
Propositioner til sidste løbsdag  

    

Lørdag den 17/10 2020 på Nykøbing F. Travbane, LFPT – kl. 13    

    

Propositioner    

    

1-5.løb        Meld din pony/Amerikanerløb                        1140 m.         Voltestart   

6.løb           Sprinterløb for ponyer u. 110 cm                       640 m.         Voltestart    

7.løb           Montéløb          1140 m.      Voltestart    

8.løb           Klub montémesterskab                                      1200 m.         Voltestart   

9.løb           Sprinterløb for ponyer u. 110 cm                         640 m.         Voltestart  

10.løb          Klubmesterskab for langsomme ponyer           1140 m.         Voltestart  

11.løb          Klubmesterskab for hurtige ponyer                  1140 m.         Voltestart  

   

    

INFORMATIONER OM LØBENE    

  

  

Montémesterskab: 

Amerikanerløb:    

 
    

Dette løb er for de lokale ponyer og ryttere. Løbet er over 1200 

m. Der handicappes efter 4:1 og løbet er for alle ponyer 

 

 

 

 

Denne proposition skal forstås på den måde, at man melder sin 

pony til dette løb, hvor løbene herefter vil blive opdelt i et 

passende interval på grundlagene af handicapperen på de 

meldte ponyer i propositionen, hvor grundlagene udregnes 

efter 4:1. Løbene køres over 1140 m volte for de knap så 

hurtige, mens de hurtigere ponyer kan køres over 1200 m volte    

Klubmesterskab:  Disse løb er for de lokale ponyer og kuske. Der afvikles et for 

de hurtige og langsomme ponyer. Løbet deles så de langsomme 

er for 3.25 og langsommere og de hurtigere ponyer er for 

ponyer med grundlag 3.24,9 og hurtigere. Disse løb vil blive 

handicappet efter 4:1  



!!VIGTIGT!! 

DER ER KOMMET RETNINGSLINJER FOR AFHOLDELSE AF PONYLØB – LÆS DEM 

VENLIGST PÅ HJEMMESIDEN UNDER NYHEDER 

Der skal være minimum 5 deltagere for at løbene kan blive officielle for 

registrering af tider til DM løb, for de løb der afvikles for 7 til 18-årige 

Løbene vil blive gennemført alligevel, hvis der kun skulle være 3 eller 4 i løbene, 

men de vil blive registreret som showløb 

Grundlag udregnes på de sidste 4 tider, med hurtigste tid som grundlagstid  

Ponyer der har 3 sejre i træk, vil få deres grundlag korrigeret med 4 sekunder 

Præmier til vindende pony, samt til 2 og 3 pony i hvert løb  

Ret til ændringer i propositionerne forbeholdes af arrangørernes handicapper ved 

for få eller mange tilmeldinger, kan løbene enten slås sammen eller blive delt.  

  

Hvis der er få meldt tilmeldt til et løb, kan løbet blive annulleret og handicapperen 

kan høre om du/i vil starte i et af de øvrige løb på dagen. 
 

Tilmelding senest d. 11 oktober inden midnat til sportssytemet eller til 

Anders på andersrygaard@jubii.dk eller mobil 60 13 28 91  

 


