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Paradressur - Tillæg til dressurreglementet 2018
Retningslinjer for etisk korrekt anvendelse af hesten til ridesport
1. Indenfor al ridesport skal hensynet til hesten prioriteres over alt andet.
2. Hestens velfærd skal gå forud for avlerens, trænerens, rytterens, ejerens, hestehandlerens, stævnearrangørens,
sponsorens og officials interesser og ønsker.
3. Omsorg for, og den veterinærmedicinske behandling af hesten, skal alene have til formål, at fremme dens sundhed
og velbefindende.
4. En god foderstand, hygiejne samt overholdelse af forsvarlige sikkerhedsforskrifter skal til stadighed tilstræbes. Det er
ejerens pligt at drage omsorg for
a. at hesten holdes i god foderstand og har fri adgang til frisk vand. I rideklubber påhviler dette ansvar for de på
klubbens faciliteter opstaldede heste tillige bestyrelsen samt den daglige leder. b. at drage omsorg for, at hestens hove
beskæres jævnligt og korrekt. c. at hesten bliver undersøgt og eventuelt behandlet mod orm. d. at hesten jævnligt får
tandeftersyn med eventuel behandling. e. at hesten motioneres dagligt ved udlukning på fold, ved skridtture eller ved
træning i et omfang, der som minimum opfylder gældende lovgivning.
5. Under transport af heste skal der sikres god renligholdelse og ventilation i transportvognen, og hesten skal hyppigt
fodres og vandes.
6. Det er af stor betydning til stadighed at forbedre uddannelsen i træning og håndtering af hesten, samt at fremme
veterinærmedicinske studier.
7. Rytterens personlige ridefærdighed, hestefaglige viden og kunnen skal udvikles, da disse faktorer er af stor betydning
for hestens trivsel og velfærd.
8. Enhver form for ridning og træningsmetoder skal tage hensyn til, at hesten er et levende væsen, og må således ikke
omfatte fysisk elle psykisk vold overfor hesten. Det er ejerens pligt at drage omsorg for, at hesten ikke udsættes for
fysisk eller psykisk vold. I rideklubber påhviler ovennævnte ansvar for de på klubbens faciliteter opstaldede heste tillige
bestyrelsen samt den daglige leder. Ved fysisk og/eller psykisk vold forstås
a. rykning/flåning/savning med bidet i munden b. anvendelse af pisk ud over hvad der karakteriseres som korrektion
og/eller irettesættelse c. uhæmmet anvendelse af sporer d. anden vold der har karakter af afstraffelse
e. rollkur og hyperfleksion forstået som bøjning af hesten under tvang.
9. Enhver klub under Dansk Ride Forbund, og alle medlemmer af disse klubber er forpligtet til at respektere hestens ret
til omsorg, pleje og god behandling. Hesteejeren er forpligtet til at drage omsorg for, at hestens staldforhold opfylder
gældende lovgivning, eksempelvis at boksen har den fornødne størrelse og loftshøjde, at stalden har fornøden
udluftning og lysindfald, samt at madrassen holdes tør og ren. I rideklubber påhviler ovennævnte ansvar for de på
klubbens faciliteter opstaldede heste tillige bestyrelsen samt den daglige leder.
10. De reglementariske bestemmelser indenfor ridesporten vedrørende hestens behandling, velfærd og
sundhedstilstand skal overholdes ikke blot under deltagelse i stævner, men nok så vigtigt under den daglige træning.
Nævnte reglementariske bestemmelser skal kontinuerligt revideres, for at sikre hestens velfærd. D R E S SUR 2 0 1 8
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Generelt
Dette reglement er gældende fra 1. april 2018, og erstatter alle tidligere udgaver af samme.
For bestemmelser vedr. andre discipliner end dressur se seneste udgave af Nationalt Reglement for handicapridning.
Ved start i D-klasser og derover skal rytteren både have licens i Parasport Danmark og i rytterlicens i Dansk
Rideforbund. Desuden skal klubben som rytteren starter for være medlem af Parasport Danmark.

