller till fots. Om dylik hjälp lämnas
och skiljedomstolen är övertygad om, att det skett på rytta-
rens anmaning eller med hans medgivande, kan hans häst
diskvalificeras.

Därest ryttaren under löpningen ofrivilligt skiljer sig
från hästen, men åter bestiger densamma, eller, om han ge-
nom fallet blir urståndsatt att fortsätta löpningen, någon an-
nan därtill kvalificerad ryttare av minst tillräcklig vikt besti-
ger hästen samt denna blir från det ställe, där ryttaren skiljt
sig från hästen, enligt reglementet riden till löpningens slut,
så skall denna häst placeras, så som han inkommer. Det är
ryttaren tillåtet att vid hästens tillvaratagande och vid upp-
sittningen låta hjälpa sig av andra personer.

Skiljedomstolen har även i de fall, som behandlas under
Föreskrifter för löpningen, samma domsrätt som tillkommer
densamma enligt § 60.

Försäljningslöpning är en löpning, efter vilken segraren
i enlighet med i propositionen bekantgjorda bestämmelser
säljes på auktion till den högst bjudande.
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Löpa två eller flera hästar död löpning, betraktas de alla
som segrare och skola alla utbjudas på auktion, men skall
deras salupris ökas med skillnaden mellan det utsatta första
priset och det pris de verkligen erhålla.

§ 77.'
Vid auktionen möjligen blivande överskott tillfaller or-

ganisationens kassa, om icke annorlunda är särskilt i propo-
sitionen bestämt.

Belopp, som tillfaller en häst vid auktion efter en för-
säljningslöpning, medräknas icke vid beräkning av extravikt
m. m.

På begäran skola lindor m. m. borttagas från en häst,
som efter en försäljningslöpning bortauktioneras.

Hästen säljes i det skick, vari han vid auktionstillfället
befinner sig.

För hästen möjligen gjorda anmälningar övergå i och
med köpet till den nye ägaren.

Varje häst, som deltagit i en försäljningslöpning, skall
förbliva på sadelplatsen minst en halv timme efter det segra-
ren vägt in.

Insatser och forfeits.

§ 78.
Insats är den penningsumma, som skall betalas för varje

häst för att giva honom rättighet att deltaga i en löpning.
Forfeit (förfall) är den penningsumma, som skall beta-

las för varje till en löpning anmäld häst, som ej deltager i
denna.

P. o. p. (play or play) betyder att insats och forfeit ut-

göra samma belopp.
Sedan ryttaren vägt ut, får forfeit ej längre anmälas, utan

skall då hela insatsen betalas, antingen hästen löper eller ej.
Om alla hästarna tillbakadragas ur en löpning, tillfalla

insatser och forfeits organisationens kassa.
Kapplöpningspris, insatser och forfeits skola vara utsatta

i finska mark.
Alla betalningar skola göras i finska mark.
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Särskilda bestämmelser.

§ 79.

§ 80.

§ 81.

Hästägare, tränare eller ryttare, som förövat eller delta-
git i förövande av äreröriga eller bedrägliga handlingar, kan
uteslutas från deltagande i kapplöpningar på alla de banor,
där detta reglemente gäller, för längre eller kortare tid eller
för alltid.

Hästägare, ryttare och tränare (hästar) kunna uteslutas
från löpningar på alla banor, där detta reglemente är gällan-
de, såvida de trots varning deltaga i löpningar, som icke er-
kännas av Finlands Ridförbund.

Detsamma gäller hästar, för vilka enligt anmälan från
kapplöpningsorganisationer, resterande insatser eller forfeits
icke erlagts, även om hästen övergår i annan persons ägo.

Desslikes kan hästar tillhöriga hästägare, som uteslutits
från deltagande i travtävlingar, för längre eller kortare tid
uteslutas från deltagande i kapplöpningar.

Stalluppsyningsman eller hästskötare, som gjort sig skyl-
dig till bedrägliga handlingar, eller till opålitligt upp-
förande, kan för längre eller kortare tid eller för alltid för-
bjudas taga någon befattning med hästar, som deltaga i löp-
ningar på de banor, där detta reglemente gäller, vid risk av
diskvalificering för vederbörande häst.

Att söka höja en hästs prestationsförmåga för en löpning
genom ingivande eller insprutning under löpningsdagen av
stimulerande medel är förbjudet, likaså användande av andra
mekaniska drivmedel än spö och sporrar. Brytes häremot,
skall hästen diskvalificeras och alla i försöket delaktiga per-
soner för längre eller kortare tid uteslutas från de banor, där
detta reglemente gäller.

Försäljning och köp av inregistrerad häst skall av såväl
säljare som köpare snarast möjligt skriftligen anmälas till
Finlands Ridförbunds sekreterare, varefter försäljningen of-
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fentliggöres i Finlands Ridförbunds meddelanden (Kalen-
der).

Har häst bytt ägare sedan anmälningstiden utgått till en
löpning, i vilken han skall deltaga, och överlåtelsen ej före
löpningsdagen blivit offentliggjord, skall anmälan om köpet
snarast möjligt och i varje fall före utvägningen göras jäm-
väl till sekreteraren i den organisation, som anordnar löp-
ningen i fråga.

Har icke den nye ägaren blivit införd i programmet skall
försäljningen kungöras genom för publiken väl synliga
anslag.

Har dylik anmälan icke i rätt tid skett, är hästens anmä-
lan till löpningen ogiltig.

Har häst försålts med rätt till vinstmedel, skall detta järn-
te villkoren därför särskilt angivas vid anmälan enligt ovan.

§ 82.
Personer, vilka stå i skuld, för dem enligt detta regle-

mente ådömda böter, enligt anmälan från kapplöpningsorga-
nisation resterande insatser eller forfeits, uteslutas från del-
tagande i kapplöpningar intill dess skulderna bevisligen äro
betalda.

§ 83
Hava flera personer andel i en häst, skall till Finlands

Ridförbunds sekreterare insändas uppgift å delägarnas namn
och andelarnas storlek.

Är en häst försåld med rättighet till vinstandel eller utlå-
nad, skall detta jämte de överenskomna villkoren jämväl
skriftligen anmälas till Finlands Ridförbunds sekreterare.

För att pseudonym eller fingerat namn skall godkännas,
fordras att det skall vara anmält till Finlands Ridförbunds
styrelse, vilken inregistrerar detsamma.

Anmälan enligt ovan skall, för att häst skall kunna del-
taga i löpning, åtföljd av en avgift av Fmk 100: —, insändas
till Finlands Ridförbunds sekreterare senast samtidigt med
anmälan till löpning, i vilken hästen skall starta, varefter den
gäller till årets slut. För att fortfarande gälla skall dylik

3
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§ 84.

Färger kunna inregistreras:

§ 85.

§ 86.

anmälan — utan avgift — årligen före den 1. januari för-
nyas.

Det är icke tillåtet att begagna pseudonym eller fingerat
namn, i vilket andra personer låtit hästar deltaga i kapplöp-
ningar i Finland.

Inhemsk hästägare, som önskar låta häst deltaga i löp-
ning, där ryttaren bär jockeydräkt, skall i och för inregistre-
ring anmäla färger till Finlands Ridförbunds sekreterare.

Färgsammansättningar, som redan inregistrerats, kunna
ej väljas.

på 5 år, varvid det år inregistreringen äger rum räknas
som första år; ev. förnyelse anmäles det femte året före de-
cember månads utgång; inregistreringsavgift Fmk 100: —.

