REGULAMIN KSIĘGI STADNEJ KONI RASY TROTTEUR FRANÇAIS
Zarząd stowarzyszenia Société du Cheval Français na posiedzeniu we wtorek 6 lipca
2016 r. przyjął przepisy związane z Regulaminem Księgi Stadnej Trotteur Français.
Minister Rolnictwa, Sektora Rolno-Spożywczego i Lasów w swoim piśmie z dnia
19 sierpnia 2016 r. nie wyraził żadnych uwag dotyczących przedłożonego do
zaopiniowania tekstu.

Artykuł 1
Niniejszy regulamin określa warunki wpisu do Księgi Stadnej koni rasy Trotteur Français
(Kłusaka Francuskiego), jak również warunki kwalifikacji oraz wymagania sanitarne
w odniesieniu do reproduktorów. Regulamin został opracowany przez Komisję Księgi
Stadnej (Commission du Stud-Book) i zatwierdzony przez Ministerstwo Rolnictwa.
Za stosowanie tego regulaminu odpowiada Institut français du cheval et de l’équitation
(IFCE).
Artykuł 2
Księga Stadna Trotteur Français zawiera:
1) spis ogierów dopuszczonych do hodowli w rasie,
2) spis klaczy dopuszczonych do hodowli w rasie,
3) spis źrebiąt wpisanych z tytułu linii wstępnej,
4) listę hodowców (uwaga tłumacza: naisseur – hodowca zajmujący się doborem koni
do rozrodu) Trotteur Français.
Periodyczne wydanie Księgi Stadnej zawiera wyłączenie listę reproduktorów posiadających
potomstwo, które może być wpisane do Księgi Stadnej w danym okresie.
Artykuł 3
Nazwa Trotteur Français zarezerwowana jest wyłącznie dla zwierząt wpisanych do Księgi
Stadnej rasy Trotteur Français lub do oficjalnie zatwierdzonego rejestru, prowadzonego za
granicą. Lista tych rejestrów znajduje się w załączniku C niniejszego regulaminu.

Wpis do Księgi Stadnej
Artykuł 4
Wpis z tytułu linii wstępnej
1) Automatyczny wpis z tytułu linii wstępnej uzyskuje każdy źrebak urodzony we Francji lub
za granicą, w kraju upoważnionym do prowadzenia rejestru-załącznika do księgi stadnej
rasy Trotteur Français, który spełnia następujące warunki:

a) Pochodzi z krycia, z którego deklaracja pierwszego skoku została złożona w IFCE
w terminie krótszym niż 15 dni i od reproduktorów spełniających poniższe warunki:
- Ogier-ojciec źrebaka musi być dopuszczony do hodowli Trotteur Français
zgodnie z warunkami określonymi w artykule 8 niniejszego regulaminu,
- Klacz-matka źrebaka musi być wpisana do Księgi Stadnej rasy Trotteur
Français, musi być potwierdzona, musi być dopuszczona do reprodukcji i nie
może być zawieszona w hodowli Trotteur Français w roku krycia, zgodnie
z artykułami od 11 do 13.
Co najmniej jedno z rodziców musi pochodzić od rodziców wpisanych przy urodzeniu do
Księgi Stadnej rasy Trotteur Français.
b) Został zgłoszony w ciągu 15 dniu po urodzeniu do IFCE.
c) Otrzymał imię nadawane przez Société d’Encouragement à l’élevage du Cheval
Français (SECF Stowarzyszenie Wspierania Hodowli Konia Francuskiego) na wniosek
hodowcy źrebaka lub jego właściciela przedłożony do 30 września w roku wyźrebienia.
Imię może zostać zmienione w razie konieczności pod warunkiem, że zasadność tej
zmiany uzna Komisja Księgi Stadnej Trotteur Français za zgodą hodowcy i właściciela,
jeżeli dane zwierzę nie brało udziału w rozrodzie ani w wyścigach publicznych.
d) Jego opis słowny został dokonany przy matce przed odsadzeniem i przed upływem
31 grudnia roku urodzenia przez osobę upoważnioną do opisu koni lub, jeśli chodzi
o zagranicę, przez osobę mającą specjalne upoważnienie do identyfikacji w rejestrach
zagranicznych, będących załącznikami do Księgi Stadnej koni rasy Trotteur Français.
e) Został poddany odpowiedniej kontroli pokrewieństwa.
f)

Został oznaczony i zidentyfikowany przy pomocy transpondera wszczepionego pod
skórę szyi zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach.

g) Został wpisany i zarejestrowany w centralnym katalogu koniowatych prowadzonym
przez IFCE, który wystawił mu kartę wpisu do katalogu oraz dokument identyfikacyjny paszport konia zawierający opis słowny, w którym jest miejsce na wykonanie opisu
graficznego przez upoważnioną osobę.
2) W przypadku potomstwa urodzonego we Francji, lecz poczętego za granicą
i pochodzącego od rodziców już wpisanych do księgi stadnej, a także źrebiąt urodzonych
poza granicami Francji z rodziców już wpisanych do Księgi Stadnej, jeżeli w kraju ich
urodzenia nie istnieje organ upoważniony przez Księgę Stadną koni rasy Trotteur
Français, hodowcy uzyskują rejestrację kierując wniosek listem poleconym do IFCE
w terminie do 31 grudnia roku narodzin źrebaka. Źrebak powinien spełniać warunki,
o których mowa w artykule 4 punkt 1.
3) W przypadku potomstwa pochodzącego z krycia prawidłowo zgłoszonego i od rodziców –
reproduktorów spełniających warunki punktu 1 niniejszego artykułu, a które hodowca
zamierza wpisać do księgi hodowlanej innej niż Księga Stadna koni rasy Trotteur
Français, powinien on zgłosić taki zamiar do IFCE przed rozpoczęciem krycia.

Artykuł 5
Po imieniu każdego kłusaka wpisuje się najlepszy osiągnięty rekord w przeliczeniu na
1000 m, chyba, że wynik przekracza jedną minutę dwadzieścia cztery sekundy. Informację tę
uzupełnia się podaniem wieku konia, dystansu, powyżej lub poniżej 2000 metrów do roku
2007 i 2400 metrów od roku 2008, i rodzaju wyścigu (litera A wyścigi w sulkach, litera M kłus
pod jeźdźcem), w czasie którego został ustanowiony wskazany rekord. Przy rekordzie
wpisuje się literę V, jeżeli został on zarejestrowany na torze wyścigowym w Vincennes lub
literę H, jeśli został on zarejestrowany na innym zatwierdzonym torze wyścigowym. Podaje
się również sposób startu (S dla autostartu, E dla startu z taśmy elastycznej lub przy pomocy
fotokomórki).
Artykuł 6
Każdy tor wyścigowy odpowiadający normom technicznym gwarantującym rejestrację
wyników, a w szczególności dysponujący systemem rejestracji rekordów zatwierdzonym
przez Société d’Encouragement à l’Élevage du Cheval Français. Uznane za zatwierdzone są
również zagraniczne tory wyścigowe, które organizują lub organizowały wyścigi Grupy I, II
i III oraz tory odpowiadające normom technicznym określonym powyżej.
Lista rzeczonych torów wyścigowych znajduje się w Załączniku B niniejszego regulaminu.
Artykuł 7
Do Księgi Stadnej koni rasy Trotteur Français nie może być wpisane potomstwo, które
urodziło się w wyniku sztucznej inseminacji z transportowanej spermy lub poprzez transfer
embrionów. Niemniej jednak w wyjątkowych wypadkach Komisja Księgi Stadnej może wydać
decyzję uchylającą, która dopuszcza zastosowanie transferu embriona według warunków
określonych w załączniku A.
Wykorzystanie świeżej spermy do sztucznej inseminacji w hodowli Trotteur Français daje
prawo właścicielowi klaczy przeznaczonej do zapłodnienia do wymagania od ogiera
aktywności we wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem dni wolnych od pracy, przy zachowaniu
przepisów dotyczących ośrodków gromadzenia spermy zwierząt koniowatych.
Żaden źrebak urodzony w wyniku zastosowania techniki klonowania lub innej techniki
inżynierii genetycznej nie wymienionej w niniejszym regulaminie nie może być wpisany do
Księgi Stadnej koni rasy Trotteur Français.
Selekcja ogierów
Artykuł 8
Dopuszczenie ogierów do hodowli
Lista wyścigów Grupy I i II znajduje się w załączniku G do niniejszego regulaminu.
Do hodowli w ramach Księgi Stadnej rasy Trotteur Français mogą być dopuszczone ogiery
wpisane do Księgi Stadnej koni rasy Trotteur Français, posiadające zatwierdzony dokument
identyfikacyjny - paszport, spełniające wymagania sanitarne określone w załączniku E oraz
spełniające następujące warunki:
1) Zostały sklasyfikowane na trzech pierwszych pozycjach wyścigu Grupy I.