A - Klassifikation
Pararyttere klassificeres i grad I, II, III, IV eller V, hvor grad V er de ryttere med mindst funktionsnedsættelse. For
klassifikation kontakt Pararideudvalget her
Alle ryttere, der er klassificeret som pararyttere, er i besiddelse af et testkort der angiver, hvilken grad rytteren er
klassificeret til, samt hvilke hjælpemidler rytteren må bruge, udover hjælpemidler anført under pkt. 225.5
Hjælpemidler der er anført på masterlisten skal fremgå af testkortet hvis rytteren skal bruge hjælpemidlerne i
almindelige dressusstævner. Det kan eksempelvis gælde for:

•

I grad I-III programmer må ryttere bruge stemmen som hjælpemiddel

•

Alle klassificerede pararyttere må ride letridning i alle travøvelser

Ved alle stævner er det rytterens ansvar at oplyse stævneledelse (sekretariatet) minimum 30 minutter før klassens
start, at man er klassificeret som pararytter, samt hvilke hjælpemidler, udover dem på Masterlisten, man må bruge.
Dommer, TD og evt. andre officials kan på et hvert tidspunkt under stævnet, bede rytteren fremvise testkort. Kan
rytteren ikke fremvise sit testkort, skal vedkommende starte under de almindelige bestemmelser for stævnet, og kan
således ikke starte i en paraklasse for klassificerede ryttere.
Testkort vægter altid højere end DRF’s reglementer samt diverse tillæg samt øvrige bestemmelser vedr. tilladt hjælp /
brug af hjælpemidler.

B - Konkurrencer
Der skelnes ikke mellem hest og pony i paradressur. Ryttere på hest og pony konkurrerer på lige vilkår.
Hvor reglementets bestemmelser ikke er dækkende, anbefales det at stævnejuryen finder en løsning, som sikrer en fair
og lige konkurrence for alle ryttere.
Følgende gælder for klassificerede ryttere, der starter paradressurstævner/-klasser:
Ekvipagen må starte op til 2 grader lavere, end rytteren er klassificeret til
CASE:
Hvis man er klassificeret til grad IV, må man ride programmer for grad II eller III.
En ekvipage udelukkes af et program, hvis:
• ekvipagen i det pågældende program og højere programmer samlet har 3 sejre med minimum 65%
og/eller
• ekvipagen har været placeret i højere programmer 5 gange med minimum 65%
Ekvipagen kan dog ikke udelukkes af sværhedsgrad 3 i den grad, rytteren er testet til. For sværhedsgrad se pkt. 50
•

Ved mesterskaber skal ekvipagen starte i den grad, rytteren er testet til.
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C – Pararideudvalgets beføjelser
De beføjelser og bemyndigelser, der i reglementet er givet Pararideudvalget, udøves af udvalgets bestyrelse, nedsatte
udvalg og de af forbundene autoriserede officials i overensstemmelse med reglementets bestemmelser herom.
Pararideudvalget kan, hvis de finder det relevant, ændre eller tilsidesætte reglementets bestemmelser. Dog skal
hestens tarv altid tilgodeses, og ændringer eller andet skal være begrundet i ønsket om en fair og lige konkurrence for
alle ryttere.
Pararideudvalget kan beslutte, at stævner eller enkelte klasser, åbnes for ryttere fra andre lande.
Ved DM og andre mesterskaber gælder dog, at udenlandske ryttere kan starte og opnå placering i de enkelte klasser,
men de kan ikke opnå placering i mesterskabet. Bemærk, at der ved mesterskaber ikke er placeringer for resultatet i
finalen.

D - Klasser for pararyttere
Fra 1. april 2017 er paraklasser udelukkende for klassificerede (godkendte) pararyttere.
Ikke klassificerede (ikke godkendte) pararyttere henvises til at ride de almindelige dressurklasser.
Vejledning til oprettelse af paraklasser findes på Dansk Rideforbunds hjemmeside under paradressur.