Den, som å inhemsk ägare tillhörig häst startar i ej hos
Finlands Ridförbund inregistrerade färger eller ej i för
vederbörande häst och löpning anmäld klädsel pliktar för
varje gång Fmk 100: — till vederbörande organisations
kassa.

på livstid, blott för enskilda personer; inregistreringsav-
gift Fmk 500: -.

Propositioner, anmälningar, resultat, anmälda färger,
inregistrering av hästar och övriga meddelanden, som angå
kapplöpningar och därmed sammanhängande förhållanden,
skola offentliggöras i Finlands Ridförbunds meddelanden
(Kalender).

Gentlemanryltare är varje officer av krigsmakten i Fin-
land, officerade i aktiv tjänst tillhörande utländska arméer,
medlemmar av Finlands Ridförbund underlydande organisa-
tioner samt andra personer, vilka av Finlands Ridförbunds
styrelse godkännas som gentlemanryttare. Skriftlig ansökan
därom skall vara inlämnad till Finlands Ridförbunds styrelse
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minst en vecka innan vederbörande har för avsikt deltaga i
löpning. Licens beviljas för ett år i sänder.

En ryttare må icke rida annan ägare tillhörig häst mot
en häst, i vilken han har pekuniärt intresse.

§ 87.
För att en häst skall kunna deltaga i kapplöpningar i Fin-

land fordras, att densamma skall vara tränad, antingen av en
person, som av Finlands Ridförbunds styrelse erhållit licens
som tränare, eller av en person, vilken enligt detta reglemen-
te, § 86, är gentlemanryttare eller som av Finlands Ridför-
bunds styrelse erhållit licens som gentlemanryttare. Licens
som tränare beviljas för ett år i sänder efter senast i februari
månad till Finlands Ridförbunds styrelse insänd skriftlig an-
sökan. Tränare och gentlemanryttare skola årligen senast i
februari månad till Finlands Ridförbunds sekreteriat insända
förteckning över hästar i träning. Senare förändring i trä-
ningslistan skall omedelbart anmälas.

Professionell tränare är den, som mot betalning tränar
andras hästar. Häst som tränas av professionell tränare an-
ses vara i professionell träning.

Beviljad licens som tränare medför rättighet att utbilda
lärlingar eller jockeys.

Med lärling menas person, som vid kalenderårets början
ej fyllt 22 år och som genom ett skriftligt av Finlands Rid-
förbunds styrelse godkänt kontrakt har förbundit sig till en
lärotid av minst 5 år hos en gentlemanryttare, som har vun-
nit minst 10 offentliga löpningar i Skandinavien och Estland
med hästar, som han själv tränat eller hos en tränare här i
landet, som av Finlands Ridförbund erhållit tränarlicens.

Lärling samt person, som genomgått stadgad lärotid för
lärling, kan på skriftlig ansökan före den 1. mars till Fin-
lands Ridförbunds styrelse erhålla licens som lärling resp.
jockey för ett år i sänder.

Licens som jockey eller lärling berättigar att rida på ba-
nor i Finland, där Finlands Ridförbunds reglemente är gäl-
lande.

Av Finlands Ridförbund motsvarande organisation i an-
nat land beviljad licens som jockey eller lärling äger giltig-
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Tillerkänd viktlättnad får icke användas:

b) i handicaps.

het jämväl på banor i Finland, där Finlands Ridförbunds
reglemente är gällande.

Lärlingar erhålla i alla löpningar, de rida med jockeys,
en viktlättnad av 3 Va kg., så vida de icke före årets början
vunnit 3 löpningar (matches och lärlinglopp icke medräk-
nade), samt därefter 2 kg. intill lärlingstidens utgång. I
löpningar uteslutande för lärlingar erhålla de en viktlättnad
av 2 kg. intill dess de vunnit sammanlagt 5 löpningar samt
en extra vikt av 1 '/2 kg., sedan de vunnit sammanlagt 15 löp
ningar (handicaps undantagna).

Jockeys, som genomgått stadgad lärlingstid i Finland och
som före årets början icke vunnit 3 löpningar (matches och
lärlinglopp icke medräknade), erhålla 3 1/ 2 kg. viktlättnad,
och de, som intill samma tidpunkt icke vunnit 15 löpningar,
2 kg.

Seger i hinderlöpning medräknas icke vid beräknande av
viktlättnad i slätlöpning. För att begagna sig av ovanstående
viktlättnad erfordras av Finlands Ridförbund eller motsva-
rande organisation i utlandet i samband med licensen erhål-
let tillstånd för kalenderåret i fråga.

Finlands Ridförbunds styrelse äger befogenhet att bevilja
viktlättnad jämväl för jockeys och lärlingar, som genomgått
lärlingstid i utlandet.

a) i slätlöpningar med 1 pris av 15.000 Fmk. eller där-
över samt i hinderlöpningar med 1 pris av 10.000 Fmk. eller
däröver.

På 2-åriga hästar, må icke större viktlättnad än 2 kg. ut
tagas.

Det är för jockeys (lärlingar) förbjudet att ingå vad an-
gående löpningar eller att spela på totalisatorn, ävensom att
mottaga gåvor av andra personer än dem, vilkas hästar de
rida. Som enda undantag från denna regel gäller, att det är
tillåtet för jockey (lärling) att ingå vad eller göra insats till
totalisatorn på den häst, han själv rider i löpningen i fråga.

Jockey (lärling), som handlar mot ovannämnda bestäm-
melser, kommer att av Finlands Ridförbunds styrelse från-
tagas licens för längre eller kortare tid.
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Personer, som i strid mot ovannämnda bestämmelser
hjälpa jockey (lärling) att ingå vad m.m., eller giva jockey
(lärling) gåva, betraktas såsom medskyldiga och komma att
förbjudas tillträde till de banor, där detta reglemente gäller.

§ 88.

För träningsanstalterna fastställer Finlands Ridförbunds
styrelse ett visst maximipris pr häst och månad.

Tränare äga dessutom rätt att uppbära 10 % av hästs
vinstsumma.

Tager hästägare häst från en träningsanstalt, är han,
såvida icke annan överenskommelse träffats, skyldig erlägga
betalning för densamma under minst 14 dagar från uppsäg-
ningsdagen räknat, vare sig hästen under tiden är kvar hos
tränaren eller icke.

För debitering av resekostnader för hästar i professio-
nell träning i Finland hava nedanstående beräkningsgrunder
fastställts att gälla, såvida icke annan överenskommelse
träffats.

Förutom järnvägsfrakten för hästarna må å reseräkning
upptagas för:

a) trainers, ersättning för resa å 111 klass med sovplats
samt dagtraktamente å Fmk 100: —.

b) jockey och lärlingar, som icke åtfölja hästarna, er-
sättning för resa å 111 klass med sovplats samt dagtrakta-
mente enligt särskilda av Finlands Ridförbund efter förslag
av vederbörande tränare utgivna bestämmelser.

c) hästskötare (en för två hästar), dagtraktamente å Fmk
50: -.

Härtill kommer lejning av personal för att leda de
hästar, till vilka icke hästskötare finnas, till och från statio-
nen samt å banan; vidare kostnader för transport av stall-
saker och foder, för medicin, för eventuell stallhyra m. m.

Samtliga gemensamma kostnader skola fördelas å häst-
ägarna allt efter antalet deltagande hästar, och är tränaren
skyldig att å räkningen redogöra för, hur fördelningen verk-
ställts.
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§ 89.

