REGLEMENT VAN HET STAMBOEK VAN DE TROTTEUR FRANÇAIS

(Gewijzigd op 31 augustus 2012 en gepubliceerd in het Publicatieblad van de Franse Republiek op 28 september 2012)

Artikel 1
Het huidige reglement legt de inschrijvingsvoorwaarden in het stamboek van de Trotteur Français vast, alsmede de
kwalificatienormen en de gezondheidsvoorschriften die van toepassing zijn op de fokpaarden. Het reglement is
opgesteld door de commissie van het stamboek en goedgekeurd door de Minister belast met de Landbouw. De
openbare instelling Institut Français du Cheval et de l’Equitation (IFCE) is belast met de toepassing ervan.
Artikel 2
Het stamboek van de Trotteur Français omvat :
1) een repertorium met de goedgekeurde hengsten om in het ras voort te brengen,
2) een repertorium van de merries die in het ras kunnen voortbrengen,
3) een repertorium van de veulens die zijn ingeschreven uit hoofde van de afstamming,
4) een lijst met fokkers van de Trotteur Français.
Tijdens de periodieke uitgifte van het stamboek verschijnen uitsluitend de fokpaarden die in de referentieperiode
beschikten over een in het stamboek inschrijfbare afstammeling.

Artikel 3
Uitsluitend de dieren die zijn ingeschreven in het stamboek van de Trotteur Français of in een in het buitenland
bijgehouden officieel goedgekeurd register waarvan de lijst wordt vermeld in de bijlage C van het huidige reglement
hebben het recht de benaming Trotteur Français te dragen.

Inschrijving in het stamboek
Artikel 4
Inschrijving uit hoofde van de afstamming
1)
Wordt automatisch ingeschreven uit hoofde van de afstamming : elk dier dat is geboren in Frankrijk of in een
vreemd land dat gemachtigd is een register als aanhangsel van het stamboek van de Trotteur Français bij te houden dat
voldoet aan de volgende voorwaarden :
a) Afkomstig van een volgens de gestelde regels aangegeven dekking van fokpaarden die aan de volgende
voorwaarden voldoen :
De vaderhengst van de afstammeling dient te zijn goedgekeurd voor de voortplanting van de Trotteur Français
overeenkomstig de in artikel 8 van het huidige reglement vastgestelde voorwaarden.
De moedermerrie van de afstammeling dient te zijn ingeschreven in het stamboek van de Trotteur Français, te zijn
bevestigd, toegestaan voor de voortplanting en niet te zijn geschorst voor het fokken van de Trotteur Français in het
jaar van de dekking, overeenkomstig artikels 11 tot 13.
Ten minste één van deze twee scheppers dient af te stammen van twee ouders die bij geboorte stonden
ingeschreven in het stamboek van de Trotteur Français.
b) Binnen 15 dagen na geboorte te zijn aangegeven bij het IFCE.

c) Het schriftelijk signalement onder de moeder hebben verkregen vóór de overgang op vast voedsel, en voor
31 december van het geboortejaar door een persoon met bevoegdheid de paardachtigen te identificeren of, in het
buitenland, door een speciaal bevoegd verklaard persoon voor de identificatie in de buitenlandse registers, bijlagen van
het stamboek van de Trotteur Français.
d) Een compatibele afstammingscontrole hebben ondergaan.
e) Te zijn onderworpen aan een identificatie door middel van de implantatie van een transponder in de hals
overeenkomstig de door de in zwang zijnde wetgeving bepaalde voorwaarden.
f) Een naam hebben gekregen die wordt toegewezen door de Société d’Encouragement à l’élevage du Cheval
Français (SECF), op voorstel van de fokker van de afstammeling of van haar eigenaar. Deze naam kan zonodig worden
gewijzigd na instemming van de commissie van het stamboek van de Trotteur Français, met goedkeuring van de fokker
en de eigenaar, voor zover het betrokken dier nog niet heeft voortgebracht, en evenmin heeft deelgenomen aan een
openbare wedstrijd. .
g) Te zijn ingeschreven en geregistreerd in het centrale bestand van paardachtigen dat wordt bijgehouden door het
IFCE, dat het paard een inschrijvingsbewijs en een identificatiedocument verstrekt met het schriftelijke signalement, en
voorzien van de mogelijkheid het grafisch signalement tot stand te laten brengen door een bevoegd persoon.
2)
Voor de in Frankrijk geboren maar in het buitenland voortgebrachte afstammelingen afkomstig van reeds
ingeschreven scheppers, en de in het buitenland geboren afstammelingen van reeds ingeschreven scheppers, wordt de
inschrijving, wanneer er in het geboorteland geen door het stamboek van de Trotteur Français erkend organisme
bestaat, verkregen op schriftelijk verzoek via een aangetekend schrijven van de fokkers aan het IFCE, voor 31 december
van het geboortejaar van de afstammeling. De afstammeling moet voldoen aan de hierboven in artikel 4, alinea 1
genoemde voorwaarden.

Artikel 5
Achter de naam van iedere trotteur wordt de best verkregen kilometerreductie vermeld, behalve wanneer deze
hoger is dan één minuut en vierentwintig seconden. Zij wordt aangevuld met de vermelding van de leeftijd, de afstand,
hoger of lager dan 2.000 meter tot in 2007, 2 400 meter sinds 2008, en de specialiteit (te weten A voor ingespannen en
M voor bereden) die hoort bij het vermelde record. Het wordt eveneens voorzien van de letter V wanneer het record is
geregistreerd in Vincennes, of H wanneer het record is geregistreerd op een andere gehomologeerde drafbaan, en van
de startwijze (te weten S voor Autostart, en E voor elastiek of cel).

Artikel 6
Wordt gehomologeerd op besluit van de Minister van Landbouw : iedere drafbaan die voldoet aan de technische
normen waarbij de geregistreerde resultaten worden gegarandeerd , en met name beschikt over het door deze
onderneming erkende systeem voor de registratie van de records. Worden eveneens als gehomologeerd beschouwd :
de buitenlandse drafbanen die wedstrijden van Groep I, II en III organiseren.
De lijsten van de goedgekeurde Franse en buitenlandse drafbanen waar wedstrijden van Groep I, II en III worden
georganiseerd verschijnen in de bijlage B van het huidige reglement.

Artikel 7
Niet inschrijfbaar zijn de afstammelingen die zijn voortgebracht door kunstmatige inseminatie met getransporteerd
zaad, of afstammelingen die zijn voortgebracht door overplaatsing van een embryo. Echter, de commissie van het
stamboek kan bij wijze van uitzondering instemmen met de gebruikmaking van de overplaatsing van een embryo
volgens de in bijlage A vastgestelde voorwaarden.

De gebruikmaking van vers sperma voor kunstmatige inseminatie bij het fokken van de Trotteur Français verstrekt de
eigenaar van de te bevruchten merrie het recht alle dagen van de week, behalve op feestdagen, de diensten van de
hengst op te eisen, met naleving van de wetgeving inzake de spermacentra van paardachtigen.
Geen enkele afstammeling die is geboren uit een voortplantingstechniek door middel van klonering, of uit iedere
andere vorm van genetische manipulatie die niet in het huidige reglement wordt opgenomen, kan worden
ingeschreven in het stamboek van de Trotteur Français.

