Regler för

Trähästcup

År/tidsperiod

2021/2022

Gren

Voltige

Öppet för

Alla medlemmar i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet,
ingen tävlingslicens krävs.

Allmänna bestämmelser

Trähästcupen arrangeras av Voltigekommittén på uppdrag av 90/10gruppen i syfte att bredda och förbättra voltigesporten med nya,
enklare tävlingsformer.
Cupen arrangeras i två zoner – en i södra Sverige och en i
mellansverige. Minst ett delmoment och ett slutmoment ska
arrangeras i respektive zon för att cupen ska genomföras.
Arrangör som vill anordna ett del- och/eller slutmoment kontaktar
SvRF:s kansli, se kontaktuppgifter. Voltigekommittén beslutar var deloch slutmoment förläggs.

Klasser

Klasser:
● Svår klass individuellt
○ Miniorer (8-14 år)
○ Juniorer (14-18 år)
○ Seniorer (16 år och äldre)
● Svår klass lag
○ Juniorlag
○ Seniorlag
● Lätt klass lag typ 1
● Pas de Deux
● Showklass (alla åldrar)
Se Bilaga 1 för beskrivning av klasser och bedömning.

Clear round

Clear round bör erbjudas i samband med deltävlingar och final men
ingår inte i cupen.
Svår klass individuellt Clear Round:
• Alla åldrar, inklusive barn 0-7 år
• Valfritt program oberoende av ålder

Startordning
Slutmoment

Bestäms av arrangören.
Slutmomentet är öppet för alla. Resultatet beräknas baserat på
placeringar i del- och slutmoment. För att få totalplacering i cupen
måste voltigören delta i slutmomentet.
Slutmomentet ger koefficient 1,5. Prisutdelning sker både för
slutmomentet samt för totalresultatet i cupen.
Den anordnade klubben står för rosetter och eventuella hederspriser

till delmomentet eller slutmomentet, endast rosetter för
totalplacering i cupen tillhandahålls av kommittén.
Rosetter för totalplacering i cupen ges till de tre bäst placerade i varje
klass i respektive zon. Arrangör av slutmoment beställer rosetter i god
tid innan finalen genom SvRF:s kansli, se kontaktuppgifter.
Vandringspokal delas ut till vinnaren av showklassen i respektive
region varje år. Kommittén ansvarar för att vandringspokalen samlas in
och delas ut.
Poäng ges enligt följande:
Placering:
1
2
3
4
5
6, 7, 8…

Antal poäng:
5
4
3
2
1
0

Placering i slutmoment räknas med koefficient 1,5.
Totalplacering ges genom att poäng del- och slutmoment adderas.
Högst antal poäng i respektive klass vinner.
Särskiljning

Vid delad placering i cupen särskiljs ekipagen genom placering i
finaltävlingen slutmomentet. Om det även då är delad placering
förklaras ekipagen likaplacerade.

Domare

Minst två domare som är domaraspirant eller högre.
Showklasserna bedöms av en jury bestående av minst 3 personer från
olika klubbar. Juryn får inte ställa upp i klassen de dömer. Minst en i
juryn ska vara över 18 år och ytterligare en över 15 år. Juryn utses av
arrangören och meddelas i meddelande till voltigör.

Trähäst och utrustning

Vilka handtag som finns på bocken samt hur hög trähästen är ska
meddelas i propositionen. Gjorden på trähästen ska stämma överens
med måtten som finns angivna i TR.
Mekanisk häst är tillåten och detta ska då meddelas i propositionen.
Studsmatta eller språngbräda samt mjuka mattor ska finnas tillgängligt
och får användas i alla klasser.

