PAVO OG DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE
BESTEMMELSER DRESSUR 2020
GENERELT
Dansk Ride Forbunds Championat for Ungheste er en konkurrence for 4-, 5-, 6- og 7-års dressurheste
Der kåres en vinder pr. årgang.
Der afvikles kvalifikationsklasser ved distriktsstævner i perioden medio maj – medio september 2020. Datoer for
kvalifikationer kan ses på Dansk Ride Forbunds hjemmeside samt på DRF Go!.
Mellemrunde afvikles i uge 38 hos Grindsted Rideklub (indendørs).
Finalestævnet afvikles i uge 41 på Blue Hors i Randbøl (indendørs).
Startberettige ekvipager
Dansk Ride Forbunds Championat for Ungheste er åbent for ryttere med gyldig dansk rytterlicens samt medlemskab af
en rideklub under DRF. Ryttere uden dansk licens skal rekvirere en gæstelicens.
Dansk Ride Forbunds Championat for Ungheste er åbent for alle 4-, 5-, 6- og 7-års heste, der er ABCkonkurrenceregistreret i Dansk Ride Forbund.
Hver hest må højest starte to kvalifikationsklasser pr. år.
Pointgivning:
Ved samtlige klasser under PAVO og Dansk Ride Forbunds championat for ungheste bedømmes hestene ud fra en
skala mellem 0-10. Der kan benyttes decimaler. Der gives karakterer for trav, skridt, galop, ridelighed og kapacitet.
Fælles for klasserne er, at ved ligeplacering vil ekvipagen med flest point i ”kapacitet” være bedst placeret. Står to eller
flere ekvipager fortsat lige, vil ekvipagen med flest point i ”ridelighed” være bedst placeret. Derefter er ekvipagerne
ligeplacerede.
Officials ved Dansk Ride Forbunds Championat for Ungheste
Dansk Ride Forbunds Dressurudvalg/Championatsgruppen udpeger alle dommere til championatsklasser. Både til
kvalifikationer, mellemrunde og til finalestævnet.
Ved finalen suppleres dommerpanelet i 4-års championaterne med et medlem af DV’s dommerliste.
KVALIFIKATIONSSTÆVNER:
Kvalifikationsstævner - afvikling
Der udskrives klasser for 4-, 5- ,6, og 7-års heste ved udvalgte udendørs distriktsstævner.
Klasserne for 4-års heste skal deles, hvis der er over 50 starter pr. klasse og kan evt. afvikles over to dage. Klasserne
for 5-, 6- og 7-års heste kan deles, hvis der er over 32 starter pr. klasse og kan evt. afvikles over to dage i henhold til
DRF’s dressurreglement.
4-års heste
5-års heste
6-års heste
7-års heste

Ekvipagerne bedømmes i programmet ”Championatsprogram for 4-års heste” med 2 ekvipager på
banen ad gangen i 12 min (ca. 8 min. ridning og 4 min. til at justere rækkefølge, kommentere og
udfylde bedømmelsesskemaer). Hestene vurderes efter lineær registrering.
Ekvipagerne bedømmes i programmet ”FEI 5-års indledende”.
Ekvipagerne bedømmes i programmet ”FEI 6-års indledende”.
Ekvipagerne bedømmes i programmet ”FEI 7-års indledende”.

Dommerne kommenterer hestene og offentliggør pointene løbende via mikrofon.
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Tilmelding sker til det enkelte stævne via DRF GO! iflg. de til stævnet udskrevne propositioner. Bemærk, at der ikke kan
sættes en begrænsning af antal deltagere i klasserne.
I de indledende kvalifikationsklasser modtages kun efteranmeldelser, såfremt den arrangerende klub tillader det, men
det henstilles til klubberne at oprette venteliste.
Indskuddet fastsættes af den arrangerende klub i de udskrevne propositioner, dog max. Kr. 350,Kvalifikationsstævner - præmiering
I kvalifikationsklasserne overrækkes der rosetter fra Dansk Ride Forbunds Championat for ungheste, sponsoreret af
DRF i henhold til placeringstabellen.
Doteringer i henhold til den arrangerende klubs propositioner.
MELLEMRUNDE
Mellemrunde – kvalificerede heste:
Til mellemrunden er heste kvalificeret, såfremt de til en kvalifikation til PAVO og Dansk Ride Forbunds championat for
ungheste har opnået følgende gennemsnit:
4-års heste: En opnået score ved et kvalifikationsstævne på 7,8 / 78,00 %
5-års heste: En opnået score ved et kvalifikationsstævne på 7,8 / 78,00 %
6-års heste: En opnået score ved et kvalifikationsstævne på 7,8 / 78,00 %
7-års heste: En opnået score ved et kvalifikationsstævne på 7,2 / 72,00 %
Mellemrunde – afvikling:
Der foretages elektronisk lodtrækning om startordenen.
4-års heste

Ekvipagerne bedømmes i programmet ”Championatsprogram for-4 års heste”.
Hestene vurderes efter lineær registrering.

