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O

INTRODUKTION

600.

Introduktion og formål
Træheststævner er en konkurrenceform under voltigering, som er akrobatik på ryggen
af en træhest og udøves enten som holdsport (gruppevoltigering), som individuel
(enkeltvoltigering) eller som pas-de-deux (2 udøvere). Deltagerne hopper fra jorden op
på træhesten og udfører en eller flere øvelser enten enkeltvis eller flere ad gangen.

601.

Struktur
Dette disciplinregelsæt indeholder Dansk Ride Forbunds detaljerede bestemmelser for
afvikling og bedømmelse af træheststævner og skal læses som tillæg til Fælles
Bestemmelserne, reglement for voltigering, og guidelines for voltigering.

602.

Gyldighed
Træhestregelsættet træder i kraft 1. oktober 2018 – alle tidligere træhestregelsæt er
ugyldige efter denne dato.

603.

Beføjelser
Se Fælles Bestemmelser.

604.

Redaktion
Se Fælles Bestemmelser.

605.

Ansvarsfraskrivelse
Se Fælles Bestemmelser.

606.

– 609. Reserveret
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TRÆHESTE
610.

Træhestens udformning
Træhesten skal efterligne ryggen på en voltigeringshest, og være udstyret med
passende håndtag eller voltigeringsgjord. Det er ikke muligt at skifte håndtag/gjord
under stævnet. Det skal tilstræbes at min. 1 opvarmningstræhest har samme type
håndtag som konkurrencetræhesten. Toppen af træhesten skal være polstret med en
madras, tæppe eller lignende, og den skal være stabil nok til ikke at kunne vælte under
normal brug. Sammen med træhesten skal der være mulighed for at have en trampolin,
springbræt eller lignende hjælpemiddel tilgængeligt, for de som ønsker det.

611.

Justering af udstyr
I nødstilfælde kan en voltigør - efter aftale med dommer A – afbryde sit program og
justere træhesten eller dens udstyr. Dommer A markerer med klokken at tiden stoppes.
Efter endt justering markerer dommer A med klokken at programmet kan genstartes.
Programmet skal genstartes umiddelbart uden forsinkelse.

612.

– 619. Reserveret
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VOLTIGØREN
620.

Etik og værdier
Se Fælles Bestemmelser.

621.

Doping, rusmidler og medicinering
Se Fælles Bestemmelser.

622.

Hvem kan deltage i træheststævner

622.1

Køn
Gruppe Senior/Junior 3*, 2*, 1*, D-, E- og F
Kvinder og mænd må deltage på samme hold.
Individuelle Senior/Junior 3*, 2*, 1*
Kvinder/piger og mænd/drenge opdeles.
Individuel Children 2*, 1*, Mini
Piger og drenge konkurrerer mod hinanden.
Pas-de-Deux Senior/Junior 3*, 2*, 1*, Children
Kvinder og mænd må deltage i samme Pas-de-Deux.

622.2

Voltigørsammensætning
Voltigører kan deltage i både gruppevoltigering (max. 2 grupper), individuel voltigering og
Pas-de-Deux voltigering (max 1 Pas-de-Deux) ved samme stævne. Det er dog ikke tilladt
at starte både som junior og senior i samme kategori (fx junior Pas-de-Deux og senior
Pas-de-Deux), grupper er undtaget.
En individuel voltigør må ikke deltage i flere individuelle klasser ved samme stævne.
Det er ikke muligt at starte i E- og F-klasser, hvis man inden for kvalifikationsperioden
har startet i 2* eller 3* klasser på hest enten som individuel- eller gruppevoltigør.
Undtaget fra denne regel er udøvere under 14 år.
3*, 2*, 1*–grupper
6 voltigører og 1 reservevoltigør (valgfrit).
D-grupper
5-7 voltigører og 1 reservevoltigør (valgfrit).
E- og F-grupper
4-8 voltigører og 1 reservevoltigør (valgfrit).
Maks. 2 hjælpere.

Side 6 af 39
www.rideforbund.dk

Voltigering –
2018-2019

Træhestkonkurrencer

Individuelle
1 voltigør.
Pas-de-Deux
2 voltigører.
Showklasser
Grupper: 3-9 voltigører
Pas-de-Deux: 2 voltigører
622.3

Reservevoltigør
En reservevoltigør kan indsættes ved en begrundelse svarende til sygdom eller
tilskadekomst. Reservevoltigøren skal være tilmeldt sammen med holdet før stævnets
start.
Hvis en voltigør må afbryde sin gennemførelse ved et stævne med flere programmer,
kan reservevoltigøren efter bekendtgørelse til dommer A, anvendes i næste program.
Såfremt reservevoltigøren sættes ind, skal denne færdiggøre stævnet.
Reservevoltigøren bærer altid nummeret 9 uanset antallet af voltigører på holdet.
Reservevoltigøren må løbe med ind på banen, men må ikke hjælpe med noget.
Hvis holdet modtager hjælp fra reservevoltigøren, vil det medføre eliminering.

623.

Rytterlicens
Er ikke påkrævet ved træheststævner.

624.

Alder
Voltigørernes alder skal kunne dokumenteres før stævnets start.
Voltigørernes alder er den alder, de fylder i stævnesæsonen (fra oktober til oktober)
Overtrædelse af regler om alder betragtes som uberettiget start og sanktioneres i
overensstemmelse hermed jf. pkt. 82.3 i Fælles Bestemmelserne.

624.1

Grupper:
Senior 3*, 2*, 1* samt D- & E-grupper
Ingen aldersbegrænsning.
Junior 2*, 1*
≤18 år.
F-junior
≤12 år.
F-ungdom
Ingen aldersbegrænsning.
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Individuelle
Senior 3*, 2*, 1*
Fra 16 år. Voltigører der er fyldt eller fylder 16 år i den pågældende sæson.
Junior 2*, 1*
Fra 14-≤18 år. Voltigører der fylder 14-18 år i den pågældende sæson.
Individuelle Children 2*, 1*
Fra 10-≤14 år. Voltigører der fylder 10-14 år i den pågældende sæson.
Individuelle Mini
Fra 8-≤10 år. Voltigører der fylder 8-10 år i den pågældende sæson.
Bemærk at voltigører, der fylder 14 år i den pågældende sæson, kan vælge om de vil
konkurrere som children eller junior, og at voltigører, der fylder 16-18 år i den
pågældende sæson, kan vælge at konkurrere som junior eller senior.

624.3

Pas-de-Deux
Senior 3*, 2*, 1*
Mindst en af de to voltigører skal fylde 16 år eller ældre i den pågældende sæson.
Bemærk at dette afviger fra voltigeringsreglementet.
Junior 2*, 1*
Fra 10-≤18 år. Voltigører der fylder 10-18 år i den pågældende sæson.
Children
Fra 10-≤14 år. Voltigører der fylder 10-14 år i den pågældende sæson.
Bemærk at voltigører, der fylder 14 år i den pågældende sæson, kan vælge om de vil
konkurrere som children eller junior, og at voltigører, der fylder 16-18 år i den
pågældende sæson, kan vælge at konkurrere som junior eller senior.

