Kvalifikationskriterier för landslagstrupp VM Budapest 2329/8 2021 (SENIORER)
Internationellt tävlande är viktigt i förberedelsen inför ett mästerskap men då det
fortfarande råder en stor osäkerhet kring om vårens CVI tävlingar kommer att bli av
och om man kan/bör åka kommer kvalregler för årets mästerskap se annorlunda ut i
år jämfört med tidigare år. Dock ska individuella voltigörer, par och lag som kan bli
aktuella för VM 2021 hålla en hög internationell prestationsnivå.
Kvalifikationskrav
Video av prestationer från en valfri nationell tävling kommer att bedömas av
internationella domare och resultaten från dessa kommer att ligga till grund för
uttagning till landslagstrupp. Utöver dessa kommer resultat från eventuella
internationella tävlingar samt övriga nationella tävlingar att tas i beaktning. Om en CVI
i Danmark blir aktuell i vår kan denna komma att ingå i kvalifikationskraven.
För att bli aktuell för mästerskap måste man vara kvalificerad till 3* enligt följande FEI
kvalificeringsregler (FEI kvalificeringskrav) samt ha uppnått en poäng på minst 6.5 (lag:
grund+kür, individuella: grund + teknisk kür + kür, pas-de-deux: kür) från
videobedömningen men också uppvisat goda resultat från övriga tävlingar. Inga krav
på tävling på reservhäst ställs i år.

Video
Instruktioner kring filmning kommer att skickas ut till deltagare i spets- och
utmanartrupp. Övriga vänligen kontakta jessica.neilands@ridsport.se.
Landslagsledningen förbehåller sig rätten att utifrån resultat från den nationella
tävlingen välja att inte skicka videon för bedömning.

Vid uttagning till mästerskap tas även hänsyn till följande:
• Hög lägstanivå dvs. jämnhet
• Att ekipagen har en förmåga att jobba för en bra laganda. Både före, under och
efter tävling samt utanför tävlingsbanan.
• Att ekipagen följer och är bra ambassadörer för ridsportens värdegrunder och
regler, FEI´s Code of Conduct, Welfare of the Horse och ska i alla sammanhang
verka som bra förebilder.
Landslagstruppen kommer att presenteras v 23.
Uttagna landslagsvoltigörer till VM i Budapest kan förväntas ingå i Nations Cup
lag i Aachen, ska tävla CVI Flyinge samt medverka i mästerskapsförberedande
landslagsaktiviteter
samt
landslagsträff
12/7.

Landslagsledningen förbehåller sig rätten att göra avsteg från ovanstående kvalregler
i samråd med Svenska Ridsportförbundets elitsamordnare.
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Administration:
Lollo Magnusson lollo.magnusson@ridsport.se 0220-456 88
Lycka till!
Pernilla och Jessica