Det är för hästägare förbjudet att till tränare, som har
hästar tillhörande olika ägare, göra erbjudande om extra be-
löning för seger. Önskar en hästägare efter en löpning giva
en tränare en gratifikation, skall detta anmälas till Finlands
Ridförbunds* styrelse.

Jockeys äga att för varje ritt uppbära ett arvode av i slät-
löpning Fmk 300: — och i hinderlöpning Fmk 400: —, som
vid seger höjes till respektive Fmk 600: — och Fmk 800: —,

dock högst 50 % av det vid seger erhållna priset.
Lärlingar må för varje ritt uppbära i slätlöpning Fmk

150: — och i hinderlöpning Fmk 200: —, i fall av seger
respektive Fmk. 300: — och Fmk. 400: —.

Önskar en hästägare på förhand tillförsäkra sig en viss
ryttares ritter, må särskild överenskommelse härom träffas,
och skall i så fall, skriftlig anmälan om de överenskomna
villkoren insändas till Finlands Ridförbunds sekreteriat.

Det är för den hos en tränare anställda personalen för-
bjudet, att, därest icke särskild överenskommelse enligt ovan
träffats, hos en hästägare göra framställning om ersättning
utöver vad i denna § stadgats.

Var och en, som innehar eller söker någon befattning i
ett kapplöpningsstall, skall vara försedd med av Finlands
Ridförbunds styrelse fastställd tjänstebok, och är skyldig att

ställa sig till efterrättelse däri införda bestämmelser.
Tjänstebok utlämnas efter till Finlands Ridförbunds sekre-
teriat ställd ansökan.

Avelsprisen tillfalla uppfödare av pristagande hästar ef-
ter de grunder, Finlands Ridförbunds styrelse äger att fast-
ställa och kungöra. Med uppfödare menas den, i vilkens
ägo hästen är född, eller den, i vilkens ägo importerad häst
befann sig vid första levnadsårets utgång. En hästuppfö-
dare kan. icke erhålla mer än en summa av Fmk 15.000: — i
avelspris för en och samma häst.
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§ 90.

Vadhållning med totalisator vid kapplöpningar.

Vadhållning med totalisator i enlighet med av Statsrådet
den 9 nov. 1927 fastställd förordning kan försiggå vid samt-

liga slag av offentlig kapplöpning.

VIKTTABELL FÖR SLÄTLÖPNINGAR.

Vikterna äro för hingstar; ston och vallaeker få 1 7 2 kg.
lättnad.

Gentlemanlöpning Jockeylöpning

i. t.

' Ålder -B ia B a -S ■-. -3 "cDistans
< «j <: ttj

kg kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg.

3 64 65 66 67 68 54 55 56j 57 58
T.o.m. L6OO m. 4 y2 n n n n 62 g262| 62 62

äldre 73 75 75 72 72 65 63 65 j 62j 62

3 63 64 65! 66 67 53 54 55 56 57
T.o.m. 2,000 m. 4 ?2 ?2 72 n y2 62 62 62 6 , 62

äldre 74 74 74 73 73 64 64 64 1 65 65

3 62 63 64 65 66 52 53 54 55 56
T.o m. 2,400 m. 4 J2n ?2 n n 62 a fö fö 62

äldre 74 74 74 73 75 64 64 64 65 63

I löpningar uteslutande för en årsklass bära:
2=åringar i gentlemannal. — kg. 2såringar i jockeylöp. 55 kg.
3»»»67»3 » » » 57 »

4»»»72»4 » » » 62 »
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VIKTTABELL FÖR HINDERLÖPNINGAR.

För alla hästar ridna av gentlemän.

Häcklöpning Steeple-chase

Distans

2,400-
3,000 m.

över
3,000 m.

111. Reglemente för ryttartävlingar.

A. Allmänna bestämmelser

1.

§ 2.

SI T §'•§ a Ä Se
Ålder g oßä Ålder g S°s
,

° cS « Distans c- ._ .§ gar ■* 3 ar +j § £

' kg- kg- kg. kg. kg. kg.

4 72 75 74 , 4 72 73 74under
5 76 77 78 4>o oo m. 5 76 77 77

äldre 78 78 78 äldre 78 78 78

4 70 72 74 4000_

4 71 72 75
5 76 77 77 s>ooo m. 5 ' 76 76 77

äldre 78 78 78 äldre 78 78 78

I armésteeple* chaser och jakthästlöpningar ökas vikterna med
2 kg.

Såsom ryttartävlingar räknas: fälttävlan, prisridning,
prishoppning och terrängritt.

Propositioner för offentliga tävlingar skola vara fast-
ställda av Finlands Ridförbunds styrelse (1 § 2). I densam-
ma skall tydligt angivas, för vilken kategori — ryttare, rytta-
rinnor, hästar — en tävlan är öppen.
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§ 3.
Dessa tävlingsregler för ryttare gälla i tillämpliga delar

även för ryttarinnor.

§ 4.
Finlands Ridförbunds styrelse representeras vid offent-

liga tävlingar av sekreteraren, eller annan särskilt utsedd sty-
relseledamot, eller annan av styrelsen utsedd person.

Finlands Ridförbunds styrelse äger jämvälrätt att utse en
prisdomare i offentliga tävlingar.

§ 5.

Ryttare och hästägare (hästar) kunna av Finlands Rid-
förbunds styrelse uteslutas från tävlingar anordnade av till
Finlands Ridförbund anslutna organisationer, såvida de —

trots varning — deltaga i tävlingar, som icke erkännas av
styrelsen.

§ 6.

Vid beräkning av prissumman frånräknas ej insatser.

§ 7.

I och för kvalifikation skola tävlingar utom Finland där
bestämmelser likartade Finlands Ridförbunds icke tillämpas,
betraktas såsom svårare. Värdet av penningepris beräknas
efter gällande guldparitet, såvida ej styrelsen annorlunda
bestämmer. (Jmfr. II § 28.)

Tvivelaktiga fall hanskjutas till Finlands Ridförbunds
styrelse.

§ 8
Klädsel är för officerare daglig dräkt och för övriga civil

rid- eller jaktdräkt. Sadling fri. Förändringar i hästens
utrustning under pågående tävling får ej giva anledning till
förnyad tävlan.
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§ 9.
Startordning bestämmes genom lottdragning.

§ 10.

§ 11.

§ 12.

§ 13.

§ 14.

§ 15.

Om annan än anmäld ryttare rider, skall anmälan därom
göras i sekretariatet innan ryttaren startar.

Tävlan eller del därav, i vilken tidtagning äger rum, och
där viss distans skall tillryggaläggas, är avslutad, då den täv-
lande passerat mållinjen. Start- och mållinjernas båda änd-
punkter skola vara tydligt utmärkta.

Finnas viktbestämmelser i tävling (prov), skall ut- och
invägning äga rum, och medför förlust av mer än 2 kg. ute-

slutning från tävlan. I den vikt, hästen skall bära, inräknas
sadel med tillbehör, men ej huvudlag, tyglar och spö.

Hjälp får under pågående tävlan icke anlitas av ryttaren
till häst.

Lagtävlan är en sådan tävlan, där ett visst antal ryttares
sammanlagda resultat avgör ordningsföljden lagen emellan.
Laget bör utgöras av minst en ryttare mera än de, för vilka
poäng beräknas. Lagtävlan bör samtidigt vara individuell
tävlan. Varje ryttare tävlar för sig. Resultatet uträknas enligt
samma grunder, som för individuell tävlan är stadgat. Vid i
lagtävlan för laget i sin helhet erhållet pris tages icke hänsyn
vid kvalificering till individuell tävlan.