5-års heste

Ekvipagerne bedømmes i programmet ”FEI 5-års finale”.

6-års heste

Ekvipagerne bedømmes i programmet ”FEI 6-års finale”.

7-års heste

Ekvipagerne bedømmes i programmet ”FEI 7-års finale”.

Dommerne kommenterer hestene og offentliggør pointene løbende under finalestævnet via mikrofon.
Mellemrunde – præmiering
I mellemrunden overrækkes der rosetter fra Dansk Ride Forbunds Championat for ungheste, sponsoreret af DRF.
Placeringer og doteringer efter placeringstabellen og i henhold til nedenstående placeringstabel.
Til vinderne af hver årgang vil der være dækken sponsoreret af PAVO.
Doteringer mellemrunde
1. plads 2. plads
4 års
1.000
700
5 års
1.000
700
6 års
1.000
700
7 års
1.000
700

3. plads
500
500
500
500

4. plads
400
400
400
400

5. plads
300
300
300
300
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Øvrige
200
200
200
200

FINALESTÆVNET
Finalestævnet – kvalificerede heste:
40 x 4-års heste fordelt på følgende måde:
Nr. 1. og 2. ved hvert af de 6 kvalifikationsstævner samt de 28 bedst placerede fra mellemrunden
24 x 5-års heste fordelt på følgende måde:
Vinderen fra hver af de 6 kvalifikationsstævner samt de 18 bedst placerede fra mellemrunden.
24 x 6-års heste fordelt på følgende måde:
Vinderen fra hver af de 6 kvalifikationsstævner samt de 18 bedst placerede fra mellemrunden.
14 x 7-års heste fordelt på følgende måde:
Vinderen fra hver af de 6 kvalifikationsstævner samt de 8 bedst placerede fra mellemrunden.
Finalisterne offentliggøres på Dansk Ride Forbunds hjemmeside umiddelbart efter mellemrunden.
Resultater fra kvalifikationerne vil kunne følges løbende.
Heste, som er udtaget via Dansk Varmblods kvalifikationsprogram og har deltaget og repræsenteret Danmark ved VM
for unge heste i indeværende år, er automatisk kvalificeret til finalen. Kommer UVM-heste ikke til start i finalen,
suppleres der ikke op.
Det er rytternes/hesteejers ansvar selv at holde sig opdateret og tilmelde rettidigt. Såfremt der ikke meldes rettidigt via
DRF Go! mistes retten til en finaleplads. Der suppleres løbende op ved manglende tilmelding samt ved forfald.
Finalestævnet – afvikling:
Ved finalestævnet afvikles en kvalifikationsklasse, en trøstefinale og selve finaleklassen.
Fra kvalifikationsklasserne går de bedst placerede heste direkte videre til finaleklasserne. Følgende antal er direkte
kvalificeret til finalerne:
4-års heste: 16
5-års heste: 12
6-års heste: 12
7-års heste: 8
Øvrige heste mødes i trøstefinalerne, hvorfra de bedst placerede opnår adgang til finalen. Følgende antal opnår adgang
til finalen via trøstefinalen:
4-års heste: 6
5-års heste: 3
6-års heste: 3
7-års heste: 2
I alt er der plads til følgende antal heste i finalerne søndag:
4-års heste: 22
5-års heste: 15
6-års heste: 15
7-års heste: 10
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Programmer der rides ved finalestævnet:
4-års heste
Ekvipagerne bedømmes i programmet ”Championatsprogram for-4 års heste”.
Hestene vurderes efter lineær registrering.
5-års heste

Ekvipagerne bedømmes i 1. kvalifikation til finalestævnet i programmet ”FEI 5-års indledende”
Ekvipagerne bedømmes i trøstefinalen i programmet ”FEI 5-års finale”.
Ekvipagerne bedømmes i finaleklassen i programmet ”FEI 5-års finale”.

6-års heste

Ekvipagerne bedømmes i 1. kvalifikation til finalestævnet i programmet ”FEI 6-års indledende”
Ekvipagerne bedømmes i trøstefinalen i programmet ”FEI 6-års finale”.
Ekvipagerne bedømmes i programmet ”FEI 6-års finale”.

7-års heste

Ekvipagerne bedømmes i 1. kvalifikation til finalestævnet i programmet ”FEI 7-års indledende”
Ekvipagerne bedømmes i trøstefinalen i programmet ”FEI 7-års finale.
Ekvipagerne bedømmes i programmet ”FEI 7-års finale.

