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KAP 1 – DISTANSERITTSTEVNER
§ 810 – Generelt
1. Hensikt og generelle prinsipper
Distanseritt er en konkurranseform som prøver rytterens evne til å forvalte hestens
utholdenhet og hurtighet på en sikker måte, i konkurranse mot løypa, distansen, klimaet,
terrenget og klokka. Derfor er den viktigste oppgaven for ryttere, medhjelpere og teknisk
personell å bruke sine kunnskaper til å sørge for hestens velferd og helse. Rytterens
kjennskap til hesten, dens gangarter og evne til å ta seg frem i terrenget skal prøves.
2. Konkurranseform
a) Konkurransen kan være individuell konkurranse eller lagkonkurranse.
b) Et lag består av 2 eller 3 ekvipasjer, hvorav de 2 beste teller. Minst 2 ekvipasjer må
fullføre konkurransen for å få tellende lagresultat. Det kreves minst 3 startende lag fra minst
3 forskjellige klubber for at lagkonkurranse skal kunne finne sted.
c) Uansett startorden eller startregler gjennomfører hver ekvipasje hele konkurransen
individuelt (som om den er alene). Se likevel § 815.7 om tillatt hjelp.
d) Et distanseritt ris på tid (se unntak i § 810.2.e), og den som har brukt kortest tid på
distansen er vinner, forutsatt godkjenning i alle kontroller og at øvrige bestemmelser er
overholdt.
e) LD og LC ris alltid som Clear Round – se Kap. 8
3. Etapper
Konkurransen består av en eller flere etapper. Tiden måles for hver etappe, og ved slutten av
hver etappe er det en obligatorisk veterinærkontroll og en obligatorisk pause. En etappe må
være minimum 16 km og maksimum 40 km. Siste etappe bør ikke overstige 25 km
Konkurransen kan gå over en eller flere dager. Den mest krevende delen av løypa skal ikke
være mot slutten.
4. Pauser
a) Fra og med LB skal hver pause være på minst 30 minutter. Ingen pause skal være lengre
enn 60 minutter.
Fra og med MB skal det være minimum to pauser, hvorav én pause på 40 minutter.
Fra og med VB skal det være minimum tre pauser, hvorav én pause på 50 minutter.
Fra og med VA skal det være minimum fem pauser, med i alt minst ett minutt pause for hver
km, for eksempel en total pausetid på 160 minutter i en 160 km klasse (GP).
b) Pauser hvor det skal gjennomføres obligatorisk re-sjekk (veterinærkontroll), må være på
minst 50 minutter.
c) OD/TD kan, etter rådføring med veterinær, beslutte å endre pausens lengde eller redusere
pulsverdien i henhold til ekstremt vær eller andre forhold. Slike endringer må bekjentgjøres
for alle ryttere og lagledere før start på den etappen det gjelder.
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5. Veterinærkontroller og veterinærkort
a) Veterinærer skal overvåke konkurransens gjennomføring fra første til siste
veterinærkontroll. Nærmere bestemmelser er gitt i Kap. 3.
b) Hver ekvipasje skal ha et veterinærkort utstedt av arrangøren. Veterinærkortet skal brukes
til nedtegnelse av hestens puls, veterinærens anmerkninger og de registrerte tidene for
passering av etappemål inn til veterinærgrind og ny starttid.
c) Alle hester må under hele konkurransen være tilgjengelige for observasjon av veterinær
eller teknisk personell. Det er ikke anledning til å sperre innsyn eller på annen måte hindre
veterinæren(e) i å observere en hest.

§ 811 – Løypa, merking av løypa og kart
1. Generell utforming
Løypa bør legges slik at den gir tekniske utfordringer i form av vekslende underlag,
variasjon i terreng, høydeforskjeller og retning, i den grad dette er gjennomførbart.
Informasjon om terrengforhold og høydeforskjeller skal fremgå av stevneinvitasjonen.
Løypa skal ikke ha mer enn 10 % asfalt uten ridbare veikanter.
2. Forhindring
En forhindring er en naturlig forekommende hindring (for eksempel grøft, bratt bakke opp
eller ned, skrent eller passasje gjennom vann). Forhindringen skal ikke være laget for rittet,
men kan om nødvendig forsterkes, så den ikke forandrer seg under konkurransen.
3. Gangart
Gangarten er i utgangspunktet fri, men i begrensede strekninger av løypa kan arrangøren
påby en bestemt gangart, for eksempel skritt.
4. Tilgang på vann
Løypa må være utformet slik at det er mulig å tilby hestene vann minst hver 10 kilometer.
Dette kan løses med naturlig vann (bekk etc.), at arrangør setter ut vann, eller at følgebil har
mulighet til å møte ekvipasjene i løypa.
5. Startområde
Ved fellesstart må startstrekningen være bred og gi plass til flere hester ved siden av
hverandre over så lang strekning at det ikke blir problemer for ekvipasjene.
6. Målområde
Oppløpet må være langt og bredt nok til at flere hester kan avslutte i høy hastighet uten å
forstyrre hverandre. Det må også være tilstrekkelig strekning etter målpassering slik at
hestene trygt kan bremse ned farten etter et spurtoppgjør. Målgang skal være plassert så
nærme veterinærkontrollen som praktisk mulig uten å forstyrre hester i eller på vei inn til
veterinærkontroll.
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7. Merking
a) Merkingen av løypa må gjøres på en slik måte at det ikke er noen tvil om hvor det skal
ris. Det skal alltid merkes før og etter steder der veier/stier deler seg eller krysser hverandre.
Merkene kan være flagg, bånd, piler, kritt, maling, sagflis eller lignende.
b) Obligatoriske passasjer, spesielle forhindringer, start og mållinje skal være tydelig
markert.
c) Retningspiler eller tegn har til hensikt å vise retningen så rytterne finner veien. De må
plasseres slik at rytterne lett kan se og kjenne dem igjen uten å miste tid. For hver 10 km
skal det være skilt som viser hvor langt man har ridd. Ved 1 km før etappemål/mål skal det
være skilt som viser 1 km til etappemål/mål.
d) Ingen merker kan flyttes eller endres etter at løypa er åpnet. Jf likevel unntak i hht § 812.
Dersom en rytter eller dennes medhjelpere flytter eller endrer på merker, skal rytteren
utelukkes for resten av stevnet.
8. Åpning av løypa
Konkurranseløypa skal åpnes senest ett døgn før konkurransen starter. Alle merker som
rytterne skal være oppmerksomme på, skal da være på sin eksakte plass.
9. Kart og orienteringsmøte
Godt lesbart kart over løypetraseen med målestokk 1:50:000 eller bedre skal være
tilgjengelig for rytterne når løypa åpnes.
Før konkurransen skal arrangøren avholde et orienteringsmøte, med gjennomgang av kart og
informasjon om terrengforhold, høydeforskjeller, møtepunkter etc.