624.4

Showklasser
Grupper
Ingen aldersbegrænsning.
Pas-de-Deux
Ingen aldersbegrænsning.
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625.

Beklædning og udstyr

625.1

Sikkerhedsudstyr
Ridehjelm benyttes ikke i voltigering af følgende årsager:
-

625.2

Udøverne kan slå hovederne sammen og derved skade hinanden med skyggerne
på hjelmene.
Hvis der gribes fat i hjelmens remme (hage) under gymnastiske øvelser, kan
udøveren i værste tilfælde blive kvalt eller brække nakken.

Stævnenumre
Grupper
Hver gruppevoltigør skal bære et let læseligt 10-12 cm stort nummer på højre arm,
højre ben eller på ryggen.
Det er valgfrit for gruppevoltigører, hvilken voltigør der bærer hvilket nummer.
Voltigøren, der bærer nummeret 1, er altid den første voltigør på træhesten i det
obligatoriske program efterfulgt af voltigøren, der bærer nummeret 2 osv.
Manglende overholdelse vil medføre en advarsel fra dommer A.
Senior/Junior 3*, 2*, 1*
Hver gruppevoltigør skal bære et nummer fra 1 til 6.
D-grupper
Hver gruppevoltigør skal bære et nummer fra 1- (5) 7.
Reservevoltigøren skal bære nummeret 9.
E- og F-grupper
Hver gruppevoltigør skal bære et nummer fra 1- (4) 9.
Reservevoltigøren skal bære nummeret 9.
Individuelle
Voltigøren skal bære et let læseligt nummer på højre arm eller ben. Disse numre stilles
til rådighed af stævnearrangøren. Nummer kan undlades hvis stævnearrangøren
vurderer at det ikke er nødvendigt
Manglende overholdelse vil medføre en advarsel fra dommer A.
Pas-de-Deux
Voltigørerne bærer ikke numre.
Showklasser
Voltigørerne bærer ikke numre.

Side 9 af 39
www.rideforbund.dk

Voltigering –
2018-2019
625.3

Træhestkonkurrencer

Reklamer, logo, sponsorater og flag
Se også Fælles Bestemmelser. Voltigøren må bære logoer - dog skal følgende
placerings- og størrelseskrav for logoerne overholdes:
Logoet må maks. fylde 25 cm² og må optræde ét sted på dragten.

625.4

Beklædningsgenstande på voltigørernes overdel
Voltigørernes dragter skal være ufarlige, kropsnære – men anstændige - og passende
for hestesport og atletiske konkurrencer. Dragten må ikke give et indtryk af nøgenhed
eller fremtræde afslørende.
Flade stofapplikationer og tryk i forskellige farver er tilladt på dragten.
Dragten må ikke skjule voltigørens form eller hindre voltigørens bevægelser. Alle dele af
dragten skal vedblive fastgjort til voltigørens krop på alle tidspunkter, og bukser skal
fastgøres til foden. Nederdele må kun bæres over strømpebukser eller gamacher.
Særligt for dragter for Children: Dragten må ikke være af hudfarvet eller gennemsigtigt
stof på torso.
Særligt for dragter ved grupper og Pas-de-Deux: Alle gruppe- og Pas-de-Deux-dragter
skal give et indtryk af ensartethed og sammenhæng med hinanden. Der skal lægges
særlig vægt på sikkerheden ved dragter til grupper og Pas-de-Deux. Gruppe- og Pas-deDeux-dragter må ikke på nogen måde hindre en sikker vekselvirkning mellem
voltigørerne under stævnet.

625.5

Beklædningsgenstande på voltigørernes underdel
Benklæder skal være fastgjort til ankel eller fod for ikke at glide op ad voltigørens ben
under stævnet. Nederdele må kun bæres over fuldlængde benklæder og må ikke skjule
voltigørens form og kropslinjer under stævnet eller på nogen måde hindre en sikker
vekselvirkning mellem voltigørerne.

625.6

Bælte og benbeskyttelse
Tilladt for 3*, 2*, 1* & D-grupper, individuelle og Pas-de-Deux. Skal bæres under
dragten og må ikke være fremtrædende.

625.7

Sko
Kun sko med bløde såler er tilladt.

625.8

Andet tilbehør og rekvisitter
Ikke tilladt.
Eliminering ved brug af rekvisitter.
Undtaget fra dette er dog showklasserne.
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Generelt
Såfremt påklædningen ikke overholder de anførte retningslinjer, gives et fradrag på 0,3
point i totalkarakteren ved det obligatoriskes program og 1.0 point i ”Artistisk Score”
ved det frie program. For E- og F-grupper: fradrag på 0,3 point i totalkarakteren ved det
udførte program.
Dommer A kan til hver tid nægte en voltigør/et hold start, hvis påklædningen ikke er
sikkerhedsmæssig forsvarlig.

626.

– 629. Reserveret
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OFFICIALS
630.

Officialtyper

630.1

Dommerkollegiet
Dommerkollegiet er inddelt i:
-

Nationale dommere.
E-F-dommere.
Dommeraspiranter.

Hvert år fastlægges retningslinjer for officialuddannelsernes opbygning.

631.

Autorisation
Optagelseskriterier samt kriterier for autorisation som dommer fastlægges af
Voltigeringsudvalget i samarbejde med Dansk Ride Forbund.
Optagelseskriterier samt kriterier for autorisation som teknisk delegeret fastlægges af
Dansk Ride Forbund i samarbejde med voltigeringsudvalget.

632.

Funktionsområder
Ved alle danske træheststævner skal alle danske dommere og øvrige danske officials
være autoriseret af Voltigeringsudvalget i Dansk Ride Forbund.
Træheststævner skal bedømmes af minimum 1 dommer samt 1 eller flere
dommeraspiranter. Showklasser kan dog dømmes af minimum 1 dommeraspirant,
samt 1 eller flere trænere/udøvere eller andre kompetente personer.
Ved alle danske træheststævner skal der være en tidtager, som placeres ved siden af
dommer A.
En voltigeringsdommer må principielt ikke dømme mere end 7 timer pr dag. Dommerne
kan selv træffe beslutning om længere bedømmelsestid. Dette skal drøftes med
dommer inden stævnets start. Der skal indlægges pauser.

633.

Skattefri godtgørelse for officials
Se Fælles Bestemmelser.

634.

– 639. Reserveret
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KVALIFIKATIONSKRAV,
KATEGORISERINGER OG
UDELUKKELSESKRITERIER
640.

Generelt
Se Fælles Bestemmelser.

641.

Kvalifikationskrav
Se ”Kategoriseringer”.

642.

Resultatregistrering
Ved stævner i træhestcuppen registreres alle resultater elektronisk sammen med den
samlede stilling.
Ved stævner uden for træhestcuppen registreres resultaterne ikke.
Det er udøvernes eget ansvar at kontrollere, at deres resultater er registreret korrekt.

643.

Kategoriseringer
Ved træheststævner skal man starte i samme klasse som man starter ved
voltigeringsstævner, eller som man realistisk ville kunne starte på hest ved et
voltigeringsstævne. Er man efter out-reglerne i voltigeringsreglementet udelukket fra en
klasse ved voltigeringsstævner, er man også udelukket fra disse klasser ved
træheststævner.