Selectie van de hengsten
Artikel 8
Goedkeuring van de hengsten
De lijst van wedstrijden van Groep I en II verschijnt in de bijlage G van het huidige reglement.
Kunnen worden goedgekeurd voor het voortbrengen in het stamboek van de Trotteur Français : de in het stamboek van
de Trotteur Français ingeschreven hengsten die beschikken over hun eerste bekrachtigd identificatiedocument, dat
voldoet aan de gezondheidsvoorschriften van de Bijlage E, en voldoen aan de volgende voorwaarden :
1) Hetzij te zijn geëindigd bij de eerste drie van een wedstrijd van Groep I.
2) Hetzij tijdens hun carrière bij geregistreerde overwinningen in wedstrijden die zijn georganiseerd op de
gehomologeerde drafbanen hebben verkregen : 6 maal een kilometerreductie kleiner of gelijk aan :


Voor de resutaten verkregen tot en met 1 maart 2007 :
- 1’17’’5 op de leeftijd van 3 jaar,
- 1’16’’5 op de leeftijd van 4 jaar,
- 1’15’’5 op de leeftijd van 5 jaar,
- 1’14’’5 op de leeftijd van 6 jaar en ouder.

De kilometerreducties worden verhoogd met één seconde voor een wedstrijd met als beginpunt Autostart en met
één seconde voor de wedstrijden met een afstand kleiner dan 2.400 m. Deze twee verhogingen worden bij elkaar
opgeteld.
Zij worden verlaagd met één seconde voor bereden drafwedstrijden.
Een overwinning in een wedstrijd die wordt vermeld op de lijst van wedstrijden van Groep II, gepubliceerd in het
de
Ôfficiële Publicatieblad van de SECF, komt overeen met twee overwinningen met het vereiste record, terwijl een 2 of
de
3 plaats in deze wedstrijdcategorie overeenkomt met één overwinning met het vereiste record.

Voor de resultaten verkregen na 1 maart 2007 :
- 1’16’’5 op de leeftijd van 3 jaar,
- 1’15’’5 op de leeftijd van 4 jaar,
- 1’14’’5 op de leeftijd van 5 jaar,
- 1’13’’5 op de leeftijd van 6 jaar en ouder.
De kilometerreducties worden verhoogd met één seconde voor een wedstrijd met als beginpunt Autostart en met
één seconde voor de wedstrijden met een afstand kleiner dan 2.400 m. Deze twee verhogingen worden bij elkaar
opgeteld.
Zij worden verlaagd met één seconde voor bereden drafwedstrijden.

Een overwinning in een wedstrijd van Groep II, komt overeen met twee overwinningen met het vereiste record,
terwijl een 2de of 3de plaats in deze wedstrijdcategorie overeenkomt met één overwinning met het vereiste record.
3) Te weten voor de paarden van ten minste 5 jaar, die moeten dekken op 6-jarige leeftijd of meer, een gunstig
advies hebben verkregen van de goedkeurings-commissie.
Om te kunnen worden gepresenteerd aan de goedkeurings-commissie moeten de paarden bij een plaats bij de
eerste vijf van een in bovenstaande alinea 2 beschreven wedstrijd, 6 keer de in de genoemde alinea vermelde
kilometerreductie hebben behaald, met dezelfde equivalenties, verhogingen en verlagingen.
Eén van de volgende referenties komt, met een grens van twee, overeen met één van de vereiste
kilometerreducties :
- de zoon zijn van een merrie of halve broer zijn van een paard dat een wedstrijd van Groep I of II heeft
gewonnen,
- totale prijzen hebben gewonnen met een minimum van 100.000 op vierjarige leeftijd, of 200.000 op
vijfjarige leeftijd of 280.000 op zesjarige leeftijd of meer,
- op de leeftijd van 4, 5 of 6 jaar te zijn geplaatst bij de eerste drie van het Concours National de Sélection van
hengsten.
Alle in aanmerking genomen referenties moeten zijn verkregen in verschillende wedstrijden.
Bij wijze van hoge uitzondering, en met name bij ongevallen, kunnen paarden die niet volledig voldoen aan de
bovenstaande voorwaarden worden onderzocht door de commissie van het stamboek van de Trotteur Français. Indien
zij een gunstig advies verkrijgen van de commissie van het stamboek kunnen deze paarden vervolgens worden
gepresenteerd aan de goedkeurings- commissie.
De goedkeuring van de hengsten die reeds zijn toegelaten tot de openbare dekking vóór de verschijning van het
huidige besluit wordt verlengd.
De commissie van het stamboek bestudeert ieder jaar de situatie van hengsten waarvan de voortplanting van
ontoereikende kwaliteit blijkt te zijn, teneinde de handhaving of opheffing van hun goedkeuring voor te stellen.
Artikel 9
De hengsten die zijn goedgekeurd voor de voortplanting in het Stamboek van de Trotteur Français worden binnen
het genoemde Stamboek beperkt tot :
100 jaarlijkse dekkingen voor de paarden die voldoen aan alinea 1) en 2) van artikel 8,
60 jaarlijkse dekkingen voor de paarden die voldoen aan alinea 3) van het genoemde artikel,
20 jaarlijkse dekkingen voor de paarden die voldoen aan de zeer uitzonderlijke situatie beschreven in alinea 3)
van het genoemde artikel.
De commissie van het stamboek wordt belast met de beoordeling van de kwaliteit van de voortplanting van de
hengsten en herziet overeenkomstig het aantal dekkingen dat hen is toegewezen.
Zij kan de grens van het aantal jaarlijkse dekkingen vaststellen op 100 voor een hengst met een afstammeling die een
plaats bij de eerste drie van een wedstrijd van Groep I heeft behaald, of waarvan, na ten minste vijf jaar voortplanting,
ten minste 50 % van de afstammelingen waarvan de leeftijd het mogelijk maakt deel te nemen aan
kwalificatiewedstrijden, zich heeft gekwalificeerd.
De reeds tot het dekken toegelaten hengsten worden, met uitzondering van de begrenzing tot 100 jaarlijkse
dekkingen, niet onderworpen aan andere beperkingen.
Als een door een hengst gedekte merrie vóór 15 juli van het dekseizoen overleden wordt verklaard bij de IFCE, kan
een dekking van dezelfde hengst hetzelfde jaar worden toegekend aan een andere merrie die tot dezelfde eigenaar
behoort, op schriftelijk verzoek van de fokker die verantwoordelijk is voor de genoemde hengst bij het secretariaat
van de Commissie van het Stud-Book.

Artikel 10
Goedkeuringscommissie
1)

De goedkeuringscommissie bestaat uit :
- 4 fokkers en gebruikers die zijn aangewezen door de commissie van het stamboek.
- 1 vertegenwoordiger van het IFCE die is benoemd door de Algemeen Directeur van dit instituut.

De goedkeuringscommissie wijst in haar midden de Voorzitter aan.
2)
De goedkeuringscommissie onderzoekt de paarden die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van deze
commissie. Zij spreekt de goedkeuring of afkeuring uit van de hengsten, hierbij rekening houdend met hun afkomst en
het model. De beweegredenen van de afkeuring van een kandidaat-hengst moeten worden vermeld op het door alle
leden van de commissie ondertekende verslag dat wordt bewaard door het IFCE. De afkeuring van een kandidaathengst wordt uitgesproken voor één jaar.

Selectie van de fokmerries

Artikel 11
Bevestiging van de merries en toelating tot de voortplanting
In het huidige reglement, wordt de categorie van een merrie vastgesteld op basis van een door de Commissie van het
Stamboek opgestelde bevestigingstabel, zoals opgenomen in bijlage H.
De lijst van wedstrijden van Groep I en II verschijnt in bijlage G.
1) Om te worden bevestigd, dient het identificatiedocument van een merrie te zijn bekrachtigd en :
 Beschikt de merie over toestemming voor het fokken van de Trotteur Français voor 1 januari 2005, of
 Is de merrie geboren vóór 1 januari 2005, en voldoet uiterlijk op 31 december van het jaar voorafgaand aan
haar deelname aan de voortplanting aan één van de volgende voorwaarden :
- heeft de door de SECF georganiseerde kwalificatiewedstrijden met succes afgerond, of heeft op een in het
buitenland georganiseerde openbare wedstrijd op een gehomologeerde drafbaan een officieel record behaald dat
overeenkomt met de kwalificatienormen in Frankrijk ;
- is halfzuster van een paard of dochter van een merrie die is geplaatst bij de eerste drie van een wedstrijd van
groep I of II,
- is uit hoofde van haar prestaties geplaatst in de 1ste categorie, of is de dochter van een merrie van de 1 ste
categorie
- is geboren tussen 1997 en 2004 (inbegrepen) (letter “J” tot “Q”), en is de dochter van een merrie van de
tweede categorie.