albo
2) W trakcie swojej kariery odniosły 6 razy zwycięstwo w zawodach zorganizowanych na
zatwierdzonych torach wyścigowych osiągając czas w przeliczeniu na kilometr poniżej lub
równy:
 W przypadku wyścigów rozegranych do dnia 1 marca 2007 włącznie:
- 1’17’’5 w wieku 3 lat,
- 1’16’’5 w wieku 4 lat,
- 1’15’’5 w wieku 5 lat,
- 1’14’’5 w wieku 6 lat lub powyżej.
W przypadku wyścigów ze startu z maszyny (autostart) rekordy (czasy w przeliczeniu na
kilometr) są powiększane o dwie sekundy, a w przypadku wyścigów na dystansie poniżej
2000 metrów o jedną sekundę. Oba te podwyższenia czasu rekordu kumulują się.
 W przypadku wyścigów rozegranych po dniu 1 marca 2007:
- 1’16’’5 w wieku 3 lat,
- 1’15’’5 w wieku 4 lat,
- 1’14’’5 w wieku 5 lat,
- 1’13’’5 w wieku 6 lat lub powyżej.
W przypadku wyścigów, gdzie start odbywa się z maszyny (autostart) rekordy (czasy
w przeliczeniu na kilometr) są powiększane o jedną sekundę, a także w przypadku
wyścigów na dystansie poniżej 2400 metrów o jedną sekundę. Oba te podwyższenia czasu
rekordu kumulują się.
W przypadku wyścigów kłusaków pod jeźdźcem rekordy (czasy w przeliczeniu na
kilometr) są pomniejszane o ½ sekundy.
Zwycięstwo w wyścigu Grupy II odpowiada dwóm zwycięstwom z wymaganym rekordem,
natomiast klasyfikacja na 2 lub 3 pozycji w tej kategorii wyścigu odpowiada jednemu
zwycięstwu z wymaganym rekordem.
albo
3) W odniesieniu do koni co najmniej 5-letnich, które powinny dokonywać krycia w wieku
6-ciu lat lub później, uzyskały pozytywną opinię komisji dopuszczającej do hodowli.
Aby można było przedstawić konie przed komisją dopuszczającą do hodowli, konie
powinny osiągnąć 6 razy, zajmując jedno z pięciu pierwszych miejsc w wyścigu, o którym
mowa w punkcie 2 powyżej, czas w przeliczeniu na kilometr określony w tym samym
punkcie, przy zastosowaniu tych samych równowartości, zwiększeń i pomniejszeń.
Jedno z następujących osiągnięć odpowiada jednemu z wymaganych czasów
w przeliczeniu na kilometr (przy czym brane są pod uwagę co najwyżej dwa takie
osiągnięcia):
Koń:
- pochodzi od klaczy lub jest bratem przyrodnim (z tej samej klaczy) konia, który
zwyciężył wyścig Grupy I lub II,

- uzyskał minimalną całkowitą pulę nagród w wysokości 100 000 euro dla czterolatków
lub 200 000 euro dla pięciolatków lub 280 000 euro dla sześciolatków i starszych,
- w Krajowym Konkursie Selekcyjnym dla nieuznanych ogierów (Concours National de
Sélection de chevaux entiers) w wieku 4, 5, 6 lub więcej lat uzyskał ocenę równą lub
wyższą od 70/100 według tabeli oceny znajdującej się w załączniku nr I niniejszego
Regulaminu.
Wszystkie brane pod uwagę osiągnięcia powinny zostać uzyskane w różnych wyścigach.
W wyjątkowych okolicznościach, szczególnie dotyczy to wypadków, przed Komisją Księgi
Stadnej koni rasy Trotteur Français mogą stanąć konie nieodpowiadające całkowicie
warunkom określonym powyżej. Jeśli zostaną pozytywnie zaopiniowane przez Komisją
Księgi Stadnej koni rasy Trotteur Français mogą być dopuszczone przed Komisję
dopuszczającą do hodowli.
Ogierom, które uzyskały dopuszczenie do krycia publicznego przed ukazaniem się
niniejszego rozporządzenia, przedłuża się ich dopuszczenie.
Co roku Komisja Księgi Stadnej koni rasy Trotteur Français analizować będzie przypadki
ogierów, których potomstwo jest niewystarczającej jakości proponując utrzymanie lub
zawieszenie ich dopuszczenia do hodowli.
Artykuł 9
Dopuszczenie ogierów do hodowli w ramach księgi stadnej rasy Trotteur Français przewiduje
następujące limity:


100 kryć rocznie dla ogierów, które spełniają warunki określone w ustępach 1) i 2)
artykułu 8,



60 kryć rocznie dla ogierów, które spełniają warunki określone w ustępie 3) artykułu 8,



20 kryć rocznie dla ogierów, które są w sytuacji wyjątkowej określonej w ustępie 3)
artykułu 8.

Komisja Księgi Stadnej dokona oceny jakości potomstwa ogierów. W następstwie tej oceny
komisja rozpatrzy ponownie liczbę kryć przyznaną poszczególnym ogierom.
 Ogiery z licencją na 60 kryć rocznie:
Komisja będzie mogła podnieść roczny limit kryć do 100 ogierowi, którego potomek
został sklasyfikowany na jednym z trzech pierwszych miejsc wyścigu Grupy I lub
w przypadku gdy w ciągu co najmniej 5-ciu lat krycia co najmniej 50% potomstwa
po danym ogierze będącego w wieku dopuszczającym udział w wyścigach
kwalifikacyjnych uzyskało dopuszczenie do udziału w wyścigach.
 Ogiery z licencją na 20 kryć rocznie:
Komisja będzie mogła podnieść roczny limit kryć do 60 ogierowi, którego potomek
został sklasyfikowany na 2 lub 3 miejscu wyścigu Grupy I lub w przypadku gdy
w ciągu co najmniej 5-ciu lat krycia co najmniej 50% potomstwa po danym ogierze
będącego w wieku dopuszczającym udział w wyścigach kwalifikacyjnych uzyskało
dopuszczenie do udziału w wyścigach.

Jeżeli potomek został sklasyfikowany na pierwszym miejscu w wyścigu Grupy I
Komisja Księgi Stadnej będzie mogła podnieść do 100 rocznie liczbę kryć.
Na ogiery, które uzyskały już dopuszczenie do krycia nie będą nałożone żadne inne
ograniczenia oprócz ograniczenia rocznego limitu kryć do 100.
Jeżeli w IFCE zadeklarowano padnięcie klaczy pokrytej przez ogiera, krycie przez tego
samego ogiera może zostać przyznane w tym samym roku innej klaczy należącej do tego
samego właściciela na pisemny wniosek ogiernika odpowiedzialnego za rzeczonego ogiera
złożony w sekretariacie Komisji Księgi Stadnej w terminie miesiąca licząc od daty śmierci
klaczy.
Artykuł 10
Komisja dopuszczająca do hodowli
1) Komisja dopuszczająca do hodowli składa się z:
- 4 hodowców i użytkowników wyznaczonych przez Komisję Księgi Stadnej koni rasy
Trotteur Français,
- 1 przedstawiciela IFCE, wyznaczonego przez Dyrektora Generalnego tej instytucji.
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2) Komisja dopuszczająca do hodowli ocenia konie spełniające warunki dopuszczenia przed
tę komisję. Komisja dopuszcza ogiery do hodowli lub odracza je, uwzględniając ich
pochodzenie i pokrój. Dopuszczenie do hodowli przyznawane jest wyłącznie tym ogierom,
które otrzymały ocenę wyższą lub równą 60 według tabeli ocen używanej w trakcie
konkursów selekcyjnych, którą umieszczono w aneksie I niniejszego regulaminu.
Uzasadnienie odroczenia kandydującego ogiera powinno zostać zamieszczone
w protokole podpisanym przez wszystkich członków komisji, który przechowywany jest
przez IFCE. Odroczenie dla kandydującego ogiera wydaje się na okres jednego roku.
Selekcja klaczy rozpłodowych
Artykuł 11
Zatwierdzanie klaczy i dopuszczenie do krycia
W niniejszym regulaminie kategoria klaczy określana jest na podstawie tabeli opracowanej
przez Komisję Księgi Stadnej zamieszczoną w Załączniku H. Lista wyścigów Grupy I i II
znajduje się w Załączniku G.
1) Aby uzyskać zatwierdzenie do hodowli, klacz powinna posiadać własny zatwierdzony
dokument identyfikacyjny oraz:
 Uzyskać dopuszczenie do hodowli Trotteur Français przed upływem 31 grudnia 2005,
albo