643.1

Frivillig omklasning
Voltigeringsudvalget kan give tilladelse til omklasning til en anden kategori efter skriftlig
ansøgning herom. Ansøgningen skal være indsendt til Voltigeringsudvalget til den
reglementsansvarlige i rimelig tid før ønsket stævnestart. Behandlingstid på min. 14
dage skal påregnes.

644.

Start uden for konkurrence
Voltigeringsudvalget kan give tilladelse til start uden for konkurrence efter begrundet
skriftlig ansøgning herom. Ansøgningen skal være indsendt til voltigeringsudvalget til den
reglementsansvarlige i rimelig tid før ønsket stævnestart. Bemærk: Der kan ikke gives
tilladelse til start uden for konkurrence i klasser, hvor udøveren er startberettiget.
Behandlingstid på min. 14 dage skal påregnes.

645.

– 649. Reserveret
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KLASSER OG FORDRINGER
650.

Programmer

650.1

Generelt for programmer til træhestestævner
Det er tilladt at få hjælp fra springbræt eller lignende ved opgange.
Ved ground jumps/mellemhop er det tilladt at lave mellemtrin.

650.2

Gruppe Senior 3*
6 voltigører laver det obligatoriske program.
-

-

De obligatoriske øvelser laves i 1 blok bestående af:
Opspring, Fane, Mølle, Saks del 1, Saks del 2, Stand, Flanke del 1 (afsluttes som
grundsæde), Afspring til udvendig.
Det obligatoriske program bedømmes ud fra Øvelses score.

6 voltigører laver det frie program.
650.3

Det frie program består af selvvalgte statiske og dynamiske øvelser.
Det frie program må indeholde en-mands, to-mands og/eller tre-mands øvelser.
Det frie program bedømmes ud fra 2 karakterer bestående af: Teknisk Score og
Artistisk Score, samt Teknisk Score ved 3 dommere.

Gruppe Senior 2*
6 voltigører laver det obligatoriske program.
-

-

De obligatoriske øvelser laves i 1 blok bestående af:
Opspring, Ridesæde, Fane, Mølle, Saks del 1, Saks del 2, Stand, Sving som
afspring til indvendig.
Det obligatoriske program bedømmes ud fra Øvelses score.

6 voltigører laver det frie program.
650.4

Det frie program består af selvvalgte statiske og dynamiske øvelser.
Det frie program må indeholde en-mands, to-mands og/eller tre-mands øvelser.
Det frie program bedømmes ud fra 2 karakterer bestående af: Teknisk Score og
Artistisk Score, samt Teknisk Score ved 3 dommere.

Gruppe Senior 1*
6 voltigører laver det obligatoriske program.
-

De obligatoriske øvelser laves i 1 blok bestående af:
Opspring, Ridesæde, Fane, Stand, Forlæns sving med samlede ben, Halv mølle,
Baglæns sving med adskilte ben fulgt af afgang til indvendig.
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-

Det obligatoriske program bedømmes ud fra Øvelses Score.

6 voltigører laver det frie program.
650.5

Det frie program består af selvvalgte statiske og dynamiske øvelser.
Det frie program må indeholde en-mands, to-mands og/eller tre-mands øvelser,
med maksimalt 6 statiske tre-mands øvelser.
Det frie program bedømmes ud fra 2 karakterer bestående af: Teknisk Score og
Artistisk Score, samt Teknisk Score ved 3 dommere.

Gruppe Junior 2*
6 voltigører laver det obligatoriske program.
-

-

De obligatoriske øvelser laves i 1 blok bestående af:
Opspring, Ridesæde, Fane, Mølle, Saks del 1, Saks del 2, Stand, Sving som
afspring til indvendig.
Det obligatoriske program bedømmes ud fra Øvelses Score.

6 voltigører laver det frie program.
650.6

Det frie program består af selvvalgte statiske og dynamiske øvelser.
Det frie program må indeholde en-mands, to-mands og/eller tre-mands øvelser,
med maksimalt 6 statiske tre-mands øvelser.
Det frie program bedømmes ud fra 2 karakterer bestående af: Teknisk Score og
Artistisk Score, samt Teknisk Score ved 3 dommere.

Gruppe Junior 1*
6 voltigører laver det obligatoriske program.
-

-

De obligatoriske øvelser laves i 1 blok bestående af:
Opspring, Ridesæde, Fane, Stand, Forlæns sving med samlede ben, Halv mølle,
Baglæns sving med adskilte ben fulgt af afgang til indvendig.
Det obligatoriske program bedømmes ud fra Øvelses Score.

6 voltigører laver det frie program.
650.7

Det frie program består af selvvalgte statiske og dynamiske øvelser.
Det frie program må indeholde en-mands, to-mands og/eller tre-mands øvelser,
med maksimalt 6 statiske tre-mands øvelser.
Det frie program bedømmes ud fra 2 karakterer bestående af: Teknisk Score og
Artistisk Score, samt Teknisk Score ved 3 dommere.

Fælles for 3*, 2*, og 1* -grupper
I det frie program må der højst være tre voltigører på træhesten ad gangen, og når der
er tre voltigører skal min. to være i kontakt med træhesten.
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Hvis ikke mindst to ud af tre voltigører er i kontakt med træhesten, bedømmes disse
øvelser ikke i sværhedsgraden, og der gives evt. et fradrag i karakteren for den
Artistiske score.
650.8

D-grupper
5-7 voltigører laver det obligatoriske program.
-

-

Det obligatoriske program laves i 1 blok:
Opspring, Ridesæde, Fane uden arm, Knæstand, Forlæns sving med samlede
ben, Halv mølle, Baglæns sving med adskilte ben fulgt af afgang til indvendig.
Det obligatoriske program bedømmes ud fra Øvelses Score.

5-7 voltigører laver det frie program
-

650.9

Samme antal voltigører (som ved det obligatoriske program) laver det frie
program.
Det frie program består af selvvalgte statiske og dynamiske øvelser.
I det frie program må der maksimalt være to voltigører på hesten ad gangen.
Øvelser med mere end to voltigører på hesten vil medføre et fradrag på 1 point i
karakteren for sammensætning.
Det frie program bedømmes ud fra 2 karakterer bestående af: Teknisk Score og
Artistisk Score, samt Teknisk Score ved 3 dommere.

E-grupper
4-8 voltigører laver det obligatoriske program.
-

-

Det obligatoriske program laves i 1 blok:
Opspring (ingen karakter), Ridesæde, Fane uden arm, Knæstand, Forlæns sving
med samlede ben, Halv mølle, Baglæns sving med adskilte ben fulgt af afgang
indvendig.
I det obligatoriske program gives ingen karakter for opspring, og det er tilladt for
voltigørerne at modtage hjælp.