 Of is geboren tussen 2005 en 2012 inbegrepen (letter «R» tot «C») en heeft uiterlijk op 31 december van het
jaar dat voorafgaat aan haar voortplanting voldaan aan één van de volgende voorwaarden, :
- ten minste één overwinning hebben behaald in een openbare wedstrijd georganiseerd op een Franse
drafbaan of in het buitenland op een goedgekeurde drafbaan ;

- op basis van haar resultaten zijn gerangschikt in de 1ste of 2de categorie ;
- de dochter zijn van een merrie van de 1ste of 2de categorie.
 Of te zijn geboren vanaf 1 januari 2013 (letter «D» en volgend) en uiterlijk op 31 december van het jaar dat
voorafgaat aan de voortplanting hebben voldaan aan één van de volgende voorwaarden :
- ten minste één overwinning hebben behaald in een openbare wedstrijd georganiseerd op een Franse
drafbaan of in het buitenland op een goedgekeurde drafbaan ;
ste

- op basis van haar resultaten zijn gerangschikt in de 1

de

of 2 categorie ;

- de dochter zijn van een merrie van de 1ste categorie ;
de

- Dochter zijn van een merrie van de 2 categorie, en met succes de door de SECF georganiseerde
kwalificatiewedstrijden hebben doorlopen, of in een openbare in het buitenland georganiseerde
wedstrijd op een goedgekeurde drafbaan een officieel record hebben behaald dat overeenkomt met de
kwalificatienormen in Frankrijk.
Deze bevestiging voor de voortplanting wordt verkregen door een merrieveulen :
op zijn vroegst bij haar inschrijving (voor 31 december van het geboortejaar), indien de moeder voldoet aan de
vereiste categoriserings-criteria volgens de van kracht zijnde schaal in het betrokken geboortejaar. Echter, voor een in
2012 geboren merrieveulen, moet haar moeder hebben voldaan aan de gevraagde categoriserings-criteria,
overeenkomstig de in 2011 in zwang zijnde tabel.
in een later stadium indien zij voldoet aan de voorwaarden die worden opgelegd door hetzij haar prestaties, hetzij
ten gevolge van een categoriewijziging van haar moeder.
2) Om te worden toegelaten tot de voortplanting, dient een merrie te zijn bevestigd en op het moment van de
dekking een leeftijd te hebben :
van ten minste 5 jaar,
een derogatie wordt echter afgegeven voor de merries van ten minste 4 jaar als zij uiterlijk op 31 december van
het jaar dat voorafgaat aan haar deelname aan de voortplanting voldoet aan één van de volgende voorwaarden :
- is op grond van de prestaties geplaatst in de 1ste of 2de categorie,
- of is de dochter van een merrie van de 1ste categorie,

Artikel 12
Tijdelijk geschorst voor het fokken van de Trotteur Français is iedere merrie die, met uitzondering van de merries
met een plaats bij de eerste drie van een wedstrijd van Groep I of die een wedstrijd van Groep II hebben gewonnen, op
31 december voorafgaand aan het dekseizoen, ten minste 3 afstammelingen telt die zijn ingeschreven in het stamboek
van de Trotteur Français in de leeftijd van 3 jaar en ouder, en niet beschikt over :
- een afstammeling met een plaats bij de eerste 3 van een wedstrijd van Groep I of II
- een minimum aantal gekwalificeerde afstammelingen zoals wordt bepaald in onderstaand overzicht.
Voor de toepassing van deze laatste regel kan een Trotteur Français afstammeling die in het buitenland een officieel
record heeft behaald dat overeenkomt met de kwalificatie- of categoriseringsnormen in Frankrijk worden beschouwd
als gekwalificeerd of gecategoriseerd.
Met ingang van de geboortes in 2002, komen de getelde afstammelingen overeen met de afstammelingen waarvan
het sterven niet is gedeclareerd op 31 december van hun geboortejaar.
Bij uitzondering kan deze schorsing op schriftelijk verzoek van de fokker aan het secretariaat van de commissie van
het stamboek en na officiële erkenning zoals omschreven in artikel 14 worden ingetrokken, als één van de

afstammelingen de merrie weer kwalificeert volgens de hieronder vermelde ratio en dit uiterlijk op 31 maart van het
dekseizoen wordt vastgelegd.

Op 31 december voorafgaand aan de dekking
Aantal afstammelingen van 3 jaar en ouder
ingeschreven in het stamboek van de TF

Minimum aantal gekwalificeerde afstammelingen
van 3 jaar en ouder

3
4
5
6
7
8
9

1
2

3

10 en meer

4

Artikel 13
Wordt eveneens tijdelijk geschorst voor het fokken van de Trotteur Français : iedere merrie Trotteur Français die,
uitgezonderd van de merries die een plaats bij de eerste drie van een wedstrijd van Groep I hebben behaald of die een
wedstrijd van Groep II heben gewonnen, ten minste negen jaar voor het betrokken dekseizoen voor de eerste keer
heeft deelgenomen aan de voortplanting, en uiterlijk op 31 december van het jaar voorafgaand aan het dekseizoen niet
is geplaatst in de 1ste of 2de categorie.
Het jaar van deelname aan de voortplanting dat als referentie wordt gebruikt is het eerste jaar waarin de merrie is
bevrucht, ongeacht het ras van de hengst.
Bij uitzondering kan deze schorsing op schriftelijk verzoek van de fokker aan het secretariaat van de commissie van
het stamboek en na officiële erkenning zoals omschreven in artikel 14 worden ingetrokken, als één van haar
afstammelingen de merrie weer kwalificeert door een record dat uiterlijk op 31 maart van het dekseizoen wordt
behaald.

Artikel 14
Het einde van de jaarlijkse behandeling van de nieuwe bevestigingen en schorsingen wordt ieder jaar bij aanvang
van het dekseizoen aangekondigd in het officiële Mededelingenblad van de Société d’Encouragement à l’Elevage du
Cheval Français.
Het resultaat van de jaarlijkse behandeling van de bevestigingen en schorsingen kan met ingang van deze datum
worden vermeld op de internetsite van Haras Nationaux (www.haras-nationaux.fr), en de lijst van de geschorste
merries wordt gepubliceerd in het Officieel Publicatieblad van de SECF.
Artikel 15
Bij derogatie kan een fokpaard dat bij geboorte niet is ingeschreven in het stamboek van de Trotteur Français door
de commissie van het stamboek worden toegestaan in dit stamboek voort te planten voor zover het voldoet aan een
voorbereid verbeteringsprogramma van het ras.

