SPORTREKNING:
Finale åpen avdeling:
Premiesum minimum kr. 600.000 som fordeles slik:
Kr. 300.000 - 150.000 - 80.000 - 40.000 - 20.000 - 10.000.
Sølvtrofé, seiersdekken og laurbærkrans til vinneren.
Oppdretter-, trener-, kjører og oppasserpremie.
Kvalifisering åpen avdeling:
Premiesum kr. 68.000 som fordeles slik:
Kr. 30.000 - 15.000 - 10.000 - 6.000 - 4.000 - 3.000
Finale hoppeløp:
Premiesum kr. 400.000 som fordeles slik:
kr. 200.000 - 100.000 - 50.000 - 25.000 - 15.000 - 10.000.
Sølv ærespremie, seiersdekken og laurbærkrans til
vinneren. Oppdretter-, trener-, kjører- og oppasserpremie.
Kvalifisering hoppeløp:
Kr. 45.000 som fordeles slik:
kr. 20.000 - 10.000 - 6.000 - 4.000 - 3.000 - 2.000.

Til kvalifiseringsløpene trekkes spor på data etter at hestene
er starterklærte og fordelt på kvalifiseringsløp. Til finale
velger representant for kvalifisert ekvipasje spor etter
plassering og beste totaltid i kvalifiseringsløpene.

INNSKUDD:
1. termin
2. termin
3. termin
Innskudd ved start i kval

20.03.2012
01.05.2012
01.06.2012

kr. 500,kr. 750,kr. 1.250,kr. 1.500,-

Påmelding må skje innen 20. mars 2012.
Samtlige termininnskudd blir belastet hestens konto i DNT.
Jarlsberg Travbane sender ut en påminnelse om strykningsfrist før de påfølgende terminforfall. Denne påminnelsen
sendes til hestens ansvarshavende eier. Alle hester som ikke
strykes før terminforfall blir belastet terminbeløpet. Strykning
må skje av ansvarlig eier.
Strykning sendes skriftlig pr. mail, faks eller brev til:
Jarlsberg Travbane AS, PB 2283, Terminalen, 3103 Tønsberg.
Faks 33 38 11 52. Mail: tore.hansen@rikstoto.no

"

PREMIER:

Påmeldingsfrist er 20. mars 2012

1609 m. Autostart.

..............................................................................................................

Kvalifiseringsløp fredag 29. juni.

Ansvarlig eier:

Finale lørdag i Grand Prix-weekenden.

Hesten anses for påmeldt helt til skriftlig strykning er mottat hos Jarlsberg Travbane AS.
Alle forfalte termininnskudd må betales.

JARLSBERG GRAND PRIX
2012 HOPPEAVDELING

Inntil 10 hester: ikke kval.
Anmeldte hester går rett til finalen.
11-20 hester: 2 kval – 5 til finale
21-30 hester: 3 kval – 3 til finale + beste 4.-plass (anvent tid)
31-40 hester: 4 kval – 2 til finale + 2 beste 3.-plass (anvent tid)
41-50 hester: 5 kval – 2 til finale
Ved dødt løp om siste finaleplass foretas loddtrekning.
Fordeling av starterklærte hester til kvalifiseringsløpene skjer
etter grunnlag.

..............................................................................................................

Autostart.

Hestens navn:

dag. (Kjøres i Grand Prix-weekenden i juli) 1609 m.

Det kjøres maksimum 4 kvalifiseringsløp. Anmeldes for
mange hester til kvalifiseringsløpene, avvises etter laveste
startgrunnlag. Deltagelse i begge finaleløpene begrenses til
10 hester etter følgende regler:

.....................................................................................................................

hester født 2008. Kvalifisering og finale kjøres samme

Reg.nr:

Utslagningsløp for 4-årige norskfødte varmblods-

KVALIFISERINGSREGLER
FOR BEGGE LØP:

Påmeldingsblankett Jarlsberg Grand Prix 2012

JARLSBERG
GRAND PRIX 2012