4-8 voltigører laver det frie program
-

Samme antal voltigører (som ved det obligatoriske program) laver det frie
program.
Det frie program består af selvvalgte statiske og dynamiske øvelser.
I det frie program må der maksimalt være to voltigører på hesten ad gangen.
Øvelser med mere end to voltigører på hesten vil medføre et fradrag på 1 point i
karakteren for sammensætning.
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-

-

I det frie program er det tilladt at hjælpe voltigørerne ved opspring og
afspring/afgang. Der gives dog ikke karakter ved opspring og/eller
afspring/afgange, hvor voltigørerne har modtaget hjælp.
Det frie program bedømmes ud fra 2 karakterer bestående af:
Sammensætning, Udførelse.

650.10 F-Ungdom grupper
4-8 voltigører laver det obligatoriske program.
-

-

Det obligatoriske program laves i 1 sammenhængende blok, bestående af:
Opspring (ingen karakter), Ridesæde, Fane uden arm, Knæstand, Forlæns sving
med samlede ben, Halv mølle, Baglæns sving med adskilte ben fulgt af afgang
indvendig.
I det obligatoriske program gives ingen karakter for opspring, og det er tilladt for
voltigørerne at modtage hjælp.

4-8 voltigører laver det frie program
-

-

-

Samme antal voltigører (som ved det obligatoriske program) laver det frie
program.
Det frie program består af selvvalgte statiske og dynamiske øvelser
I det frie program for F- grupper må der maks. være to voltigører på træhesten
ad gangen.
Øvelser med mere end to voltigører på træhesten, medføre et fradrag på1 point
i karakteren for Sammensætning.
I det frie program er det tilladt at hjælpe voltigørerne ved opspring og
afspring/afgang. Der gives dog ikke karakter ved opspring og/eller
afspring/afgange, hvor voltigørerne har modtaget hjælp.
Det frie program bedømmes ud fra 2 karakterer bestående af:
Sammensætning, Udførelse.

650.11 F-Junior grupper
4-8 voltigører laver det obligatoriske program.
-

-

Det obligatoriske program laves i 1 sammenhængende blok, bestående af:
Opspring (ingen karakter), Ridesæde, Fane uden arm, Knæstand, Halv mølle,
Baglæns grundsæde med armene ud til siden med fingerspidserne i øjenhøjde
(baglæns ridesæde) efterfulgt af afgang til indvendig.
I det obligatoriske program gives ingen karakter for opspring, og det er tilladt for
voltigørerne at modtage hjælp.

4-8 voltigører laver det frie program
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-

-

-

Samme antal voltigører (som ved det obligatoriske program) laver det frie
program.
Det frie program består af selvvalgte statiske og dynamiske øvelser
I det frie program for F- grupper må der maksimalt være to voltigører på
træhesten af gangen.
Øvelser med mere end to voltigører på træhesten medfører et fradrag på 1
point i karakteren for ”hensyntagen til træhesten”
I det frie program er det tilladt at hjælpe voltigørerne ved opspring og
afspring/afgang. Der gives dog ikke karakter ved opspring og/eller
afspring/afgange, hvor voltigørerne har modtaget hjælp.
Det frie program bedømmes ud fra 4 karakterer bestående af: Balance,
Spændstighed-Stræk, Hensyntagen til træhesten, Udstråling-Karisma-Udnyttelse
af musik.

650.12 Generelt for gruppeprogrammer
Voltigøren med nummer 1 begynder det obligatoriske program, derefter følger
voltigøren med nr. 2 osv.
Såfremt dette ikke overholdes medføres et fradrag på 2 point i karakteren ”Øvelses
Score”.
Hver gruppevoltigør skal vise det obligatoriske program samt mindst 1 øvelse i det frie
program udover opspring.
Voltigører der i det frie program (uanset klasse) ikke udfører mindst 1 øvelse udover
opspring medfører fradrag på 2 point i karakteren for Sammensætning/Artistisk
score.
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650.13 Individuelle Senior 3*
Frit program
I det frie program har voltigøren mulighed for at vise sin artistiske kunnen ved at udføre
et originalt program som svarer til voltigørens evner, ideer og specialiteter. Det frie
program består af selvvalgte statiske og dynamiske øvelser. Spring til jord anbefales.
Det frie program bedømmes med følgende karakterer:
Teknisk Score, Artistisk Score.
Se i øvrigt ”Guidelines for voltigering” på Dansk Ride Forbunds hjemmeside.
Teknisk program
Det tekniske program består af fem definerede tekniske øvelser og yderligere selvvalgte
dynamiske og/eller dynamiske øvelser.
De tekniske øvelser er en fra hver af følgende kategorier af færdigheder:
-

Balance.
Koordination.
Styrke.
Springkraft.
Smidighed

Hvis en teknisk øvelse fejles, skal denne straks udføres på ny, hvorefter der vil gives en
ny karakter for øvelsen med et fradrag på 2 point. Hvis voltigøren er faldet ned fra
træhesten i den tekniske øvelse er det ikke muligt at gentage øvelsen. Der gives
karakteren 0.
Det tekniske program bedømmes med følgende karakterer:
Øvelsesbedømmelse, Artistisk Score.
De fem tekniske øvelser bliver offentliggjort i FEI Bulletinet og på FEIs hjemmeside, samt
tilgængeligt på Dansk Ride Forbunds hjemmeside.
650.14 Individuelle Senior 2*, Junior 2*, Children 2*
Obligatorisk program
Opspring, Ridesæde, Fane, Mølle, Saks del 1, Saks del 2, Stand, Afspring til indvendig.
Frit program
I det frie program har voltigøren mulighed for at vise sin artistiske kunnen ved at udføre
et originalt program som svarer til voltigørens evner, ideer og specialiteter. Det frie
program består af selvvalgte statiske og dynamiske øvelser. Spring til jord anbefales.
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Det frie program bedømmes med følgende karakterer:
Teknisk Score, Artistisk Score
Se i øvrigt ”Guidelines for voltigering” på Dansk Ride Forbunds hjemmeside
650.15 Individuelle Senior 1*, Junior 1*, Children 1*, Mini
Obligatorisk program
Opspring, Ridesæde, Fane, Stand, Forlæns sving med samlede ben, Halv mølle, Baglæns
sving med adskilte ben fulgt af afgang indvendig.
Frit program
I det frie program har voltigøren mulighed for at vise sin artistiske kunnen ved at udføre
et originalt program som svarer til voltigørens evner, ideer og specialiteter. Det frie
program består af selvvalgte statiske og dynamiske øvelser. Spring til jord anbefales.
Det frie program bedømmes med følgende karakterer:
Teknisk Score, Artistisk Score
Se i øvrigt ”Guidelines for voltigering” på Dansk Ride Forbunds hjemmeside
650.16 Generelt for individuelle
Alle voltigører i samme start skal udføre alle programmer i samme rækkefølge.
Såfremt dette ikke overholdes medføres et fradrag på 2 point i karakteren ”Øvelses
Score” for det obligatoriske program og i karakteren ”Artistisk Score” for det frie
program.
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650.17 Pas-de-Deux Senior 3*
Frit program
Det frie program består af selvvalgte statiske og dynamiske øvelser. Det frie program
består af individuelle opspring og afgange/afspring og to-mands øvelser på træhesten.
Under programmet skal begge voltigører hele tiden være i kontakt med enten
træhesten, gjorden eller hinanden (undtagen under spring). En-mands øvelser på
træhesten indgår ikke i bedømmelsen af sværhedsgrad.
Det frie program bedømmes ud fra 2 karakterer bestående af: Teknisk Score og
Artistisk Score, samt Teknisk Score ved 3 dommere.
650.18 Pas-de-Deux Senior 2*, Junior 2*
Frit program
Det frie program består af selvvalgte statiske og dynamiske øvelser. Det frie program
består af individuelle opspring og afgange/afspring og to-mands øvelser på træhesten.
Under programmet skal begge voltigører hele tiden være i kontakt med enten
træhesten, gjorden eller hinanden (undtagen under spring). En-mands øvelser på
træhesten indgår ikke i bedømmelsen af sværhedsgrad.
Det frie program bedømmes ud fra 2 karakterer bestående af: Teknisk Score og
Artistisk Score, samt Teknisk Score ved 3 dommere.
650.19 Pas-de-Deux Senior 1*, Junior 1*, Children
Obligatorisk program
laves i 1 sammenhængende blok bestående af: Opspring, ridesæde, fane, stand,
forlæns sving med samlede ben, halv mølle, baglæns sving med adskilte ben, fulgt af
afgang til indvendig side.
Voltigør 1 udfører alle obligatoriske øvelser, derefter voltigør 2.
Det obligatoriske program bedømmes ud fra Øvelses Score.
Frit program
Det frie program består af selvvalgte statiske og dynamiske øvelser. Det frie program
består af individuelle opspring og afgange/afspring og to-mands øvelser på træhesten.
Under programmet skal begge voltigører hele tiden være i kontakt med enten
træhesten, gjorden eller hinanden (undtagen under spring). En-mands øvelser på
træhesten indgår ikke i bedømmelsen.
Det frie program bedømmes ud fra 2 karakterer bestående af: Teknisk Score og
Artistisk Score, samt Teknisk Score ved 3 dommere.
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650.20 Showklasser
Frit program
Det frie program består af selvvalgte statiske og dynamiske øvelser. Der er ikke
yderligere krav til det frie program.
Det frie program bedømmes ud fra helhedsindtryk og underholdningsværdi.