Artikel 16
COMMISSIE VAN HET STAMBOEK VAN DE TROTTEUR FRANÇAIS

Samenstelling :
De commissie van het stamboek is als volgt samengesteld :
 13 vertegenwoordigers aangewezen door de Société d’Encouragement à l’Elevage du Cheval Français, waarvan
de Voorzitter als volgt wordt gekozen :
- de Voorzitter van de SECF of zijn vertegenwoordiger, Voorzitter,
- de Voorzitter van de fokcommissie van de SECF of zijn vertegenwoordiger,
- 5 leden gekozen uit het college van fokkers,
- een vertegenwoordiger onder de leden van het comité die op grond van zijn vakbekwaamheid wordt
aangewezen door de raad van bestuur van de SECF
alsmede uit hoofde van zijn functie aangewezen, en hetzij lid van het comité van de SECF, hetzij lid van een regionaal
comité of regionale raad van de drafsport :
- een vertegenwoordiger van de GAET,
- een vertegenwoordiger van het Syndicat National des Eleveurs de Chevaux Trotteur Français,
- een vertegenwoordiger van de SEPT,
- een vertegenwoordiger van de SNPT,
- een vertegenwoordiger van het Syndicat des Entraîneurs.
 Twee vertegenwoordigers, één in de hoedanigheid van fokker en de ander in de hoedanigheid van
eigenaar-trainer, benoemd door de buitenlandse organismes die uit hoofde van een conventie zijn belast
met het aanhouden van een Trotteur Français register.
 2 vertegenwoordigers van het IFCE, die zijn benoemd door de algemeen directeur van dit organisme, waarvan
één van beide secretaris van de commissie is :
- de nationaal afgevaardigde uit de sector van de wedstrijden of zijn vertegenwoordiger van het IFCE,
- het hoofd van de SIRE of een vertegenwoordiger die is benoemd door dit organisme.
De commisie kan zich op iniatief van de Voorzitter voorzien van iedere andere deskundige met raadgevende stem.

Taken :
De commissie van het stamboek van de Trotteur Français is belast met :
- het ter goedkeuring van de Minister van Landbouw voorleggen van alle wijzigingen van het huidige
reglement,
- voorstellen formuleren inzake de verbetering van het ras en haar waardering,
- zich uitspreken over de bijzondere gevallen die zijn neergelegd bij het IFCE,
- het toezicht op de naleving van de gezondheidsvoorschriften zoals beschreven in bijlage E, door het uitvoeren
van controles door dierenartsen die door haar worden afgevaardigd.
Zij kan worden geraadpleegd door de Minister van Landbouw over vraagstukken omtrent het fokken, de selectie en
over de gezondheidsvoorschriften inzake de Trotteur Français.

Functioneringsregels :
De commissie vergadert na schriftelijke bijeenroeping door haar Voorzitter. De beraadslagingen zijn vertrouwelijk
wanneer haar besluiten of aanbevelingen van openbare aard zijn.
Zij kan bepaalde leden afvaardigen om haar te vertegenwoordigen bij de tenuitvoerlegging van haar taken.

Artikel 17
SUB-COMMISSIE VAN SPECIALE GEVALLEN
De sub-commissie van speciale gevallen bestaat uit vier door de Commissie van het stamboek benoemde personen,
waarvan ten minste één persoon het IFCE vertegenwoordigt.
Zij is belast met het onderzoeken van de aan de commissie van het stamboek voorgelegde bezwaarschriften inzake de
buitengewone regularisering van de late dossiers voor de inschrijving in het stamboek van de Trotteur Français.
Uitsluitend de regulariseringsaanvragen voor afstammelingen die op de indieningsdatum van het volledige dossier
bij het secretariaat van de Commissie van het Stud-Book jonger zijn dan 2 jaar worden onderzocht.
Deze sub-commissie komt zo vaak als noodzakelijk is bijeen. Zij verstrekt een met redenen omkleed advies van het
IFCE aan de betrokkenen, en ook aan de Voorzitter van de Commissie van het stamboek. De adviezen van de subcommissie van speciale gevallen kunnen binnen een termijn van 2 maanden na kennisgeving worden bestreden, op
voorlegging van nieuwe gegevens voor de commissie van het stamboek, die kunnen leiden tot een wijziging van het
oorspronkelijke advies. Bij ontbreken treedt het verstrekte advies in werking. De instructie van de dossiers voor het
Gerecht van eerste aanleg en beroep is anoniem.

Artikel 18
Op verzoek van de sub-commissie van speciale gevallen of van de Gezondheidscommissie, of ambtshalve, kan de
commissie van het stamboek van de Trotteur Français boetes opleggen, overeenkomstig een schema dat wordt
vermeld in de bijlage F.
Het regulariseren van de dossiers is pas effectief na de betaling van deze boetes.
Bijlagen :
- Bijlage A : Gebruikmaking van de Overplaatsing van embryo’s
- Bijlage B : Franse goedgekeurde drafbanen voor de registratie van chronometrische resultaten in
drafwedstrijden en buitenlandse drafbanen die wedstrijden organiseren van Groep I, II en III
- Bijlage C : Lijst van in het buitenland bijgehouden registers van de Trotteur Français
- Bijlage D : Caledonische sectie van de Trotteur Français
- Bijlage E : Gezondheidsvoorschriften van de fokpaarden Trotteur Français
- Bijlage F : Schema van de boetes
-Bijlage G : Lijst van wedstrijden van Groep I en II
-BijlageH : Bevestigingstabel van de merries

_______________________

BIJLAGE A
GEBRUIKMAKING VAN DE OVERPLAATSING VAN EMBRYO’S
Overeenkomstig artikel 7 van het reglement van het stamboek bestaat het principe eruit dat een afstammeling die is
voortgebracht via de overplaatsing van een embryo niet kan worden ingeschreven in het stamboek van de Trotteur
Français. Echter, de commissie van het stamboek kan afwijkend hierop toestemming geven voor de overplaatsing van
een embryo met het oog op een voor een merrie opgesteld dossier die voldoet aan de drie volgende voorwaarden :

- ten minste 10 jaar oud,
- zelf of via haar voortplanting houdster zijn van 3 overwinningen in groep I,
- te zijn bevrucht en twee opeenvolgende jaren geen afstammeling hebben verkregen.
Uitsluitend de dossiers die zijn opgesteld voor de merries die voldoen aan de bovenstaande voorwaarden worden
bestudeerd door de commissie van het stamboek die uitspraak doet zonder beroep.

_________________________

BIJLAGE B

1) GOEDGEKEURDE FRANSE DRAFBANEN VOOR DE REGISTRATIE VAN CHRONOMETRISCHE RESULTATEN IN
DRAFWEDSTRIJDEN
Met start met elastiek of foto-elektrische cel : Agen, Amiens, Angers (19/10/05), Argentan, Auch, Beaumont de
Lomagne, Bordeaux (10/11/09), Cabourg (01/01/93), Caen, Cagnes-sur-Mer, Castera-Verduzan (12/06/07), Cavaillon,
Challans (09/05/10), Chartres (25/04/05), Chateaubriant, Chatillon sur Charlaronne (01/01/93), Cherbourg (01/01/93),
Cholet, Cordemais, Divonnes les Bains (01/01/96), Enghien, Feurs (26/04/99), Graignes, Grenade sur Garonne, Hyères
(01/01/94), La Capelle, La Rochelle – Chatelaillon (30/12/98), Laval, Le Croisé-Laroche, Le Mans (17/03/98), (01/01/93),
Les Sables d’Olonne (03/08/07), Lignières-en-Berry (16/10/07), Lyon Parilly, Lyon Villeurbanne, Machecoul (22/06/05),
Marseille Borely, Marseille Pont de Vivaux, Maure de Bretagne (01/01/96), Meslay du Maine (01/01/95), Nancy
(16/05/10), Nantes, Paray Le Monial, Pontchateau (21/04/10), Pornichet, Reims, Rouen-Mauquenchy (01/01/09), Saint
Brieux (01/01/95), Saint Galmier, Saint Malo (09/08/00), Salon de Provence, Strasbourg (01/01/96), Toulouse, Vichy,
Vincennes, Vire.
Met autostart : Agen, Amiens, Angers (19/10/05), Argentan, Auch, Beaumont de Lomagne, Bordeaux (10/11/09),
Cabourg (07/07/06), Caen (14/05/06), Cagnes-sur-Mer, Castera-Verduzan (12/06/07), Chateaubriant (13/12/06),
Chatillon sur Chalaronne (01/01/05), Cherbourg (29/09/09), Cordemais, Enghien, Feurs (01/01/05), Hyères (01/01/03),
La Capelle, Laval (06/06/06), Le Croisé-Laroche, Le Mans (04/05/06), Le Mont Saint Michel-Pontorson (01/08/07), Les
Sables d’Olonne (03/08/07), Lyon Parilly, Lyon Villeurbanne (01/01/05), Maure de Bretagne (13/01/07), Meslay du
Maine (06/06/06), Pontchateau (21/04/10), Reims, Rouen-Mauquenchy (01/01/06), Saint-Brieuc (26/09/08), SaintGalmier (01/01/05), Toulouse, Vichy (15/05/06), Vincennes.
2) BUITENLANDSE DRAFBANEN WAAR WEDSTRIJDEN VAN GROEP I, II EN III WORDEN GEORGANISEERD
DUITSLAND : Berlin / Mariendorf, Gelsenkirchen,