 Musi być urodzona do 1 stycznia 2005 roku i spełnić jeden z następujących
warunków nie później niż do 31 grudnia roku poprzedzającego jej dopuszczenie do
reprodukcji:
- przejść z sukcesem próby kwalifikacyjne organizowane przez SECF lub związek, który
podpisał umowę o produkcji koni rasy Kłusak Francuski na torze dopuszczonym
(homologowanym) przez SECF do organizacji wyścigów kwalifikacyjnych (załącznik J),
- ustanowić w czasie publicznych wyścigów organizowanych za granicą na
homologowanym torze wyścigowym oficjalny rekord odpowiadający normom
kwalifikacyjnym obowiązującym we Francji; przy czym przyjęto, że w przypadku
wyścigów, gdzie start odbywa się z maszyny (autostart) rekordy (czasy w
przeliczeniu na kilometr) są powiększane o jedną sekundę, a także w przypadku
wyścigów na dystansie poniżej 2000 metrów o jedną sekundę. Oba te podwyższenia
czasu rekordu kumulują się,
- być siostrą przyrodnią (z tej samej klaczy) konia lub pochodzić od klaczy sklasyfikowanej
na jednym z trzech pierwszych miejsc w czasie wyścigu Grupy I lub II,
- uzyskać pierwszą kategorię ze względu na swoje wyniki lub pochodzić od klaczy
posiadającej pierwszą kategorię,
- lub urodzić się między 1997 a 2004 rokiem włącznie (imiona zaczynające się na literę „J”
do „Q”) i pochodzić od klaczy posiadającej drugą kategorię.
albo
 Musi być urodzona między 2005 a 2012 rokiem włącznie (imiona zaczynające się
na literę „R” do „C”) i spełnić jeden z następujących warunków nie później niż do
31 grudnia roku poprzedzającego jej dopuszczenie do reprodukcji:
- wygrać co najmniej jeden wyścig publiczny organizowany na francuskim torze
wyścigowym lub na torze zagranicznym,
- uzyskać pierwszą lub drugą kategorię ze względu na swoje wyniki,
- pochodzić od klaczy posiadającej pierwszą lub drugą kategorię.
albo
 Musi być urodzona po 1 stycznia 2013 (imiona zaczynające się na literę „D”
i następne) i spełnić jeden z następujących warunków nie później niż do 31 grudnia
roku poprzedzającego jej dopuszczenie do reprodukcji:
- wygrać co najmniej jeden wyścig publiczny organizowany na francuskim torze
wyścigowym lub na torze zagranicznym,
- uzyskać pierwszą lub drugą kategorię ze względu na swoje wyniki,
- pochodzić od klaczy posiadającej pierwszą kategorię,
- pochodzić od klaczy 2 kategorii i przejść z sukcesem próby kwalifikacyjne organizowane
przez SECF lub związek, który podpisał umowę o produkcji koni rasy Kłusak Francuski na
torze dopuszczonym (homologowanym) przez SECF do organizacji wyścigów
kwalifikacyjnych (załącznik J) lub ustanowić w czasie publicznych wyścigów

organizowanych za granicą na homologowanym torze wyścigowym oficjalny rekord
odpowiadający normom kwalifikacyjnym obowiązującym we Francji; przy czym przyjęto,
że w przypadku wyścigów, gdzie start odbywa się z maszyny (autostart) rekordy
(czasy w przeliczeniu na kilometr) są powiększane o jedną sekundę, a także
w przypadku wyścigów na dystansie poniżej 2000 metrów o jedną sekundę. Oba te
podwyższenia czasu rekordu kumulują się.
Wyłączną odpowiedzialność za przekazywanie wszystkich wyników uzyskanych za
granicą przez klacz (lub w określonych przypadkach przez jej matkę lub jej
potomstwo) ponosi jej właściciel.
Zatwierdzenie klaczki do reprodukcji uzyskuje się:
- najwcześniej w momencie jej rejestracji (w terminie do 31 grudnia w roku jej narodzin),
jeżeli jej matka spełnia kryteria kategorii wymagane według tabeli obowiązującej w roku
narodzin danej klaczki. Ale dla klaczek z 2012 roku matka powinna spełniać kryteria
kategorii wymagane według tabeli obowiązującej dla 2011 roku.
- później, jeżeli spełnia warunki wynikające albo z jej wyników albo ze zmiany kategorii,
do której należy jej matka.
2) Aby uzyskać zatwierdzenie do reprodukcji, klacz powinna być zatwierdzona i w
momencie krycia:
 powinna mieć co najmniej 5 lat
 dopuszcza się jednak klacze, która mają co najmniej 4 lata, jeżeli najpóźniej do
31 grudnia roku poprzedzającego dopuszczenie do reprodukcji, klacz spełniła jeden
z poniższych warunków:
- uzyskała pierwszą kategorię lub drugą kategorię ze względu na swoje wyniki,
- jest od klaczy pierwszej kategorii.
Artykuł 12
Czasowo zawieszona w dopuszczeniu do hodowli Trotteur Français jest każda klacz,
z wyjątkiem klaczy sklasyfikowanych na trzech pierwszych miejscach w wyścigu Grupy I lub
tych, które zwyciężyły w wyścigu Grupy II, która na dzień 31 grudnia poprzedzający sezon
krycia ma co najmniej troje potomków wpisanych do Księgi Stadnej koni rasy Trotteur
Français w wieku 3 lat lub starszych, a która nie ma:
- ani potomka sklasyfikowanego na trzech pierwszych pozycjach wyścigu Grupy I lub II.
- ani minimalnej liczby potomków zakwalifikowanych do wyścigów zgodnie z podaną
poniżej tabelą.
Aby zastosować tę ostatnią regułę potomek Trotteur Français, który ustanowił za granicą,
na zatwierdzonym torze, oficjalny rekord odpowiadający normom kwalifikacji [przy czym
przyjęto, że w przypadku wyścigów, gdzie start odbywa się z maszyny (autostart)
rekordy (czasy w przeliczeniu na kilometr) są powiększane o jedną sekundę, a także w
przypadku wyścigów na dystansie poniżej 2000 metrów o jedną sekundę, a oba te
podwyższenia czasu rekordu kumulują się] lub oficjalny rekord odpowiadający normom
przyznawania kategorii we Francji będzie mógł być liczony, jako zakwalifikowany do
wyścigów lub z przyznaną kategorią.

Począwszy od źrebaków urodzonych w 2002 r., liczone jest potomstwo, którego padnięcia
nie zgłoszono do 31 grudnia roku ich urodzenia.
W wyjątkowych przypadkach zawieszenie może być odroczone, na pisemny wniosek
hodowcy złożony w sekretariacie Komisji Księgi Stadnej konie rasy Trotteur Français, po
oficjalnym zatwierdzeniu opisanym w artykule 14, jeżeli jeden z potomków spowoduje
przekwalifikowanie klaczy klasyfikując się na jednym z trzech pierwszych miejsc w wyścigu
Grupy I lub II nie później niż 31 marca roku krycia.
Wyłączną odpowiedzialność za przekazywanie wszystkich wyników uzyskanych za
granicą przez klacz (lub w określonych przypadkach przez jej potomstwo) ponosi jej
właściciel.

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA POPRZEDZAJĄCY ROK KRYCIA
Ilość źrebaków 3-letnich i starszych
wpisanych do Księgi Stadnej rasy Trotteur
Français

Minimalna liczba źrebaków 3-letnich i
starszych zakwalifikowanych do wyścigów
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Artykuł 13

Czasowo zawieszona w dopuszczeniu do hodowli koni rasy Trotteur Français jest również
każda klacz rasy Trotteur Français - z wyjątkiem klaczy sklasyfikowanych na trzech
pierwszych pozycjach w wyścigu Grupy I lub tych, które zwyciężyły w wyścigu Grupy II - po
raz pierwszy wprowadzona do reprodukcji co najmniej 9 lat przed danym sezonem krycia,
która nie została sklasyfikowana, najpóźniej do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon
krycia, w 1 lub 2 kategorii.
Za rok wprowadzenia do reprodukcji służący jako punkt odniesienia uważa się pierwszy rok,
w którym klacz została stanowiona niezależnie od rasy ogiera.
W wyjątkowych przypadkach zawieszenie może być odroczone, na pisemną prośbę
hodowcy złożoną w sekretariacie Komisji Księgi Stadnej koni rasy Trotteur Français, po
oficjalnym zatwierdzeniu opisanym w artykule 14, jeżeli jeden z potomków spowoduje
przekwalifikowanie klaczy ustanawiając rekord nie później niż 31 marca roku krycia.
Wyłączną odpowiedzialność za przekazywanie wszystkich wyników uzyskanych za
granicą przez klacz (lub w określonych przypadkach przez jej potomstwo) ponosi jej
właściciel.