Protest inlämnas och behandlas i enlighet med bestäm-
melserna i Kapplöpningsreglementet.

Avvikelser från ovanstående bestämmelser kunna av Fin-
lands Ridförbunds styrelse i särskilt fall medgivas.
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B. Tävlingsgrenarnas indelning.

§ 16.

I. Fälttävlan.
Svårare.
Medelsvår.
Lättare.

Svårare.
11. Prisridning.

Medelsvår.
Lättare.

111. Prishoppning.
Svårare.
Medelsvår.
Lättare.
Höjdhoppning (rekordhoppning).

IV. Terrängritt.
Svårare.
Lättare.

C. Propositioner.
§ 17.

Fordringarna för de olika ryttartävlingarna fastställas
årligen av Finlands Ridförbunds styrelse, samt böra kungöras
senast inom förloppet av oktober månad året före det de
träda i kraft.

Fälttävlan.

§ 18.

Särskilda bestämmelser.
Varje ryttare skall rida samma häst i samtliga prov.

Ritten sker enskilt. Angiven väg skall följas och hinderna
skola tagas i på förhand bestämd ordning.

Betsling: stång och bridong; vid prisridning utan martin-
gal och andra hjälptyglar.
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Bedömningsgrunder.

1/2 fel.
Hastigare ridning belönas:

575 m. i minuten med 1 poäng.
600 » » » » 2 »

625 » » » » 3 »

650 » » » » 4 »

Minimivikt: vid samtliga prov, utom prisridning, 75 kg.
Hindernas beskaffenhet, samt banans utstakning m.m. vid

ridning i terräng, se terrängritt.

Distansritt. Denna är att anse såsom ett uthållighetsprov.
Varje påbörjad minut utöver maximitiden straffas med 1 fel.

Prisridning. Bedömes enligt bestämmelserna för prisrid-
ning.

Ridning i terräng. Fel sättes vid varje utflaggat hinder:

För vägran eller utbrytning 1 gången .... 2 fel
» » » » 2 » .... 6 »

» » » » 3 » vid
samma hinder eller under provet i dess
helhet uteslutning

» avfallning 10 fel
» omkullridning (övriga fel räknas härvid

icke) 6 »

» fel väg 2 »

Varje påbörjad sekund utöver maximitiden straffas med
1/2 fel.

Enskild ridning över steeplechasebana. Fel sättes vid
varje utflaggat hinder enligt ovan under ridning i terräng.
Äterföres ej hästen till den plats, där felridningen började,
medför detta uteslutning från tävlan.

Ridning av fel väg straffas med 2 fel för varje gång.
Varje påbörjad sekund utöver maximitiden straffas med

Prishoppning. Bedömes enligt bestämmelserna för pris-
hoppning.
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Bestämmande av ordningsföljden
Prisridningen är ett kompetensprov och skall ingå som

första prov. För att få fortsätta tävlingen skall ryttaren vara
godkänd i prisridningen.

I vart och ett av övriga prov hopsummeras varje ryttares
fel.

Därvid uppkomma felsummor multipliceras:
för distansritt med 1
» ridning i terräng med 4
» steeple-chase (icke tilläggspoängen) med ... 2
» prishoppning med 2

Efter multiplikation med ovanstående koefficienter hop-
summeras de olika provens felsummor.

Eventuell tilläggspoäng i steeple-chaseprovet fråndrages,
varvid 1 poäng uppväger 1 fel.

Den ryttare, som erhåller minsta antal fel (högsta poäng-
summa, om tilläggspoängen överstiger felsumman) är seg-
rare, den dämest är n.r 2 o.s.v.

Vid lika antal fel, (poäng) fäller ordningsföljden i pris-
ridning utslaget; är även denna lika, äger lottdragning rum.

Prisridning.
§ 19.

Särskilda bestämmelser.
Ridningen försiggår enskilt å en öppen (undantagsvis

täckt) markerad fyrkant med 40 m. långsida och 20 m. kort-
sida; för svårare i sin helhet samt i medelsvår och lättare för
det ökade tempot i trav och galopp skall långsidan vara 60
m. å öppen fyrkant. Fyrkantspåret, medellinjen och mittel-
punkten markeras med ljus sand eller dylikt.

Betsling: stång och bridong utan martingal och andra
hjäptyglar.

Prisdomarnas antal skall vara minst 3, varav en av veder-
börande organisation utsedd till ordförande. Under bedöm-
ningen skola prisdomarna i regel vara placerade utanför rid-
banan med ordföranden utanför mitten av ena kortsidan. Till
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Bedömningsgrunder.

varje prisdomares förfogande bör ställas ett biträde för pro
tokollföring m.m.

Prisdomarna äga rätt att fordra att i avdelningsridning
få se samtliga eller endast vissa ryttare.

Dylik avdelningsridning äger i så fall rum efter sedan
samtliga uppvisat sina hästar.

Samtliga enligt fastställda fordringar föreskrivna rörel-
ser skola visas i angiven ordning samt varje bedömnings-
grupp av envar prisdomare bedömas med poäng från o—lo0—10
enligt nedanstående grunder.

/ alla gångarter skall hästen röra sig i hållning, mjukt
och säkert fram på bettet samt med stadigt huvud.

På stället skall hästen stå stilla och i hållning, framme
på bettet med stadigt huvud.

Traven skall vara ren, fri, taktmässig; i samlat tempo
med mera sammanskjuten hållning och ökad spänstighet; i
ökat tempo med vägvinnande rörelser. (Tempo: Kort trav
högst 200 m., ökad trav minst 275 m. i minuten.)

Skritten skall vara ren, fri, taktmässig och vägvinnande.

Galoppen skall vara lugn, taktmässig och schvungfull
med bakdelen inrättad på framdelen; i samlat tempo med
mera sammanskjuten hållning och ökad spänstighet; i ökat
tempo med vägvinnande språng. I förvänd galopp fordras
en högre grad av samling. Galoppombyte i språnget skall
ske under hästens framåtbjudning med bak- och frambenen
i samma språng (Tempo: kort galopp högst 225 m., ökad
galopp minst 350 m. i minuten).

I vändningar skall hästen mjukt och säkert följa ryttarens
inverkan samt vara ställd i nacken och böjd i bålen åt det
håll vändningen sker; under vändning i galopp, ställd till
höger, då höger galopp rides, i motsatt fall till vänster.
Helomvändning på bakdelen skall ske, därest icke annor-
lunda begäres, utan föregående halt och utföres med rörliga
bakfötter kring en mer eller mindre fixerad punkt, som i
svårare och medelsvåra klasserna förlagges allt närmare den
bakfot ditåt vändningen sker; rörelsen utföres i lättare kläs-
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sen steg för steg ; hästen skall med lätt stöd på bettet och rik-
tig huvudställning bjuda framåt; bakdelen får icke falla ut i
vändningen.

Under sidvärtsrörelserna i sluta (sluta hälft igenom samt
sluta till höger och vänster om medellinjen) skall hästen,
ställd i nacken och böjd i bålen åt det håll rörelsen sker,
med samlad hållning och väl undersatt bakdel förflytta sig
med framdel och bakdel lika långt från den långsida mot
vilken slutandet göres.