Tillæg til DRF’s Fælles Bestemmelser
1.
Det er i Dansk Ride Forbunds reglement samt nærværende tillæg for paradressur ikke muligt at forudse alle hændelser
ved ridestævner. Såfremt der ved en speciel hændelse ikke findes en regel, eller såfremt fortolkning af en regel i det
foreliggende tilfælde ville føre til en indlysende uretfærdighed, er det de ansvarlige officials pligt at træffe en afgørelse
baseret på almindelig sund fornuft og fair play, og under samtidig hensyntagen til at afgørelsen ligger så tæt som mulig
op ad intentionerne i Dansk Ride Forbunds reglement samt tillægget for paradressur og er i overensstemmelse med
Dansk Ride Forbunds værdisæt.
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50. Inddeling i sværhedsgrader
Sværhedsgrad

Paradressur

Paradressur

2018

2017

NATIONALE

Program 1

PARAPROGRAMMER:

Program 10

NPT 111

Program 11

NPT211

Program 21

NPT 311

Program 22

NPT 411

Program 31

NPT 511

Program 32

0
1

Program 40
Program 42
2

3

NPT 121, 122

Program 2

NPT 221, 222

Program 3

NPT 321, 322

Program 12

NPT 421, 422

Program 13

NPT 521, 522, 523

Program 23

NOVICEPROGRAM

Program 24

FEI 131, 132

Program 33

FEI 231, 231

Program 37

FEI 331, 332

Program 51

FEI 431, 432

Program 52

FEI 531, 532

Noviceprogram,U25DRF-mesterskab
U25/ kvalifikation ParaCup

4

TEAMTEST
FEI 141
FEI 241
FEI 341
FEI 441
FEI 541

5

INDIVIDUELTMESTERSKAB
KÜR
FEI 151, 152
FEI 251, 252
FEI 351, 352
FEI 451, 452
FEI 551, 552

&
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Tillæg til Dressurreglementet
213.1
I grad I, II og III må træneren eller en anden person ride hesten i op til 30 minutter pr. dag. Dog ikke senere end 15
minutter før start.
Heste, ponyer må i paradressur gerne starts i klasser af mere end to på hinanden følgende sværhedsgrader ved samme
stævne.
Sværhedsgrader i paradressur kan ikke sidestilles med sværhedsgrader i dressur (raskridning)

219.4
Ben beskyttelse; gamacher, bandager, klokker: tilladt under opvarmning og er tilladt på konkurrencebanen til og med
sværhedsgrad 3. (undtaget er alle mesterskaber)

222.1
Se dressurreglementet for para-rytteres start ved raskstævner.

225.5
Hjælpemidler der er tilladte for alle pararyttere
Hilsen med hovedet alene
Nedsidning eller letridning
Valgfri at bruge handsker
Valgfri at bruge sporer
Valgfri saddeltype (bom løs, dybt sæde)
Panikstrop
1 pisk
Kandar/ kandar samlet til en tøjle
Soft hand tøjler
Elastikker om stigbøjler/støvler
Klikbøjler
Lukkede stigbøjler
Sikkerhedsvest/oppustelig vest
Alle andre hjælpemidler skal fremgå af rytterens testkort
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232
Dressurdommernes funktionsområder, paradressur
Stævne-

Dommerkategori

O

A+

A

B+

B

DM & U25 DRF mesterskab

H

H

H

H

s

C

D2

D1

Dommerkrav

kategori
A,B,C

3 dommere
min. O dommer

B-stævne

Novice program,

samt

Holdmesterskab

Ved 2 dommere skal 1

klasser ved

Individuelt Mesterskab

være min. A+ dommer

B-stævner

Kür

A,B,C

Program 2, 3, 12, 13, 23, 24,

C-

H

H

H

H

H

H

H

H

S

2-3 dommere

H

2 dommere.

33, 37, 51, 52

Min. 1 A-dommer

NPT 121,122, 221, 222, 321,
322, 421, 422, 521,522
C-stævne
samt

D-

H

H

H

H

S

S

3 dommere

ParaCup finale

klasser ved

ParaCup–Kvalifikations

C-stævner

klasser

Min 1. B+ dommer
H

H

H

H

H

S

1-2 dommere
(i Kür min. 2 dommere)

Noviceprogram,
Holdmesterskab
Individuelt Mesterskab
Kür
C-stævne

Program 2, 3, 12, 13, 23, 24,

samt

33, 37, 51, 52

D-

klasser ved

NPT 121,122, 221, 222, 321,

C-stævner

322, 421, 422, 521,522
Program 1, 10, 11, 21, 22,

D- E- og R-

31, 32, 40, 42

stævner

NPT 111, 112, 211, 212, 311,

H

H

H

H

H

H

1-2 dommere

H

H

H

H

H

H

1-2 dommere

H

H

H

H

S

S

3 dommere

312, 411, 412, 511, 512
Distriks-mesterskaber

inkl.