651.

Runder

651.1

Grupper
Ved stævner i gruppevoltigering består stævnet af to programmer i én runde: Det
obligatoriske og frie program.

651.2

Individuelle
Ved individuel Senior 3* stævner består stævnet af to programmer i én runde: Det
tekniske og det frie program.
Ved individuel 2*, 1* konkurrencer består stævnet af to programmer i én runde: Det
obligatoriske og det frie program.

651.3

Pas-de-Deux
Ved 1* Pas-de-Deux-konkurrencer består stævnet af to programmer i én runde: Det
obligatoriske program og det frie program.
Ved 2*/3* Pas-de-Deux-konkurrencer består stævnet af et program i én runde: Det
frie program.

651.4

Showklasser
Ved showklasser består stævnet kun af det frie program i én runde. Se propositionerne
for den pågældende klasse for præcis beskrivelse.
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652.

Programafvikling

652.1

Musik
Stævnearrangøren sørger for musik til ind- og udløb. Det anbefales, at der bruges musik
under det obligatoriske program. Der skal benyttes musik i det frie og tekniske program.
Såfremt andet ikke er nævnt i propositionerne, skal musikken afleveres på en CD.

652.2

Modtagelse af hjælp
Der må ikke modtages hjælp udefra under udførelse af programmer. Under udførelsen
af programmer må ingen andre personer end voltigøren være på banen. Undtaget
herfra er dog hjælp til at flytte trampolin eller lign. hjælpemidler, hvis det skønnes at
denne vil være i vejen for at afgang/afspring kan udføres sikkert. Måtter må ikke
justeres med mindre dommer A vurderer at de udgør en sikkerhedsrisiko. Af hensyn til
tidsplanen anbefales det at stævnearrangøren sørger for, at der er en fast hjælper
under konkurrencerne til at flytte trampolin eller lign. hjælpemidler og evt. justere
måtter.
Eliminering hvis voltigør modtager hjælp udefra:
Undtaget herfra er E- og F-grupper, som må modtage hjælp af maksimalt 2 hjælpere.
(Se voltigørsammensætning.)
Hjælpere der kun løfter voltigørerne op skal gå væk fra træhesten mellem voltigørerne.
Dommer A kan give tilladelse til at en samarit må komme ind på opvisningsbanen og
tilse tilskadekomne voltigører. Signal gives mellem dommer A og samarit. Samarit skal
være placeret, så dommer A kan komme i kontakt med denne. Samarit skal som
minimum have førstehjælpskursus.

652.3

Hilsen
Stævnearrangøren kan vælge ikke at have indløb og hilsen til en træhestkonkurrence,
hvilket skal oplyses i propositionerne.
Signal til indløb gives af dommer A ved hjælp af en klokke. Dommer A rejser sig når der
er ringet med klokken, så udøverne kan se at der er givet signel.
Ved alle konkurrencer kan hver gruppe, individuelle og Pas-de-Deux voltigører hilse på
dommer A før og efter programmets udførelse (flere individuelle/Pas-de-Deux-voltigører
kan vælge at løbe ind samlet for hhv. individuelle og Pas-de-Deux). Hilsen efter indløb skal
finde sted senest 30 sek. efter at dommeren har givet signal til indløb. Dommer A skal
besvare hilsenen.
Indløb, opstilling til hilsen og udløb foretages efter deltagernes eget valg - dog bør
diverse øvelser begrænses. Ved overdrevent brug af øvelser ved indløb og hilsen kan
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der gives fradrag på op til 1 point. Ved overskridelse af 30 sek. mellem dommerens
signal og hilsen kan der gives fradrag på op til 1 point. Fradrag sker i totalkarakteren.
652.4

Start af program
Senest 30 sek. efter indløbet, skal første øvelse påbegyndes.
Hvis flere individuelle voltigører starter sammen, må den næste voltigør tidligst løbe ind
til træhesten, når den foregående voltigør har påbegyndt det sidste afspring.
Hvis flere individuelle voltigører starter sammen, skal den næste voltigør begynde det
obligatoriske program umiddelbart efter afspring af den foregående voltigør, uden at
vente på signal.
Hvis flere individuelle voltigører starter sammen, skal den næste voltigør afvente
dommerens signal, før det frie eller tekniske program påbegyndes.
Tidligere indløb i volten kan medføre elimination af den indløbende voltigør.

653.

Dommersignaler og tid

653.1

Dommersignaler
Ved brug af 1 ring med klokken gives signal til følgende:
-

-

-

signal om at foretage indløb og hilsen
signal til start af det obligatoriske eller frie program
signal til at programmet afbrydes på grund af uforudsete omstændigheder (fald
hvor programmet ikke kan fortsættes umiddelbart, problemer med træhesten,
justering af udstyret mm.), hvorved tiden stoppes.
signal om at genoptage programmet efter en afbrydelse.
Tidtagningen fortsættes i det øjeblik en voltigør atter rører grebene eller
træhesten. Programmet skal genoptages senest 30 sek. efter dommerens
signal
signal til at totaltiden er udløbet.