Vid minskande och ökande av hastigheten skall hästen
förbliva med lätt stöd framme på bettet, och skola övergån-
garna präglas av mjukhet.

Halten, som i svårare och medelsvåra klasserna bör göras
hastigare, skall alltid ske mjukt och fjädrande, med böjda
bakben och lätt stöd på bettet.

Vid ryggning skall hästen villigt och taktmässigt träda
rakt bakåt med bibehållen hållning och med stöd på bettet.

Serpentin: se exempel bil. 1.
Hoppningen utföres i galopp omedelbart efter avslutad

uppvisning på ridbanan och bedömes med hänsyn till rytta-
rens följsamhet och herravälde över hästen, hästens form
såväl före, i och efter språnget som mellan hinderna samt
tempot.

Ryttarens sits skall vara präglad av hållning utan styvhet
samt följsamhet och säkerhet i sadeln.

Tygelföringen skall vara mjuk och utan vidlyftiga rörel-
ser.

Tygelhållning: Ridning på en hand med eller utan
hjälphand.

Inverkan skall vara mjuk och avpassad.
Herraväldet över hästen bedömes med hänsyn till hästens

lydnad och ridning av rätta vägar.
Tiden räknas från det ögonblick prisdomarnas ord-

förande giver tecken för ridningens början, till dess föreskri-
ven tid utgått.

För i programmet föreskrivna rörelser, som uteglömmas,
som visas i felaktig ordning, eller som icke medhinnas på
bestämd tid, minskas bedömningsgruppen med 1 poäng.
Prisdomarna skola, sedan ryttaren slutat sin uppvisning,
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Prishoppning.
§ 20.

Särsk il da bestämmelser.

fordra att få se samt bedöma eventuellt uteglömda (ej vi-
sade) rörelser.

Rörelser, som icke äro upptagna i för prisridningen fast-
ställda fordringar, bedömas icke.

Bestämmande av ordningsföljden.
Varje prisdomare ordnar de tävlande så, att den, som

erhållit högsta poängsumma, erhåller platssiffra 1, den där-
näst platssiffra 2 o.s.v. Vid lika poängsummor skall pris-
domaren avgöra ordningsföljden.

Den ryttare, som av prisdomarna erhållit majoritet till
första platsen, är segrare, den därnäst är n:r 2 o.s.v. (Majo-
ritet till t.ex. 2 pris ger i detta sammanhang icke endast plats-
siffrorna 2. 2. 3. i förhållande till 2. 3. 3. utan även plats-
siffrorna 1. 2. 3. i förhållande till 2. 2. 3.). Har ingen av de
tävlande majoritet för sig, erhålles resultatet genom samman-
räkning av prisdomarnas platssiffror, varvid den lägsta sum-
man blir segrare, den dämest n:r 2 o.s.v. Om summan av
prisdomarnas platssiffror är lika, avgör ordföranden för
prisdomarna ordningsföljden.

För att ryttaren skall vara berättigad till pris (godkänd)
fordras, att majoriteten av prisdomarna icke värdesatt någon
bedömningsgrupp med 0 eller att medeltalet av samtliga
prisdomares poängsumma icke understiger 5 poäng i någon
bedömningsgrupp eller anser, att det är någon av de i for-
dringarna fastställna rörelserna, som ryttaren icke kan ut-
föra.

Skev bedömning av islag, skall översta delen av hindret
vara så konstruerat, att vid lättare beröring blott en del därav
faller (markeringsribba).

Hinderna skola i allmänhet konstrueras så att de angiva
ett fast utseende, men så att lämplig del kan nedslås.

Häck eller liknande del av ett hinder räknas ej såsom
fast.
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Sammansatt kallas ett hinder, som är så konstruerat, att

det Utgör en sammansättning av fast höjdhinder och längd-
hinder (grav).

Kombinerat kallas ett hinder, där hästen måste taga mer
än ett språng.

Bland prisdomarna skall vederbörande organisation utse

en ordförande.
Vid tävling, där stilbedömning äger rum, verkställes

denna av ordföranden för prisdomarna ensam eller av pris-
domare, som av honom därtill utses.

Betsling: fri.

Bedömningsgrunder.
Fel sättes vid varje hinder:
För vägran eller utbrytning 1 gången .... 2 fel

» » » » 2 » .... 6 »

» » » » 3 » vid
samma hinder eller under hoppningen i
sin helhet uteslutning

» » avfallning 10 fel
» omkullridning (övriga fel räknas därvid

icke) 6 »

» nedslag med framben ~ 4 »

» » » bakben 2 »

» framhov innanför demarkationslinjen . . 4 »

» bakhov » »
. . 2 »

» islag (å markeringsribba) med framben 1/2 »

» » » » » bakben 1/4 »

» fel väg 2 »

» lämnandet av banan uteslutning
För Prishoppning i terräng gälla bedömningsgrunderna

under terrängritt (dock ej tidsbestämmelserna).
Vid höjdhoppning belägges varje misslyckat försök med

1 fel.
Såsom misslyckat anses försöket:
1) vid längre uppehåll än 2 minuter framför hindret,

sedan tecken till avridning givits.
2) vid vägring, 1 fel för varje vägring.

4
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3) vid nedslag av hindrets lösa del.
4) vid omkullridning och avfallning.
Tre fel vid samma höjd medför uteslutning.
Vid sammansatta eller kombinerade hinder gälla ovan-

stående bestämmelser var för sig.
Varje påbörjad sekund över maximitiden straffas med

V 4fel. Kortare tid räknas ej till godo.
Med stil menas ryttarens följsamhet och herravälde över

hästen samt hästens tempo och form såväl före, i och efter
språnget som mellan hinderna. I prishoppning, där stilbe-
dömning äger rum, straffas mindre god stil med 1— 10 fel.

Angiven väg skall följas, och skola hinderna tagas i på
förhand bestämd ordning. Återföres ej hästen till den plats,
där felridningen började, medför detta uteslutning från täv-
lan.

Bestämmande av ordningsföljden..

Vid lika antal fel äger antingen omhoppning rum över
av tävlingsledaren före tävlingen tillkännagivna hinder
(eventuellt med markeringsribbor) eller fäller tiden utslaget.
Uppstår vid förnyad tävlan åter lika antal fel, fäller tiden i
första hoppningen utslaget.

Den ryttare, som erhåller minsta antal fel, är segrare, den
dämest är n:r 2 o. s. v.

I propositionerna skall angivas, vilket av dessa sätt, som
kommer att tillämpas.

Då förnyad tävlan äger rum, kunna hinderna eventuellt
vara förstorade, dock ej över gränsen för inom klassen fast-
ställda fordringar och aldrig mer än 15 cm i höjd och 50 cm
i längd. Ovanstående bedömningsgrunder gälla.

Vid lika felsumma i prishoppning där stilbedömning
äger rum, verkställes icke omhoppning, utan avgör stilen
ordningsföljden; är även denna lika, äger lottdragning rum.

Vid Höjdhoppning är den ryttare, som uppnått den
högsta höjden segrare. Uppnå två eller flera ryttare samma
höjd, tages i betraktande under hoppningen erhållet antal
fel. Är även felsumman lika äger lottdragning rum.

Förekommer vid hinderhoppning vadhållning med totali-
sator äger lottdragning icke rum, utan förfares såsom vid
död löpning.
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Terrängritt.
§ 21.