Godkänd av
Voltigekommittén
Godkänd av 90/10gruppen
Frågor till

2021-10-25
2021-11-03
SvRFs kansli, Veronica Palmius, 0220–45688
Veronica.palmius@ridsport.se

Datum för publicering

2021-11-05

Tvist om regler

Nationell samordnare voltige har tolkningsföreträde

Bilaga 1

Trähästcupen 2019 - Beskrivning av klasser
I protokoll och resultatlistor används hästpoängen 6,5 för alla startande eller så tas
hästpoängen bort helt från resultatet. Det är upp till arrangören att välja, samma
metod ska dock användas hela momentet.
Klasser
Följande klasser utgår från TR 2019 men några små förändringar. Undantagen står
beskrivna nedan, för övriga regler hänvisas det till TR 2019.
I alla klasser gäller det att medhjälpare vid trähästen ej är tillåtet och ger 0 poäng för
övningen. Exempel på hjälp som ej är tillåtet är tryck vid sving. Att stå framför trähästen
och passa utan att röra vid voltigör eller trähäst är tillåtet om det inte skymmer sikten
för domarna. Hjälp vid upphopp i lätt klass är tillåtet.
Svår klass Individuellt
Miniorer
Enligt TR VII 2019
Voltigören fyller 8-14 år under innevarande kalenderår.
*Grund D
*Kür 1 min
Juniorer
Enligt TR VII 2019
Voltigören fyller 14-18 år under innevarande kalenderår
*Grund B
*Kür 1 min
Seniorer
Enligt TR VII 2019
Voltigören fyller minst 16 år under innevarande kalenderår
*Grund C
*Teknisk kür
*Kür 1 min
Clear Round (ingår ej i slutresultatet för cupen)
Alla åldersklasser, samt barn 0-7 år.
Ingen placering i klassen utan alla voltigörer som genomför ett individuellt program
(minior, junior eller senior) med en totalpoäng över 4.0 får rosett. Vilket program som
avses genomföras anges i anmälan och behöver inte stämma överens med voltigörens
ålder.
Svår klass lag Seniorer
Enligt TR VII 2019
Undantag:
● Ett lag får bestå av 3-9 voltigörer.
● Alla startande lag tillåts göra tremannaövningar i det fria programmet och
behöver alltså inte ha uppnått B-lagspoäng (5.0) tidigare.

Svår klass lag Juniorer
Enligt TR VII 2019
Undantag:
● Ett lag får bestå av 3-9 voltigörer.
● Alla startande lag tillåts göra tremannaövningar i det fria programmet och
behöver alltså inte ha uppnått B-lagspoäng (5.0) tidigare.
Lätt klass lag typ 1
Enligt TR VII 2019
Undantag:
● Ett lag får bestå av 3-9 voltigörer.
Pas de deux
Enligt TR 2019, protokoll för tävling i galopp används
Undantag:
● Ingen åldersgräns
● Ingen indelning i junior och senior
Showklass
I showklassen är det fokus på show. Här ligger mindre fokus på svårighet och teknik,
istället bedöms saker som kreativitet och kostymer. Allt är tillåtet så länge man håller
sig till reglerna som finns beskrivna nedan:
Laget består av 2-8 personer. Ingen åldersgräns finns. Maxtiden för hela programmet är
7 minuter totalt för mark och bock. Inga avdrag ges för kortare program. Det måste
vara minst 3 minuter sammanhängande på bock. Minst 1 person på bocken hela tiden.
Det kan vara ett obegränsat antal voltigörer på bocken samtidigt. Det är bra om alla
voltigörer är uppe på bocken ungefär lika mycket då det ger högre poäng. Rekvisita är
tillåten. Det är även tillåtet att showa runt bocken samtidigt som voltigörer är på
bocken.
Klassen kommer att bedömas av en jury bestående av 3 personer från olika klubbar,
som utses av arrangören. Juryn sitter vid varsitt bord och gör individuella bedömningar
enlig poängskalan i TR (0-10). Laget måste hälsa på domarna men kan välja att göra det
till en del av programmet. Ingen startsignal ges efter hälsning och showen bedöms som
en helhet från inspring till utspring.
Bedömningspunkter:
● Kostymer
● Musikanpassning
● Kreativitet