Kvalifikation
Noviceprogram

Min. 1 A- dommer
H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

1 dommer

Holdmesterskab
Individuelt Mesterskab
Kür
Program 2, 3, 12, 13, 23, 24,
33, 37, 51, 52

H

H

1 dommer
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NPT 121,122, 221, 222, 321,
322, 421, 422, 521,522
Program 1, 10, 11, 21, 22,

H

H

H

H

H

H

H

H

1 dommer

31, 32, 40, 42
NPT 111, 112, 211, 212, 311,
312, 411, 412, 511, 512

Overdommere må dømme samtlige klasser (H-dommer)
H = Hoveddommer samt sidedommer S = Sidedommer

243

Udelukkelsesregler (OUT 2018)
Udelukkelseskriterier (243,1)
Med mindre andet er anført i bestemmelserne for en given konkurrence, gælder nedenstående udelukkelsesregler.
Programrideudvalget / pararideudvalgets har vurderet, at det, i forbindelse med implementeringen af de nye nationale
dressurprogrammer 1. april 2018 vil være for kompliceret at overføre udelukkelser fra de hidtidige nationale
programmer (program 1-52). Derfor nulstilles alle ekvipager fra 1. april 2018, og resultater opnået i disse programmer
fjernes. Resultater opnået ved FEI programmer bibeholdes.
Vi henstiller til, at ekvipager ikke starter i lavere (lettere) programmer, end de normalt ville gøre.
Opnåelsesniveauer (40,1)
Resultater opnået ved B-/A-/internationale stævner gælder ved alle stævner. Såfremt Nordisk Mesterskab afvikles som
et nationalt stævne, regnes stævnet fortsat som et internationalt stævne – CPEDI3*
Resultater opnået ved C-stævner gælder ved E-, D- og C-stævner
Resultater opnået ved D-stævner gælder ved E- og D-stævner
Resultater opnået ved E-stævner gælder ved E-stævner
Kvalifikationsperioden (40,2)
Kvalifikationer, klassifikationer og udelukkelser gælder i kvalifikationsperioden, der omfatter det indeværende og de 2
forudgående stævneår.
Kun resultater opnået i denne periode påvirker rytterens / hestens / ekvipagens aktuelle status.
I 2018 er kvalifikationsperioden således 2016-2017-2018.
Generelt (43,1 og 43,2)
Såfremt der for en klasse / konkurrence er opstillet udelukkelseskriterier, medregnes kun resultater opnået inden udløb
af rettidig tilmeldingsfrist – uanset hvornår rytteren tilmelder sig konkurrencen.
Ved efteranmeldelse medregnes resultater opnået indtil efteranmeldelses tidspunktet.
Case: Har en rytter tilmeldt sig et stævne en måned før afvikling af stævnet, hvor tilmeldingsfristen udløber 1
uge før stævnet, medregnes de resultater rytteren / ekvipagen måtte opnå i perioden mellem det aktuelle
tilmeldingstidspunkt og udløb af tilmeldingsfristen.
Det er rytterens ansvar at ændre sine starter, så der startes i konkurrencer, hvor ekvipagen er startberettiget.
Kun resultater opnået i individuelle parastævner/-klasser medregnes. Det vil sige at resultater opnået i
holdkonkurrencer eller i raskdressur ikke medregnes.
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Resultater opnået i sløjfeklasser medregnes ikke.
OUT-regler (243,1)
Udelukkelse: Ved alle stævner udelukkes ekvipager fortløbende fra program NPT-111 til og med program 532. Det vil
sige, at hvis en ekvipage udelukkes fra NPT-211, er ekvipagen samtidig udelukket af samtlige programmer i grad 1. Altså
samtlige lavere programmer.
Ekvipager kan ikke udelukkes i sværhedsgrad 4 + 5 (program x41, x51, x52) i egen grad.
En ekvipage udelukkes af et program, hvis:
• ekvipagen i det pågældende program og højere programmer samlet har 3 sejre med minimum 65%
og/eller
• ekvipagen har været placeret i højere programmer 5 gange med minimum 65%
Case 1:En ekvipage har i kvalifikationsperioden to sejre i NPT-312 og en sejr i NPT-321.
Dette giver tre sejre samlet i NPT-312 og højere programmer. Ekvipagen er derfor udklasset af NPT-312 og
lavere programmer, men må gerne starte i NPT-321.
Case 2: En ekvipage har i kvalifikationsperioden ikke vundet en klasse, men har tre placeringer i NPT-212 og to
placeringer i NPT-221.
Dette giver fem placeringer samlet i NPT-212 og højere programmer. Ekvipagen er derfor udklasset af NPT-211
og lavere programmer, men må gerne starte NPT-212.
Case 3:En ekvipage har 2 sejre i program 37 og 1 sejr i Novice B. Det betyder 3 sejre i program 37 og højere. Da
resultaterne i talprogrammerne nulstilles, bibeholder ekvipagen kun sejren i noviceklassen og kan derfor starte i
lavere programmer.

