Para-dressur
- tillæg til Dressurreglement 2015
Generelt
Alle ryttere, der er klassificeret som handicaprytter, er i besiddelse af testkort/-papirer, som angiver, hvilken
grad rytteren er klassificeret til, samt hvilke hjælpemidler rytteren må bruge.
Ved alle stævner er det rytterens ansvar at oplyse stævneledelse, dommer samt teknisk delegeret om, at man
er klassificeret som handicaprytter, samt hvilke hjælpemidler man må bruge.
Dommer, TD og evt. andre officials kan på et hvert tidspunkt under stævnet bede rytteren fremvise testkort/papirer. Har rytteren ikke disse med, skal vedkommende starte under de almindelige bestemmelser for
stævnet.
Testkort/-papirer overruler altid reglementets øvrige bestemmelser.
Der skelnes ikke mellem hest og pony. Men der ses alene på det samlede udtryk mellem hest/pony og rytter.
Anvendes oplæser eller råbere (blinde/svagtseende), skal det være anført på testkortet, at disse må bruges.
Hvor reglementets bestemmelser ikke er dækkende, anbefales det at man finder en løsning, som sikrer en fair
og lige konkurrence for alle ryttere.
For bestemmelser vedr. andre discipliner end dressur se: Nationalt Reglement for Handicapridning seneste
udgave.
Følgende gælder for testede ryttere, der starter paradressurstævner/-klasser.
Ekvipagen må ride op til 2 grader lavere, end rytteren er testet til.
F.eks. hvis man er testet til grad IV må man ride grad II. Vinder ekvipagen i den valgte grad 3 gange skal man
rykke en grad op, indtil man når den grad rytteren er testet til.
Dette gælder dog ikke ved DM - Her skal ekvipagen ride i den grad, rytteren er testet til.
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Fælles bestemmelser
De beføjelser og bemyndigelser, der i reglementet er givet af Handicaprideudvalget, udøves af udvalgets
bestyrelse, nedsatte udvalg og de af forbundene autoriserede officials i overensstemmelse med reglementets
bestemmelser herom.
Handicaprideudvalget 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.
Handicaprideudvalget kan beslutte, at stævner eller enkelte klasser, åbnes for ryttere fra andre lande.
Ved mesterskaber gælder dog, at udenlandske ryttere godt kan ride og opnå placering i de enkelte klasser,
men de kan ikke opnå placering i mesterskabet.
Klasser for pararyttere
Fremover kan testede og ikke testede ryttere ikke ride i samme klasse. Der skal
afvikles 2 klasser, en for testede ryttere og en for ikke testede ryttere.
Stævnearrangørerne skal være opmærksomme på, at Handicaprideudvalget
fremover skal godkende alle paraklasser, uanset sværhedsgrad. Propositionerne
for stævnet sendes til Sekretæren i udvalget, der så indenfor 7 arbejdsdage vil meddele, om de er godkendt,
eller om udvalget ønsker ændringer.
Tillæg til dressurreglementet
213.1
I grad Ia, Ib og II må træneren eller en anden person ride hesten i op til 30 minutter pr. dag. Dog
ikke senere end 15 minutter før start.
219.3

Bandager/klokker

I Holdprogram, Mesterskabsprogram og Kür må der kun rides med bandager og klokker på
opvarmningsbanen, ikke på konkurrencebanen.
222.1
Se dressurreglementet for handicappedes start ved raskstævner.
225.5
Brug af sporer er frivillig.
Sporer må kun benyttes af ryttere, der er i stand til at styre sine ben-bevægelser.
Pisk(e) skal være anført som et hjælpemiddel for at disse må benyttes.
250
Er klasser udskrevet som paraklasser, fremgår det af propositionerne, hvilke programmer der rides, samt på
hvilken bane de rides.
Dressurprogrammerne for handicappede findes på www.rideforbund.dk
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250.4
For tilladte øvelser m.m. i küren se kürkritikken i den enkelte grad
http://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/Handicap/Programmer.aspx
290