Specifik anvendelse af klokken ved individuelle voltigører:
-

Signal til start (for den første voltigør) af obligatoriske øvelser og signal til hver
individuel voltigør til at starte det tekniske eller frie program.
Hvis voltigøren forlader træhesten i det tekniske eller frie program og ikke straks
kan genoptage programmet, hvorved tiden stoppes. Tiden startes igen når
voltigøren atter rører grebene eller træhesten.

I uklare situationer kan dommer A og voltigør/træner kommunikere.
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653.2

Tidtagning for programmer
Tidtagningen for det obligatoriske (kun grupper) og frie program/tekniske program
påbegyndes i det øjeblik, den første voltigør/voltigøren rører grebene eller træhesten,
og slutter, når tiden er udløbet.

653.3

Maksimumtid
Grupper Senior/Junior 3*, 2*, 1*
Obligatorisk program: 6 min.
Frit program: 4 min.
Grupper D/E/F
Obligatorisk program: Ingen.
Frit program: 4 min.
Individuel
Obligatorisk program: Ingen.
Frit program: 1 min.
Teknisk program: 1 min.
Pas-de-Deux Senior 3*, 2*, 1*
Obligatorisk program: Ingen
Frit program: 2 min.
Pas-de-Deux Junior 2*, 1*, Children
Obligatorisk program: Ingen
Frit program: 1,5 min.
Showklasser
Frit program, grupper: 4 min.
Frit program, pas-de-deux: 1,5 min.

653.4

Udløb af tid:
Der må ikke udføres yderligere øvelser efter tidens udløb.
Hvis en øvelse i det obligatoriske program er påbegyndt før tidens udløb må øvelsen
færdiggøres og vil blive bedømt.
Når maksimumtiden i det frie og/eller det tekniske program udløber, må der ikke
udføres yderligere øvelser. Kun øvelser (statiske, dynamiske eller afspring) der er
påbegyndt før dommerens signal må færdiggøres. Alle øvelser og afspring, der
påbegyndes og udføres efter tiden er udløbet, tæller ikke som udført øvelse, men vil
medføre udførelsesfradrag.
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Hvis den igangværende øvelse ikke er et afspring/afgang vil det medføre et fradrag i
karakteren for ”Artistisk Score” for overskridelse af tiden.
Hvis programmet afsluttes inden for tiden (før dommer A har signaleret at tiden er
udløbet), men uden et afspring/afgang vil det medføre et fradrag i karakteren for
”Artistisk Score” for manglende afslutning af programmet.
Ved fald hvor voltigøren/voltigørerne har mistet kontakten med træhesten, og tiden er
stoppet, er det tilladt at spørge dommer A, hvor meget tid der er tilbage.

654.

– 659. Reserveret
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STÆVNEAFVIKLING
660.

Før stævnet
Før stævneafholdelse skal et stævneansøgningsskema indsendes og godkendes af
Voltigeringsudvalget.

661.

Terminer
Alle stævneterminer skal godkendes af Dansk Ride Forbunds voltigeringsudvalg.

662.

Propositioner
Se også Fælles Bestemmelser. Alle propositioner uanset stævnetype, skal indsendes til
Voltigeringsudvalget til godkendelse.
Ved træheststævner må startgebyret højst være på 100 kr. for ordinære klasser, og
højst 50 kr. for showklasser.

663.

Tilmeldinger
Dansk Ride Forbunds anmeldelsesblanket til træheststævner skal benyttes. Blanketten
kan downloades på www.rideforbund.dk.
Der kan kun tilmeldes i de af stævnearrangørerne udbudte klasser.

664.

Frameldinger, ændringsfrist, efteranmeldelsesfrist
og gruppesammensætninger
Frameldinger, ændringer, efteranmeldelser og gruppesammensætning skal meddeles
skriftligt til sekretariatet senest 1 time inden klassens start, med mindre andet
tidspunkt er angivet i proportionerne (særlige regler gældende ved Mesterskaber).

664.1

Framelding og tilbagebetaling af indskud / tilmeldingsgebyr
Ved framelding forud for den ordinære anmeldelsesfrist returneres altid det indbetalte
startgebyr med 100 % minus kr. 20,00. Stævnearrangøren kan i propositionerne
angive en frameldingsfrist, dog tidligst 4 dage før stævnet. Har stævnearrangøren ikke
angivet noget, er frameldingsfristen kl. 18 dagen før den pågældende klasse. Tilmelding
til et stævne er som hovedregel bindende. Såfremt start ikke er mulig, skal framelding
senest ske senest ved fristen for framelding.
Stævnearrangøren er kun forpligtet til at tilbagebetale, hvis framelding sker før
frameldingsfristens udløb og kun i følgende tilfælde: Ved sygdom: Hvis en udøver
framelder rettidigt på grund af udøverens sygdom, tilbagebetales følgende: Indskud for
start: 50 %. Stævnearrangøren kan forlange skriftlig tro- og love-erklæring. Framelding
bør ske skriftligt for at undgå uoverensstemmelser. Stævnearrangøren skal returnere
beløbet senest 14 dage efter stævnet.
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Ved framelding efter frameldingsfristens udløb bortfalder retten til få tilbagebetalt
indskud og andre beløb i henhold til ovenstående punkter (punkt 2.2).
Stævnearrangøren er altid forpligtet til at tilbagebetale indskud og andre beløb:
-

-

-

Ved venteliste ved klasser med deltagerbegrænsning: Såfremt klubben ikke
opretter en venteliste ved klasser med deltagerbegrænsning, skal det fulde
indskud og andre ydelser tilbagebetales senest 14 dage efter
anmeldelsesfristens udløb. Hvis en voltigør tilbydes at stå på venteliste men ikke
ønsker det, skal det fulde indskud og andre ydelser tilbagebetales senest 14
dage efter anmeldelsesfristens udløb. Hvis en voltigør på venteliste ikke får
mulighed for at starte, skal det fulde indskud samt og andre ydelser
tilbagebetales senest 14 dage efter stævnet.
Ved aflysning af klasse: Stævnearrangøren kan tilbyde start i en anden klasse af
samme sværhedsgrad ved stævne. Udøveren har dog krav på at få fuldt indskud
og andre ydelser refunderet, såfremt denne ikke ønsker start i anden klasse.
Ved aflysning af stævne: Stævnearrangøren skal senest 14 dage efter stævnets
termin tilbagebetale fuldt indskud og andre ydelser.

Ved aflysning af et stævne på baggrund øvrige forhold som smitsomme sygdomme eller
ekstreme vejrforhold, hvor politiet fraråder udkørsel, vil tilbagebetalingsgraden blive
fastlagt i samarbejde mellem klubben og Dansk Ride Forbunds administration på
baggrund af dokumenterede udgifter.

665.

Afvikling

665.1

Opvarmning og opvarmningsbanen
Der skal være mindst to træheste til opvarmning, med mindst 2 m fri plads omkring.

