
 
 Regler för Riksmästerskap 

År/tidsperiod 2023 

Gren Voltige 

Öppet för Individuella seniorer och juniorer 

Allmänna 
bestämmelser 

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   2023           
Juniorer    13-18 år 
Seniorer              16 år < 
 
Priser till Placerade 1-3 tillhandahålls av SvRF Voltigekommitté. Eventuella 
övriga priser tillhandahålls av arrangören.  

Kvalificering Individuellt 
För att få delta i RM ska den individuella voltigören under de senaste 24 
månaderna, senast vid ordinarie anmälningstids utgång, ha uppnått 5,5 poäng 
i den klass voltigören ämnar starta under RM eller i *-klassen över. 
 
Tävling där kvalpoäng har uppnåtts ska anges vid anmälan.  

Klasser Riksmästerskap ska hållas i svår klass för: 
Individuella seniorer**, 3 inspring (grund – kür – kür) 
Individuella juniorer*, 3 inspring (grund – kür– kür) 
 
Individuellt tävlar damer och herrar mot varandra.  
 
Alla individuella klasser bör göra inspring tillsammans. RM och SM klasser får 
blandas. Det bestäms av respektive arrangör och meddelas i proposition 
alternativt meddelande till voltigör.  
 

Tidsprogram 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  

Startordning 
kvalomgångar 

Lottning 

Startordning final Omvänd startordning från resultatet i kvalomgångar. Vid omvänd startordning 
ska hästens bäst placerade voltigör starta sist. Vid likaplacerad senior, junior 
eller minior styr seniorens placering i första hand. I andra hand juniorens 
placering.  

Antal hästar per 
voltigör i kval 

1 häst per voltigör.  
Se TR VII art. 734.3  

Final 
Antal starter 

15 individuella seniorer**, 15 juniorer*  
Ev. ökning av antalet till final görs i samråd med domarjuryn på plats.  

Antal hästar per 
voltigör i final 

1 häst per voltigör.  
Se TR VII art. 734.3  



 
 

 

Ersättare till final Om en voltigör är kvalificerad till final men inte kan eller ämnar starta ska 
denna finalplats ges till nästkommande voltigör i resultatlistan.   

Officiella 
funktionärer 

RM bedöms av fyra domare som godkänns av Svenska Ridsportförbundets 
voltigekommitté. FEI:s regler följs vad det gäller domarnas placering och 
bedömning.  
Vid mästerskap ska Överdomare finnas. ÖD godkänns av Svenska 
Ridsportförbundets Voltigekommitté.  

Godkänd av 
Voltigekommittén 

2022-11-19 

Godkänd av 
regelgruppen 

 

Frågor till SvRFs kansli, Veronica Palmius, 0220-456 88, veronica.palmius@ridsport.se 

Datum för 
publicering 

 

Tvist om regler Grensamordnare voltige har tolkningsföreträde 
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