§ 812 – Endring av løypa, force majeure
1. Generelt: Se KR I §143.14.
2. Etter at løypetrasséen er åpnet for rytterne, kan ingen endring gjøres, med unntak av hvis
det skulle oppstå helt spesielle forhold (kraftig regn, sterke hete etc.) som gjør at en eller
flere forhindringer eller noen del av løypa blir ubrukbar, farlig eller fører til ulike
konkurranseforhold. OD/TD kan da fastsette en omvei rundt slike hindringer eller slike deler
av løypa, eventuelt redusere distansen eller tempoet i forhold til det som er foreskrevet i
stevneinvitasjonen. I distanserittets natur ligger utfordringen ved å konkurrere i krevende
terreng under varierende forhold. Derfor må utsettelse, flytting eller avlysning kun skje i
ekstraordinære tilfeller.
3. Alle endringer med nøyaktig plassering i løypa må meddeles hver rytter både offisielt og
personlig før start. Eventuelle lagledere skal underrettes først.

§ 813 – Start
1. Ekvipasjen regnes som startet når den presenteres til forkontroll. Når startsignalet for
klassen er gitt, må ekvipasjen passere startpunktet i angitt retning. Ekvipasjen må ikke starte
før signalet gis. Hvis ekvipasjen starter senere enn 15 minutter etter at startsignal er gitt, blir
den eliminert.
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2. Ved ritt over flere dager skal ekvipasjene påfølgende dag starte i samme rekkefølge og
med samme tidsintervaller som rekkefølgen og differansene ved målgang dagen før. Dette
gjelder for et visst antall ekvipasjer, etter beslutning fra dommer i samarbeid med arrangøren
(for eksempel alle innenfor 1 time). Etter disse starter de resterende sammen.
3. Start foregår som fellesstart, individuell start eller gruppestart.
a) Ved fellesstart starter alle ekvipasjene samtidig.
b) Ved individuell start trekkes startrekkefølgen på forhånd av arrangøren. Tidsavstanden
mellom ekvipasjene skal være minst to minutter.
c) Ved gruppestart skal gruppenes størrelse bestemmes ut i fra forholdene. Sammensetning
av gruppene trekkes på forhånd av arrangøren. Tidsavstanden mellom gruppene skal
være minst fem minutter.

§ 814 – Tidtaking
1. Siden tidtakingen spiller en så stor rolle i konkurransen, må arrangørene sørge for at hver
ekvipasjes start- og innkomsttider for hver etappe blir nøye avlest og nedtegnet av
kvalifiserte personer med synkroniserte klokker. Arrangøren må sørge for back up-løsninger
dersom det benyttes elektronisk tidtakingssystem.
2. Tiden regnes fra det øyeblikk starteren gir startsignal, og til det øyeblikk hesten bryter
mållinjen. Tiden regnes bare i hele sekunder. Påbegynt sekund regnes som et helt sekund.
3. Når veterinærgrind brukes ved obligatoriske pauser, må tidtakingen skje på en slik måte at
ingen ekvipasjer blir forsinket selv om flere ankommer samtidig.

§ 815 – Konkurranse og Fair Play
1. Rytteren kan leie eller følge sin hest i løypa, men må passere startlinjen og mållinjen til
hest. Dette gjelder også siste etappe per dag ved ritt over flere dager. Brudd på
bestemmelsen medfører eliminering.
2. En ekvipasje som ikke respekterer enhver fastsatt tidsfrist, skal elimineres.
3. Etter at ekvipasjen har krysset startlinjen, kan ingen annen person leie eller ri hesten.
Brudd på bestemmelsen medfører eliminering (se likevel pkt 7 om tillatt hjelp).
4. Ekvipasjen må fullføre hele løypa slik den er merket og angitt på løypekartet. Ved
feilridning må rytteren ri tilbake dit feilen oppstod, for deretter å fullføre rittet som angitt på
løypekartet. Brudd mot disse bestemmelsene fører til eliminering.
5. Ekvipasje som med vilje hindrer en annen ekvipasje, ved for eksempel å ikke slippe den
andre ekvipasjen forbi hvis han blir tatt igjen, skal utelukkes for resten av stevnet. Strengere
sanksjon kan ilegges av NRYF etter anbefaling fra OD/TD.
6. En ekvipasje som utgår av konkurransen uansett grunn, eller ikke er kvalifisert for neste
etappe av konkurransen, må umiddelbart forlate løypa. Bare hvis løypetraséen er den eneste
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veien tilbake til startområdet, kan ekvipasjen følge løypa, etter godkjenning fra dommer
eller steward.
7. Tillatt hjelp
a) Ryttermeldingen skal angi hvor det er tillatt, evt. ikke tillatt, å motta hjelp, både ved
veterinærkontroller og i løypa.
b) I situasjoner hvor rytteren er fysisk skilt fra sin hest, kan ekvipasjen motta assistanse,
inkludert holding og leiing av mistet hest tilbake til rytteren. Dette gjelder også dersom
hesten har løs sko eller har mistet sko.
c) Rytteren kan gis noe av sitt utstyr, og få hjelp til å ordne utstyr, feste eller sette på sko og
sitte opp, enten han er til hest eller til fots.
d) Det er tillatt å sekundere rytteren og å vise rytteren hvilken vei han skal ri.
8. Forbudt hjelp
a) Enhver handling fra en annen person som gjør det lettere for rytteren eller hesten, enten
rytteren har bedt om det eller ikke, og som ikke er nevnt som tillatt i pkt 7 over, regnes som
forbudt hjelp og medfører eliminering av ekvipasjen. Sanksjon kan i tillegg ilegges både
rytteren og den som ga hjelpen.
b) Slike handlinger omfatter, men er ikke begrenset til:
- Å gi hjelp i noen del av løypa der dette ikke er tillatt fra arrangøren, inkludert at en annen
person enn rytter fører hesten fremover.
- Å følge etter, ledsage eller ”dra” i noen del av løypa av syklist, fotgjenger eller ekvipasje
som ikke er med i konkurransen.
- Å følge etter, ledsage eller ”dra” i noen del av løypa av uautorisert kjøretøy.
- At andre enn den som viser hesten, oppmuntrer hesten til å trave i en veterinærkontroll.
- At noen oppmuntrer eller jager på hesten på en eller annen måte i noen del av løypa,
inkludert ved en forhindring eller passasje.
- Å fjerne gjerder, rydde veier eller hugge ned trær, eller for øvrig fjerne hindringer eller
endre tekniske aspekter i løypa.
9. Plikt til å hjelpe
Rytter og dennes medhjelper plikter å hjelpe annen ekvipasje for å avverge alvorlig skade
på hest eller rytter, og dersom slik skade oppstår. Den som hjelper, skal snarest mulig gi
skriftlig rapport til dommer med kort beskrivelse av hendelsen og angivelse av eventuell tapt
tid, med underskrift fra aktuelle vitner. OD bestemmer om tapt tid skal godskrives.