Deltager en ekvipage i en højere grad, end rytteren er testet til, kan ekvipagen udelukkes af disse programmer.
Ekvipagen vil dog altid have mulighed for at ride program x41, x51 og x52 i egen grad.
Case: En Grad 3-ekvipage vælger at starte Novice A i Grad 4 (Program 431) og opnår resultater, der udelukker
ekvipagen af NPT-422 og lavere programmer, vil stadig have mulighed for at ride holdmesterskab, individuelt
mesterskab og kür i Grad 3 (Program 341, 351 og 352)
Reklassifikation
Såfremt en rytter reklassificeres gælder flg. regler:
Klassificeres rytteren til en lavere grad, bortfalder alle udelukkelser, og rytteren kan således ”starte forfra”.
Klassificeres rytteren til en højere grad bibeholdes alle opnåede resultater / udelukkelser.
Programrækkefølge:
NPT-111
NPT-112
NPT-121
NPT-122
FEI - 131 Novice A
FEI - 132 Novice B
FEI - 141Holdmesterskab
FEI – 151 Individuelt mesterskab
FEI – 152 KÜR
NPT-211
NPT-212
NPT-221
NPT-222
FEI - 231 Novice A
FEI - 232 Novice B
FEI – 241 Holdmesterskab
FEI – 251 Individuelt mesterskab

Paradressur - Tillæg til dressurreglementet 2018
FEI – 252 KÜR
NPT-311
NPT-312
NPT-321
NPT-322
FEI - 331 Novice A
FEI - 332 Novice B
FEI – 341 Holdmesterskab
FEI – 351 Individuelt mesterskab
FEI – 352 KÜR

NPT-411
NPT-412
NPT-421
NPT-422
FEI - 431 Novice A
FEI - 432 Novice B
FEI - 441Holdmesterskab
FEI – 451 Individuelt mesterskab
FEI – 452 KÜR
NPT-511
NPT-512
NPT-521
NPT-522
NPT-523
FEI - 531 Novice A
FEI - 532 Novice B
FEI - 541Holdmesterskab
FEI – 551 Individuelt mesterskab
FEI – 552 KÜR
Ekvipager kan aldrig udelukkes fra Holdmesterskab, Individuelt mesterskab eller fra Kür i egen grad.
Er klasser udskrevet som paraklasser, fremgår det af propositionerne, hvilke programmer der rides
Dressurprogrammerne for pararyttere findes her

252
For tilladte øvelser m.m. i küren se kürkritikken i den enkelte grad her

268.2
Ved DM og U25-mesterskab kan rytteren frit vælge om man vil ride indenfor eller udenfor banen inden der gives tegn
til start

290
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Mesterskaber
Fælles bestemmelser
Hvor intet andet fremgår af propositionerne til det enkelte mesterskab er følgende fælles bestemmelser gældende.
Mesterskaberne er åbne for danske statsborgere med licens fra Parasport Danmark og DRF. Desuden skal klubben, som
rytteren starter for, være medlem af Parasport Danmark.
Præmieoverrækkelse ved mesterskaber foregår til fods uden præmieskammel / podie. Den vindende hest præsenteres
ved hånd af hestepasser. Hesten har fået mesterskabsdækken og evt. æresbånd / roset på inden indmarchen til
præmieoverrækkelsen.