Artykuł 14
Koniec corocznego postępowania w sprawie nowych zatwierdzeń i zawieszeń zapowiadany
jest w każdym roku na początku sezonu krycia w Biuletynie SECF.
Wyniki corocznego postępowania w sprawie nowych zatwierdzeń i zawieszeń mogą być
publikowane, począwszy od tej daty, na stronie internetowej IFCE (www.haras-nationaux.fr),
a lista klaczy zawieszonych zostanie opublikowana w Biuletynie SECF.
Artykuł 15
Komisja księgi stadnej może zawiesić wcześniej określone wymagania i dopuścić
reproduktora niewpisanego po urodzeniu do Księgi Stadnej koni rasy Trotteur Français do
hodowli w ramach tej księgi, jeśli odpowiada on ustalonemu programowi polepszenia rasy.
Artykuł 16
Komisja Księgi Stadnej koni rasy Trotteur Français


Skład komisji:
Komisja Księgi Stadnej (commission du stud-book) koni rasy Trotteur Français ma
następujący skład:
 15 przedstawicieli wskazanych przez Société d’Encouragement à l’Élevage du Cheval
Français (SECF), w tym jego Prezes, wybieranych w następujący sposób:
- Prezes SECF lub jego przedstawiciel - Przewodniczący Komisji,
- Przewodniczący Komisji Hodowli SECF lub jego przedstawiciel,
- 5 członków wybranych w kolegium hodowców,
- jeden przedstawiciel wyznaczony przez Zarząd SECF ze względu na swoje
kompetencje spośród członków Komitetu,
oraz:


wyznaczeni z urzędu będąc członkiem Komitetu SECF lub członkiem Komitetu albo
Rady Regionalnej wyścigów kłusaków:
- jeden przedstawiciel Groupement pour l'Amélioration de l'Élevage du Trotteur –
(Stowarzyszenia na rzecz Polepszania Hodowli Kłusaków – GAET),
- jeden przedstawiciel Syndicat National des Éleveurs de Chevaux Trotteur
Français (Krajowego Związku Hodowców Kłusaków Francuskich),
- jeden przedstawiciel Syndicat des Etalonniers Particuliers de Trotteurs (Związku
Prywatnych Masztelarzy Ogierów Kłusaka – SEPT),
- jeden przedstawiciel Syndicat National des Propriétaires de Trotteurs
(Krajowego Związku Właścicieli Kłusaków – SNPT),
- jeden przedstawiciel Syndicat des Entraineurs (Związku Trenerów).



2 przedstawicieli, jeden hodowca, a drugi właściciel-trener powoływani przez
zagraniczne instytucje uprawnione, poprzez umowę, do prowadzenia rejestru koni
rasy Trotteur Français.

 2 przedstawicieli IFCE wyznaczonych przez dyrektora generalnego tej instytucji, w tym
jeden pełni funkcję sekretarza komisji:
- krajowy delegat sektora wyścigowego lub jego przedstawiciel w IFCE,
- Dyrektor SIRE (Système d'Information Relatif aux Equidés, System Informacji o
Koniowatych) lub przedstawiciel wyznaczony przez tę instytucję.
Na wniosek Przewodniczącego Komisja ma prawo powołać każdego innego eksperta z
głosem doradczym.


Zadania:
Komisja Księgi Stadnej koni rasy Trotteur Français:
- proponuje, przy aprobacie Ministra Rolnictwa, wszelkie zmiany niniejszych
przepisów,
- składa propozycje dotyczące polepszenia rasy i jej uznania,
- wypowiada się w kwestii przypadków szczególnych, które zostały przedłożone
do rozpatrzenia IFCE,
- dba o przestrzeganie przepisów sanitarnych określonych w załączniku E,
organizując kontrole wykonywane przez umocowanych przez nią weterynarzy.
Minister Rolnictwa może zwrócić się do komisji o wydanie opinii w każdej sprawie dotyczącej
hodowli, selekcji i kwestii sanitarnych związanych z końmi rasy Trotteur Français.



Zasady funkcjonowania:
Członkowie komisji zbierają się po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia wystosowanego
przez Przewodniczącego komisji. Decyzje lub rekomendacje komisji mają charakter
publiczny, ale jej obrady są poufne.
Komisja ma prawo delegować swoich członków, którzy reprezentują ją w wykonywaniu jej
zadań.
Artykuł 17
Podkomisja do rozpatrywania przypadków specjalnych
Podkomisja do rozpatrywania przypadków specjalnych (sous-commission des cas spéciaux)
składa się z czterech osób, wskazanych przez komisję księgi stadnej, z których co najmniej
jedna reprezentuje IFCE.
Zadaniem podkomisji jest rozpatrywanie reklamacji przedkładanych Komisji Księgi Stadnej
w zakresie wyjątkowego uregulowania spóźnionej dokumentacji dotyczącej wpisu do Księgi
Stadnej koni rasy Trotteur Français. Rozpatrywane są wyłączenie wnioski o wpis potomstwa,
które nie ukończyło 2 lat w dniu złożenia kompletnego dossier w sekretariacie Komisji Księgi

Stadnej, którego kompletna dokumentacja została złożona w sekretariacie Komisji
Księgi Stadnej do 31 grudnia roku następującym po roku jego urodzenia.
Podkomisja zbiera się w zależności od potrzeb. Wydaje ona orzeczenie, które doręcza
zainteresowanemu IFCE. Orzeczenie to jest również przekazywane Przewodniczącemu
Komisji Księgi Stadnej.
Od orzeczenia wydanego przez Podkomisję do rozpatrywania przypadków specjalnych
przysługuje odwołanie do Komisji Księgi Stadnej w terminie 2 miesięcy od doręczenia
orzeczenia, przy czym należy przestawić nowe okoliczności, które mogłyby doprowadzić do
zmiany wydanego pierwotnie orzeczenia, W przypadku braku odwołania orzeczenie wchodzi
w życie. Dokumentacja składana w pierwszej instancji i odwołania są anonimowe.
Artykuł 18
Na wniosek Podkomisji do rozpatrywania przypadków specjalnych lub Komisji Sanitarnej, lub
z urzędu, Komisja Księgi Stadnej koni rasy Trotteur Français może nakładać kary zgodnie z
tabelą kar w załączniku F.
Dokumentacja staje się prawidłowa dopiero po zapłacie tych kar.
Załączniki:
- Załącznik A: Używanie transferu embrionów.
- Załącznik B: Lista francuskich torów posiadających homologację na rejestrację wyników
pomiaru czasu w trakcie prób selekcyjnych (wyścigów) kłusaków.
Zagraniczne tory wyścigowe organizujące lub które organizowały wyścigi Grupy I, II
i III lub spełniające normy techniczne, o których mowa w artykule 6.
- Załącznik C: Lista rejestrów koni rasy Trotteur Français prowadzonych za granicą.
- Załącznik D: Sekcja kaledońska koni rasy Trotteur Français.
- Załącznik E: Warunki sanitarne dotyczące reproduktorów rasy Trotteur Français.
- Załącznik F: Tabela kar.
- Załącznik G: Lista wyścigów Grupy I i II.
- Załącznik H: Tabela przyznawania kategorii klaczom.
- Załącznik I: Tabela ocen konkursów selekcyjnych.
- Załącznik J: Lista torów zagranicznych uprawnionych przez SECF do organizacji prób
kwalifikacyjnych.

ZAŁĄCZNIK A
UŻYWANIE TRANSFERU EMBRIONÓW
Zgodnie z artykułem 7 regulaminu Księgi Stadnej, źrebak poczęty poprzez transfer
embrionów nie może być wpisywany do Księgi Stadnej koni rasy Trotteur Français. Niemniej
jednak komisja Księgi Stadnej może, uchylając ten przepis, udzielić pozwolenia na transfer
embrionalny po przejrzeniu dokumentacji dotyczącej klaczy, która spełnia trzy następujące
warunki:
- klacz ma co najmniej 10 lat,
- ona sama lub jej potomstwo odniosło 3 zwycięstwa w wyścigach Grupy I,
- klacz była stanowiona, ale nie miała potomstwa w ciągu dwóch kolejnych lat.
Komisja będzie analizować wyłącznie dokumentację klaczy, które spełniają powyższe
warunki, a od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

