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Voltige
Individuella seniorer
Tävlingen är öppen för voltigörer som har gällande svensk tävlingslicens
och som är svensk medborgare eller sedan minst ett år stadigvarande
bosatt i Sverige. Se TR I, Mom 122.1.
TR I och TR VII gäller där inget annat anges.
Åldersgrupper 2020
Seniorer
18 år <
Priser till placerade 1-3 tillhandahålls av SvRF Voltigekommitté, statyett
och gehäng. Gehäng till vinnande häst. Eventuella övriga priser
tillhandahålls av arrangören.
När SM arrangeras i samband med CVI, kan voltigör välja att endast starta
RM klass alternativt starta RM i CVI ** klass. För att starta CVI klass krävs
FEIs kvalregler samt de dokument som krävs enligt FEIs reglemente. Startar
man endast RM, är det svenska TR som gäller.

Kvalificering

Klasser

Tidsprogram

Startordning
kvalomgångar
Startordning final

RM (för seniorer utan teknisk kür) arrangeras i samband med SM. När det
sker tillsammans med CVI så går det i CVI**seniorer.
Individuellt
För att få delta i RM ska den individuella voltigören under de senaste 36
månaderna, senast vid ordinarie anmälningstids utgång, ha uppnått 5,5
poäng i klass för senior utan teknisk kür eller senior med teknisk kür.
Tävling där kvalpoäng har uppnåtts ska anges vid anmälan.
Riksmästerskap ska hållas i svår klass/CVI för:
Individuella seniorer utan teknisk kür, 4 inspring (grund – kür – grund - kür)
Individuella seniorer utan teknisk kür, 3 inspring (grund – kür – kür)
Individuellt tävlar damer och herrar mot varandra.
I samband med mästerskapen kan det anordnas klasser för tävlande som
inte uppnått kvalpoäng. Detta bestäms utav arrangören och visas i
propositionen. RM arrangeras i samband med SM.
Lottning
Omvänd startordning från resultatet i kvalomgångar. Vid omvänd
startordning ska hästens bäst placerade voltigör starta sist.
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1 häst per voltigör.
Enligt TR VII art. 734.3 måste det obligatoriska och fria programmet i alla
omgångar utföras på samma häst och med samma linförare. Om en häst
eller linförare startat i tävlingen får den inte ersättas i denna tävling av
annan häst eller linförare.
Minst 15 individuella seniorer
Ev. ökning av antalet till final görs i samråd med domarjuryn på plats.
1 häst per voltigör.
Enligt TR VII art. 734.3 måste det obligatoriska och fria programmet i alla
omgångar utföras på samma häst och med samma linförare. Om en häst
eller linförare startat i tävlingen får den inte ersättas i denna tävling av
annan häst eller linförare.
Om en voltigör är kvalificerad till final men inte kan eller ämnar starta ska
denna finalplats ges till nästkommande voltigör i resultatlistan.
RM bedöms av fyra domare som godkänns av Svenska Ridsportförbundets
voltigekommitté/FEI. FEI:s regler följs vad det gäller domarnas placering
och bedömning.
Vid mästerskap ska både Överdomare och Tekniskt Delegat (TD) finnas. TD
godkänns av Svenska Ridsportförbundets Voltigekommitté.
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Nationell samordnare voltige har tolkningsföreträde

