PROPOSITION

Regional voltigetävling och deltävling i Sydserien,
inklusive Skånska Mästerskapen
Söndag 9 oktober 2016, Hässleholms Ridklubb
1. 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.
2. Anmälningstiden utgår 23 september. Efteranmälan mot dubbel avgift mottages

fram till 1 oktober. Ändringar anmäles senast 4 oktober.
3. Vänligen samordna er klubbs anmälningar. Anmälan om klubb, klass, laguppställning,

linförare, häst samt licensnummer skickas till hrkvoltige@gmail.com. Med anmälan
ska bifogas kopia på giltigt vaccinationsintyg. OBS om detta inte bifogas, ska det visas
upp för sekretariatet vid ankomst innan hästen får lastas ur. Anmälan innebär även
startanmälan och görs på särskild anmälningsblankett som finns på www.voltige.nu
4. Anmälningsavgiften 150 kr/voltigör och klass sätts in på Hässleholms Ridklubbs bg

723-7381 senast 23 september. OBS märk betalningen med ”Voltigetävling 910” och
klubbens samt lagets/individuellas namn. Anmälan är giltig efter betalning.
5. Domare är Carina Ingelsson (ordförande i domarjuryn), Kim Nordin och Lise Berg.

Överdomare är Johanna Severin. Tävlingsledare Tove Zellman och resultatansvarig
Karin Zellman.
6. Uppstallning kan inte ordnas.
7. Välsorterad servering finns.

8. Musik mailas som MP3-fil till hrkvoltigemusik@gmail.com senast 27 september.
Skriv tydligt i mailet den/de tävlandes klubb, namn och klass.
9. Tävlingen hålls i ridhus 24x76 meter, OBS att fri takhöjd är 4,20 meter. Uppvärmning

även i ridhus 20x40 meter samt paddock.
10. För återbetalning av anmälningsavgiften gäller att veterinärintyg/läkarintyg är
Hässleholms Ridklubb tillhanda senast den 15 oktober 2014. Expeditionsavgift på 100
kr kommer att uttagas.
11. Om ett lag vill träna en ny voltigehäst utom tävlan uttas en avgift på 150 kr.
12. I de lätta klasserna (klass 8-11) kommer 1-5 lag bli placerade beroende på antalet
anmälningar. Rosetter delas ut till alla tävlanden i enlighet med TR.
13. Förfrågningar görs till Tove Zellman, tove.zellman@yahoo.se eller 0706-333910.

TÄVLINGSKLASSER:
Det ska vara minst tre startande per klass för att ingå i Skånska Mästerskapen.
Klass 1:

Svår klass - Lag senior, ingår i Skånska Mästerskapen

Klass 2:

Svår klass - Lag junior, ingår i Skånska Mästerskapen

Klass 3:
Svår klass - Individuell seniorer, ingår i Skånska Mästerskapen, grund+teknisk
kür görs vid samma tillfälle och den vanliga küren vid ett annat tillfälle under tävlingsdagen.
Klass 4:
Svår klass - Individuell juniorer, ingår i Skånska Mästerskapen, grund+kür görs
vid samma tillfälle.
Klass 5:
Svår klass - Individuell miniorer, ingår i Skånska Mästerskapen, grund+kür görs
vid samma tillfälle.
Klass 6:

Svår klass - Pas-de-deux, ingår i Skånska Mästerskapen

Klass 7:

Mellanklass - lag

Klass 8:

Lätt klass – lag galopp

Klass 9:

Skrittklass – lätt klass 3-6-mannalag, individuella kürövningar

Klass 10:
Skrittklass - svår klass 3-6-mannalag, svår juniorgrund och 1-3-mannakür (4
minuter oavsett antal voltigörer).
Klass 11:
Mix-klass, 3-6-mannalag. Lätt grund i galopp och 1-3-mannakür i skritt (4
minuter kür oavsett antal voltigörer). Inspänningarna får ändras mellan grund och kür.

Tidsprogram meddelas senare

Välkomna till Hässleholms Ridklubbs tävlingar!