ZAŁĄCZNIK B
1) Lista francuskich torów posiadających homologację na rejestrację wyników pomiaru
czasu w trakcie prób selekcyjnych (wyścigów) kłusaków
Start z gumy lub komórki fotoelektrycznej: Agen, Amiens, Angers (19.10.05), Argentan,
Auch, Beaumont de Lomagne, Bordeaux (10.11.09), Cabourg (01.01.93), Caen, Cagnes-surMer, Castera-Verduzan (12.06.07), Cavaillon, Challans (09.05.10), Chartres (25.04.05),
Châteaubriant, Châtillon-sur-Chalaronne (01.01.93), Cherbourg (01.01.93), Cholet,
Cordemais, Deauville-Clairefontaine (20.09.13), Divonne-les-Bains (01.01.96), Enghien,
Feurs (26.04.99), Graignes, Grande-sur-Garonne, Hyères (01.01.94), La Capelle,
Châtelaillon - La Rochelle (30.12.98), Langon-Lubourne (21.10.15), Laval, Le CroiséLaroche, Le Mans (17.03.98), Le Mont Saint-Michel – Pontorson (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-Vivaux, Maure de Bretagne (01.01.96), Meslay du Maine
(01.01.95), Nancy (16.05.2010), Nantes, Paray-le-Monial, Pontchâteau (21.04.10), Pornichet
(15.06.11), Reims, Mauquenchy (01.01.06), Saint-Brieuc (01.01.95), Saint-Galmier, SaintMalo (09.08.00), Salon-de-Provence, Strasbourg (01.01.96), Toulouse, Vichy, Vincennes,
Vire.
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, CasteraVerduzan (12.06.07), Châteaubriant (13.12.06), Châtillon-sur-Chalaronne (01.01.05),
Cherbourg (29.09.09), Cordemais, Divonne-les-Bains (24.08.12), Enghien, Feurs (01.01.05),
Hyères (01.01.03), La Capelle, Langon-Lubourne (21.10.15), Laval (06.06.06), Le CroiséLaroche, 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), Pontchâteau (21.04.10), Pornichet (15.06.11),
Reims, Mauquenchy (01.01.06), Saint-Brieuc (26.09.08), Saint-Galmier (01.01.05),
Toulouse, Vichy (15.05.06), Vincennes, Vire (03.11.11).
2) Lista zagranicznych torów organizujących lub które organizowały wyścigi grup I, II i III
lub odpowiadających normom technicznym wskazanym w artykule 6.
NIEMCY: Berlin/Mariendorf, Gelsenkirchen, Hambourg/Bahrenfeld, Monchengladbach,
München/Daglfing, Pfarrkirchen
AUSTRIA: Vienne
BELGIA: Mons (Ghlin), Kuurne, Waregem
DANIA: Aalborg, Billund, Charlottenlund/Copenhagen, Jydsk Vaeddelobsbane/Arhus,
Odense, Skive
HISZPANIA: Son Pardo (Palma de Majorque)
FINLANDIA: Kuopio, Kouvola, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Pori, Seinajoki, Tempere,
Turku, Vermo/Helsinki
WŁOCHY: Aversa, Bologna, Cesena, Firenze, Follonica, Garigliano, Milano/San Siro,
Modena, Montecatini, Montegiorgio, Napoli/Agnano, Padova,Palermo, Roma (Campanelle),
Rome/Tor Di Valle, Santi Cosma E Damiano, Taranto, Torino, Treviso/San Artemio, Trieste
LITWA: Utena

NORWEGIA: Biri/Forus, Bjerke/Oslo, Jarlsberg, Klosterskogen
HOLANDIA: Duindigt/La Haye, Wolvega
SZWECJA: Aby/Goteborg, Arjäng, Axevalla, Bergsaker, Boden, Eskilstuna, Färjestad,
Gävle, Orebro, Halmstad, Jägersro/Malmo, Ostersund, Rättvik, Romme, Solvalla/Stockholm
SZWAJCARIA: Aarau, Avenches

ZAŁĄCZNIK C
LISTA REJESTRÓW RASY TROTTEUR FRANÇAIS PROWADZONA ZA GRANICĄ
Poniższa lista wymienia zagraniczne organizacje, które - zobowiązane umową - prowadzą
rejestr koni rasy Trotteur Français:
TROTTING SOUTH AFRICA
PO Box 46
Durban
South Africa 4000
AFRYKA POŁUDNIOWA
HAUPTVERBAND FÜR RABER-ZUCHT
E.V.
(HVT)
Mariendorfer Damm 222-298
12107 Berlin
NIEMCY
SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES
ET DU PARI MUTUEL
128 avenue de l’A.L.N.
Hippodrome du Caroubier
Alger
ALGIERIA

CHINESE HORSE INDUSTRY
ASSOCIATION (CHIA)
N° 22 Building
Maizidian Street
Northern Administrative area of Ministry of
Agriculture
Chaoyang District
Beijing
CHINY
HRVASTSKI KASACKI SAVEZ
R. Cimermana 5
10010 Zagreb
CHORWACJA
FEDERACIÔN NACIONAL DE TROTE
Ctra. Soller km 3,5 (Hipodromo Son
Pardo)
07009 Palma de Majorque
HISZPANIA

HARNESS RACING AUSTRALIA
Level 1
400 Epsom Road
Flemington VIC 3031
AUSTRALIA

NEMZETI LOVERSENY KFT
X. Albertsai ut 2-4
1101 Budapest
WĘGRY

ZENTRALE FÜR TRABER-ZUCHT UND
RENNEN IN ÖSTERREICH
Nordportalstr. 247
1020 WIEN
AUSTRIA

IRISH HARNESS RACING CLUB
Beech House millenium Park
Oberstown Naas Co.
KILDARE
IRLANDIA

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

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

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

MALTA RACING CLUB
Racecourse Street
Marsa
MALTA
DET NORSKE TRAVSELSKAP (D.N.T.)
Postboks 464, Okern
0512 Oslo
NORWEGIA

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

CESKÀ KLUSÀCKÀ ASOCIACE
Radotinska 69
15900 Praha 5
REPUBLIKA CZESKA

STOWARZYSZENIE HODOWCÓW I
UŻYTKOWNIKÓW KŁUSAKÓW
ul. Canaletta 33
51-650 Wroclaw
POLSKA

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

LIGA PORTUGUESA DE CARIDORES O
PROPRIETARIOS DE CAVALOS DE
CORRIDA
Travessa Nova de Teibas, 150
4425-695 Pedrouços, Maia
PORTUGALIA

UDRUŽENEJE ZA KASAKI SPORT
SRBIJE
Paštroveva 2
11000 Belgrad
SERBIA

ZVEZA DRUŠTEV KASAŠKE
CENTRALE
SLOVENIJE
Celovška 25
1000 LJUBLJANA
SŁOWENIA

STANDARDBRED AND TROTTING
HORSE ASSOCIATION OF GREAT
BRITAIN AND IRELAND (STAGBI)
3 Park Crescent
Llandrindod Wells
POWYS
WALES, LD1 6AB
WIELKA BRYTANIA

SUISSE TROT
Les Longs Prés
CH-1580 Avenches
SZWAJCARIA
OWNER’S TROTTING ASSOCIATION
P/Box 31
03131 Kiev
UKRAINA

UNITED STATES TROTTING
ASSOCIATION (USTA)
750 Michigan Avenue
COLUMBUS
0H 43215
STANY ZJEDNOCZONE

REKORDY UZYSKIWANE PRZEZ KONIE RASY TROTTEURS FRANCAIS W KRAJACH
DYSPONUJĄCYCH WYŁĄCZNIE TORAMI TRAWIASTYMI
Jeśli chodzi o potomstwo koni rasy Trotteurs Français urodzone i hodowane poza granicami
Francji, w kraju gdzie prowadzony jest rejestr koni rasy Trotteurs Français i który dysponuje
wyłącznie torem trawiastym dodaje się - na zasadzie odstępstwa od wymogów - 8 sekund do
rekordu (czas w przeliczeniu na 1000 m) wymaganego dla wyścigów kwalifikacyjnych według
tabeli publikowanej corocznie w biuletynie nr 1 SECF lub do zarejestrowanego w systemie
pomiaru czasu rekordu uzyskanego w wyścigu publicznym w tym kraju. Czas obowiązywania
odstępstwa nie może przekraczać 5 lat licząc od 2014 r.

ZAŁĄCZNIK D
SEKCJA KALEDOŃSKA TROTTEUR FRANÇAIS
W ramach Księgi Stadnej rasy Trotteur Français stworzono sekcję kaledońską dla źrebiąt
urodzonych na Nowej Kaledonii.
Hodowlą rasy Trotteur Français na Nowej Kaledonii zarządza Unité néo-calédonienne de
sélection et de promotion des races équines et asines - UPRA EQUINE (Nowokaledońska
jednostka do spraw selekcji i promocji ras koni i osłów) zgodnie z regulaminem Księgi
Stadnej koni rasy Trotteur Français, z wyjątkiem następujących przepisów:
- Artykuł 11: zatwierdzanie klaczy,
- Artykuły 12 i 13: zawieszenie klaczy.
Źrebaki urodzone na Nowej Kaledonii pochodzące od dwóch reproduktorów rasy Trotteur
Français niepodlegających przepisom artykułu 11 ustęp 1, 12, 13 niniejszego regulaminu są
wpisywane do sekcji kaledońskiej księgi stadnej rasy Trotteur Français, lecz nie mają
dostępu do prób dzielności podlegających Regulaminowi Wyścigów (Code des Coureses)
we Francji, poza próbami międzynarodowymi.