665.2

Stævnebanen
Stævnet skal foregå på en afskærmet bane med et areal på mindst 10 x 10 m og med
tilstrækkelig med madrasser omkring til at sikre at afspring kan udføres sikkert. Ved
indendørs stævner skal der være mindst 5 m fri højde.
Dommernes placering markeres med bogstaverne A-D.
Sikkerhedsafstanden fra træhesten til dommerbordene skal være minimum 2,5 m.
Dommerbordene skal placeres med så stor afstand til publikum som forholdende
tillader med en minimumsafstand til publikum på 1 m. Dommerbordene skal placeres,
så dommerne enten ser træhesten fra siden eller skråt forfra.

Side 28 af 39
www.rideforbund.dk

Voltigering –
2018-2019

666.

Træhestkonkurrencer

Præmiering
At en gruppe/Pas-de-Deux/individuel er startet, vil sige, at de er kommet ind på eller
har forsøgt at komme ind på stævnebanen. De skal dermed medregnes i antal
startende i stævnet.

666.1

Placering
Antal placerede afgøres efter antal startende i stævnet: Der gives 1 placering for hvert
påbegyndt antal af 4 startende. Det kræves dog, at der er min. 2 startende for, at der
kan opnås placering i klassen.
Ligeplacerede: Ved ligeplacering i forhold til totalkarakter afgøres den indbyrdes
placering jf. 672.7.

666.2

Sløjfer
Alle startende voltigører tildeles en sløjfe (roset) eller et diplom. For gruppevoltigering Fjunior og F-ungdom er der ligeledes en sløjfe til op til 1 hjælper (skal være angivet på
tilmelding).
Placerede voltigører (og op til 1 hjælper for gruppevoltigering F-junior og F-ungdom)
tildeles en sløjfe. Fortrinsvis med følgende sløjfefarver:
1. plads: rød og hvid
2. plads: blå og hvid
3. plads: grøn og hvid
4. plads og øvrige placerede: grøn
Øvrige startende: sløjfe i valgfri farve eller et diplom
Yderligere ærespræmiesløjfer kan uddeles. Sløjfefarven må dog ikke have sammenfald
med ovenstående.

666.3

Ærespræmier og særlige præmier
Ærespræmier og særlige præmier er tilladt. Ved mange særlige præmier kan
præmierne uddeles samlet til hver gruppe/Pas-de-Deux/individuel.

666.4

Præmieoverrækkelse
Alle møder til præmieoverrækkelse. Udøverne skal møde op som instrueret af
stævnearrangøren og skal møde reglementeret påklædt jf. Fælles Bestemmelserne.
Efterlever udøveren ikke ovenstående skal der ikke udleveres præmie. De ikkeudleverede beløb og effekter tilfalder stævnearrangøren. Resultatet registreres dog
stadig.
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Arrangørerne fastsætter forløbet af præmieoverrækkelsen. Ved mange starter i en
klasse kan ikke-placerede grupper/Pas-de-Deux/individuelle kaldes fælles frem.
Placerede grupper/Pas-de-Deux/individuelle kaldes derefter frem med lavest placerede
først.
De tre grupper/Pas-de-Deux/individuelle med højeste totalkarakter kaldes frem uanset
om de har opnået placering.

667.

– 669. Reserveret
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RESULTATER
670.

Resultatregistrering
Se Fælles Bestemmelser.

671.

Resultattilførsel og -nulstilling
Benyttes ikke i voltigering.

672.

Point
Se også Fælles Bestemmelser.

672.1

Godkendelse af point
Før præmieoverrækkelse skal en dommer have godkendt alle point angivet med
underskrift og tidspunkt på resultatark. Foreløbige resultater kan offentliggøres med
tydelig angivelse af, at de er foreløbige, og der derfor kan ske ændringer.

672.2

Karakterskala
Følgende karakterskala anvendes for alle programmer:
Karakter
Forklaring
10,0
Udmærket
9,0
Meget godt
8,0
Ret godt
7,0
Godt
6,0
Tilfredsstillende
5,0
Godkendt
4,0
Mangelfuldt
3,0
Jævnt dårligt
2,0
Dårligt
1,0
Meget dårligt
0,0
Ikke udført, eller resultat af fradrag
Der anvendes tiendedele i hele skalaen.

672.3

Karaktergivning, obligatorisk program
For hver voltigør gives der karakterer for hver enkel obligatorisk øvelse, jf. ovenstående
karakterskala.
Grupper 3*, 2*, 1*, D, E, F /Individuelle 3*, 2*, 1*/Pas-de-Deux 1*
Hver dommer bedømmer en specifik karakter – se nedenfor:
Karakter
Øvelses score
Øvelses score
Øvelses score

2 dommere
50 %
50 %
-
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Karaktergivning, frit program
Den samlede karakter for det frie program er sammensat af separate karakterer. Hver
separat karakter vægtes med hver deres faktor. Denne faktor varierer mellem de
forskellige klasser. Se nedenfor.
Grupper 3*, 2*, 1*, D
Karaktererne vægtes som nedenstående:
Karakter
2 dommere
Teknisk score
50 %
Artistisk score
50 %
Teknisk score
Se i øvrigt ”Guidelines for voltigering”.

3 dommere
33,3%
33,3%
33,3%

Grupper E- og F-ungdom
Karaktererne vægtes som nedenstående:
Karakter
Sammensætning
Udførelse

Ganges med faktor
2,0
3,0

Grupper F-junior
Karaktererne vægtes som nedenstående:
Karakter
Balance
Spændstighed & stræk
Hensyntagen til træhesten:
Udstråling, karisma, udnyttelse af musik.

Ganges med faktor
1,5
1,5
3,0
2,0

Individuelle
Karaktererne vægtes som nedenstående:
Karakter
Teknisk score
Artistisk score
Teknisk score

2 dommere
50 %
50 %
-
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Pas-de-Deux
Karaktererne vægtes som nedenstående:
Karakter
Teknisk score
Artistisk score
Teknisk score

2 dommere
50 %
50 %
-

Artistisk Score
Der gives en Artistisk Score for det frie program.
Se i øvrigt ”Guidelines for voltigering”.
Artistisk Score
Struktur
Koreografi
Teknisk Score
Der gives en Teknisk Score for af det frie program.
Den tekniske score varierer efter klasse.
Se i øvrigt ”Guidelines for voltigering”.
Frit program – Grupper Senior/Junior 3*, 2*:
Teknisk Score
Udførelse
Sværhedsgrad
Frit program – Grupper Senior/Junior 1*, D:
Teknisk Score
Udførelse
Frit program – Individuel 3*, 2*:
Teknisk Score
Udførelse
Sværhedsgrad
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Frit program – Individuel 1*:
Teknisk Score
Udførelse
Frit program – Pas-de-deux 3*, 2*:
Teknisk Score
Udførelse
Sværhedsgrad
Frit program – Pas-de-Deux 1*:
Teknisk Score
Udførelse
672.5

Karaktergivning, teknisk program
Individuelle Senior 3*
Den samlede karakter for det tekniske program for individuelle 3* er sammensat af
følgende karakterer.
Karakter
Øvelse
Artistisk score
Øvelse

