Riktlinjer för tävlande på internationella mästerskap.
Syfte
Svenska Mounted Games kommittén vill känna till vilka svenska ekipage som avser deltaga på
internationella mästerskap (EM och VM) och säkerhetsställa att dessa uppfyller normen av att vara goda
representanter för Sverige och sporten.
Tillvägagångsätt
Den sökande kontaktar en representant i Mounted Games kommittén och beroende på tidsfrist för
anmälan behandlas därefter förfrågan på det månatliga kommittémötet alternativt via email-växling i
fall av tidsbrist för ett godkännande.
Eventuell dispens kan ges i samråd med landslagstränare och Mounted Games kommittén.
Individuellt
För dom mästerskap där respektive nation blivit tilldelad ett visst antal platser skall i första hand dessa
tilldelas medaljörerna från individuella SM föregående år förutsatt att ekipaget är likvärdigt med samma
ryttare, men vid eventuellt byte av häst sker ansökan för byta av häst med kommittén, därefter
fördelning från landslagstränare utifrån uttagning för individuella platser.
Är anmälan öppen är det fritt att anmäla men information till kommittén skall också skickas in.
En ryttare som är utvald till landslaget tillåts ej deltaga i både lag och individuellt om detta inträffar
under samma tävlingstillfälle. Landslagsdeltagandet bör prioriteras för mindre sårbarhet i laget.
Par
För dom mästerskap där respektive nation blivit tilldelad ett visst antal platser skall i första hand dessa
tilldelas medaljörerna från par-SM föregående år förutsatt att ekipaget är likvärdigt med samma ryttare,
men vid eventuellt byte av häst sker ansökan för byta av häst med kommittén, därefter fördelning från
landslagstränare utifrån uttagning för par-platser.
Är anmälan öppen är det fritt att anmäla men information till kommittén skall också skickas in.
Lag
För lag-tävling där anmälan är öppen för klubbar så är det fritt att anmäla men kommittén skall
informeras om deltagandet.
Gäller det deltagande i svenska landslaget gäller separat styrdokument för landslag.
För anmälan eller mer information kan kommittén kontaktas på
http://mountedgames.se/contact/
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