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Rapport från LGD på Bro Park 17 januari 2021

 Väder: molnighet, -2C

Galoppdomstol: Magnus Gustavsson (Ordförande), Neil Grant (ledamot), Barry McGann (ledamot), 
Svensk Galopps representant: Dennis Madsen 
Banveterinär: Hans Bernhardson

Test häst: 

Lopp 1 häst nr 3 Snowfoot  

Lopp 6 häst nr 5 King Cole

 

Lopp 3  

Galoppdomstolen noterar en trång situation ca 800 meter från mål då Cornelia Hartsmar (häst nr 8 Saviano) går in mot rail utan att se sig för och utan tillräckligt
utrymme och därmed stör häst nr 2 Point Boy (Andreas Tapia Dalbark). Dalbark hördes och menade sig störd. Hördes Hartsmar som menade sig hållit sitt spår och
inte ha stört medtävlande. Hördes Emma Nordin (häst nr 6 Fabricio) som vid tillfället låg 5-7 längder bakom själva händelsen. Nordin hade inget att anföra om den
aktuella händelsen. Galoppdomstolen bedömer att Hartsmar byter spår utan tillräckligt utrymme och stör medtävlande men att det inte påverkar ordningsföljd i mål.
Cornelia Hartsmar döms till en (1) dags ridförbud (210207) för spårbyte som stör medtävlande. RG 6:27, 8:16/5 SG:s riktlinjer för påföljd,  

Galoppdomstolen noterar en trång situation ca 450 meter från mål då Maikel Narvaez Bravo (häst nr 1 ) går utåt i banan och tycks påverka häst nr 2 Point Boy
(Andreas Tapia Dalbark). Hördes Dalbark som inte menade störd. Bravo informerades om vikten att se sig för och att vid byta av spår ha tillräckligt utrymme. Ingen
ytterligare åtgärd.

 

Lopp 6  

Galoppdomstolen noterade att Maikel Narvaez Bravo vägde ut med 56 kg i stället för med programvikten 55 kg inför lopp 6. Hästen rids med 56 kg. Maikel Narvaez
Bravo hördes och dömdes till 1000 kr böter för att ej ha kunnat rida i programmet angiven vikt samt varnades om att ridvikten kan komma att höjas. RG 6:10, 8:16/3
SG:s riktlinjer för påföljd  

Galoppdomstolen mottog en sen strykning från tränare German Barrameda Alzola (häst nr 6 Leo Kalejs). Alzola anförde att den lärling som skulle rida hästen i
loppet innan visat sig orutinerad och i obalans. Galoppdomstolen godtog strykningen. Galoppdomstolen gör bedömningen att det är tränarens ansvar att ha tillräcklig
kunskap om den ryttare som hen engagerar vid startanmälan. Galoppdomstolen dömer tränare German Barrameda Alzola till böter om 2000 kr för sen inkommen
strykning. RG 5:4, 6:1, 8:15/1, 8:22/2 SG: riktlinjer för påföljd
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