TR V 2017 kompletteringar
I detta dokument finner ni kompletteringar som fallit ur TR V 2017, alla dessa regler kompletterar TR
V:s häfte och nätversion.
Vi beklagar det inträffade.
Moment 504 14, 515, 517 och 528, dessa tabeller är korrigerade och ni finner dom i ett eget
dokument vid TR V.
Moment 500.11 (text ligger i moment 500.10)
Ekipage räknas som startande….passerar startlinjen i precision.
Moment 502.2 ”PA”
Parakuskar får köra med valfria däck/hjul, med undantag av bestämmelse i moment 504 punkt 2.
508 tabell
Felaktig tabell i TR V 2017– ny publiceras separat
Moment 509.3 Galoppförbud i klassen LB
I Lätt B är galopp förbjudet i samtliga moment och vid all körning på tävlingsområdet.
Moment 511.2
….ny häst kvalificerar om från Lätt B bed Clear Round avdelning B.
Moment 511.1 (texten står under moment 511.4.2, men hör till LB)
Det är kuskens ansvar att informera arrangören om vilken bedömning som ska gälla för respektive
start. Anmälan sker i samma klass oavsett bedömning.
Moment 516 Tabell för tempo i maraton
Transportsträckans tempo i LA för alla ponnyer är 4 km/h.
Alla tempon är km/h.
Moment 522.1
Skrittsträckan, med tidtagning i Lätt A och medelsvår klass, kan ersättas med en transportsträcka,
tempon enligt moment 516. I svår klass är det endast en transport till 10 min paus innan start på
sträcka B.
Moment 522.5
På skritt/transportsträckan ska det undvikas.
Moment 522.6
Efter skritt/transportsträckan….
Moment 523.6
Om sista hindret är mindre än 300 meter från mål ska kusken ekipaget stanna inom 30 meter (vilket
markeras med en skylt) från utgången av hindret för att reparera.
Moment 526.5
Kusk och groom får sätta….
Moment 526.6
Varje gång kusk och/eller groom sätter…

Moment 530.14 (text saknas, fet markering)
Vid rivning av andra markeringar eller blomsterarrangemang som kan ingå i banan ges inga
straffpoäng, detta gäller även hinder som ej tillhör bansträckningen om flera klasser med olika
bansträckning arrangeras samtidigt.
Moment 530.20
Det är dock tillåtet att passera mer eller mindre vinkelrätt genom en serpentin eller zick-zack samt….
Moment 535.1
Det finns dessutom klasser för barn och funktionsnedsatta parakuskar.
…..Vid ett startande ekipage avgör arrangören själv hur de vill slå ihop klasserna, exempelvis om de
vill slå ihop hästpar med ponnypar eller hästpar med häst enbet. Sammanslagning av klasser
meddelas i ”Meddelande till kuskar”.
Moment 545.3 Medelsvår
…När arrangör har två flera domare på plats….
Moment 545.3 Svår (text saknas)
När dressyr arrangeras på 20x60 m bana får momentet dömas av en domare.
Moment 551.1 (felaktig blankett)
”Utlåtande teknisk delegat” ”Utlåtande kuskrepresentant”