§ 816 – Antrekk, sal og utstyr
1. Det vises til bestemmelsene i KR I § 135
2. Rytter skal bære nummervest ved all ridning. Tilsvarende skal den som viser hesten i
veterinærkontroll, bære nummervest. Hest skal være merket med startnummer.
3. Godkjent sikkerhetshjelm med hakebånd i funksjon er obligatorisk under all ridning på
stevneområdet, uansett hvem som rir. Hvis rytteren mister hjelmen under rittet, skal rytteren
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umiddelbart avbryte rittet for å sette på hjelmen igjen. Hvis hjelmen ikke settes på igjen før
rytteren fortsetter, medfører dette eliminering.
4. Fottøy med hæl lavere enn 12 mm kan bare brukes sammen med sikkerhetsstigbøyler.
Sikkerhetsbøyler skal ha bur eller strikk
5. Rideantrekk skal være passende for konkurransen, og ikke være til ulempe for
distanseridningens anseelse. Rideantrekk inkluderer skjorte eller genser med ermer og krave
eller høy hals, samt ridebukse. Nødvendige klær for dårlig vær er tillatt.
6. Pisk (og bruk av et hvilket som helst annet objekt som en pisk) og sporer er forbudt.
7. Ved alle kontroller samt ved premieutdeling skal antrekk følge samme krav som for rittet,
og for øvrig være rent og pent.
8. Saling og bisling er i prinsippet fri, men må oppfylle følgende krav: Det skal brukes en
egnet sal med stigbøyler, og det skal benyttes hodelag, med eller uten bitt, som gir rytteren
god kontroll over hesten. Gags og hackamore er tillatt. Hjelpetøyler er forbudt med unntak
av løpende martingal. Tøyler må være festet til bittet eller direkte i hodelaget. Delte tøyler er
ikke tillatt.
9. Hestens ører bør ikke tildekkes. Ørepropper eller lignende er ikke tillatt. Blinkers og
maske er tillatt, forutsatt at hesten har fri sikt fremover.
10. Hesten kan ris med eller uten sko. Boots og såler er tillatt.
11. Utstyret må være velholdt og riktig tilpasset, og må ikke kunne skade hesten. Alt utstyr
som kan hindre hestens naturlige bevegelser eller utgjøre en fare for sikkerheten, er forbudt.
12. Spesielt sikkerhetsutstyr kan foreskrives i stevneinvitasjonen.
13. Bruk av mobiltelefon og GPS er tillatt. Annet kommunikasjonsutstyr må godkjennes av
dommer før konkurransens start.
14. Ved alle veterinærkontroller skal hesten vises kun med hodelag eller grime. Veterinær
eller dommer kan pålegge bruk av hodelag dersom hensynet til sikkerheten skulle tilsi det.
Ved re-sjekk kan hesten likevel vises med sal og øvrig utstyr dersom veterinæren ikke ber
om annet.
15. Rytteren skal bruke godkjent sikkerhetsvest ut det kalenderåret han fyller 16 år.
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§ 817 – Ukorrekt behandling av hest
Se KR I § 123.3 og § 174.

§ 818 – Vekt
1. Det vises til bestemmelsene i KR I § 138.
2. Vekten er vanligvis fri, men arrangøren kan foreskrive en minimumsvekt på 75 kg i klasse
GP. Det skal ikke være minimumsvekt i klasser for junior/unge ryttere.
3. Veiing skal foregå etter bestemmelsene i § 138. Ved all veiing skal funksjonær notere
ridevekten i veterinærkortet. For ryttere som medfører ekstra vekt, skal funksjonær notere i
veterinærkortet hvor og hvordan vekten er plassert.
4. Kontroll av vekten kan skje hvor som helst underveis, ved veiing eller ved å kontrollere at
de ekstra vektene som er notert i veterinærkortet, er på angitt plass.
5. Rytter som ved kontroll underveis eller etter innkomst har lavere ridevekt enn den
foreskrevne, elimineres.
6. Ved bruk av minimumsvekt er arrangøren er ansvarlig for å fremskaffe en pålitelig vekt.
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Kap 2 – DEFINISJONER mm
§ 820 – Stevnekategorier
Se KR I § 140.

§ 821 – Klassespesifikasjoner
1.a LD:1
Bedømming: Clear Round
Distanse f.o.m. 5 km og under 10 km
Tempo minimum 6 km/t og maksimum 15 km/t.
1.b LD:2
Bedømming: Clear Round
Distanse f.o.m. 10 km og under 40 km
Tempo minimum 8 km/t og maksimum 15 km/t.
2. LC
Bedømming: Clear Round
Distanse f.o.m. 40 km og under 50 km
Tempo minimum 8 km/t og maksimum 15 km/t.
3. LB
Bedømming: Fri fart
Distanse f.o.m. 50 km og under 60 km
Tempo minimum 8 km/t.
4. LA
Bedømming: Fri fart
Distanse f.o.m. 60 km og under 80 km
Tempo minimum 8 km/t.
5. MB
Bedømming: Fri fart
Distanse f.o.m. 80 km og under 100 km
Tempo minimum 10 km/t.
6. MA
Bedømming: Fri fart
Distanse f.o.m. 100 km og under 120 km
Tempo minimum 10 km/t.
7. VB
Bedømming: Fri fart
Distanse f.o.m. 120 km og under 140 km
Tempo minimum 10 km/t.
8. VA
Bedømming: Fri fart
Distanse f.o.m. 140 km og under 160 km
Tempo minimum 10 km/t.
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9. Grand Prix (GP)
Bedømming: Fri fart
Distanse f.o.m. 160 km
Tempo minimum 10 km/t.
10. Rittets lengde angitt i stevneinvitasjonen er rittets offisielle lengde og bestemmer
klassen. Endringer kan bare gjøres av arrangøren. Etter utgått påmeldingsfrist kan dette bare
skje i samråd med TD/OD, se KR I § 143.14.