Hamburg – Bahrenfeld, Mönchengladbach,München – Daglfing

Pfarrkirchen
OOSTENRIJK : Wenen
BELGIË : Ghlin, Kuurne, Waregem
DENEMARKEN : Aalborg, Billund, Charlottenlund / Copenhagen, Jydsk Vaeddelobsbane / Arhus, Odense, Skive
SPANJE

: Palma de Majorque

FINLAND : Kuopio, Kuovola, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Pori, Seinajoki, Tampere, Turku, Vermö / Helsinki

ITALIË : Aversa, Bologna, Cesena, Firenze, Follonica, Milano / San Siro, Modena, Montecatini, Montegiorgio, Napoli /
Agnano, Padova, Palermo, Rome / Tor Di Valle, Santi Cosma e Damiano, Taranto, Torino, Treviso / San Artemio, Trieste
NOORWEGEN : Biri / Forus, Bjerke/Oslo, Jarlsberg, Klosterskogen
NEDERLAND

: Duindigt / La Haye, Wolvega

ZWEDEN : Aby / Göteborg, Arjäng, Axevalla, Bergsaker, Boden, Eskilstuna, Farjestad, Gävle – Örebro, Halmstad, Jägersro /
Malmö, Ostersund, Romme, Solvalla / Stockholm.
ZWITSERLAND

: Aarau, Avenches
______________
BIJLAGE C
LIJST VAN DE IN HET BUITENLAND BIJGEHOUDEN REGISTERS VAN DE TROTTEUR FRANÇAIS

De onderstaande lijst noemt de buitenlandse organismes op die volgens overeenkomst zijn belast met het bijhouden
van een register van de Trotteur Français :

HAUPTVERBAND FÜR TRABER-ZUCHT E.V.
(HVT)
Mariendorfer Damm 222-298
12107 Berlijn
DUITSLAND

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES
ET DU PARI MUTUEL
128 avenue de l’A.L.N.
Hippodrome du Caroubier
Alger
ALGERIJE

FÉDÉRATION BELGE DES
COURSES HIPPIQUES
Route de Wallonie, 31A
B-7011 Mons - Ghlin
BELGIË

SOCIÉTÉ NATIONALE DU CHEVAL DE COURSE (SONACC)
7440 Boulevard Décarie
Montréal H4P2H1 – Québec
CANADA

HRVASTSKI KASACKI SAVEZ
R. Cimermana 5
10010 Zagreb
KROATIË

FEDERACIÓN NACIONAL DE TROTE
Hipodromo de Son Pardo
Crta. de Sóller, km 3,5
07009 Palma de Majorque
SPANJE

VERENIGING NEDERLANDSE
DRAF-EN-RENSPORT (N.D.R.)
Postbus 60
2240 AB Wassenaar
NEDERLAND

NEMZETI LOVERSENY KFT
X. Albertisai ut 2-4
1101 Budapest
HONGARIJE

NATIONAL TROTTING ASSOCIATION
Saltoniskiu Str. 29/3-407
LT-082170 Vilnius
LITUANIE

MALTA RACING CLUB
Racecourse Street
Marsa
MALTA

DET NORSKE TRAVSELSKAP (D.N.T.)

STOWARZYSZENIE HODWCOW

Postboks 464, Okern
0512 Oslo
NOORWEGEN

I UZYTKOONIKOW KLUSAKOW
Ul. Canaletta 33
51650 Wroclaw
POLEN

LIGA PORTUGUESA DE CRIADORES O
PROPIETARIOS DE CAVALOS DE CORRIDA
Travessa Nova de Teibas, 150
4425-695 Pedrouços, Maia
PORTUGAL

CESKÁ KLUSÁCKÁ ASOCIACE
Radotinska 69
15900 Praha 5
TSJECHISCHE REPUBLIEK

NP SODROUJESTVO RYSYTOGO
KONEVODSTVA
Chapayevsky per., 5-1-101
125252 Moscou
RUSLAND

SUISSE TROT
Les Longs Prés
CH-1580 Avenches
ZWITSERLAND

OWNER’S TROTTING ASSOCIATION
P/Bos 31
03131 Kiev
UKRAÏNE

ZENTRALE FÜR TRABER-ZUCHT UND
ÔSTERREICH
Nordportalstr. 247
1020 WIEN - AUTRICHE

RENNEN IN

_______________________________

BIjLAGE D
CALEDONISCHE SECTIE VAN DE TROTTEUR FRANÇAIS
In het stamboek van de Trotteur Français is een Caledonische sectie gecreëerd voor de Trotteur Français
afstammelingen die zijn geboren in Nieuw-Caledonië.
Het fokken van de Trotteur Français in Nieuw-Caledonië wordt beheerd door de Nieuw-Caledonische Eenheid voor
de selectie en de bevordering van de paarden- en ezelrassen (UPRA EQUINE), overeenkomstig het reglement van het
stamboek van de Trotteur Français met uitzondering van de volgende bepalingen :
- Artikel 11, alinea 1 : bevestiging van de merries.
- Artikels 12 en 13 : schorsing van de merries.
De in Nieuw-Caledonië geboren afstammelingen afkomstig van twee fokpaarden Trotteur Français die niet zijn
onderworpen aan de bepalingen van de artikels 8, 11 alinea 1, 12 en 13 van het huidige reglement, zijn ingeschreven in
de Caledonische sectie van het stamboek van de Trotteur Français, en hebben geen toegang tot de wedstrijden die
vallen onder het Wetboek van de drafwedstrijden in Frankrijk, en uitsluitend tot internationale wedstrijden.

______________________________
BIJLAGE E

Gezondheidsvoorschriften van de fokpaarden Trotteur Français

Om te worden toegelaten tot de openbare dekking dienen de hengsten Trotteurs Français te voldoen aan de
volgende voorwaarden :
A. – Ten aanzien van de besmettelijk geachte ziektes
- Infectieuze anemie
De hengst dient bij de eerste vergunningsaanvraag voor openbare dekking over een negatief resultaat van minder
dan drie maanden oud te beschikken van de test van Coggins waarbij infectieuze anemie wordt opgespoord, vóór de
afgifte van de dekkaarten, en vervolgens om de drie jaar voor aanvang van het dekseizoen. De bloedproef wordt tot
stand gebracht door een dierenarts en geanalyseerd door een door het Ministerie van Landbouw erkend laboratorium.
B. - Ten aanzien van de Aangifteverplichte Ziektes (M.D.O.)
- Besmettelijke metritis
Iedere hengst dient jaarlijks met negatief resultaat te voldoen aan een bacteriologische diagnosetetest van
besmettelijke metritis. De plaats van monsterneming is de uretrale holte. Het uitstrijkje wordt tot stand gebracht door
een dierenarts en geanalyseerd door een door het ministerie van landbouw erkend laboratorium.
Het uitstrijkje dient plaats te vinden na 1 december van het jaar voorafgaand aan het dekseizoen en vóór de afgifte
van de dekkaarten.
De Gezondheidscommissie van de Trotteur Français heft de dekking op van iedere hengst die een positief resultaat
vertoont bij een bacteriologische diagnosetetest van besmettelijke metritis. De geïnfecteerde hengst dient vervolgens
te worden geïsoleerd en worden behandeld. Na de behandeling worden er drie controles uitgevoerd : de eerste
controle vindt ten minste 7 dagen na het einde van de behandeling plaats, de tweede controle ten minste 15 dagen na
het eerste uitstrijkje, en de derde controle minstens één maand na het tweede uitstrijkje. Voor iedere controle wordt er
een bacteriologische diagnosetetest uitgevoerd op een uitstrijkje in de uretrale holte, de ureter, de koker en het
sperma of de vloeistof voorafgaand aan de zaadlozing. De goedkeuring voor de hervatting van de dekking kan worden
verstrekt door de gezondheidscommisie van de Trotteur Français na de eerste negatieve controle. Alle ruimtes en
voorwerpen die de besmetting kunnen overbrengen dienen overigens te worden gedesinfecteerd.
De hengsthouder bij wie de hengst staat die een positief resultaat heeft vertoond bij een bacteriologische
diagnosetetest van besmettelijke metritis dient de eigenaren te informeren van alle door deze hengst sinds zijn laatste
negatieve resultaat besprongen of bevruchte merries. Bij gebrek aan bewijs van deze informatieverstrekking door de
hengsthouder binnen een termijn van 2 maanden na de vaststelling van een positief resultaat dat is bekrachtigd door
het nationale referentielaboratorium, neemt de gezondheidscommissie de verstrekking van deze informatie op zich, en
kan de in de bijlage F van het huidige reglement vermelde boetes toepassen.

