Para-dressur
- tillæg til Fælles bestemmelser og Dressurreglement 2017

Generelt
Dette reglement er gældende fra 1. april 2017, og erstatter alle tidligere udgaver af samme.
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. Kontaktinformationer kan
findes på DRF GO under Udvalg, på DRF’s hjemmeside under Discipliner, Handicap /
Paradressur eller ved at klikke 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.
Hjælpemidler kan eksempelvis være pisk(e), oplæsere, hilsen med hovedet alene, særlige
tøjler m.m.
Ryttere i grad I-III må bruge stemmen som hjælpemiddel, dette skal være anført på
testkortet.
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
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.
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B - Konkurrencer
Der skelnes ikke mellem hest og pony – det er ekvipagens præstation, der vurderes.
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;
hvis man er klassificeret til grad IV, må man ride grad II eller III.



Ekvipagen udelukkes når den opnår 3 sejre med minimum 65,000 % i et program,
f.eks. program 23.



Ekvipagen kan dog ikke udelukkes af sværhedsgrad 3 i den grad, rytteren er testet til.



Ved mesterskaber skal ekvipagen starte i den grad, rytteren er testet til.

For bestemmelser vedr. andre discipliner end dressur se: Nationalt Reglement for
handicapridning, seneste udgave.
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 Rideforbundets hjemmeside under para.
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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Dressur
Hest

0

Pony
Hest

1
Pony
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2

Pony

Pony

LA3, LA4

Hest

MA1
FEI-PCY
LA5

Pony

Pony

MA2, MA3
PSG, PSG Kür
FEI-PSGTY
FEI-ICY. FEI-YR Kür
LA6, PRI

Hest

INT1, INT1Kür

Pony

PRM, FEI Pony Kür,
PRT

Hest

Svær INT1
INT2, INTA, INTB

5

7
8

LA4, LA5, LA6,
LA6 Kür
LA1, LA2, LA KÜR
FEI 6 års indl.
FEI 6 års finale
MB0, MB1 MB2,
MB3, MB Kür
FEI-PCJ, FEI-TCJ,
FEI-ICJ, FEI-JUN
Kür

Hest

6

LA1, LA2, LA3,
LA Kür
FEI 5års indl.,
FEI 5års finale,
LB1, LB2, LB3

Hest

3

4

LD1, LD2,
LC1, LC2, LC3,
LB1, LB2, LB3
LD1, LD2,
LC1, LC2, LC3

Pony
Hest

GPU25 16-25
GP, GPS, GP-Kür

Paradressur
Sværhedsgrad 0 og 1 (Let dressur)
Program 1
Program 10
Program 11
Program 21
Program 22
Program 31
Program 32
Program 40
Program 42
Sværhedsgrad 2 (middelsvær dressur)
Program 2
Program 3
Program 12
Program 13
Program 23
Program 24
Program 33
Program 37
Program 51
Program 52
Noviceprogram
DRF-mesterskab U 25/kvalifikation ParaCup
Sværhedsgrad 3 (svær dressur)
DM, Finale ParaCup
Holdmesterskab, Individuelt Mesterskab, Kür
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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.
219.4
I sværhedsgrad 3 må der rides med bandager og klokker m.m. på opvarmningsbanen, ikke på
konkurrencebanen.
222.1
Se dressurreglementet for pararytters start ved raskstævner.
225.5
Brug af sporer er frivillig, men dressurreglementets regel om diskvalifikation ved tydelige
slidspor efter sporer gælder jfr. 210.
Pisk(e) skal være anført som et hjælpemiddel for at disse må benyttes.
232

Dressurdommernes funktionsområder, para
Para
Dommerkategori O A+ A B+ B C D2 D1 Dommerkrav
Stævnekategori
A-stævne
B-stævne
samt Cklasser
ved Bstævner
C-stævne
samt Dklasser
ved Cstævner

D- E- og
Rstævner

DM

H

S

3 dommere.

Holdmesterskab
Individuelt Mesterskab
Kür
Novice program,
Holdmesterskab
Individuelt Mesterskab
Kür
Program 2, 3, 12, 13, 23,
24, 33, 37, 51, 52
U25 DRF Mesterskab
ParaCup finale
ParaCup–Kvalifikations
klasser
Noviceprogram,
Holdmesterskab
Individuelt Mesterskab
Kür
Program 2, 3, 12, 13, 23,
24, 33, 37, 51, 52
Program 1, 10, 11, 21,
22, 31, 32, 40, 42
Distriks-mesterskaber
inkl. Kvalifikation

H

H

H

S

H

H

H

H

S

2-3 dommere
Ved 2 dommere skal 1
være min. A+ dommer

H

H

H

H

H

H

H

H

H

S

S

H

H

H

H

H

S

2 dommere.
Min. 1 A-dommer
3 dommere
Min 1. B+ dommer
1-2 dommere
(i Kür min. 2 dommere)

H

H

H

H

H

H

1-2 dommere

H

H

H

H

H

H

1-2 dommere

H

H

H

H

S

S

Noviceprogram

H

H

H

H

H

H

3 dommere
Min. 1 A- dommer
1 dommer

Holdmesterskab
Individuelt Mesterskab
Kür
Program 2, 3, 12, 13, 23,
24, 33, 37, 51, 52
Program 1, 10, 11, 21,
22, 31, 32, 40, 42

H

H

H

H

H

H

H

H

1 dommer

H

H

H

H

H

H

H

H

1 dommer

Min. 1 FEI-dommer
3 dommere (1 skal
være O-dommer)