§ 822 – Adgang til stevner
1. Aldersgrenser for rytter
Se KR I § 122. I tillegg gjelder nedenstående krav om minimumsalder i løpet av
kalenderåret for start i de enkelte klassene:
a) LD og LC: 10 år. Rytter under 10 år kan likevel delta med ledsager på minst 16 år.
Ledsager er omtalt i § 880.10.
b) LB til og med MA: 12 år
c) Fra og med VB: 14 år
2. Aldersgrenser for hest
Se KR I § 123.
a) LD - LC: 4 år
b) LB - LA: 5 år
c) MB-VB: 6 år
d) VA: 7 år
3. Obligatorisk pause etter stevnedeltagelse
a) Alle reglene i § 822.3 gjelder for start i klasse LB eller høyere, og ritt i både FEI-stevner
og nasjonale stevner, uansett land, regnes som stevnedeltakelse.
b) Etter start i klasse LB eller høyere skal hesten ha en obligatorisk pause fra stevnedeltagelse før den igjen kan starte i klasse LB eller høyere. Pausetiden starter kl 00.01 første
døgn etter at det aktuelle rittet ble avsluttet i hht angitt maksimaltid for rittet, og slutter kl
24.00 dagen før angitt starttid for neste ritt.
Pausen beregnes etter tilbakelagt distanse (ikke klasse) slik OD har skrevet den inn i hestens
loggbok (§ 810.6)godkjent på resultatlisten. Distansen beregnes som avstand fra start til mål.
Dersom ekvipasjen bryter rittet, beregnes distansen fra start til nærmeste veterinærgrind etter
at rittet ble brutt.
Distanse tilbakelagt

Pause fra
stevnedeltakelse

f.o.m. 0 km t.o.m. 4953 km

5 dager

f.o.m. 540 km t.o.m. 8105 km

12 dager

f.o.m. 1086 km t.o.m. 125 km

19 dager

f.o.m. 126 km t.o.m. 145 km

26 dager
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f.o.m. 146 km
33 dager
c) Hvis en hest blir eliminert fra et ritt av metabolske årsaker som krever umiddelbar
behandling , for andre gang i løpet av 12 måneder, skal den ha en obligatorisk stevnepause
på 14 dager, i tillegg til den obligatoriske pausen som er angitt i § 822.3.a. Hvis en hest blir
eliminert fra et ritt av metabolske årsaker som krever umiddelbar behandling for tredje gang
i løpet av 12 måneder, skal den ha en obligatorisk stevnepause på 60 dager, i tillegg til den
obligatoriske pausen som er angitt i § 822.3.a. skal den ha en obligatorisk stevnepause på 60
dager. Hvis en hest i to ritt på rad i løpet av 12 måneder blir eliminert av metabolske årsaker
som krever umiddelbar behandling, skal den ha en obligatorisk stevnepause på 90 dager.
Hvis hesten trenger behandling på stevneplassen eller blir sendt av stevneveterinæren til en
klinikk e.l., regnes det som behov for «umiddelbar behandling».
d) Hvis en hest blir eliminert på grunn av halthet, for tredje gang i løpet av 12 måneder, skal
den ha en obligatorisk stevnepause på 180 dager, i tillegg til den obligatoriske pausen som er
angitt i § 822.3.a. Hesten må også godkjennes av veterinær fire uker før neste start.
Godkjenningen skal fremgå av en attest utstedt av vedkommende veterinær.
e) Hvis en hest har snitthastighet på over 20 km/t i et ritt, skal den ha en obligatorisk
stevnepause på 7 dager i tillegg til den obligatoriske pausen som er angitt i § 822.3.a. skal
den ha en obligatorisk stevnepause på 14 dager, i tillegg til den obligatoriske pausen som er
angitt i § 822.3.a. Hvis en hest blir eliminert på grunn av halthet fra andre ritt på rad
innenfor 12 måneder, skal den ha en obligatorisk stevnepause på 21 dager i tillegg til den
obligatoriske pausen som angitt i § 822.3.a. Hvis en hest blir eliminert på grunn av halthet
fra tredje ritt på rad innenfor 12 måneder, skal den ha en obligatorisk stevnepause på 90
dager i tillegg til den obligatoriske pausen som angitt i § 823.3.2. Hvis en hest blir eliminert
på grunn av halthet fra fjerde ritt på rad innenfor 12 måneder, skal den ha en obligatorisk
stevnepause på 6 måneder, og hesten må godkjennes av veterinær fire uker før neste start.
Godkjenningen skal fremgå av en attest utstedt av vedkommende veterinær. Hvis en hest
blir eliminert fra femte ritt på rad – uansett tidsrom – på grunn av halthet, er den ikke lenger
kvalifisert for start i distanseritt. Den kan heller ikke kvalifiseres på nytt.

§ 823 – Kvalifisering
1. Generelle bestemmelser om rytterlisens og hestelisens er gitt i KR I, kapittel 3. Kravet til
rytterlisens følger hovedregelen. Generelle bestemmelser om kvalifikasjon er gitt i KR I §
126.
2. Grønt kort
For start i klasse LC skal rytter har Grønt kort. Rytter yngre enn 10 år trenger ikke Grønt
kort, men må starte med ledsager i hht § 822.1.a.
3. Kvalifisering
Hest og rytter må, sammen eller hver for seg, kvalifisere seg etter følgende tabell:
Start i klasse
LD-LA
MB-MA
VB-VA
GP

