
                         Officiell tävling i TREC TÄVLINGSANSÖKAN FÖR  
 SAMTLIGA KLASSER 
 

1.01 TREC-Tävlingsansökan ABCLD Sida 1 Rev. 2020-01-25 

Tävlingens namn 
      

Tävlingsdatum 
      

Tävlingens plats 
      
Arrangör 
      
Tävlingsorganisatör (TO) 1 Namn 

      
Sekretariatsansvarig 
(får inte vara samma som TO, vid mindre Debut/ 
Lättklasstävling kan TD vara sekretariatsansvarig) 

Namn 
      

Teknisk Delegat (TD) 2 Namn 
      

Ordförande Ground Jury 3 
(för A- och B-klass) 

Namn 
      

Banbyggare POR 1 
 

Namn 
      

Banbyggare PTV 1 
 

Namn 
      

Tävlingsklasser (kryssa i de klasser som 
förekommer på tävlingen) 

Debutklass  C-klass  B-klass         A-klass         

Lättklass                  C-klass Par  B-klass Par  A-klass Par  
TREC-domare 4 
(anges för klasserna Lätt+C+B+A) 

Namn 
      

TREC-domare 
(anges för klasserna C+B+A) 

Namn 
      

TREC-domare  
(anges för klasserna C+B+A) 

Namn 
      

TREC-domare  
(anges för klass B+A) 

Namn 
      

TREC-domare 
(anges för klass B+A) 

Namn 
      

Blanketten ska fyllas i och skickas till info@trecsverige.se 
Blanketten finns att hämta på www.trecsverige.se 
För att fylla i kryssrutorna för Tävlingsklass, dubbelklicka på rutan och klicka i cirkeln för Markerad (istället för Ej markerad) 
OBS: För A- och B-klass måste TO, banläggare MA/PTV samt banläggare POR vara olika personer, alltså minst 3 personer. 

 
1  För att få arrangera en officiell svensk TREC-tävling ska TO vara 

 av SIF diplomerad arrangör steg 1 för Debut- och Lättklassnivå 
 av SIF diplomerad TREC-arrangör steg 2, alternativt vara av SIF diplomerad TREC Arrangör steg 1 samt ha en 

delegerad banbyggare som är av SIF diplomerad TREC Arrangör steg 2 för C-klass 
 SIF diplomerad TREC Arrangör steg 3, alternativt vara av SIF diplomerat TREC Arrangör minst steg 1 samt ha en 

delegerad banbyggare som är av SIF diplomerad TREC Arrangör steg 3 för A- och B-klass 
2  TO tillsätter TD, vilken ska vara 

 diplomerad TREC-arrangör och domare steg 1 för Debut- och Lättklass 
 diplomerad TREC-arrangör och domare steg 2 för C-klass 
 diplomerad TREC-arrangör och domare steg 3 för A- och B-klass 

3  Vid A- och B-klass krävs ordförande för Ground Jury, vilken tillsätts av TO och ska vara 
 diplomerad TREC-arrangör och domare steg 3  

Ordförande för Ground Jury ska finnas tillgänglig för ryttarnas frågor under tävlingen och får därför inte döma någon 
fas. Vid Debut- och Lättklass är TO ryttaransvarig och får därmed inte döma någon fas under tävlingen.  

4  Domare (TD dömer alltid och räknas in som domare, TO dömer aldrig eftersom den är ryttaransvarig för Debut-, Lätt- och 
C-klass samt tävlingsansvarig för AB-klass) 

 Debutklass: minst 1 auktoriserad TREC-domare, minst steg 1 (TD) 
 Lättklass: minst 2 auktoriserade TREC-domare, minst steg 1 (TD + 1 domare till) 
 C-klass: minst 3 auktoriserade TREC-domare, minst steg 2 (TD + 2 domare till) 
 A- och B-klass: minst 5 auktoriserade TREC-domare, steg 3 (TD + 4 domare till) 

Vid alla tävlingar kan hjälpdomare användas utöver auktoriserade domare. TO ansvarar för att hjälpdomare informeras 
om sina uppgifter. TD ansvarar för information angående bedömning. 

    
    