Särskildabestämmelser.
Samma ryttare får icke rida mer än en häst.
Ritten sker enskilt, och hinderna skola tagas i på förhand

bestämd ordning.
Betsling: fri.
Minimivikt: 75 kg.
Hinderna skola så vitt möjligt vara naturliga och fasta.
Banan skall vara tydligt utstakad med skärmar, flaggor

eller dylikt. Varje hinder, vid vilket bedömning sker, skall
vara utmärkt med tvänne olikfärgade flaggor mellan vilka
hindret skall tagas. Klättergravar och vad utmärkas med
korsställda flaggor. Banan bör ej före tävlingen delgivas
de tävlande, och får av dessa endast beträdas, om visning av
densamma äger rum.

Bedömnigsgrunder.
Den, som tillryggalägger banan på kortaste tiden, erhål-

ler 0 fel för tid. Varje påbörjad sekund utöver denna mi-
nimitid straffas med 1f10 fel.

Fel sättes vid varje utflaggat hinder.
För vägran eller utbrytning 1 gången .... 2 fel

» » » » 2 »
.... 6 »

» » » » 3 » vid
samma hinder eller under provet i dess
helhet uteslutning

» avfallning , 10 fel
» omkullridning (övriga fel räknas därvid

icke) 6 »

» nedslag med framben . . 4 »

» » » bakben 2 »

» framhov innanför demarkationslinjen .. 4 »

» bakhov » » . . 2 »

» islag (å markeringsribba) med framben 1/2 »

» » » » » bakben 1 /i »

» fel väg 2 »



52

§ 22.

§ 23.

Vägran, utbrytning, avfallning eller omkullridning räk-
nas icke mellan hinderna.

Bestämmande av ordningsföljden

Den ryttare, som erhåller minsta antal fel, är segrare,
den därnäst är n:r 2 o. s. v. Vid lika antal fel fäller tiden
utslag; är även denna lika, äger lottdragning rum.

D. Hästars kvalifikation för ryttar-
tävlingar.

Hästars kvalifikation för ryttartävlingar bestämmes årli-
gen av Finlands Ridförbunds styrelse.

E. Begreppsförklaringar samt Instruk-
tion för tävlingsledare och domare.

1) Till prisdomare böra enbart utses personer med er-
känd sakkännedom och vilka besitta övning i värdesättning
av till bedömning föreliggande prestationer och egenskaper.
Prisdomare böra om möjligt utgöras av personer, vilka själv
aktivt deltagit i liknande tävlingsprov. Till för prisdomare-
värvet ägnade egenskaper höra: lugn, moget övervägande,
opartiskhet och saklighet, fasta åsikter, oavhängighet gent-
emot rådgivare och uttalanden av publik eller press, samvets-
grannhet och seg uthållighet även vid längre bedömning.
Prisdomare äga bedöma endast det som dem förevisas, under
uteslutande av allt, som de i övrigt känna till eller erfarit
beträffande tävlingsdeltagarne.

Prisdomare äro icke berättigade att självständigt avvika
från de fastställda bedömningsgrunderna eller att beträf-
fande prisfördelningen träffa andra dispositioner än de,
vilka härleda sig från tävlingsdeltagarnas placering. Pris-
domarne äro dock berättigade att, vid av dem enhälligt träf-
fat beslut förvägra utdelning av hederspiis i fall de upp-
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visade egenskaperna eller prestationerna icke motsvara mi-
nimifordringarna.

Prisdomarnas antal bör städse vara udda, och bör om
möjligt utgöra 3 personer. Gäller bedömningen endast en
prestation eller iakttagelse (hinder, tid) handhaves funktio-
nen av en prisdomare.

Det är tillåtet att använda prisdomarebiträden för ifyll-
ning av domareprotokoll. Dessa äro dock förpliktade att be-
träffande prisdomares utlåtande iakttaga noggrann förtegen-
het.

Ett ombyte av prisdomare eller domarebiträde är under
pågående tävling tillåtet endast uti tvingande fall och blott
med tillstånd av tävlingsledningen.

Prisdomare får icke utöva sitt kall, om i tävlingen delta-
ger häst, till vilken han är ägare eller uppfödare eller i vars
utbildning han tagit del, eller om bland ryttame förekommer
en nära släkting eller om — då det gäller föreståndare för
eller lärare vid ridskola — i tävlingen en av hans elever del-
tager.

Varje prisdomare tilldelas ett eller flera hinder med till-
hörande område t.ex. från föregående hinder (eller start-
flaggor) t.o.m. eget hinder (eller målflaggor).

Kan en prisdomare i det fall att honom tilldelats flere
hinder, icke övervaka ett hinder så noggrant att han under
alla omständigheter kan giva ett fullt ansvarigt utlåtande,
bör vid ifrågavarande hinder utställas ett prisdomarebiträde,
vars utlåtande i tvivelaktiga fall är utslaggivande.

Domaren skall före tävlingens början hava förvissat sig
om vilken del av hindret, som skall tagas. Vid t.ex. järnvägs-
grindarna få infångarna eller'staketet på ömse sidor om grin-
darna icke tagas, även om dessa skulle vara högre än grin-
darna. Detta räknas som fel väg.

Har en ryttare att passera ett hinder mer än en gång,
benämnes hindret första gången t.ex. N:r 3, andra gången
N:r 3 a, o.s.v.

2) Varje prisdomare erhåller ett block med protokoll.
Passerar ryttaren hindret utan att göra fel, antecknas en-

dast klass, hindrets nummer, hästens katalognummer samt
prisdomarens namnteckning eller initialer.
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Se vidare i tillämpliga delar under 4) nedslag.

Göres fel, utsattes tydligt ett lodrätt streck i den kolumn,
dit felet räknas.

För varje gång hindret passeras, skrives nytt protokoll.
Vid enkla hinder får således endast ett streck finnas i varje
kolumn, vid kombinerade hinder flera, men då under
varandra. Överstrykningar få ej förekomma. All samman-
räkning göres å sekretariatet.

3) Enkelt hinder är ett sådant, där hästen endast behöver
taga ett språng, antingen över höjdhinder eller längdhinder.
(sammansatta och kombinerade hinder se under 14.)

4) Med nedslag menas, att hindret eller del därav fallit,
så att det måste lyftas upp (ej skjutas in) för att återfå sitt
ursprungliga läge. Har således ett hinder släppt ett av sina
stöd och blivit hängande på det andra, räknas detta som
nedslag.

Vid nedslag varvid både fram- och bakben vidrört den
fallande delen av hindret, räknas felet endast för framben.

Slår ryttaren vid språng över ett hinder med egna fötter
ofrivilligt ned hindret, utan att hästens framben förut rört
hindret, räknas felet som nedslag med bakben; eljest som
nedslag med framben.

Nedslag räknas endast om översta delen av hindret fallit.
Således ej om vid t.ex. koppelräck den undre bommen fallit,
men den övre blivit kvarliggande.

Dubbelbommar o. dyl., som skola tagas i ett språng
utgöra ett enkelt hinder. Göres t.ex. nedslag med framben
på första bommen och med bakben på andra bommen, räknas
felet endast för framben. Vidrör hästen med frambenen den
första bommen, utan att denna faller, och slår ned andra
bommen med bakbenen, räknas felet endast som nedslag med
bakbenen.

5) Islag förekommer endast då markeringsribba använ-
des. Fel för islag sättes, när markeringsribban fallit, men
hindret i övrigt blivit kvarstående.