Kvalifiseringskrav
Ingen
2 ritt 50-79 km, maks hastighet 16 km/t
2 ritt 80-99 km, maks hastighet 16 km/t
1ritt 120-159 km
– 11 –
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Dersom det går mer enn 24 måneder fra forrige godkjente ritt, må hesten gjennomføre
minimum en klasse under nivået den var godkjent for, før den kan fortsette på tidligere
oppnådd klassenivå. For rytter gjelder kvalifiseringen i fem år.
Dersom hesten er kvalifisert for internasjonale klasser, er den automatisk kvalifisert for
tilsvarende klasse (km) nasjonalt.
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§ 824 – Påmelding og start
1. Påmelding og starterklæring
Det vises til generelle bestemmelser i KR I §§ 144 og 145. Hvis ikke annet er angitt i
stevneinvitasjonen, anses starterklæring å være foretatt idet hesten fremstilles til første
besiktigelse, se § 831.5. Starterklæring kan imidlertid aldri skje senere enn 1 time før
klassen stater (KR I § 145.3).
2. Begrensninger for start
En hest kan ikke starte i mer enn én klasse per stevnedag, heller ikke utenfor konkurranse.
Unntak: Der individuell konkurranse og lagkonkurranse går i samme ritt, eller en lukket
klasse inngår som en del av en annen klasse. Dette forutsetter at konkurransene starter
samtidig og ellers er nøyaktig like.
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KAP 3 – KONTROLLER
§ 830 – Generelt om kontroller
1. Distanseritt er en prøve på hestens utholdenhet og kondisjon. Derfor er det dommernes
viktigste oppgave å se til at det er forsvarlig veterinærovervåking av konkurransen. Se
likevel unntak for Clear Round-klasser i Kap 7.
2. Den serien av undersøkelser og kontroller som er angitt i dette reglementet, er fastsatt for
å ivareta hestens velferd, helse og sikkerhet.
3. Overdommeren har ansvar for og myndighet til å håndheve reglementets bestemmelser
om dyrevelferd og smittevern (KR I § 123.3), og kan på dette grunnlaget eliminere en hest.
Overdommeren kan likevel ikke overprøve stevneveterinærenes veterinærfaglige
vurderinger ved undersøkelser og kontroller i forbindelse med rittet. Veterinærens
beslutninger er endelige og kan ikke ankes. Rytter og ansvarlig person har rett til å få vite
årsaken hvis hesten elimineres.
4. Bare hester som har gjennomgått alle inspeksjoner og veterinærkontroller med godkjent
resultat, har fullført rittet.
5. All relevant informasjon som kreves ved kontrollene, må nedtegnes på veterinærkortet og
må i prinsippet finnes tilgjengelig ved etterfølgende veterinærkontroll. Arrangøren kan
beholde veterinærkortene.
6. Ankomsttiden over etappemål skal noteres av tidtaker.
7. Innen 20 minutter fra passering av etappemål må hesten fremstilles for veterinærkontroll.
Dette skjer ved å meddele sitt startnummer og deretter passere gjennom en fysisk markering
ved inngangen til veterinærgrinden, hvor innpasseringstiden noteres av en kontrollør.
Deretter gjennomføres puls- og veterinærkontrollen. Hvis hesten ikke blir godkjent i
veterinærkontrollen, er den ikke kvalifisert til neste etappe (eliminert).
8. Hvis hesten ikke blir godkjent i pulskontrollen, får den en ny sjanse innenfor de 20
minuttene etter passering av etappemål. Hesten må føres ut av veterinærgrinden mellom de
to kontrollene. Hvis hesten heller ikke blir godkjent i denne pulskontrollen, er den ikke
kvalifisert til neste etappe (eliminert).
9. Fra det tidspunkt hesten har passert inn i veterinærgrinden, starter den fastsatte pausen,
forutsatt godkjent veterinærkontroll.
10. Eliminering og trukket ekvipasje
a) Dersom hesten ikke godkjennes i en veterinærkontroll, eller ekvipasjen ikke overholder
tidsfrist for fremstilling for kontroll, blir ekvipasjen eliminert og er ikke kvalifisert for
videre deltakelse i konkurransen.
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b) Hvis en ekvipasje ønsker å trekke seg fra konkurransen, må hesten fremstilles for
veterinærkontroll innen 30 minutter så langt det er praktisk mulig. Hvis hesten ikke
godkjennes, blir ekvipasjen eliminert. Hvis hesten godkjennes, kan ekvipasjen trekke seg.
Hvis hesten ikke blir fremstilt for veterinærkontroll, kan rytteren ilegges skriftlig
irettesettelse.