- Virale paardenarteritis (A.V.E.)
Iedere hengst wordt jaarlijks onderworpen aan een controle met het oog op virale paardenarteritis.
De controle dient na 1 december van het jaar voorafgaand aan het dekseizoen en vóór de afgifte van de dekkaarten
plaats te vinden. De analyserapporten (serologisch of virologisch) worden gevoegd bij de aanvraag van dekkaarten van
het volgende seizoen. Bij afwezigheid van een gunstig analyserapport worden de dekkkaarten niet afgegeven.
De controle omvat :
- een bloedtest (opsporen van neutraliserende antilichamen) met negatief resultaat ;
- bij een positief serologisch resultaat (gehalte gelijk aan of hoger dan 4) : het opsporen (virologisch of door
moleculaire biologie) van het virus of haar bestanddelen dat onmiddellijk na inwinning wordt uitgevoerd op een
compleet ejaculaat met negatief resultaat.
Er is echter geen enkel serologisch of virologisch resultaat nodig voor de hengsten die zijn ingeënt tegen het A.V.E.,
op voorwaarde dat :
- het bewijs van de volgens het protocol van de fabrikant uitgevoerde vaccin-inentingen wordt geleverd door
vermelding van de certificering op het identificatiedocument ;

- het bewijs van de verkrijging van een negatief resultaat bij een serologische test die minder dan dertig
dagen voor de datum van de eerste vaccin-inenting is uitgevoerd wordt geleverd door vermelding van de certificering
op het identificatiedocument.
Een seropositieve hengst met een positieve uitslag bij een opsporingstest van het virus, of van haar bestanddelen,
wordt “ positief excretie ” geacht en wordt niet toegestaan bij de voortplanting ; behoudens verkrijging van een
derogatie.
Deze derogatie kan worden toegekend op besluit van de Voorzitter van de Commissie van het Stamboek van de
Trotteur Français, na advies van de Commissie voor de Gezondheid van het stamboek van de Trotteur Français, onder
voorbehoud dat de virusstam niet wordt beschouwd als ziekteverwekkend door het referentielaboratorium op het
gebied, en onder voorbehoud van de naleving van een technisch protocol dat instaat voor het niet verspreiden van het
virus door het dekken te beperken tot een gesloten harem.
C. – Ten aanzien van andere ziektes
a) Paardengriep
Iedere hengst wordt ingeënt tegen de paardengriep.
Het bewijs van de inenting met het vaccin wordt geleverd door vermelding van de certificering in het
identificatieboekje.
De eerste vaccinatie en de vervolginentingen worden verricht overeenkomstig de voorschriften van de
Geneesmiddelenregistratie van de vaccins.
b) Rhinopneumonie
Iedere hengst wordt ingeënt tegen rhinopneumonie.
Het bewijs van de inentingen met het vaccin wordt geleverd door vermelding van de certificering in het
identificatieboekje.
De eerste vaccinatie en de vervolginentingen worden verricht overeenkomstig de voorschriften van de
Geneesmiddelenregistratie van de vaccins.
2. Om te worden gepresenteerd voor de dekking van een hengst Trotteur Français, moet een merrie Trotteur
Français of een merrie van andere afkomst voldoen aan de hierboven in alinea 1. C. beschreven vereiste
gezondheidsvoorschriften voor hengsten, inzake de vaccinaties tegen de paardengriep en de rhinopneumonie.
3. Gezondheidscontrole :
a) Voor de hengsten
De documenten of kopieën ervan die getuigen van de vaccinaties en de naleving van de technische protocols van
gezondheidscontrole dienen te worden gezonden aan Haras Nationaux vanaf 1 december voorafgaand aan de aanvang
van het dekseizoen. De ontvangst van al deze documenten door Haras Nationaux is vereist voor de afgifte van de
dekkaarten.
Deze documenten of kopieën ervan worden eveneens drie jaar lang bewaard op de standplaats van de hengst.
Zij moeten ter beschikking worden gesteld aan ieder persoon afgevaardigd door de Gezondheidscommissie van de
Trotteur Français, waarvan de samenstelling, de taken en de functioneringsregels onderstaand in alinea 4 worden
beschreven.
b) Voor de merries
Het begeleidende document dat getuigt van de vaccinaties dient te worden overlegd aan de persoon die is belast
met de inseminatie, of aan ieder bevoegd persoon, die zich verzekert van de conformiteit.
(Vanaf 2007 kan een merrie die niet voldoet aan de verplichte vaccinatievoorwaarden niet deelnemen aan de
dekking).
De kopieën van de documenten die getuigen van de vaccinaties dienen drie jaar lang te worden bewaard op de
standplaats van de hengst.
Zij moeten ter beschikking worden gesteld aan ieder persoon afgevaardigd door de Gezondheidscommissie van de
Trotteur Français, waarvan de samenstelling, de taken en de functioneringsregels onderstaand in alinea 4 worden
beschreven.
4. Gezondheidscommissie van de Trotteur Français
a) Samenstelling :

Zij wordt geplaatst onder het gezag van de Voorzitter van de Commissie van het Stamboek.
Zij bestaat uit drie dierenartsen die respectievelijk worden aangewezen door :
- de SECF
- de Fédération Nationale des Courses Françaises
- het IFCE
en drie vertegenwoordigers van de Commissie van het Stamboek waaronder een vertegenwoordiger van de
hengsthouders.
b) Taken :
De Gezondheidscommissie :
- spreekt zich uit over de gezondheids-regularisering van de ter goedkeuring voorgelegde dossiers ;
- heft de dekking in het ras Trotteur Français op van de betrokken dieren ten gevolge van de aangifte van een
positief geval bij een M.D.O. test, waarvan de controle is ingeschreven in het huidige Reglement van het Stamboek ;
- kan zich laten ondersteunen door deskundigen ;
- treedt op tijdens aangiftes van een M.D.O. waarvan de controle is ingeschreven in het Reglement van het
Stamboek, met name om de dierenarts te ondersteunen, bij het uitvoeren van epidemiologische onderzoeken, bij de
controle of de geplande controles zijn uitgevoerd, bij het voorstellen de goedkeuring voor voortplanting weer te
verlenen, en alle andere maatregelen die ter zake dienend worden geacht.
c) Functioneringsregels :
De door de Gezondheidscommissie genomen besluiten, met name omtrent de opheffing van de dekking, worden
bekend gemaakt door het IFCE.
De Gezondheidscommissie wordt in de hoedanigheid van orgaan van epidemiologisch toezicht op het ras
onmiddelllijk geïnformeerd over ieder positief resultaat van een paard dat voortbrengt in het ras bij een M.D.O test.,
waarvan de controle is ingeschreven in het huidige Reglement. De opdrachtgever van de analyse geeft het laboratorium
zodanig impliciet toestemming deze resultaten over te dragen aan de Gezondheidscommissie die is gehouden tot
geheimhouding.
_______________________________