Mesterskaber

Regionale Mesterskaber
Startberettigede ved Regionale Mesterskaber er ryttere, som er bosat i regionen, eller som er medlem af en
rideklub, som har postadresse i regionen.
Den enkelte rytter kan dog kun ride et regionalt mesterskab årligt. Dvs., hvis rytteren starter mesterskab for sin
klub, kan rytteren ikke starte regionalt mesterskab i den region hvor rytteren har postadresse.
De ryttere, hvor postadressen er i en anden region end medlemsskabet af en rideklub, skal hvert år meddele
Handicaprideudvalget, ved mail til formanden, hvilket regionalt mesterskab, de ønsker at deltage i.
291

Danmarksmesterskaber

Fælles bestemmelser
Hvor intet andet fremgår af propositionerne til det enkelte mesterskab er følgende fælles bestemmelser
gældende.
Kvalifikation til DM
For grad I & II opnås kvalifikation til DM ved mindst 2 gange at opnå 50% til et parastævne i egen grad, ved
deltagelse i enten de to mellemsvære programmer eller i Mesterskabsprogrammerne for klassen. For grad III
& IV opnås kvalifikation til DM ved mindst 2 gange at opnå 63% til et parastævne i egen grad, ved deltagelse i
enten de to mellemsvære programmer eller i Mesterskabsprogrammerne for klassen. Kvalifikation kan også
opnås ved deltagelse i klub/distriktsstævner i følgende klasser: Grad I A og B skal opnå mindst 50% i
minimum LD1. Grad II skal opnå mindst 50% i minimum LD2. Grad lll skal opnå mindst 63% i minimum LA 1-3.
Grad lV skal opnå mindst 63% i minimum LA 4-6. Kvalifikation kan for 2015 opnås fra 1.januar 2014-31. maj
2015.
For at starte DM skal man, senest ved anmeldelsesfristens udløb, sende en mail
til Sekretæren i udvalget. Mailen skal indeholde en kopi af mindst 2 kritikker, der overholder de anførte krav,
samt en tydelig angivelse af ved hvilke stævne kvalifikationen er opnået.
Der gives ikke dispensation fra kvalifikationskravene.
Danmarksmesterskaberne er åbne for danske statsborgere med licens fra DHIF. Desuden skal klubben, som
rytteren starter for, være medlem af DHIF.
I dressurmesterskaber afvikles mesterskabsklasserne udelt - undtagen i graderne Ia og Ib, der rides som
niveauklasse.
Uanset antallet af startende ryttere uddeles der altid en guldmedalje fra DIF og en fra DHIF/DRF. Antallet af
øvrige placeringer følger DRF’s placeringstabel, og der kan ikke uddeles flere medaljer, end der er placeringer
til. Ligeledes kan der ikke uddeles andre medaljer end de officielle DM-medaljer.
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Heste/ponyer, der deltager i Danmarksmesterskabet skal til enhver tid forblive på stævnepladsen i hele
perioden under mesterskabet. De må ikke forlade stedet uden tilladelse fra stævnearrangør og TD.
Stævnearrangøren anviser opstaldningssted.
Danmarksmesterskabet rides over 2 dage, første del er en dressurklasse og anden del er en kürklasse
Resultatet af mesterskabet findes ved at sammenlægge resultatet i procent af hvert ridt. Rytteren med den
højeste sammenlagte procent er Danmarksmester.
Lodtrækning om startorden til mesterskabsklasserne finder sted senest kl. 20.00 dagen før klassens start, hvor
rytterne selv skal have mulighed for at trække deres startnummer.
Startrækkefølgen i Kür-klassen gives ud fra placeringen i 1. afdeling af mesterskabet. Rytterne til Kür opdeles i
grupper på 4 ryttere, som derefter trækker lod om den indbyrdes startrækkefølge i gruppen. De højest
placerede danner sidste gruppe, næsthøjeste danner næstsidste o.s.v.
Heste/ponyer der deltager Danmarksmesterskaber må under stævnet kun rides af rytteren selv (se dog pkt.
213.1.)