§ 831 – Gjennomføring av veterinærkontroller
1. Generelt
Det er ingen forskjell mellom de veterinære vurderingene av en hest mellom noen av
veterinærkontrollene. Den samme standard skal ligge til grunn for å vurdere om hesten er
skikket til å starte eller fortsette rittet, når det gjelder både bevegelser, metabolsk tilstand og
andre forhold av betydning for om hesten er i konkurransemessig skikk.
2. Opptreden
Alle som oppholder seg i og rundt området for veterinærkontroll, skal opptre høflig og rolig
i respekt for ryttere og hester under en presset konkurransesituasjon. Ryttere og deres
medhjelpere er ansvarlig for å respektere den vurderingen som blir gjennomført og
beslutningen som følger denne.
Ved visning av hest må ingen påvirke eller forstyrre veterinæren i hans faglige arbeid eller
beslutninger.
3. Veterinærkort
Arrangøren skal fylle ut hestens veterinærkort før den første veterinærkontrollen.
Veterinæren skal fylle inn sine funn og vurderinger etter hver kontroll. Dersom ekvipasjen
blir eliminert, skal elimineringskoder iht. Kap. 9 benyttes.
4. Innholdet i veterinærkontrollen
a) Puls
Pulsen må ikke overstige 64 slag/minutt. Puls og unormale hjertelyder skal nedtegnes i
veterinærkortet.
b) Åndedrett
Hester med unormalt høy åndedrettsfrekvens skal elimineres. Avvik fra et normalt åndedrett
skal nedtegnes i veterinærkortet.
c) Allmenntilstand
Slimhinner skal undersøkes. Temperaturen kan tas og nedtegnes. Hestens generelle
allmenntilstand skal vurderes. Hester med generelt dårlig almenntilstand eller med unormalt
høy temperatur skal elimineres.
d) Bevegelser
Mønstringen skal foretas på en på forhånd fastsatt strekning på minst 30 meter med, på flatt
og fast underlag. Hestens bevegelser skal vurderes ved mønstring i trav eller tilsvarende
gangart på en rett linje fra veterinæren og tilbake. Hesten skal vises med løs tøyle slik at den
bærer hals og hode fritt. Bøying eller dyp palpering skal ikke utføres. Hesten kan ikke vises
med beslag, boots e.l. som skåner høvene, dersom den ikke skal bruke dette under rittet.
Veterinæren kan be om at løse boots o.l. tas av for nærmere kontroll av høvene.
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Dersom hesten er halt, eller viser uregelmessigheter i bevegelsene som må antas å skyldes
smerte, skal hesten elimineres. Dersom veterinæren er i tvil om hesten kan fortsette
konkurransen, kan han be om en ny mønstring. Dersom det finnes merflere enn én veterinær
mønstrer hesten sammen, bør disse vurdere den nye mønstringen sammenskal resultatet
avgjøres ved hemmelig avstemming. Stemmen til lederen av veterinærkommisjonens avgjør
ved stemmelikhet. Dommeren eller overdommeren mottar stemmesedlene og melder resultat
til rytteren. Dersom veterinæren(e) etter tre forsøk ikke kan bestemme seg for om hestens
bevegelsesmønster tilsier at den er i konkurransemessig stand, skal hesten elimineres.
Alle avvik fra det normale i hestens bevegelser skal nedtegnes i veterinærkortet.
e) Ømhet, skader og sår
All ømhet, skader og sår på kropp eller ben, inkludert trykk av sal og gjord og sår i munnen,
skal nedtegnes i veterinærkortet. Hest med skade som vurderes å gjøre hesten ikke skikket til
konkurranse, eller som kan forverres gjennom videre deltagelse, skal elimineres.
f) Sko og høver
Hest med dårlig hovhelse, beskjæring eller skoing, som vurderes å gjøre hesten ikke skikket
til konkurranse, skal elimineres. Hesten kan gå i mål uten en eller flere sko.
5. Første besiktigelse
Første besiktigelse finner sted så snart som mulig etter hestens ankomst til stevneområdet.
Den utføres fortrinnsvis av stevneveterinæren, eventuelt av annen kyndig person. Dommer
skal være tilstede. Hensikten er først og fremst å kontrollere hestens identitet mot dens
hestepass, overholdt stevnepause mot dens stevnelogg og gyldig vaksinasjon, og dessuten å
vurdere hestens generelle helsetilstand. Tvilstilfelle skal rapporteres til overdommeren
snarest, men aldri senere enn en time før første veterinærkontroll. Første besiktigelse kan
helt eller delvis kombineres med første veterinærkontroll.
6. Første veterinærkontroll
Hvis mulig skal denne kontrollen skje dagen før rittet, og den skal utføres av stevnets
veterinær(er) med dommer tilstede. Hestepasset skal forevises uoppfordret. Kontrollen skal
utføres i henhold til standarden for alle veterinærkontrollene som beskrevet ovenfor: Puls,
respirasjon, allmenn kondisjon, bevegelser, ømhet, skader og sår og eventuelt andre forhold
av betydning for konkurransen som det vil være naturlig å notere i veterinærkortet.
7. Re-sjekk
a) Obligatorisk re-sjekk: I klasse VB og høyere skal alle hester gjennomgå ny kontroll. Slik
re-sjekk skal skje tidligst 15 minutter før start på neste etappe. Re-sjekk skjer etter samme
kriterier som ved øvrige veterinærkontroller.
b) Re-sjekk etter individuell vurdering fra veterinæren: Veterinæren kan, med unntak for
siste veterinærkontroll, i enhver veterinærgrind be om re-sjekk av hesten dersom han er i tvil
om hesten er skikket til å fortsette. Slik re-sjekk skal skje tidligst 15 minutter før start på
neste etappe. Hesten må presenteres før uttid på neste etappe.
8. Siste veterinærkontroll
a) Hesten skal presenteres for siste veterinærkontroll innen 30 minutter etter målpassering.
Det er kun mulig å presentere hesten én gang.
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b) Pulsen skal måles innenfor tidsfristen og nedtegnes i veterinærkortet.
c) Siste veterinærkontroll skal avgjøre om hesten kunne ha fortsatt etter en normal
hvileperiode, og kontrollen utføres av veterinæren(e) på samme måte som ved de øvrige
veterinærkontrollene med eneste unntak at det kun gis én mulighet for presentasjon.
d) I NM-klasser skal hesten i siste veterinærkontroll mønstres for to veterinærer. Hvis tre
veterinærer er tilstede, skal alle tre delta. Veterinærene kan be om ny mønstring kun én
gang. Det foretas hemmelig avstemming i tråd med pkt 4.d over.
9. Veterinær overvåkning
Ved distanseritt i klasse GP må alle deltagende hester forbli i stevneområdet under veterinær
overvåking i minst 24 timer. Veterinæren kan gi tillatelse for den enkelte hest til tidligere
avreise.

§ 832 – Sykdom og skade
Se KR I § 130.2.
Alle skader / ulykker som oppstår på hest eller rytter under konkurransen, skal rapporteres
av stevneleder/arrangør på NRYFs skademeldingsskjema.
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KAP 4 – TEKNISK PERSONELL
§ 840 – Oppgaver
1. Overdommer og teknisk delegat
Overdommer (OD) og Teknisk delegat (TD) skal ha autorisasjon i hht kravene i § 841.
Overdommeren er også Teknisk delegat hvis ingen slik er spesielt oppnevnt av NRYF.
Funksjoner for OD og TD fremgår av KR I §§ 160 og 161. OD/TD skal i hht dette bl.a.:
- iInspisere løypa, start- og målområde, plassering og organisering av veterinærgrinder
og område for obligatoriske pauser.
- pPålegge forandringer eller tillate arrangøren å forandre løypetrasseen eller rette på
tekniske forhold hvis det er nødvendig.
- motta stemmesedlene i tilfeller der det kreves avstemming mellom veterinærene i
vet. gate eller sluttkontrollen i hht § 831.4.d, og melde resultatet til rytteren Dersom
avstemming av veterinær i vet. gate eller sluttkontroll, er det dommer som mottar
stemmesedlene og meddeler rytter sluttresultatet. (kan også utføres av dommer).
2. Dommere
Funksjoner til dommere fremgår av KRI § 163.
I tilfeller der det kreves avstemming mellom veterinærene i vet. gate eller sluttkontrollen i
hht § 831.4.d, kan dommeren motta stemmesedlene og melde resultatet til rytteren (kan også
utføres av overdommeren).Dersom avstemming av veterinær i vet. gate eller sluttkontroll, er
det dommer som mottar stemmesedlene og meddeler rytter sluttresultatet.

3. Veterinærer
a) For hvert distanserittstevne engasjeres minst en veterinær for å gjennomføre oppgavene i
hht § 831 og andre veterinære krav i dette reglement. Ved bruk av flere veterinærer skal en
av disse oppnevnes som leder av veterinærkommisjonen. Lederen har avgjørende stemme
dersom veterinærene ikke kan enes om en avgjørelse.
b) Det skal være minst to veterinærer ved Norgesmesterskap. En av disse oppnevnes som
leder av veterinærkommisjonen og har avgjørende stemme dersom veterinærene ikke kan
enes om en avgjørelse. Vedkommende må ha erfaring som stevneveterinær ved minst to
distanseritt i klasse LB eller høyere.
c) Veterinær oppnevnt i hht a) og b) ovenfor kan ikke være stevneleder eller løypeansvarlig
eller ha andre tilsvarende sentrale funksjoner under stevnet.
d) Hver veterinær bør ha hjelp av minst en assistent. Pulskontroll kan eventuelt utføres av en
assistent som har kompetanse til dette.

