Tävlingsklasser
- diskussion
Vill vi gå mer mot FEI:s format?
Hur utvecklas vi framåt?

Förmöte 17 nov 2021 inför Voltigekonferens

Nuläge och frågeställning
Övergången mellan nationell och internationell tävling
kan vara svår. Individuella seniorer har höga krav för att
kunna göra teknisk kür samt tävla internationellt.
Ser vi ett behov av att ändra det tävlingssystem vi har
i Sverige idag?
Om vi skulle ändra, vad skulle det bli för
konsekvenser, fördelar och nackdelar?

Är det ett alternativ att använda delar av FEI:s
system? Till exempel att endast ändra för
individuella seniorer?
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När det gäller svår klass juniorlag och seniorlag finns även en aspekt med C-, Boch A-lag som baseras på poängen ett lag uppnått och även avgör ifall laget får
vara 3 på hästen eller ej.

Stjärnsystemet i Sverige
= nivå på tävlingar
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2*

Mellan - Svår

3*

Mellan - Svår

4*

Svår

5*

Svår/SM

Det här är de nya beteckningarna på det som tidigare kallades lokal, regional och
nationell tävling.

FEI
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Grön markering motsvaras av en svensk tävlingsklass idag. Kvalgränserna är olika för olika
åldersgrupper. Läs mer
För att läsa mer om skillnaderna mellan exempelvis Children och svensk minior,
läs här och här.

Konsekvensanalys
I Sverige finns inga kvalgränser för att påbörja/tävla med teknisk kür,
vilket leder till onödiga risker för att göra tekniska övningar när man
inte är redo
Svårt att samköra nationella klasser och internationella (vi har inga
klasser där ind gör alternativ grund, antalet rundor synkar inte alltid)
Våra miniorer måste bedömas även på svårighetsgrad, om de ska
köra 2*
Man går vidare upp när man har uppnått tillräcklig poäng och
anses redo
Underlättar övergång till internationell tävling
Kunna samköra nationell och internationell tävling enklare
Många klasser
Risk för få starter i varje klass