ZAŁĄCZNIK E
WARUNKI SANITARNE DOTYCZĄCE REPRODUKTORÓW RASY TROTTEUR
FRANÇAIS
1. Aby uzyskać dopuszczenie do krycia publicznego, ogiery rasy Trotteur Français powinny
spełniać następujące warunki sanitarne:
A. Choroby uważane za zakaźne
Niedokrwistość zakaźna
Występując z pierwszym wnioskiem o dopuszczenie do publicznego krycia ogiera należy
przedłożyć wynik ujemny testu Cogginsa wykrywającego niedokrwistość zakaźną (test
wykonany nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku, a następnie co 3 lata
przed rozpoczęciem sezonu krycia), wykonany przed wydaniem kart kryć. Próbka pobierana
jest przez weterynarza sanitarnego i analizowana przez laboratorium upoważnione do
wykonywania tych badań przez ministerstwo rolnictwa.
B. Choroby, o których należy obowiązkowo informować (M.D.O.)
Zakaźne zapalenie macicy
Co roku każdy uznany ogier musi przejść badanie diagnostyczno-bakteriologiczne
z wynikiem ujemnym w kierunku zakaźnego zapalenia macicy. Próbkę pobiera się w jamie
moczowodowej, a użyta technika badań musi być zatwierdzona przez Ministerstwo
Rolnictwa. Próbka pobierana jest przez weterynarza sanitarnego i analizowana przez
laboratorium upoważnione do wykonywania tych badań przez ministerstwo rolnictwa.
Próbkę należy pobrać po 1 grudnia roku poprzedzającego sezon krycia i przez wydaniem
kart krycia.
Komisja sanitarna rasy Trotteur Français zawiesza krycie wszystkich ogierów z wynikiem
dodatnim badania diagnostyczno-bakteriologicznego w kierunku zakaźnego zapalenia
macicy. Ogier z wynikiem dodatnim zostaje odizolowany i poddany leczeniu. Po leczeniu
wykonuje się trzy kontrole: pierwszą co najmniej 7 dni po zakończeniu leczenia, drugą co
najmniej 15 dni po pierwszej oraz trzecią co najmniej miesiąc po drugiej.
Podczas każdej kontroli wykonuje się badanie diagnostyczno-bakteriologiczne próbki
pobranej z jamy moczowodowej, cewki moczowej, napletka i spermy lub preejakulatu. Użyta
technika badań musi być zatwierdzona przez Ministerstwo Rolnictwa.
Komisja Sanitarna koni rasy Trotteur Français.Ogiera wydaje pozwolenie na wznowienie
krycia po pierwszej kontroli o wyniku ujemnym. Lokale i przedmioty mogące przenosić
chorobę muszą zostać zdezynfekowane.
Ogiernik, u którego znajduje się ogier z pozytywnym wynikiem badania diagnostycznobakteriologiczne w kierunku zakaźnego zapalenia macicy musi powiadomić właścicieli
wszystkich klaczy pokrytych przez tego ogiera lub zapłodnionych jego nasieniem w okresie
od ostatniego wyniku ujemnego badania przeprowadzonego u tego ogiera. W przypadku
braku udokumentowania przez ogiernika, że wywiązał się z obowiązku powiadomienia
właścicieli w terminie 2 miesięcy po uzyskaniu wyniku dodatniego zatwierdzonego przez
autoryzowane laboratorium publiczne, komisja sanitarna przejmie obowiązek powiadomienia
właścicieli i będzie mogła zastosować kary przewidziane w załączniku F do niniejszego
regulaminu.

Wirusowe zapalenie tętnic koni (EVA)
Co roku każdy uznany ogier musi zostać poddany badaniu w kierunku wirusowego zapalenia
tętnic koni.
Badanie należy wykonać po 1 grudnia roku poprzedzającego sezon krycia i przed wydaniem
kart krycia. Wyniki badań (serologicznych i wirusologicznych) należy dołączyć do wniosku o
wydanie kart krycia w kolejnym sezonie. W przypadku braku właściwego wyniku badań, karty
krycia nie zostaną wydane.
Badanie składa się:
- z testu serologicznego (na obecność przeciwciał neutralizujących) z wynikiem
ujemnym;
- w przypadku dodatniego wyniku testu serologicznego (miano większe lub równe 4),
z testu (wirusologicznego lub przy zastosowaniu metod biologii molekularnej) na
obecność wirusa lub jego składników, przeprowadzanego niezwłocznie po pobraniu
na próbie reprezentacyjnej całości nasienia, z wynikiem ujemnym.
W przypadku ogierów zaszczepionych przeciw wirusowemu zapaleniu tętnic nie są
natomiast wymagane żadne badania wirusologiczne, jeśli:
- w paszporcie zamieszczono dowód podania szczepionki, przeprowadzonego
zgodnie z zaleceniami producenta, w postaci odpowiedniego świadectwa,
- w paszporcie zamieszczono dowód uzyskania ujemnego wyniku testu
serologicznego przeprowadzonego na co najwyżej trzydzieści dni przed datą
pierwszego podania szczepionki, w postaci odpowiedniego świadectwa.
Ogier serologicznie dodatni, który uzyskał dodatni wynik testu na obecność wirusa lub jego
składników, zostaje zakwalifikowany do kategorii „siewca serologicznie dodatni” (fr. positif
excréteur) i nie zostaje dopuszczony do reprodukcji, za wyjątkiem uzyskania decyzji
uchylającej.
Decyzja uchylająca może zostać podjęta przez Przewodniczącego Komisji Księgi Stadnej
koni rasy Trotteur Français, po uzyskaniu opinii Komisji Sanitarnej księgi stadnej koni rasy
Trotteur Français, tylko wtedy, gdy szczep wirusowy nie zostanie uznany przez
specjalizujące się w tym zakresie laboratorium za patogenny i tylko wtedy, gdy spełnione są
warunki techniczne gwarantujące nierozprzestrzenianie się wirusa i ograniczające krycie do
ustalonej ilości klaczy:
C. Pozostałe choroby
a) końska grypa
Każdy uznany ogier jest zaszczepiony przeciwko końskiej grypie.
Dowodem szczepienia jest odnotowanie odpowiedniego świadectwa w paszporcie
konia.
Pierwsze szczepienie oraz dawki przypominające powinny być podane zgodnie z
zaleceniami dopuszczenia do obrotu na rynku szczepionek.
b) herpeswirusowe zapalenie jamy nosowej i płuc koni oraz ronienie klaczy
(rhinopneumonitis equorum)

Każdy uznany ogier jest zaszczepiony przeciwko herpeswirusowemu zapaleniu jamy
nosowej i płuc.
Dowodem szczepienia jest odpowiednie świadectwo w paszporcie konia.
Pierwsza dawka szczepienia, jak też dawki przypominające powinny zostać podane
zgodnie z zaleceniami dopuszczenia do obrotu na rynku szczepionek.
2. Przed kryciem uznanym ogierem rasy Trotteur Français klacz rasy Trotteur Français lub
każdej innej powinna spełniać warunki sanitarne wymagane dla uznanych ogierów,
przedstawione w paragrafie 1 punkt C powyżej, a dotyczące szczepień przeciwko grypie
końskiej i herpeswirusowemu zapaleniu jamy nosowej i płuc koni.
3. Nadzór sanitarny:
a) dotyczy uznanych ogierów
Dokumenty lub ich ksera, potwierdzające wykonanie szczepień i przestrzeganie
technicznego protokołu nadzoru sanitarnego należy przesłać na adres IFCE
począwszy od 1 grudnia roku poprzedzającego początek sezonu krycia. Otrzymanie
wszystkich dokumentów przez IFCE warunkuje wydanie kart krycia.
Dokumenty te lub ich kopie są również przechowywane w miejscu stacjonowania
uznanego ogiera przez okres trzech lat.
Dokumenty te muszą być dostępne do wglądu każdej osobie upoważnionej przez
Komisję Sanitarną koni rasy Trotteur Français. Skład, cele i regulamin
funkcjonowania tej komisji zostały określone w paragrafie 4 poniżej.
b) dotyczy klaczy
Paszport klaczy ze świadectwami szczepień powinien zostać okazany osobie
odpowiedzialnej za inseminację lub każdej innej upoważnionej osobie celem
sprawdzenia prawidłowości szczepień. Począwszy od 2007 żadna klacz
niespełniająca wymagań dotyczących szczepień nie zostanie dopuszczona do krycia.
Kopie dokumentów potwierdzających wykonanie szczepień należy przechowywać w
miejscu stacjonowania ogiera przez okres trzech lat.
Dokumenty te mają być one udostępniane wszelkim osobom upoważnionym przez
Komisję Sanitarną koni rasy Trotteur Français, której skład, cele i regulamin
funkcjonowania zostały określone w paragrafie 4 poniżej.
4. Komisja Sanitarna koni rasy Trotteur Français
a) Skład komisji:
Komisję nadzoruje Przewodniczący Komisji Księgi Stadnej.
Komisja składa się z trzech weterynarzy wyznaczonych odpowiednio przez:
- Société d’Encouragement à l’Élevage du Cheval Français SECF,
- Krajową Federację Wyścigową /Fédération Nationale des Courses Françaises Hippiques,
- IFCE.