§ 841 – Nødvendig teknisk personell
1. Antall dommere
a) Ved Distriktstevner kreves minst én distansedommer grad DID I eller høyere. Dersom det
er mer enn 30 startende, må det være minst to dommere, hvor den ene kan være DIDA.
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b) Ved Landsstevner kreves det minst én distansedommer grad DID II eller høyere. Dersom
det er mer enn 30 startende, må det være minst to dommere, hvorav minst én må ha grad
DID II eller høyere, mens øvrig(e) kan ha grad DID I.
c) Ved Elitestevner kreves det minst én distansedommer grad DID III eller høyere. Dersom
det er mer enn 30 startende, må det være minst to dommere, hvorav minst én må ha grad
DID III, mens øvrig(e) kan ha grad DID II.
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2. Dommerpanel
a) Ved stevner hvor det fungerer mer enn en dommer, skal en av dommerne med høyest
dommergrad være leder av dommerpanelet. Lederen representerer dommerpanelet utad og
har i aktuelle tilfeller avgjørende stemme.
b) Ethvert medlem av dommerpanelet har rett og plikt til å treffe dommeravgjørelse ut fra
behovet i den situasjonen han befinner seg i. Ved tvil skal dommerpanelet om mulig
konsulteres først.
3. Steward
På Elitestevner og alle andre stevner med mer enn 50 startende pr dag skal det være chief
steward og et nødvendig antall stewarder/stewardassistenter. På Distrikts- og Landsstevner
med 50 eller færre påmeldte ivaretar dommeren stewardoppgavene. Stewardenes oppgaver
fremgår av KR I § 165.

– 20 –

(KR VIII – 21. mars 20201)

KAP 5 – RANGERING OG PREMIERING
§ 850 – Bedømming og rangering
1. Individuelt
a) I ritt på tid (fri fart) er den ekvipasjen vinner som har kortest anvendt tid i sum på
etappene, forutsatt at ekvipasjen er godkjent i alle kontroller og ikke blir eliminert, utelukket
eller trekker seg.
b) Dersom ryttere rir over mål hånd i hånd, skal de rangeres etter avgjørelse fra måldommer.
2. Lag
Det laget er vinner som har den beste samlede tiden. Hvis samlet tid er lik hos to eller flere
lag, vinner det laget hvor den dårligst plasserte ekvipasjen har den beste tiden.
3. Plassering og resultatliste
Se KR I §§ 147 og 148.

§ 851 – Premier
Det premieres etter bestemmelsene i KR I § 147.
Alle ekvipasjer med godkjent resultat skal ha en deltakersløyfe og/eller et diplom.

§ 852 - Veterinærens ærespris
1. Arrangøren kan sette opp «veterinærens ærespris» i alle klasser fra og med LB.
2. Formålet med veterinærens ærespris er å fremheve den rytteren som har utvist best evne
til å forvalte hestens utholdenhet og hurtighet på en for hesten best mulig måte.
3. Det må være minimum tre fullførte for at veterinærens ærespris skal deles ut. Det er de tre
beste i klassen som skal vurderes for veterinærens ærespris.
4. Det er veterinærens bedømming av hesten i sluttkontroll som skal legges til grunn i
veterinærens vurderinger.
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KAP 6 – NORGESMESTERSKAP
§ 860 – Generelt
Det henvises til bestemmelsene i KR I Kapittel 5.
Kvalifiseringskravet er i hht § 823. Kvalifiseringen skal være gjort i løpet av siste 24
måneder før start i mesterskapsklassen.
Det gis ikke dispensasjon fra kvalifikasjonskravene.

§ 861 – Norgesmesterskap
1. NM distanse (NM-Di)
a) NM-Di er åpent for alle ryttere, se dog KR I § 122.
Mesterskapet arrangeres i klasse MA eller høyere.
b) NM-Di lagt til CEI-ritt
NM-Di kan legges til et CEI-ritt i Norge på nivå 1* eller høyere. Rittet arrangeres og
bedømmes da etter FEIs reglement på vanlig måte. For NM-Di gjelder i tillegg alle relevante
bestemmelser i KR I og KR VIII som er strengere eller kommer i tillegg til FEI-reglementet.
Det gjelder spesielt alle forhold som har direkte med NM-Di å gjøre (§§ 150 og 154, og §§
860, 861.1 og 861.4), og bestemmelsene om reglementets gyldighetsområde i KR I § 111.1,
2 og 3.a.
Minst ett medlem av Ground Jury må ha norsk autorisasjon som distansedommer.
Vedkommende fungerer som OD for NM-Di ved å håndheve det norske reglementet som er
nevnt over.
2. NM distanse U + J (NM-Di-J+UR) er åpent for ungryttere og juniorer, se dog
KR I § 122 og KR VIII § 822.1.
Mesterskapet arrangeres i klasse LA eller høyere t.o.m. MA.
3. NM distanse LAG (NM-Di-Lag) er åpent for norske klubblag, se § 810.2.
Mesterskapet arrangeres i klasse LA eller høyere.
Individuell konkurranse kan arrangeres i samme ritt. For individuelle deltakere som ikke
inngår i et lag, gjelder kvalifikasjonskravene i § 823.
4. Klassene for NM-Di, NM-Di-U+J og NM-Di-Lag bestemmes for hvert år av SU-Di innen
31. desember året før, og offentliggjøres i NRYFs informasjonsorganer.
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KAP 7 – CHAMPIONAT
§ 870 – Generelt
1. NRYF utdeler årlig championattegn i distanseridning til de ekvipasjer som i løpet av
kalenderåret har oppnådd høyest poengsum. Det kåres en championatvinner samt nr 2 og 3
for hhv Senior og U+J.
2. Championatpoeng opptjenes bare av rytter med norsk rytterlisens på hest/ponni med norsk
hestelisens.
3. Har flere ekvipasjer oppnådd samme antall championatpoeng, plasseres den først som
har høyest antall 1.-plasser fra høyeste klasse involvert, dernest antall 2.-plasser fra høyeste
klasse involvert osv. Evt. regnes tilsvarende plasser fra nest høyeste klasse involvert osv.
4. Championattegn deles bare ut til ekvipasjer som har oppnådd minst 100
championatpoeng.