2 dommere
50 %
50 %
-

3 dommere
33,3 %
33,3 %
33,3 %

Artistisk Score – Teknisk Program
Artistisk Score
Struktur
Koreograf
672.6

50 %
50 %

Resultatudregning
Obligatorisk program - Øvelser:
Grupper Senior/Junior 3*, 2*
De enkelte karakterer for hver obligatorisk øvelse for hver voltigør adderes og summen
divideres med 6 (antal voltigører). Summen heraf divideres med 8 (antal obligatoriske
øvelser) og udgør det samlede resultat for det obligatoriske program.
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Grupper Senior/Junior 1*, D, E
De enkelte karakterer for hver obligatorisk øvelse for hver voltigør adderes og summen
divideres med antal voltigører. Summen heraf divideres med 7 (antal obligatoriske
øvelser) og udgør det samlede resultat for det obligatoriske program.
Individuelle Senior/Junior/Children 3*, 2*
De enkelte karakterer for hver obligatorisk øvelse adderes og summen divideres med 8
(antal obligatoriske øvelser) og udgør det samlede resultat for det obligatoriske
program.
Individuelle Senior/Junior/Children/Pas-de-Deux 1*
De enkelte karakterer for hver obligatorisk øvelse adderes og summen divideres med 7
(antal obligatoriske øvelser) og udgør det samlede resultat for det obligatoriske
program.
F-ungdom grupper
De enkelte karakterer for hver obligatorisk øvelse for hver voltigør adderes og summen
divideres med antal voltigører (4-8). Summen heraf divideres med 6 (antal obligatoriske
øvelser) og udgør det samlede resultat for det obligatoriske program.
F-junior grupper:
De enkelte karakterer for hver obligatorisk øvelse for hver voltigør adderes og summen
divideres med antal voltigører (4-8). Summen heraf divideres med 5 (antal obligatoriske
øvelser) og udgør det samlede resultat for det obligatoriske program.
Frit program:
Grupper Senior/Junior 3*, 2*, 1*, D
Der gives 2 eller 3 karakterer for programmet (Teknisk Score, Artistisk Score og evt.
Teknisk Score (ved 3 dommere)). Summen af karaktererne divideres med 2 eller 3.
Resultatet er den samlede karakter for det frie program.
Grupper E- og F- ungdom
Der gives to karakterer for programmet (Sammensætning og Udførelse). Summen af
karaktererne divideres med 5. Resultatet er den samlede karakter for det frie program.
Grupper F-junior
Der gives 5 karakterer for programmet (balance, spændstighed/stræk, hensyntagen til
træhesten, udstråling/karisma/udnyttelse af musik og træhest). Summen af
karaktererne divideres med 8 og udgør det samlede resultat for det frie program.
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Individuelle Senior/Junior/Children 3*, 2*, 1*
Der gives 2 eller 3 karakterer for programmet (Teknisk Score, Artistisk Score og evt.
Teknisk Score (ved 3 dommere)). Summen af karaktererne divideres med 2 eller 3.
Resultatet er den samlede karakter for det frie program.
Pas-de-Deux Senior/Junior 3*, 2*, 1*
Der gives 2 eller 3 karakterer for programmet (Teknisk Score, Artistisk Score og evt.
Teknisk Score (ved 3 dommere)). Summen af karaktererne divideres med 2 eller 3.
Resultatet er den samlede karakter for det frie program.
Teknisk program:
Individuelle Senior 3*
Der gives 2 eller 3 karakterer for programmet Øvelses Score, Artistisk Score og evt.
Øvelses Score (ved 3 dommere)). Summen af karaktererne divideres med 2 eller 3.
Resultatet er den samlede karakter for det Tekniske program.
672.7

Totalkarakteren
Grupper
De samlede karakterer for de to programmer adderes og divideres med 2. Resultatet
udgør totalkarakteren. Totalkarakteren afrundes til 3 decimaler.
I tilfælde af at flere grupper er ligeplacerede, placeres den gruppe, som har den højeste
karakter i det obligatoriske program, højest.
Individuelle
De samlede karakterer for de to programmer adderes og divideres med 2. Resultatet
udgør totalkarakteren. Totalkarakteren afrundes til 3 decimaler.
I tilfælde af, at flere individuelle voltigører er ligeplacerede, placeres den individuelle
voltigør, som har den højeste karakter i det obligatoriske program i 1. runde, højest. For
3* senior placeres den individuelle voltigør, som har den højeste karakter i det Tekniske
program, højest.
Pas-de-Deux
For 3*, 2*: Resultatet af det frie program udgør totalkarakteren. Totalkarakteren
afrundes til 3 decimaler.
For 1*: Den samlede karakter for det obligatoriske program og det frie program
adderes og divideres med 2. Resultatet udgør totalkarakteren. Totalkarakteren
afrundes til 3 decimaler.
I tilfælde af at flere Pas-de-Deux 1* er ligeplacerede, placeres den Pas-de-Deux, som
har den højeste karakter i det obligatoriske program, højest.

Side 36 af 39
www.rideforbund.dk

Voltigering –
2018-2019

673.

Træhestkonkurrencer

Rangliste
Se Fælles Bestemmelser.

674.

Annullering af resultater og point
Se Fælles Bestemmelser.

675.

– 679. Reserveret.

Side 37 af 39
www.rideforbund.dk

Voltigering –
2018-2019

VIII

Træhestkonkurrencer

AFVIGELSER, PROTESTER &
SANKTIONER
680.

– 689. Reserveret
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TRÆHESTCUPPEN
681.

Træhestcuppen
Cuppen kører hvert år fra efterår til forår, hvor det bestræbes at der mindst er ét
stævne på hver side af Storebælt, og mindst tre stævner samlet set.

682.

Cupfinalen
Alle resultater opnået ved træhestestævnerne bliver registreret, og alle
individuelle/Pas-de-Deux/grupper bliver tildelt point efter deres placering efter følgende
tabel:
1. plads:
2. plads:
3. plads:
4. Plads:
Øvrige:

10 point
7 point
5 point
3 point
1 point

De to bedste point opnået gennem alle de stævner man har deltaget igennem sæsonen
lægges sammen, og de 2-4 med de højeste point i hver klasse kvalificere sig til finalen,
efter nedenstående skema.
Grupper
Senior 3*
Senior 2*
Senior 1*
Junior 2*
Junior 1*
D
E
F-ungdom
F-junior

Antal
2
2
3
2
3
3
3
3
3

Pas-de-Deux
Senior 3*
Senior 2*
Senior 1*
Junior 2*
Junior 1*
Children

Antal
2
2
3
2
3
3

Individuel
Senior 3*
Senior 2*
Senior 1*
Junior 2*
Junior 1*
Children 2*
Children 1*
Mini

Antal
3
3
4
3
4
3
4
4

Show
Hold
Pas-de-Deux

Antal
2
2

Til finalen kan der være flere klasser der bliver slået sammen, af hensyn til sikre en god
afvikling.
Finalen afholdes i slutningen af foråret og arrangeres af voltigeringsudvalget, evt. i
samarbejde med en voltigeringsklub. Udvalget kan beslutte at der til finalen kun skal
laves det frie program, hvis dette vurderes nødvendigt for afviklingen. Hvilke
programmer der skal laves til finalen oplyses i propositionerne.
Alle resultater nulstilles i finalen, og kun de resultater der opnås under finalen afgør,
hvem der vinder cuppen.
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