PROPOSITION
för
Allsvenskafinalen och Mälarcupen
i Voltige
den 8 oktober 2016
Arrangör: Uppsala Voltige
Plats: Jälla Ridhus, Uppsala
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 den 28 september. Efteranmälan, kan ske i mån av plats, mot dubbel avgift
senast den 3 oktober 2016 kl 18.00. Anmälan räknas även som startanmälan. Eventuell efteranmälan
kommer att starta först i respektive klass.
Anmälan om klass, laguppställning med födelseår, licens nr, linförare, häst, klubb och
kontaktpersons mailadress skickas till: E-post - uppsalavoltige@yahoo.se. Vänligen ange en
kontaktperson per klubb för mailkonversation. Skriv i anmälan om lagen (senior, junior el individuellt
lag)har kvalat till allsvenskafinalen. Tidigare kvaltävlingar är: Fortuna 23/4 och Sala 21-22/5
Giltigt vaccinationsintyg och licensnummer för häst skall bifogas anmälan.
Startavgift är 200 kr/voltigör för start i klass 1-9, 180 kr/voltigör för start i klass 10-14, 100
kr/voltigör i uppvisningsklassen. Avgiften insättes på pg 643 80 40-5 i samband med anmälan.
Obetald startavgift betraktas som icke anmäld. Medtag kvitto att uppvisa vid anmodan.
Klass 14 är en mix-klass, 4-7 mannalag. Lätt grund i galopp + 1-3 mannakür i skritt (4
min kür oavsett antal voltigörer). Küren görs direkt efter grunden. Inspänningarna får
ändras till küren. Ingen åldersgräns och ingen uppklassning
Prisutdelning till Allsvenskafinalen kommer att ske i samband med tävlingens prisutdelning.
Kvalade till finalen kommer att starta blandat med övriga startande.
Begränsat antal boxplatser finns att hyra, kostnad 400kr/dag eller 700 kr för fredag kväll till
lördag. Först till kvarn gäller. På plats tas även en deposition om 500 kr/box ut som man får tillbaka
när boxen är återställd efter tävlingens slut.
Startordning sänds via mail till varje klubbs kontaktperson.
Lättare servering finns såsom hamburgare och toast. Lunch kommer inte att serveras.
Musik tas emot som MP3 filer senast den 3 oktober. Skickas till voltigemusik.uv@gmail.com .
Filerna ska vara döpta med klass, klubb, lag/individuell, inspring-grund/kür, grund, kür el teknisk.
Vid annat format kontakta arrangören. Medtag gärna en reservskiva.
Depositionsavgift för individuella nummerlappar på 50 kr ska betalas i sekretariatet vid
uthämtning av nummerlapp.
Tävlingen hålls i ridhus 24*80 meter, godkänd takhöjd. Utebana finns. All ridning sker utomhus
och ridhjälm vid ridning är ett krav.
För återbetalning av anmälningsavgiften gäller att veterinärintyg eller läkarintyg är oss tillhanda
senast den 10 oktober 2016. Expeditionsavgift på 100 kr kommer att debiteras.
Ryttarmeddelande sänds via mail till kontaktpersonen i varje anmäld klubb senast den 4 oktober
2016.
Domare på tävlingen är Anna Andersson, Sussie Sturesson, Johanna Severin och Fanny Mossberg.
Ordförande i domarkommittén är Anna Andersson.
Överdomare är Caroline Enlund Åström

Tävlingsansvarig är Katarina Stålenheim.
Övriga upplysningar kontakta Linda Jenvall på 070-287 24 23 eller linda.jenvall@gmail.com
TÄVLINGSKLASSER:
preliminärt tidsprogram:
Start kl 10.00
Klass 1 Lagtävling, svår klass
Klass 2 Lagtävling, junior klass
Klass 3 Mellanklass
Klass 4 Pas-de-deux
Klass 5 Individuell tävling svår klass, seniorer
Klass 6 Individuell tävling svår klass, senior utan tekninsk kür
Klass 7 Individuell tävling svår klass juniorer
Klass 8 Individuell tävling svår klass miniorer
Klass 9 Individuell lätt klass
Klass 10 Individuell lättklass i skritt
Klass 11 Lätt klass lag 1
Klass 12 Lätt klass lag 2
Klass 13 Lätt klass lag skritt
Klass 14 mix klass lättklass grund i galopp, kür i skritt.
Uppvisning med feedback istället för protokoll
Efter de obligatoriska övningarna paus i 1 timme, därefter kür för klass 1-3, samt kür för klass 5-9
Observera att individuella gör sitt obligatoriska program och fria program på separata inspring.