§ 871 – Grunnlag for opptjening av championatpoeng
1. Plasseringer fra følgende stevner og klasser legges til grunn:
a) F.o.m. LB på E-, L- og D-stevner i Norge.
b) Tilsvarende nasjonale stevner i andre land.
c) Internasjonale stevner, inkludert EM, VM og OL.

2. For resultater fra følgende stevnekategorier og klasser oppgraderes Championatpoeng
slik:
NM (individuelt)
150 %
CI (individuelt)
150 %
EM (individuelt)
200 %
CIO (individuelt)
200 %
VM (individuelt)
300 %
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§ 872 – Opptjening av championatpoeng
Championatpoeng opptjenes for fullførte ritt i henhold til tabellen nedenfor:

Plass GP VA VB MA MB LA LB Plass GP VA VB MA MB LA
1 100 80 70 50 40 30 20
22 30 14 12
7
2
1
2 90 75 62 47 35 26 18
23 28 12 10
6
1
1
3 84 70 57 44 32 23 16
24 26 10
9
5
1
1
4 80 65 53 41 30 21 14
25 24
9
8
4
1
1
5 77 60 51 38 28 19 12
26 22
8
7
3
1
1
6 74 58 48 36 26 17 10
27 20
7
6
2
1
1
7 71 56 45 34 24 15 8
28 18
6
5
1
1
1
8 68 54 42 32 22 13 6
29 16
5
5
1
1
1
9 65 52 40 30 20 11 4
30 14
4
4
1
1
1
10 62 50 38 28 18
9 2
31 12
3
3
1
1
1
11 59 48 36 26 16
8 1
32 10
2
2
1
1
1
12 56 46 34 24 14
7 1
33
9
1
1
1
1
1
13 53 44 32 22 12
6 1
34
8
1
1
1
1
1
14 50 42 30 20 10
5 1
35
7
1
1
1
1
1
15 47 40 28 18
9
4 1
36
6
1
1
1
1
1
16 44 36 26 16
8
3 1
37
5
1
1
1
1
1
17 41 32 24 14
7
2 1
38
4
1
1
1
1
1
18 38 28 22 12
6
1 1
39
3
1
1
1
1
1
19 36 24 20 10
5
1 1
40
2
1
1
1
1
1
20 34 20 18
9
4
1 1
41
1
1
1
1
1
1
21 32 16 16
8
3
1 osv
42
1
1
1
1
1
1

Det gis tilleggspoeng etter hvor mange som starter rittet etter følgende formel:
(Antall startende – rytters plassering) + 1
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KAP 8 – CLEAR ROUND-KLASSER
§ 880 – Generelt
1. KR 1 og KR VIII gjelder for klasser med bedømmelse Clear Round dersom annet ikke er
bestemt i dette kapittel.
2. Clear Round er en bedømmelsesmåte uten rangering der det gjelder å komme innenfor en
maksimumstid og en minimumstid.
3. Clear Round-bedømming benyttes kun for klasse LD og LC.
4.
Det kreves ikke rytter- eller hestelisens. Krav til hesteregistrering i NRYFs
konkurranseregister, hestepass og vaksinasjon i hht KR I gjelder.
5. Clear Round-klasser kan ikke bestå av mer enn to etapper. Minimumslengde på etapper
som angitt i § 810.3, kan avvikes.
6. Angitt minimums- og maksimumshastighet gjelder pr etappe.
7. Ekvipasjen kan ikke stoppe eller ri tilbake den siste kilometeren av en etappe for å tilpasse
tiden. Brudd mot denne regel medfører eliminering.
8. Det skal være pause i klasse LC. Lengden på pausen bestemmes av arrangør i samråd med
dommer, men skal være innenfor 10- 30 minutter.
9. Det kreves minst 3 startende i Clear Round-klasse.
10. Ryttere under 10 år kan kun delta med ledsager, som må være deltager i klassen. Det
skal være én ledsager pr rytter under 10 år. Ledsager er ansvarlig for rytterens sikkerhet og
må gripe inn hvis situasjonen tilsier det. Rytter og ledsager må ri sammen hele rittet. Bytte
av ledsager etter at startsignal er gitt, kan kun gjøres i samråd med dommer.

§ 881 – Kontroller
1. Klasser med bedømmelse Clear Round trenger ikke ha veterinærkontroll. Dog skal
kvalifisert personell (fortrinnsvis dommer) foreta kontroll av puls og bevegelser etter reglene
om veterinærkontroll i § 831.
2. Kontrollen av puls og bevegelser skal gjøres før start og etter målpassering. Arrangøren
kan, i samråd med dommer, beslutte at kontroll av puls og bevegelser også skal gjøres i
pausen, dersom det er pause. Kontrollen skal i tilfelle utføres innen 20 minutter etter
passering av etappemål. Pausen starter uansett ved passering av etappemål.
3. Hesten skal vises til kontroll av puls og bevegelser kun med hodelag.
4. Dommeren er ansvarlig for at hensynet til hestens ve og vel ivaretas best mulig etter
reglene om veterinærkontroll.

§ 882 – Teknisk personell
I Clear Round-klasser kan dommeren være distansedommeraspirant (DID A).
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KAP 9 – ELIMINERINGSKODER
§ 890 – Generelt
Følgende koder skal brukes ved eliminering pga forhold ved hesten:
a) RET: (Retired) Trekker seg
Koden brukes når rytteren bestemmer seg for ikke å fortsette i konkurranse etter at hesten er
godkjent i den første veterinærkontrollen (§ 831.6), forutsatt at dette skjer
- før ekvipasjen krysser startlinjen, eller
- etter en endt etappe, forutsatt at ekvipasjen har fullført den og er godkjent i
veterinærkontrollen, inkludert re-sjekker krevd av veterinær i hht § 831.7 (hesten må
anses som egnet til å fortsette i konkurranse ved hver av disse inspeksjonene).
b) FTQ: (Fail to Qualifiy) Eliminert
Koden må følges av en eller flere av tilleggskodene nedenfor:
- GA: Uregelmessig gang
- MI: Mindre skader (f.eks. lett sårhet, sår osv.)
- CI: Fatal skade (død)
- ME: Metabolsk
- ME TR: Metabolsk med umiddelbar behandling
- GA + ME: Uregelmessig gang + metabolsk
- GA + ME TR: Uregelmessig gang + metabolsk med umiddelbar behandling
- OT: Ut pga tid (feiler med å fullføre rittet innen den tildelte tiden, men passerer vet.
sjekken)
- FTC: Brutt
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