6) Vid gravar skola demarkationslinjerna vara tydligt ut-

märkta, helst med vattenspegel, eljest med band eller snöre,
som placeras så, att hästen icke straffas, om han gjort ett
ändamålsenligt språng; bortre gravkantens ändpunkter ut-
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märkta med t.ex. flaggor, så att prisdomaren verkligen äger
möjlighet att bedöma, om graven tagits till hela sin bredd.

Fel räknas, så snart någon del av hoven trampat på eller
nedanför demarkationslinjen. Hoppar hästen ned i graven,
räknas detta såsom fel med frambenen såväl vid främre som
bortre gravkanten.

Finnes demarkationslinje på både avsprångs- och ned-
språngssidan, räknas fel såväl å främre som bortre hälften
av graven.

Vid tramp innanför demarkationslinjen med både fram-
och bakben räknas felet endast för framben.

Finnes avsprångsbom är hindret sammansatt. (Se under
14).

7) Vid avfallning (ryttaren skiljer sig från hästen, utan

att denne faller) räknas fel även för eventuella nedslag o.dyl.
Vid avfallning inne i ett kombinerat hinder behöver före-

gående del av hindret icke på nytt tagas.
8) Vid omkullridning (hästen faller) göres icke avdrag

för eventuellt i- eller nedslag eller landning innanför demar-
kationslinjerna vid den del av hindret, där omkullridningen
ägt rum.

Vid kombinerat hinder behöver föregående del av hindret
icke på nytt tagas.

9) Med vägran menas, att hästen stannar, ryggar, bryter
ut, vänder eller voltas inom ett avstånd av omkring två häst-
längder framför det hinder, som skall tagas. Med volt menas
sådan vändning varunder föregående väg korsats. Voltas häs-
ten omedelbart efter vägran, räknas endast en vägran.

Vid vägran första gången sättes ett streck i motsvarande
kolumn, likaså för vägran andra gången. För vägran tredje
gången sättes ett streck i tredje vägringskolumnen.

Slår häst eller ryttare vid vägran ned hindret, får ritten
icke fortsättas, förrän hindret ånyo blivit uppbyggt. (Gäller
icke prishoppning i terräng. Fel räknas för vägran, men icke
för nedslag. Avdrag för den tid, som åtgår för att återställa
hindret i dess ursprungliga skick göres genom ordförandens
för prisdomarna försorg; härtill fordras i regel särskild med
tidtagarur försedd funktionär.
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12) Med lämnande av banan förstås:

Tar ryttaren avsiktligt ned hindret diskvalificeras han.
Anteckning härom göres i protokollet.

10) Mellan hinderna räknas icke fel för avfallning eller
omkullridning, såvida detta icke skett på grund av islag el.
dyl. vid hinder, vilket tillkommer vederbörande hinderdo-
mare att avgöra och ev. bestraffa.

Vid prishoppning i terräng bedömes icke fel mellan hin-
derna.

11) Med fel väg menas, att ryttaren hoppar över hin-
derna i orätt ordning eller rider över ett hinder utan att först
på rätt sida hava passerat utsatta flaggor i angiven ordning.
Hästen skall återföras till den plats, där felridningen bör-
jade,för att ej bliva diskvalificerad.

Vid ridning av fel väg lämnas ett extra protokoll till ord-
föranden för prisdomarna; således två protokoll. Den
domare, över vilkens hinder ryttaren borde ridit, gör ett
streck i vägringskolumnen med anteckning »Fel väg.» Anser
ordföranden, att fel väg ridits, och vederbörande domare ej
insänt protokoll, insänder ordföranden själv sådant.

å inhägnad bana så fort ryttaren kommit utanför inhäg-
naden ;

Hästen skall återföras till den plats, där felridningen bör-
jade, för att ej bliva diskvalificerad.

å öppen bana då överdomaren förklarar ryttaren vara
utanför banan.

13) Utgår ryttare, skriver den domare, inom vars om-
råde detta skett, »utgått» på sitt protokoll. Prisdomare vid
efterföljande hinder lämna icke protokoll för denna ryttare.

14) Sammansatt kallas det hinder, som är så konstruerat,
att det utgör en sammansättning av fast höjdhinder och
längdhinder (grav), t.ex. koppelräck i grav, gärdesgård med
dike.

Kombinerat kallas ett hinder, där hästen måste taga mer
än ett språng t.ex. bank, järnvägsgrindar.

Vid sammansatta eller kombinerade hinder räknas varje
del såsom enkelt hinder och bedömes enligt bestämmelserna
för enkla hinder.
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För sammansatta och kombinerade hinder lämnas endast
ett protokoll för varje gång de passeras.

Vägrar en häst t.ex. vid den första av två järnvägsgrin-
dar, sättes streck i första vägringskolumnen. Vägrar han vid
andra järnvägsgrinden, sättes ånyo streck i första vägrings-
kolumnen, men denna gång under det förra. Ryttaren behö-
ver icke på nytt taga den första grinden. (Jmfr. mom. 7 och
8). Gör han detta, räknas därvid eventuella fel.

15) Uppstår tvekan, hur ett fel skall bedömas, skall pris-
domaren, innan han insänder protokollet, medelst ordonnans
söka tillkalla tävlingsledaren. Skulle denne vara förhindrad
infinna sig, göres en kort beskrivning över förhållandet å
protokollet, som därefter insändes.

16) Då fel gjorts vid hinder (eller för tid) visas en
siffra, angivande det antal fel hästen gjort vid ifrågavarande
hinder (eller för tid). Siffran visas åt alla håll. Äro felen
många, visas två eller flera siffror samtidigt, t.ex. vid 10 fel
siffrorna 6 och 4. Ordonnansen bör instrueras att för varje
gång en ryttare passerat hinder, fråga, om siffra skall visas.

17) Ryttare till häst får icke anlita hjälp under pågående
tävlan.

18) Till tävlande eller åskådare får domare under täv-
lingens gång ej lämna upplysningar angående tävlingen, ej
heller giva tävlingsdeltagare råd eller anvisningar.

19) Ordonnanser (handräckning) instrueras:
att, då ryttaren passerar föregående hinder, ställa sig i
Giv akt och kvarstå så, tills eget hinder passerats, att efter

erhållen order hastigt uppsätta nedfallna hinder
eller skjuta tillbaka rubbat hinder, så att det åter
får sitt ursprungliga skick,
att (efter varje språng) kratta upp och nedsprångs-

sidan,
att lägga verktyg och reservdelar så, att de ej skrämma
eller vid vägran skada hästarna; krattor med pinnarna

nedåt.
20) Prisdomare skall begära instruktion angående sättet

för protokollens insändande samt angående förfaringssättet
vid längre uppehåll för iordningsställande av hinder, som
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§ 24.

IV. Reglemente för inregistrering

§ 1.

§ 2,

Inhemsk häst är sådan, vilken

fallit ner, t.ex. röd skärm skall sättas upp, medan hindret
iordningställes eller dylikt.

F. Vadhållning med totalisator vid
ryttartävl ingår.

Vadhållning med totalisator vid ryttartävlingar i enlighet
med av Statsrådet den 9 nov. 1927 fastställd förordning, kan
försiggå enbart vid hinderhoppning, dock med undantag av
höjdhoppning och prishoppning i terräng.

av hästar, som äro avsedda att deltaga i offentliga ridtäv-
lingar i Finland eller att införas i Finsk Stuteribok för full-
blod.