Kvalifikation til DM og U25 DRF mesterskab
Mesterskaberne er åbne for ekvipager der opfylder nedenstående kvalifikationskrav:
Kvalifikation ved paraklasser:
I graderne I-III kan ekvipager kvalificere sig til DM og U25 DRF mesterskab ved, at opnå minimum 60% i to forskellige
klasser i programmerne for graden der ligger indenfor sværhedsgrad 2-5 – i 2018 kan kvalifikation også opnås i følgende
nye paraprogrammer for graderne:
•

Grad 1 ekvipager program 2, 3, NPT 121 eller højere.

•

Grad II ekvipager program 12, 13, NPT 221 eller højere.

•

Grad III ekvipager program 22, 23 NPT 321 eller højere.

I graderne IV-V kan ekvipagerne kvalificere sig til DM og DM U25 ved, at opnå minimum 63% i to forskellige klasser i
programmer for graden der ligger indenfor sværhedsgrad 2-5 - i 2018 kan kvalifikation også opnås i følgende
paraprogrammer for graderne:
•

Grad IV ekvipager program 33, 37 NPT 421 eller højere..

•

Grad V ekvipager program 51, 52 NPT 521 eller højere. .

Kvalifikation ved almindelige dressurstævner:
•

I graderne I – II kan ekvipager kvalificere sig ved at opnå mindst 60% i LD1 eller højere.

•

I grad III kan ekvipager kvalificere sig ved at opnå mindst 60% i LD2 eller højere.

•

I grad IV kan ekvipager kvalificere sig ved at opnå mindst 63% i LB1 eller højere.

•

I grad V kan ekvipager kvalificere sig vad at opnå mindst 63% i LA1 eller højere.

Klik her for at få vist paradressurprogrammer og her for at få vist de almindelige dressurprogrammer

Hvis man ønsker at starter på en anden hest end den man oprindelig er kvalificeret på, skal der fremvises
dyrlægeerklæring på den kvalificerede hest.

Ekvipager der ikke har startet DM i kvalifikationsperioden skal senest ved anmeldelsesfristens udløb, sende en mail til
sekretæren i paraudvalget. Mailen skal indeholde link til resultater eller billede af kvalifikations kritikker. Det skal
fremgå af kritikkerne ved hvilke stævne, klasse og program der er redet. Du finder mailadresse på sekretær her
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Der gives ikke dispensation fra kvalifikationskravene.

291
Danmarksmesterskaber
Der afvikles danmarksmesterskab for alle fem grader, forudsat at der er to startende ryttere i hver grad, Jfr. pkt. 90.
Grad I og II kan afvikles som %-klasse, ved færre end to startende i hver grad.
Heste/ponyer, der deltager i Danmarksmesterskabet skal forblive på stævnepladsen under hele mesterskabet. De må
ikke forlade stedet uden tilladelse fra stævnearrangør og TD. Stævnearrangøren anviser opstaldningssted.

Danmarksmesterskabet og U25 DRF mesterskab rides over 2 dage. Første dag mesterskabsprogrammet i den respektive
grad. Anden dag rides kürprogrammet i den respektive grad.
Ryttere må enten deltage i Danmarksmesterskabet eller U25 DRF mesterskab på max. 2 heste.
Ingen rytter må starte mere end 1 hest i finalen. Ryttere, der starter på to heste i 1. afd. kan frit vælge, hvilken hest de
vil starte i finalen. Der skal meldes til start til finalen senest 2 timer efter afslutningen af 1. afd

Det samlede resultat af mesterskabet beregnes således:
De opnåede procenter (med 3 decimaler) fra 1. og 2. afd. sammenlægges og benævnes herefter ekvipagens point.
Danmarksmester er den rytter, der sammenlagt i 1. og 2. afd. har opnået flest point.
Ved lige antal point vil rytteren med den højeste karakter i Kür, være højest placeret.
Lodtrækning om start-orden rækkefølge til mesterskabsklasserne finder sted senest dagen før klassens start, hvor
rytterne selv skal have mulighed for at trække deres startnummer.

Til Kür-klassen (finalen) foretages der seedet lodtrækning om startorden over to omgange, således at den dårligst
placerede halvdel af ekvipagerne fra første afd., trækker lod om den første halvdel af starterne, hvorefter den bedstplacerede halvdel af ekvipagerne trækker lod om den sidste halvdel af starterne. Såfremt der er et ulige antal
ekvipager, udgør den bedste halvdel den største gruppe.
U25 DRF mesterskab ryttere indgår i lodtrækningen som de øvrige ryttere
Heste/ponyer der deltager Danmarksmesterskaber må under stævnet kun rides af rytteren selv (se dog pkt. 213.1.)