i z trzech przedstawicieli Komisji Księgi Stadnej w tym jednego przedstawiciela
ogierników odpowiedzialnych za uznane ogiery.
b) Cele:
Komisja Sanitarna:
- wydaje opinie w sprawie legalizacji sanitarnej wniosków o dopuszczenie do hodowli,
- zawiesza krycie w rasie Trotteur Français koni w następstwie orzeczenia przypadku
pozytywnego chorób, o których należy obowiązkowo informować (MDO), a których
kontrola wpisana jest do regulaminu Księgi Stadnej,
- może zapraszać do udziału w swoich pracach ekspertów,
- interweniuje w razie orzeczenia przypadku choroby, o której należy obowiązkowo
informować (MDO), a której kontrola wpisana jest do regulaminu Księgi stadnej,
w szczególności, by wspomóc weterynarza sanitarnego, prowadzić badania
epidemiologiczne, upewnić się o przeprowadzeniu przewidzianych kontroli, wnioskować
o ponowne dopuszczenie do hodowli i podejmować wszelkie inne czynności, które
zostaną uznane za istotne.
c) Reguły funkcjonowania:
O decyzjach podejmowanych przez komisję sanitarną, w szczególności zaś o zawieszeniu
dopuszczenia do krycia, informuje IFCE.
Jako organ nadzoru epidemiologicznego dla rasy, Komisja Sanitarna jest niezwłocznie
informowana o wszelkich przypadkach chorób, o których należy obowiązkowo informować
(MDO), a których kontrola jest wpisana do niniejszego regulaminu, dotyczących konia
biorącego udział w reprodukcji rasy Trotteur Français. Osoba zlecająca przeprowadzenie
badań, upoważnia więc niejawnie laboratorium do przekazania wyników Komisji Sanitarnej,
która ma obowiązek zachować je w tajemnicy.

ZAŁĄCZNIK F
TABELA KAR
Komisja Księgi Stadnej, jako organ dyscyplinarny, może na wniosek Podkomisji do
rozpatrywania przypadków specjalnych lub Komisji Sanitarnej, lub z urzędu nakładać kary
zgodnie z następującą tabelą kar:

Rodzaj wykroczenia

Kara

Grzywna w wysokości maksymalnej 5%
Opóźnienie w złożeniu deklaracji pierwszego
publicznej ceny krycia nałożona na
skoku (DPS) z naruszeniem artykułu 4 ustęp 1)
właściciela ogiera liczona za klacz, której to
a. niniejszego regulaminu.
dotyczy.
Grzywna w wysokości maksymalnej 150 €
pomnożone przez liczbę miesięcy
Opóźnienie w złożeniu deklaracji wyników
spóźnienia nałożona na właściciela klaczy
krycia (DRS) z naruszeniem artykułu 4 ustęp 1)
w ramach dossier przedkładanych
b. niniejszego regulaminu.
Podkomisji do rozpatrywania przypadków
specjalnych.
Niedostępność ogiera w miejscu jego
stacjonowania w sezonie krycia, z naruszeniem Grzywna w wysokości 10% publicznej ceny
przepisów artykułu 7 niniejszego regulaminu.
krycia nałożona na właściciela ogiera.

Przekroczenie rocznej dopuszczalnej liczby
kart kryć wydanych na ogiera, zgodnie z
postanowieniami artykułów 8 i 9 niniejszego
regulaminu.
Nieprzestrzeganie kontroli obowiązujących w
przypadku ogiera z dodatnim wynikiem
badania bakteriologicznego w kierunku
zakaźnego zapalenia macicy, z naruszeniem
przepisów punktu 1. B. załącznika E do
niniejszego regulaminu.
Niepowiadomienie właścicieli klaczy pokrytych
przez ogiera z dodatnim wynikiem badania
bakteriologicznego w kierunku zakaźnego
zapalenia macicy, z naruszeniem przepisów
punktu 1. B. załącznika E do niniejszego
regulaminu.

Wstrzymanie na następny sezon krycia
liczby kart krycia równej liczbie kart
nadmiarowych oraz kara w maksymalnej
kwocie równej publicznej cenie krycia
nałożona na właściciela ogiera.

Grzywna w wysokości 500 € nałożona na
właściciela ogiera.

Grzywna w wysokości 100 € nałożona na
właściciela ogiera liczona za klacz, której to
dotyczy.

Pokrycie klaczy bez uprzedniego spełnienia
wymogów sanitarnych, o których mowa w
punkcie 2. załącznika E do niniejszego
regulaminu.

Wniosek o przyznanie imienia złożony do
SECF po dniu 30 września roku urodzenia
potomstwa.

Grzywna w wysokości 100 € nałożona na
właściciela klaczy.

Kara grzywny w wysokości 50 € nałożona
na właściciela potomstwa w dniu 30
września roku urodzenia.

ZAŁĄCZNIK G
1) Lista wyścigów Grupy I (2016)
NIEMCY
Traber-Derby, Grosser Preis Von Deutschland
BELGIA
Grand Prix de Wallonie, Trotting Masters Final
DANIA
Copenhagen Cup, Danska Hoppe Derby (f), Dansk Trav Derby
FINLANDIA
Prix Etain Royal, Seinäjoki-Race, Finlandia-Ajo, Kymi Grand Prix, Suur-Hollola-Ajo,
St Michel, Derby, Kriterium
FRANCJA (w sulkach)
Grand Prix d’Amérique, Grand Prix de France, Grand Prix de Paris, critérium des jeunes Prix
Compte Pierre de Montesson (Critérium 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, Championnat Européen des 3 ans, Championnat
Européen des 5 ans, Grand Prix de l`UET, Critérium des 3 ans, Critérium Continental
FRANCJA (pod siodłem)
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
WŁOCHY
Premio Costa Azzurra, Gran Premio Europa, Gran Premio Della Lotteria, Premio Giovanardi,
Premio Nazionale, Premio Triossi, Premio Citta di Napoli, Premio Citta di Montecatini,
Campionato Europeo, Premio Marangoni, Premio Campo di Mirafiori, Premio Continentale,
Premio Turilli, Derby, Oaks del Trotto (f), Freccia d’Europa, Premio Orsi Mangelli, Premio
Nazioni, Gran Criterium, Palio dei Communi, Premio Allevatori, Gala Internazionale del
Trotto
NORWEGIA
VG Oslo Grand Prix, Ulf Thoresens Minnelop, Norsk Trav Derby, Norsk Trav Kriterium,
Trotting Masters Final
HOLANDIA
UET Grand Prix
SZWECJA
Olympiatravet, Konung Gustaf V.S Pokal, Drottning Silvias Pokal, Elitloppet, E3 (m)
(Färjestad), E3 (f) (Färjestad), Sprintermästaren, Stochampionatet, Abergs Memorial,
Jubileumspokalen, Championnat Européen des femelles, E3 (f) (Gävle), E3 (m) (Gävle),
Sundsvall Open Trot, Svenskt Travderby, Aby Stora Pris, Svenskt Trav-Oaks (f), Svenskt
Trav-Kriterium, Breeders Crown (3 lata), Breeders Crown (4 lata), Breeders Crown (3 lata, f),
Breeders Crown (4 lata, f), Svenskt Uppfödningslöpning, Norrbottens Stora Pris, Derby
Stoet, Championnat Européen des 5 ans

