Information kring kval till SM 2021
Då föregående års SM blev inställt pga coronapandemin i kombination med att möjligheterna
till kval detta och föregående år har varit mycket begränsade har voltigekommittén beslutat
om följande kvalkriterier för mästerskapen 2021.
För generella regler avseende kval till svenskt mästerskap i voltige, se information på Svenska
ridsportförbundet hemsida.
Beslut om kval i enlighet med dessa riktlinjer innebär inte per automatik att voltigör eller lag
tillåts att starta på SM, då regler om tävlande under pågående Coronapandemi beslutas av
Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndighetens beslut kan således påverka möjligheterna för
enskilda voltigörer eller lag att starta, såväl som påverka möjligheten att alls genomföra ett
mästerskap.
Kval till SM 2021
1. Voltigör eller lag som uppnått kvalpoäng till SM de senaste 36 månaderna innan
anmälningstidens utgång är kvalad för start på SM 2021.
2. För voltigörer – eller lag – som de senaste 36 månaderna innan anmälningstidens
utgång uppnått kvalpoäng i en lägre ålderskategori än den de ska tävla i på årets SM
anses kvalade under följande förutsättningar;
Individuella:
Voltigör som uppnått kvalpoäng i individuell miniorklass får starta som junior på
mästerskapen 2021
Voltigör som uppnått kvalpoäng i individuell juniorklass får starta som young vaulter
på mästerskapen 2021
Voltigör som uppnått lägst 6,5 poäng i individuell juniorklass får starta som senior på
mästerskapen 2021
Lag:
Lag som uppnått kvalpoäng i juniorlagsklass får starta som seniorlag på mästerskapen
2021.
3. De individuella eller lag, inklusive PdD, som inte uppfyller kriterierna under punkt 1

eller 2 har möjlighet att få SM kval 2021 efter uppvisande av intyg från tränare utsedd
av föreningen eller domare. Intyget ska tala om att voltigören är redo för start i SM
2021. Intyget skickas in på nedanstående mail senast 6 juni 2021.

Övrig info
Observera att dessa alternativa kval endast gäller för SM 2021. Om mästerskapet inte
genomförs så förfaller kvalet. Till SM 2022 skall voltigör ha klarat ordinarie kvalgräns för att
få starta.
Intyg från tränare skickas till Lollo på mail lollo.magnusson@ridsport.se

Vid frågor kontakta Lollo på mail lollo.magnusson@ridsport.se