BIJLAGE F
SCHEMA VAN BOETES
De commissie van het stamboek, optredend in de hoedanigheid van tuchtrechterlijke instantie, kan op verzoek van de
sub-commissie van speciale gevallen of van de gezondheidscommissie, of ambtshalve, een boete opleggen
overeenkomstig de volgende schaal :
Aard van de Overtreding

Boete

Vertraging bij de indiening van de Verklaring van het Boete van 150€, te vermenigvuldigen met het aantal
Dekkingsresultaat (DRS), in strijd met artikel 4 1) b) van maanden vertraging, voor de eigenaar van de merrie
het huidige reglement.
in het kader van de aan de Sub-Commissie van
speciale gevallen gepresenteerde dossiers.

Niet beschikbaarheid van een hengst op zijn stand-plaats Boete van 10% van de openbare prijs van de dekking
tijdens het dekkingseizoen, in strijd met artikel 7 van het voor de eigenaar van de hengst.
huidige reglement.

Merrie is besprongen zonder voorafgaand te hebben Boete van 100 € voor de eigenaar van de merrie.
voldaan aan de gezondheidsvoorschriften zoals vermeld
in alinea 2 van de bijlage E van het huidige reglement.

Niet naleven van de controles die worden opgelegd aan Boete van 500 € voor de eigenaar van de hengst.
een positief bevonden hengst bij een bacteriologische
diagnosetetest van besmettelijke metritis, in strijd met
alinea 1. B van bijlage E van het huidige reglement..

Gebrek aan informatieverstrekking aan de eigenaars van Boete van 100 € voor de eigenaar van de hengst, per
de merries die zijn besprongen door een positief betrokken merrie.
bevonden hengst bij een bacteriologische diagnosetest
van besmettelijke metritis, in strijd met alinea 1. B van
bijlage E van het huidige reglement.

_______________________________

BIJLAGE G

1°) Lijst van wedstrijden van Groep I (2012)
DUITSLAND
Traber-Derby, Grosser Preis Von Deutschland
BELGIË
Grand Prix de Wallonie
DENEMARKEN
Copenhagen Cup, Dansk Trav Derby
FINLAND
Prix d’Etain Royal Seinäjoki-Race, Finlandia-Ajo, Kymi Grand Prix, Suur-Hollola-Ajo, St. Michel, Derby, Kriterium

FRANKRIJK (Ingespannen)
Prix d’Amérique, Prix de France, Prix de Paris, Criterium des Jeunes, Prix de Sélection, Grand Critérium de Vitesse, Prix
de l’Atlantique, Critérium des 4 ans, Prix Albert Viel, Prix René Ballière, Critérium des 5 ans, Prix de l’Etoile, Critérium
des 3 ans, Critérium Continental
FRANCE (Bereden)
Prix de Cornulier, Prix de l’Ile-de-France, Prix des Centaures, Saint-Léger des Trotteurs, Prix d’Essai, Prix du Président de
la République, Prix de Normandie, Prix des Elites, Prix de Vincennes

ITALIË
Gran Premio Europa (m), Gran Premio Della Lotteria, Premio Giovanardi, Premio Nazionale (m), Premio Triossi, Premio
Citta di Napoli (m), Championnat Européen des 3 ans, Premio Citta di Montecatini, Campionato Europeo, Premio
Marangoni (m), Premio Campo Mirafiori, Premio Continentale (m), Premio Turilli, Derby, Oaks del Trotto, Premio
Freccia d’Europa, Premio Orsi Mangelli (m), Premio Nazioni, Gran Criterium P. Biondi, Palio dei Communi, Premio
Allevatori (m), Gala Internazionale del Trotto
NOORWEGEN
Oslo Grand Prix, Forus Open, Ulf Thoresens Minneløp, VG Norsk Trav Derby, Norsk Trav Kriterium
ZWEDEN
Olympiatravet, Konung Gustaf V:S Pokal, Drottning Silvias Pokal, Elitloppet, E3 (Bergsåker), Sprintermästaren,
Stochampionatet, Abergs Memorial, Jubileumspokalen, Championnat Européen des femelles, E3 (Romme), Sundsvall
Open, Svenskt Travderby, Aby Stora Pris, Championnat Européen des 5 ans, Svenskt Trav-Oaks, Svenskt Trav-Kriterium,
Breeders Crown (3 ans, m/h), Breeders Crown (4 ans, m/h), Breeders Crown (3 ans, f), Breeders Crown (4 ans, f),
Svenskt Uppfödningslöpning

2°) Lijst van wedstrijden van Groep II (2012)
DUITSLAND
Stutenderby, Grosser Pris Von Hamburg, Breeders Crown (5-7 ans, m), Breeders Crown (5-7 ans, f)
OOSTENRIJK
Graf Kalman Hunyady Memorial
BELGIË
Grand Prix de la Ville de Waregem, Grand Prix de la Toussaint
DENEMARKEN
Jydsk 4-Årings HP Grand Prix, Jydsk 4-Årings Grand Prix, Jydsk 3-Årings Grand Prix, Dansk Trav Kriterium, Dansk HP
Kriterium, GC 4-Års HP Grand Prix, GC 4-Års Grand Prix, Dansk Avlsløb, N.J. Koster Memorial, GC 3 Års HP Championat,
GC 3 Års Championat
SPANJE
Gran Premio Nacional de Trote, Gran Premio de Balears
FINLAND
Arvid Åvallin Tammaderby, Kuopio Stakes, Tammakriterium, Lämminveri-SM, Villinmiehen Tammakilpa,
Kasvattajakruunu (4 ans, f), Kasvattajakruunu (4 ans, m), Kasvattajakruunu (3 ans, m), Kasvattajakruunu (3 ans, f), St.
Leger, Kymenlaakso-Ajo
FRANKRIJK (Ingespannen)
Prix de Bourgogne, Prix de Tonnac-Villeneuve, Prix Maurice de Gheest, Prix de Croix, Prix Gelinotte, Prix de Belgique,
Prix Tenor de Baune, Prix Charles Tiercelin, Prix Paul Viel, Prix Roquepine, Prix Jean Le Gonidec, Prix Ephrem Houel, Prix
Ovide Moulinet, Prix de L’union Europeenne, Prix Robert Auvray, Prix Phaeton, Prix Paul Leguerney, Grand Prix Du Sud
Ouest, Prix Henri Levesque, Prix Gaston de Wazieres, Prix Gaston Brunet, Prix Masina, Prix Paul Karle, Criterium de
Vitesse, Grand Prix Du Centre Est, Prix Kerjacques, Prix Albert Demarcq, Prix des Ducs de Normandie, Prix Kalmia, Prix
Ozo, Prix Chambon P, Prix Louis Jariel, Prix de Washington, Grand Prix Du Conseil Municipal, Prix de Buenos-Aires, Prix
de La Haye, Prix Jean-Luc Lagardere, Prix Guy Deloison, Prix Pierre Plazen, Prix Jockey, Prix Guy Le Gonidec, Prix Jules
Thibault, Prix Uranie, Prix Victor Regis, Prix d’Eté, Grand Prix Du Nord, Grand Prix Anjou Maine, Prix Reine Du Corta, Prix
Abel Bassigny, Prix Marcel Laurent, Prix de Bretagne, Prix Queila Gede, Prix Jacques de Vauloge, Prix Doynel de SaintQuentin, Prix Ariste Hemard, Prix Du Bourbonnais, Prix Octave Douesnel, Cloture Du Grand National Du Trot, Prix
Emmanuel Margouty, Prix Une de Mai