Uddeling af rosetter og præmier
Der er præmieoverrækkelser efter 1. afd. med placeringer i forhold til antallet af startende i klasserne. Der overrækkes
rosetter fra den arrangerende klub.
Der er ikke særskilt præmieoverrækkelse for finalen, men derimod for det samlede resultat af mesterskabet.
Der er fuldt medaljesæt i alle grader (1-5). Dette forudsætter dog, at der er minimum tre startende i den enkelte grad.
For U25 DRF mesterskab er der fuldt medaljesæt for det samlede mesterskab
Der gives DRF-mesterskabsrosetter til ekvipager, der har været til start i gennemført begge afdelinger af mesterskabet
ud fra det samlede resultat.
Der

gives

samt

æresdækken,

æresbånd,

og

mesterskabsplaquette

Danmarksmesterskabet og til vinderen af DM U25 DRF mesterskab.
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Der er doteringer til de placerede i mesterskaberne. Ved færre end 9 startende er der doteringer til de placerede i
mesterskabet i.h.t. pkt. 69,1 i DRF’s Fællesbestemmelser. Ved færre end 9 startende er der således ikke doteringer til
alle medaljetagere.
Der gives medalje fra DRF/Parasport Danmark til de 3 bedst-placerede i hver grad. DIF giver medalje til vinderen i den
enkelte grad.

291.2
U25 DRF mesterskab i paradressur
U25 DRF mesterskab afvikles som %-klasse for alle fem grader.
I 2018 vil U25 DRF mesterskab blive afviklet som en del af Danmarksmesterskabet i paradressur. U25 DRF mesterskab
vil gå i de samme klasser og have samme kvalifikation som Danmarksmesterskabet i paradressur, men vil have egen
prisoverrækkelse. U25 DRF mesterskab er åbent for ryttere på 25 år eller yngre, som ikke er placeret ved internationale
stævner i kvalifikationsperioden. Rytter der opfylder kravene for tilmelding vil kunne vælge frit om de vil starte U25 DRF
mesterskab eller DM i Paradressur. Tiltaget betyder at pararyttere i 2018 kun kan deltage i et danmarksmesterskab i
paradressur. Ved tilmelding til DM meldes der således til U25 DRF mesterskab eller til DM i paradressur.
U25 DRF mesterskab rides som et samlet mesterskab for alle grader, der kåres således kun én U25 DRF mester.
Ryttere må deltage i mesterskabet på max. 2 heste.
Ingen rytter må starte mere end 1 hest i finalen. Ryttere, der starter på to heste i 1. afd. kan frit vælge, hvilken hest de
vil starte i finalen. Der skal meldes til start til finalen senest 2 timer efter afslutningen af 1. afd..
Det samlede resultat af mesterskabet beregnes således:
De opnåede procenter (med 3 decimaler) fra 1. og 2. afd. sammenlægges og benævnes herefter ekvipagens point.
Mester i U25 er den rytter, der sammenlagt i 1. og 2. afd. har opnået flest point.

Uddeling af rosetter og præmier
Der er præmieoverrækkelser efter 1. afd. med placeringer i forhold til antallet af startende i klassen. Der overrækkes
rosetter fra den arrangerende klub.
Der er ikke særskilt præmieoverrækkelse for finalen, men derimod for det samlede resultat af mesterskabet.
Der er fuldt medaljesæt i mesterskabet. Dette forudsætter dog, at der er minimum tre ryttere, der gennemfører begge
runder af mesterskabet.
Der gives DRF-mesterskabsrosetter til ekvipager, der har gennemført begge afd. af mesterskabet ud fra det samlede
resultat, samt æresdækken, æresbånd, og mesterskabsplaquette til vinderen af mesterskabet.
Der KAN gives doteringer til nogle af / alle de placerede i mesterskabet. Dette vil fremgå af propositionerne. Bemærk
dog, at ved færre end 9 startende er der ikke doteringer til alle medaljetagere (se pkt. 69,1 i DRF’s
Fællesbestemmelser).
Der gives medalje fra DRF til de 3 bedst-placerede i U25 DRF mesterskab.

293
Turneringer
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Vedr. cups henvises til Rideforbundets hjemmeside