För att en häst skall vara berättigad att deltaga i offent-
lig tävling fordras att den skall vara inregistrerad enligt i
detta reglemente givna bestämmelser. (Jmfr II § 23.)

För att en häst skall kunna införas i Finsk Stuteribok för
fullblod såsom fölsto eller avelshingst fordras att densamma
är inregistrerad såsom fullblod i Finlands Ridförbunds regis-
ter.

I. är född i Finland och intill den 1 juni det därpå föl-
jande året förblivit inom landet eller

11. är född under det att modern varit sänd utomlands
från Finland till betäckning, men blivit tillsammans med
modern (eller, om modern dött i utlandet, ensam) innan fö-
delseårets utgång återförd till Finland och förblivit i landet
intill den 1 juni följande år; sådan häst betraktas som född
i Finland.
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111. är under födelseåret tillsammans med modern införd
till Finland och förblivit i landet till den 1 juni följande år
så framt modern:

a) har blivit i landet under samma tid eller ev. före
denna tids utgång dött i landet.

b) före utgången av nämnda tidrymd har lämnat landet
för att betäckas i utlandet, men återinförts till landet innan
årets slut eller dött i utlandet.

§ 3,

Register finnas upplagda för

I. Inhemska hästar (se II § 24)

a) fullblod
b) halvblod
c) övriga inhemska hästar

11. Importerade hästar (se II § 24)

a) fullblod
b) halvblod
c) övriga importerade hästar

§ 4.
För att kunna inregistreras i något av i § 3 angivna re-

gister erfordras att fullständiga bevis över hästens härstam-
ning och identitet skall kunna förebringas.

Såsom sådana godkännas:
I. beträffande inhemska hästar, vederbörligen bestyrkt

språngsedel och födelsebevis, därest de äro inhemska enl.
§ 2 I och 11.
Äro de inhemska enl. § 2 111 gälla nedan under II för
importerade hästar givna bestämmelser, varjämte ford-
ras att, ett av veterinär utfärdat intyg, att hästen under
födelseåret blivit införd till Finland, skall företes.
Av bevishandlingen skall framgå, för hästar som skola
införas i register:
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fortfar därefter att vara gällande för all framtid.

§ 5.

I a. att modern är ett i Finlands Ridförbunds register för
fullblodshästar (la eller Ila) infört sto, samt att fadern
är en i vederbörande lands officiella register för fullblod
(stuteribok) intagen hingst.
I b. att i hästens härstamning bevisligen förefinnes minst
en halvblodshingst.
Framgår ej av bevishandlingarna att hästen enligt ovan
bör införas i register I a eller b, hanföres den till
register I c.

11. beträffande importerade hästar endast av vederbörande
lands mot Finlands Ridförbund* svarande organisation
utfärdat officiellt certifikat.
Av certifikatet skall framgå för hästar, som skola införas
i register:
II a. att hästen är införd i vederbörande lands officiella
register (stuteribok) för fullblodshästar,
II b. att i hästens härstamning bevisligen förekommer
minst en halvblodshingst.
Framgår ej av certifikatet, att hästen enligt ovan bör in-
föras i register II a eller b, hanföres den till register II c.
Den kvalifikation en häst en gång erhållit enligt denna §

Ansökan om inregistrering, avfattad enligt särskilt formu-
lär (se Bil.), ställes till Finlands Ridförbunds sekreterare och
insändes därest hästen skall deltaga i löpning, så att den är
i hans hand senast 48 timmar före kl. 12 midd. den dag häs-
ten för första gången skall starta i Finland.

För att ansökan skall kunna godtagas skola om möjligt
samtliga i formuläret angivna rubriker vara fullständigt
ifyllda samt ansökan vara åtföljd av i § 4 angivna bevishand-
lingar och av i § 6 angiven inregistreringsavgift.

Ä certifikat skall hästens ålder vara attesterad av veteri-
när.

Ansökningshandlingarna behållas av styrelsen, men kan
avskrift eller utdrag av desamma en gång på begäran utfär-
das i form av ett s.k. dublikat.
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Uppgift angående de hästar, som inregistrerats införas i
Finlands Ridförbunds meddelanden (Kalender).

Utföres en hos Finlands Ridförbund inregistrerad häst ur
riket, gäller beträffande:

a) inhemska hästar, att originalcertifikatet utfärdas av in-
registreringskommissionen, samt att avskrift av detsamma
förvaras hos Finlands Ridförbund.

b) importerade hästar, att originalcertifikatet, påtecknat
av inregistreringskommissionen, åtföljer hästen, samt att av-
skrift av detsamma förvaras av Finlands Ridförbund.

§ 6.
Avgift för inregistrering utgöres av:
a) för statens hingstar och för av staten åt officerare

överlåtna tjänstehästar samt för föl, därest ansökan om in-
registrering är insänd under födelseåret före den 1 oktober,
ingen avgift.

b) för inhemska och i inhemska stambok intagna hästar
Fmk 100: -.

c) för övriga hästar Fmk 250: —

§ 7.
Ägare av i Finlands Ridförbunds register införda hästar

äro skyldiga, att till Finlands Ridförbunds sekreterare in-
sända anmälan beträffande:

a) försäljning och köp,
b) när en såsom hingst inregistrerad häst kastreras.
c) när en inregistrerad häst dör.

§ 8.
Med hänsyn till bestämmelserna i § 2 i detta reglemente

skall anmälan till Finlands Ridförbunds sekreterare göras
angående följande:

a) när ett i Finland fött föl under födelseåret eller före 1
juni följande år lämnar landet, meddelas tidpunkten då fölet
utfördes ur landet,

b) om ett med modern föregående år utfört föl den 1 juni
tillsammans med modern finnes kvar i landet, eller om mo-
dern dött, anmäles detta,
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§ 9

§ 10.

Ansökan.

Hästens namn
» kön ..

» färg och tecken
» härkomst, fader och moder etc.

Hästens födelseort och datum
Förre ägarens namn och adress
Uppfödarens namn och adress (för inhemska hästar)
Datum, när hästen köptes

» » » infördes hit i landet

c) om ett sto, som är infört med föl, före den 1 juni året
efter fölets födelse, lämnar landet för att betäckas utom-
lands, anmäles tidpunkten för såväl ut- som återinförsel,
samt om modern ev. dött utomlands, tidpunkten för dödsfal-
let och för ev. införande av föl utan moder.

Inregistrering av hästar och därmed sammanhängande
frågor handhavas av en inregistreringskommission bestående
av ordförande och tvänne ledamöter samt en suppleant, samt-
liga utsedda av Finlands Ridförbunds styrelse.

Vid särskilda tillfällen kan häst inregistrerad i register
fört av en mot Finlands Ridförbund svarande organisation i
annat land befrias från inregistrering för deltagande i kapp-
löpning i Finland. Övergår sådan häst i finsk ägo, skall den
dock inregistreras i Finland för att bliva kvalificerad för
deltagande i kapplöpningar i Finland eller för avelsändamål.

Formuläret enligt reglementet för inregistrering § 5 har
följande lydelse:

Jag undertecknad anhåller att få nedanskrivna, mig till-
höriga häst, inregistrerad i Finlands Ridförbunds register

Uppgift om hästen finnes intagen i någon officiell stuteribok
eller fullblodsregister
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Certifikat (födelsebevis, språngsedel) samt inregistrerings-
avgift Fmk bifogas

(Datum)
(Underskrift)

Blanketter utlämnas på begäran av Finlands Ridförbunds
sekreterare.