2) Lista wyścigów Grupy II (2016)
NIEMCY
Stuten-Derby (filly), Grosser Pris Von Hamburg, Breeders Crown, Breeders Crown (filly),
Grand Prix de Gelsenkirchen
BELGIA
Grand Prix de la Ville de Waregem, Grand Prix de la Toussaint
DANIA
Jydsk 4-Arings Hoppe Grand Prix (f), Jydsk 4-Arings Grand Prix, Jydsk 3-Arings Grand Prix,
Dansk Trav Kriterium, Dansk Hoppe Kriterium (f), GC 4-Ars Hoppe Championat (f), GC 4-Ars
Championat,
HISZPANIA
Gran Premio Nacional de Trote, Gran Premio de Balears
FINLANDIA
Arvid Avallin Tammaderby, Kuopio Stakes, Tammakriterium, Lämminveri-SM, Villinmiehen
Tammakilpa, Kasvattajakruunu (4 lata, f), Kasvattajakruunu (4 lata, m), Kasvattajakruunu (3
lata, m), Kasvattajakruunu (3 lata, f), St. Leger, Kymenlaakso-Ajo
FRANCJA (w sulkach)
Prix de Bourgogne, Prix de Tonnac-Villeneuve, Prix Maurice de Gheest, Prix de Croix, Prix
Gélinotte, Prix de Belgique, Prix Ténor de Baune, Prix Charles Tiercelin, Prix Paul Viel, Prix
Roquépine, Prix Jean Le Gonidec, Prix Ephrem Houel, Prix Ovide Moulinet, Prix de l’Union
Européenne, Prix Robert Auvray, Prix Phaéton, Prix Paul Leguerney, Grand Prix du Sud
Ouest, Prix Henri Levesque, Prix Gaston de Wazières, Prix Gaston Brunet, Prix Masina, Prix
Paul Karle, Critérium de Vitesse, 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 Départemental, Prix de Buenos-Aires, Prix de La Haye, Prix
Jean-Luc Lagardère, Prix Guy Deloison, Prix Pierre Plazen, Prix Jockey, Prix Guy Le
Gonidec, Prix Jules Thibault, Prix Uranie, Prix Victor Régis, Prix d’Eté, Prix Reine du Corta,
Prix Abel Bassigny, Prix Marcel Laurent, Prix de Bretagne, Prix Annick Dreux, Prix Jacques
de Vaulogé, Prix Doynel de Saint-Quentin, Prix Ariste Hémard, Prix de Bourbonnais, Prix
Octave Douesnel, Prix Maurice de Folleville, Prix Emmanuel Margouty, Prix Une de Mai, Prix
Europole de Compétitivité, Grand Prix du Conseil Général des Alpes Maritimes
FRANCJA (pod siodłem)
Prix Léon Tacquet, Prix du Calvados, Prix de Pardieu, Prix Camille de Wazières, Prix
Jacques Andrieu, Prix Camille Blaisot, Prix Holly du Locton, Prix Edouard Marcillac, Prix Paul
Bastard, Prix Ali Hawas, Prix Félicien Gauvreau, Prix Louis Le Bourg, Prix Louis Forcinal,
Prix Théophile Lallouet, Prix Hemine, Prix René Palyart, Prix Jean Gauvreau, Prix Henri
Ballière, Prix Victor Cavey, Prix Lavater, Prix Xavier de Saint Palais, Prix de Londres, Prix
Hervé Céran-Maillard, Prix Pierre Gamare, Prix Legoux-Longpré, Prix Camille Lepecq, Prix
Cénéri 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
Ballière, Prix Jules Lemonnier, Prix Emile Riotteau
WŁOCHY
Premio Vittoria, Premio Firenze, Premio Locatelli, Premio Encat, Pemio Andreani, Premio
Ponte Vecchio, Premio Citta di Padova, Premio Padovanelle, Gran Premio Italia Premio San
Paolo, Premio Renzo Orlandi, Premio Stabile, Premio Due Mari, Premio Europa (f), Premio
Elwood Medium, Premio Regione Sicilia, Premio Carlo Cacciari (f), Pemio Citta di Torino,
Premio Presidente della Repubblica, Premio Repubblica, Premio Nazionale Memorial A.

Vecchioni (f), 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, 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
NORWEGIA
Prinsesse Märtha Louises, Klosterskogen Race, Hans Petter Tholfsens Minnelop,
Akershustraktors Europamatch, Norgesmesterskap, Norgesmesterskap Mares, Bjerke Cup,
Norsk Trav Kriterium Mares, Axel Jensens Minnelop, Jarlsberg Grand Prix Open, Jarlsberg
Grand Prix Mares, Trotting Derby Mares, Anders Jahres Pokallop
HOLANDIA
Derby, Finale Kampioenschap der Vierjarigen, Fokkers Trofee, Prijs der Giganten, Grand
Prix de Victoria Park
SZWECJA
Gulddivision Final (Solvalla), Lovely Godivas Minne, Sweden Cup, Orebro Intn’l, Harper
Hanovers Iopp, Arjängs Stora Sprinterlopp, Sommartravets Final, Svenskt Mästerskap, StoSM (f), C.L. Müllers Memorial, E3 Revanschen (Orebro), E3 Revanschen (f) (Bergsäker),
Solvalla Grand Prix, Svampen (Orebro), Fyraaringseliten, Trearingseliten, Fyraaringseliten
Ston (f), Guldstoet Eskilstuna Fyraaringstest, Norrlands Grand Prix, Monté SM, Malmö Stads
Pris, Prins Daniels Lopp, Jamtlands Stora pris, Stosprintern, Breeders course (2 latki),
Breeders course (3 latki), Lyon Grand Prix (Summer Meeting)
SZWAJCARIA
Prix du Président

ZAŁĄCZNIK H
TABELA ZATWIERDZANIA KLACZY - KRYCIE 2017
Źrebice 4-letnie, które osiągnęły...

co najmniej jeden z następujących rekordów
uzyskany przy sklasyfikowaniu na jednym z 7
Klacze 5 – 14-letnie, które osiągnęły...
pierwszych miejsc w wyścigu na torze
homologowanym.
Klacze 7-letnie i starsze, matki konia wpisanego
do Księgi Stadnej rasy Trotteur Français, który osiągnął...

Wiek, w
którym
rekord
został
ustanowiony
2 lata
3 lata
4 lata
5 lat
6 lat i więcej

Wiek, w
którym
rekord
został
ustanowiony
2 lata
3 lata
4 lata
5 lat
6 lat i więcej

1 kategoria

2 kategoria

ASC

ASL

AEC

AEL

MEC

MEL

ASC

ASL

AEC

AEL

MEC

MEL

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"

1’18’’5
1’16’’5
1’15’’5
1’14’’5
1’13’’5

119"5
1'17"5
1'16"5
1'15"5
1'14"5

1'17"5
1'15"5
1'14"5
1'13"5
1'12"5

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

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

1'20"5
1'18"5
1'17"5
1'16"5
1'15"5

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

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

3 kategoria

4 kategoria

ASC

ASL

AEC

AEL

MEC

MEL

ASC

ASL

AEC

AEL

MEC

MEL

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

1'22"5
1'20"5
1'19"5
1'18"5
1'17"5

1'22"
1'20"
1'19"
1'18"
1'17"

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

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

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

1'24"5
1'22"5
1'21"5
1'20"5
1'19"5

1'24"5
1'22"5
1'21"5
1'20"5
1'19"5

1'25"
1'23"
1'22"
1'21"
1'20"

A: sulki M: pod siodłem E: guma lub komórka fotoelektryczna S: autostart – zza maszyny
C: dystans krótszy niż 2 400 metrów L: dystans równy lub dłuższy niż 2 400 metrów
1) Należy brać pod uwagę wiek klaczy w nadchodzącym sezonie krycia.
2) Klacze 15-letnie i starsze są klasyfikowane wyłącznie na podstawie rekordów ich
potomstwa. Niemniej jednak, jeśli rekordy potomstwa nie pozwalają klaczy utrzymać się w
kategorii, do której kwalifikują ją jej własne rekordy, może ona zostać zdegradowana
wyłącznie o jedną kategorię.
3) Klacze sklasyfikowane na jednym z trzech pierwszych miejsc w wyścigu Grupy I lub które
wygrały wyścig Grupy II zachowują w trakcie całej ich kariery swoją początkową kategorię.
4) Klacze, które uzyskały nagrodę specjalną (Prime de sélection) zostają promowane do
kategorii bezpośrednio wyższej od tej, do której kwalifikuje je ich najlepszy rekord lub
najlepszy rekord jednego z ich potomków.

ZAŁĄCZNIK I
TABELA OCEN W KONKURSIE SELEKCYJNYM

IMIĘ
głowa – szyja
kłąb – grzbiet – lędźwie
łopatka – głębokość – nadgarstki (profil)
zad – nogi – stawy skokowe (profil)
Ocena cząstkowa: pokrój
postawa nóg przednich
postawa nóg tylnych
Ocena cząstkowa: postawa nóg
ruch w stępie
ruch w kłusie
Ocena cząstkowa: ruch
jakość skóry i sierści – typ
ogólne wrażenie
Suma ocen cząstkowych
Uwagi
Punkty do odjęcia
RAZEM / 100
10: wyjątkowy - 9: bardzo dobry - 8: dobry - 7: dość dobry - 6: satysfakcjonujący - 5: wystarczający - 4:
niewystarczający - 3: dość zły - 2: zły - 1: bardzo zły - 0: zero

ZAŁĄCZNIK J
Tory zagraniczne zakwalifikowane przez SECF do organizacji prób kwalifikacyjnych:
- NIEMCY: Berlin
- BELGIA: Mons
- HISZPANIA: Son Pardo
- LITWA: Utena
- HOLANDIA: Wolvega
- SZWAJCARIA: Avenches

