Propositioner
Fortuna Voltigeförening välkomnar till Allsvenskan (regional) och
Mälarcupen (lokal) i voltige lördag den 17/9-2016 på Surahammars
Ryttarförening .
Särskilda bestämmelser:
• Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridsportförbundets gällande Tävlingsreglemente I,
Gemensamma bestämmelser och resp. grenspecifikt Tävlingsreglemente, TR (TR II Dressyr,
TR III Hoppning, TR IV Fälttävlan, TR V Körning, TR VI Distans, TR VII Voltige,
TR IX Gymkhana, TRWE Working Equitation och Anvisningar
• Anmälningstiden utgår tisdagen den 6/9 2016 kl. 18.00. Anmälan räknas även som
startanmälan. Eventuella efteranmälningar mottages i mån av plats mot dubbel avgift.
Efteranmälda startar först i resp. klass.
• Anmälan om klass, laguppställning, linförare, häst, klubb samt licensnummer sändes till
fortunavoltige@gmail.com. Kopia på giltigt vaccinationsintyg bifogas anmälan alternativt
visas upp för funktionär på tävlingsplatsen innan urlastning. Vänligen samordna era
anmälningar från respektive klubb för att förenkla adminstrationen.
• Startavgiften, 180: -/voltigör (klass 1-13), 150 kr/lag (klass 14) och 130 kr/voltigör
(Uppvisning) insätts på Fortuna Voltige bg. 243-8521 i samband med anmälan.
• Tävlingen hålls i ridhus med mått 24x60 m. En uppvärmningsvolt och en mindre ledvolt i
ridhuset. Uppvärmningsmöjlighet finns även utomhus på sandbana 70x80 m.
• Domare för tävlingen är Kim Nordin, Fanny Mossberg och Marit Walloe.
• Överdomare är Anna Andersson
• Tävlingsledare är Päivi Thunman
• Resultatansvarig är Ulla Andersson
• Lottning av startordning tisdag den 6/9-2016 efter anmälningstidens utgång.
• Musik kan mailas in på fortunavoltigemusik@gmail.com i samband med anmälan. Alternativt
lämnas musiken på USB eller motsvarande till musikansvarig senast en timme före första
start.
• Uppstallning kan ej erbjudas.
• Vägbeskrivning finns på http://www.surarf.nu/Hitta-hit/
• Servering finns på tävlingsplatsen. Lättare lunch samt fika finns till försäljning.
• Individuella tävlande kan hämta ut armbindel med startnummer i sekretariatet mot en dep. om
50:• För återbetalning av anmälningsavgift krävs läkarintyg/veterinärintyg senast den 26/9 2016.
En administrativ avgift om 50 kr/voltigör kommer att uttagas.
• Preliminär startlista publiceras på http://www5.idrottonline.se/FortunaVoltigeforeningRidsport/ efter lottning den 6/9 2016 Slutgiltig startordning publiceras i ryttarmeddelande och
anslås på tävlingsplatsen.
• Övriga frågor besvaras av Anna Andersson tel. 073-653 38 64 el. mail: annaan@live.se

Preliminärt tidsprogram:
9.30
Klass 1 Svår klass, seniorlag
Klass 2 Svårklass, juniorlag
Klass 3 Mellanklass
Klass 4 Lätt klass lag 1 (singelkürer)
Klass 5 Lätt klass lag 2 (lagkür med max 2)
Klass 6 Individuell senior
Klass 7 Individuell senior utan teknisk kür
Klass 8 Individuell junior
Klass 9 Individuell minior
Klass 10 Individuell lätt klass i galopp
Klass 11 Pas-de-deux enligt TR
Klass 12 Lätt klass lag 1 skritt
Klass 13 Lätt klass lag 2 skritt
Klass 14 Individuell lättklass i skritt
Klass 15 Allsvenskan div I – lag individuellt
Uppvisning utan rangordning av resultat, förenklat omdöme ges ut
Efter de obligatoriska övningarna paus 1 timme, därefter kür för klass 1-3 samt kür för klass 6-9
Observera att individuella alltså gör sitt obligatoriska program och fria program på separata inspring.