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

Er klasser udskrevet som paraklasser, fremgår det af propositionerne, hvilke programmer der
rides, samt på hvilken bane de rides.
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Dressurprogrammerne for pararyttere findes på www.rideforbund.dk
252
For tilladte øvelser m.m. i küren se kürkritikken i den enkelte grad
http://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/Handicap/Programmer.aspx
268.2
Ved DM og U25-mesterskab kan rytteren frit vælge om man i starte inden på eller udenfor
banen.
290

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
Nedenstående kvalifikationskrav gælder for både rytter og hest / pony. Det vil sige, at både
hest / pony og rytter skal sammen eller hver for sig have opnået den anførte kvalifikation:
For grad I opnås kvalifikation til DM ved mindst 2 gange at opnå 60% til et parastævne i egen
grad, i en af følgende dressurprogrammer:
Program 2, Program 3, Holdprogram, Individuelt Mesterskab.
For grad II opnås kvalifikation til DM ved mindst 2 gange at opnå 60% til et parastævne i egen
grad, i en af følgende dressurprogrammer:
Program 12, Program 13, Holdprogram, Individuelt Mesterskab.
For grad III opnås kvalifikation til DM ved mindst 2 gange at opnå 60% til et parastævne i
egen grad, i en af følgende dressurprogrammer:
Program 23, Program 24, Holdprogram, Individuelt Mesterskab.
For grad IV opnås kvalifikation til DM ved mindst 2 gange at opnå 63% til et parastævne i
egen grad, i en af følgende dressurprogrammer:
Program 33, Program 37, Holdprogram, Individuelt Mesterskab.
For grad V opnås kvalifikation til DM ved mindst 2 gange at opnå 63% til et parastævne i egen
grad, i en af følgende dressurprogrammer:
Program 51, Program 52, Holdprogram, Individuelt Mesterskab.
http://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/Handicap/Programmer.aspx
Kvalifikation kan også opnås ved deltagelse i klub/distriktsstævner i følgende klasser: Grad I
og II skal opnå mindst 60% i minimum LD1. Grad III skal opnå mindst 60% i minimum LD2.
Grad IV skal opnå mindst 63% i minimum LA 1-3. Grad V skal opnå mindst 63% i minimum LA
4-6.
Kvalifikationsperioden er indeværende, plus de 2 foregående stævneår. I 2017 er
kvalifikationsperioden således 2015 – 2016 – 2017.
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Hvis man starter på en anden hest end den man oprindelig er kvalificeret på, skal der være
dyrlægeerklæring på den skadede hest.
For at starte DM skal man, senest ved anmeldelsesfristens udløb, sende en mail
til Sekretæren i udvalget. Mailen skal indeholde præcise oplysninger om, ved hvilke
stævner/klasser kvalifikationen er opnået. Denne regel gælder kun hvis man ikke har afleveret
kvalifikation i 2015 eller 2016.
Der gives ikke dispensation fra kvalifikationskravene.
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Danmarksmesterskaber

I dressurmesterskaber afvikles mesterskabsklasserne udelt undtagen i graderne I og II, der
rides som niveauklasse.
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 rides over 2 dage. Første dag mesterskabsprogrammet i den
respektive grad. Anden dag rides kürprogrammet i den respektive grad.
Ryttere må deltage i Danmarksmesterskabet 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 startorden 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.
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.
Der gives DRF-mesterskabsrosetter til ekvipager, der har gennemført begge afd. af
mesterskabet ud fra det samlede resultat, samt æresdækken, æresbånd, og
mesterskabsplaquette og præmiecheck til vinderen af mesterskabet. Der er doteringer til de
placerede i mesterskaberne. Ved færre end 9 startende er der doteringer til de placerede i
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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-mestersterskab

Mesterskabet afholdes over 2 runder (2 dage), og afvikles som niveauklasser (%-klasse)
samlet for alle 5 grader. Det betyder at mesterskabet afvikles som ét mesterskab, og at der
således kun kåres 1 (én) vinder. Der vil være minimum 3 præmier (rosetter / medaljer) i U25
mesterskabet.
U25 mesterskabet afholdes som C-klasse, og er åbent for ryttere der fylder max. 25 år i 2017
og som har rytterlicens i DRF og licens i Parasport Danmark. Der er ingen kvalifikationskrav for
dette mesterskab i 2017, men den klub, man starter for, skal være medlem af Parasport
Danmark. Oversigt over klubber kan ses på www.dhif.dk
Ryttere/ heste/ponyer må ikke have været placeret i individuel konkurrence (dvs.
holdkonkurrencer tæller ikke) ved internationale stævner i 2015, 2016 og 2017.
Man kan kun deltage i mesterskabet på dansk registrerede ponyer og heste
Mesterskabet udskrives i 2017 i følgende programmer:
Noviceprogram og kür i de respektive grader.
Ryttere skal deltage i den grad, de er klassificeret til, eller en højere grad.
Mesterskabet afvikles over 2 dage. Alle ekvipager skal deltage i begge runder og ride
noviceprogram første dag og kür anden dag.
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.
Ved lige antal point vil rytteren med den højeste % i finalen være højest placeret. Giver dette
ingen afgørelse er ekvipagerne ligeplaceret.
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.
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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 mesterskabet.
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Turneringer

Vedr. Para-cup se Dansk Ride Forbund hjemmeside.