FRANKRIJK (Bereden)
Prix Léon Tacquet, Prix Du Calvados, Prix de Pardieu, Prix Camille de Wazieres, Prix Jacques Andrieu, Prix Camille Blaisot,
Prix Holly Du Locton, Prix Edouard Marcillac, Prix Paul Bastard, Prix Ali Hawas, Prix Felicien Gauvreau, Prix Louis Le
Bourg, Prix Louis Forcinal, Prix Theophile Lallouet, Prix Hemine, Prix René Palyart, Prix Jean Gauvreau, Prix Henri
Balliere, Prix Victor Cavey, Prix Lavater, Prix Xavier de Saint Palais, Prix de Londres, Prix Herve Ceran-Maillard, Prix Pierre
Gamare, Prix Legoux-Longpre, Prix Camille Lepecq, Prix Ceneri Forcinal, Prix de Basly, Prix Reynolds, Prix Olry-Roederer,
Prix Louis Tillaye, Prix Edmond Henry, Prix Joseph Lafosse, Prix Paul Buquet, Prix Philippe Du Rozier, Prix Raoul Balliere,
Prix Jules Lemonnier, Prix Emile Riotteau
ITALIË
Premio Vittoria, Premio Firenze, Premio Encat, Premio Andreani, Premio Citta di Padova, Premio Padovanelle, Premio
Costa Azzurra, Gran Premio Italia, Premio San Paolo, Premio Renzo Orlandi, Premio Europa (f), Premio Elwood Medium,
Premio Regione Sicilia, Premio Carlo Cacciari (f), Premio Citta di Torino, Premio Presidente della Repubblica, Premio
Repubblica, Premio Nazionale (f) - Memorial A. Vecchini, Premio Regione Campania, Premio Duomo, Premio Etruria,
Premio Antonio Carena (f), Premio Giorgo Jegher, Premio Citta di Napoli (f), Premio Riccardo Grassi, Premio Citta di
Follonica, Premio Mediterraneo, Premio Societa Terme, Premio Citta di Taranto, Premio Citta di Cesena, Campionato
Femminile 3 anni, Premio Dante Aligheri, Premio Marche, Premio Citta di Treviso, Premio Marangoni (f), Gran Premio
Continentale (f), Premio Ivone Grassetto, Premio Orsi Mangelli (f), Coppa Di Milano, Premio Trinacria, Gran Criterium
(f), Premio Regione Friuli - Venezia Giulia, Premio Allevatori (f), Premio Royal Mares

NOORWEGEN
Prinsesse Märtha Louises Pokalløp, Klosterskogen Race, Habibs Minneløp, Megaman Cup Elm./Final,
Dagligvarehandelens Stayerløp, Megaflis Hoppeløp, Kolsrud Transport 3-Års Elite, Hæhre 4-Års Elite, Akershustraktors
Europamatch, Rex Rodneys Æresløp, Forus Maraton, Aktaion Grand Prix, Aktaion Grand Prix Mares, Ulf Thoresens
Minneløp Mares, Norsk Trav Derby, Norsk Trav Kriterium, Axel Jensens Minneløp
NEDERLAND
Grote Prijs der Lage Landen, Derby, Grand Prix Victoria Park, Finale Kampioenschap der Vierjarigen, Fokkers Trofee, Prijs
der Giganten
ZWEDEN
Gulddivision Final (Solvalla), Gulddivision Final (Gävle), Sweden Cup, Jämtlands Stora Pris, Norrbottens Stora Pris,
Gulddivision Final (Bergsåker), Arjängs Stora Sprinterlopp, Derbystoet, Gulddivision Final (Solvalla), Svenskt Mästerskap,
Sto-SM, C.L. Müllers Memorial, V75 International, Gulddivision Final (Solvalla), E3 Revanschen (Gävle), E3 Revanschen
(Eskilstuna), Solvalla Grand Prix, Gulddivisionen Final (Solvalla)

ZWITSERLAND
Prix du Président
_______________________________

BIJLAGE H

KLASSERINGSTABEL VAN MERRIES – DEKKING 2013

Veulens van 4 jaar, titelhouder …..
Merries van 5 tot 14 jaar titelhouder ….
Merries van 7 jaar of ouder,

minstens één van de volgende records behaald met een

moeder van een paard ingeschreven in het

plaats bij de eerste 7 in een wedstrijd op een goedgekeurde

drafbaan Stamboek van de Trotteur Français
EN titelhoudster ….
Leeftijd waarop
het record
is behaald
2 jaar...................
3 jaar...................
4 jaar...................
5 jaar...................
6 jaar en + ...........
Leeftijd waarop
het record
is behaald

2 jaar...................
3 jaar...................
4 jaar...................
5 jaar...................
6 jaar en + ...........

1ste categorie
ASC

ASL

AEC

AEL

1'16"
1'14"
1'13"
1'12"
1'11"

1'18"
1'16"
1'15"
1'14"
1'13"

1'18"
1'16"
1'15"
1'14"
1'13"

1'19"
1'17"
1'16"
1'15"
1'14"

3de categorie
ASC

ASL

AEC

AEL

1'19"
5
1'17"
5
1'16"
5
1'15"
5
1'14"
5

1'21"
5
1'19"
5
1'18"
5
1'17"
5
1'16"
5

1'21"
5
1'19"
5
1'18"
5
1'17"
5
1'16"
5

1'23"
5
1'21"
5
1'20"
5
1'19"
5
1'18"
5

2de categorie
MEC
1’18’’
5
1’16’’
5
1’15’’
5
1’14’’
5
MEC
1’13’’
5
1'22"
1'20"
1'19"
1'18"
1'17"

MEL
1'19"
5
1'17"
5
1'16"
5
1'15"
5
MEL
1'14"
5
1'23"
1'21"
1'20"
1'19"
1'18"

ASC
1'17"
5
1’15"
5
1'14"
5
1'13"
5
ASC
1'12"
5
1'21"

ASL
1'19"
5
1'17"
5
1'16"
5
1'15"
5
ASL
1'14"
5
1'23"

AEC
AEL
1'19" 1'20"
5
5
1'17" 1'18"
5
5
1'16" 1'17"
5
5
de
1'15"
1'16"
4 categorie
5
5
AEC
AEL
1'14"
1'15"
5
5
1'23"
1'24"

5
1'19"
5
1'18"
5
1'17"
5
1'16"
5

5
1'21"
5
1'20"
5
1'19"
5
1'18"
5

5
1'21"
5
1'20"
5
1'19"
5
1'18"
5

5
1'22"
5
1'21"
5
1'20"
5
1'19"
5

MEC

MEL

1'20"
1'18"
1'17"
1'16"
1'15"

1’21"
1'19"
1'18"
1'17"
1'16"

MEC

MEL

1'24"
1'22"
1'21"
1'20"
1'19"

1'25"
1’23"
1'22"
1'21"
1'20"

A : ingespannen M : bereden E : elastiek of foto-elektrische cel S : autostart
C : afstand kleiner dan 2.400 meter L : afstand groter dan of gelijk aan 2.400 meter
1) - De leeftijd van de merries komt overeen met de datum van het komende dekseizoen.
2) - – De merries van 15 jaar en ouder worden uitsluitend gecategoriseerd op basis van de records van hun
afstammelingen. Echter, een merrie van 15 jaar en ouder daalt slechts één categorie als de records van haar
voortplanting haar niet in de categorie behouden waar ze zich op basis van haar eigen record bevindt.
3) De merries die houdster zijn van de selectiebonus worden geplaatst in de categorie die zich onmiddellijk boven
de categorie bevindt waarin ze zijn geplaatst op basis van hun beste record of het beste record van één van hun
afstammelingen.