Dommerne kommenterer hestene og offentliggør pointene løbende under finalestævnet via mikrofon.
De deltagende heste skal være opstaldet på stævnepladsen under hele finalestævnet og må ikke fjernes fra pladsen, så
længe de deltager i konkurrencen. Der vil være mulighed for at ride i opvisningshallen inden kvalifikationsklassen efter
nærmere anvisning.
Der foretages elektronisk lodtrækning om startordenen ved finalestævnets klasser.
Udgår en hest mellem kvalifikationsklassen og finaleklassen, vil den næstplacerede fra kvalifikationen blive tilbudt
pladsen - såfremt denne hest ikke har forladt stævnepladsen.
Placeringer og doteringer ved finalestævnet:
I finalen overrækkes der rosetter og plaketter fra Dansk Ride Forbunds Championat for ungheste, sponsoreret af DRF.
Placeringer og doteringer i henhold til nedenstående placeringstabel.
Til vinderne af hver årgang vil der være dækken sponsoreret af PAVO.
Doteringer kvalifikationsklasse
Ekvipager 1. plads
4 års
40
2.500
5 års
24
2.500
6 års
24
2.500
7 års
14
2.500

2. plads
2.000
2.000
2.000
2.000

3. plads
1.500
1.500
1.500
1.500

4. plads
1.000
1.000
1.000
1.000

5. plads
800
800
800
800

6. plads
800
800
800

7. plads
800
800
800

8. plads
800

9. plads 10. plads
800
800

For 5,- 6, -og 7-års heste kan antallet af startende øges med de 4 startberettigede UVM-deltagere. Antal placeringer justeres derefter.
Doteringer trøstefinale
Ekvipager 1. plads
4 års
24
1.000
5 års
8
1.000
6 års
8
1.000
7 års
4
1.000

2. plads
800
800
800
800

3. plads
600
600
600

4. plads
400

5. plads
300

6. plads
300

7. plads

8. plads

9. plads

Doteringer Finaleklasse
Ekvipager 1. plads
4 års
22
7.500
5 års
15
7.500
6 års
15
7.500
7 års
10
7.500

2. plads
5.000
5.000
5.000
5.000

3. plads
4.000
4.000
4.000
4.000

4. plads
3.000
3.000
3.000
3.000

5. plads
2.000
2.000
2.000
2.000

6. plads
1.000
1.000
1.000

7. plads
1.000
1.000
1.000

8. plads
1.000
1.000
1.000

9. plads 10. plads
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
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10. plads

Generelle bestemmelser
• Spørgsmål før stævnet rettes til DRF’s Administration enten via mail: dressur@rideforbund.dk eller telefon 43 26 28
17.
• Under stævnernes afvikling afgøres eventuelle tvivlsspørgsmål af Stævnejury.
• I kvalifikationerne, mellemrunde og finale kan rytteren starte et ubegrænset antal heste pr. klasse/afdeling.
• 4-års heste må aldrig være alene på banen. Såfremt der er frafald eller lignende, SKAL der findes en anden
stævnehest, som kan opholde sig på banen sammen med den 4-års hest, der skal bedømmes.
• Der er oplæsning på dansk af 4 års programmet - både under kvalifikationer, mellemrunde og til finalestævnet –
men det forventes, at rytterne er bekendt med programmet.
• Startrækkefølge fastsættes vilkårligt, dog under hensyntagen til hopper/hingste for 4-års heste, sådan at det så vidt
muligt undgås at hopper og hingste går på banen sammen i 4-års klasserne.
• Det er tilladt at skifte rytter mellem kvalifikationsstævner, mellemrunde og finalestævne.
• Det er ved uheld tilladt at skifte rytter under finalestævnet, dog under forudsætning af godkendelse af stævnejury.
• Klasserne for 5-, 6-, og 7-års heste er pointgivende med stævnefaktor 1. Resultater for 4-års heste registreres men
udløser ikke ranglistepoint. Bemærk at resultater opnået i championatsklasser IKKE er kvalifikationsgivende – se
pkt. 241 i dressurreglementet.
• Optømning for 4-, 5- og 6-års er trense. Optømning for 7-års er enten trense eller kandar.
• I 4-års klasserne er det tilladt at ride enten med pisk (120 cm inkl. snert) eller sporer (ikke begge dele) eller uden
noget.
• Dressurudvalg/Championatsgruppen kan udstede wild card.
• BEMÆRK: Bandager, gamacher og klokker er IKKE tilladt uanset årgang.
• Det er ved stævnerne ikke tilladt at benytte hjælpetøjler, hverken på opvarmningsbanen eller konkurrencebanen.
• Hvor intet andet er anført, er Dansk Ride Forbunds reglement med seneste rettelser gældende.
• Ved samtlige stævner udleveres kopi af kritikken som bevis til alle ryttere med resultaterne anført. Dansk Ride
Forbund henstiller til dommerne at skrive kommentarer herpå.
• Hestens hove skal være naturligt beskåret og hovvinklen skal, så vidt det er muligt, være i linje med kodevinklen.
• Beslag/sko skal passe naturligt og være omhyggeligt udført. Alle sko skal være af ens bredde, tykkelse og
vægtfylde – vægtfylden må ikke overstige jerns. Skoen må ikke forlænge tåranden og ikke gå længere bagud end til
en linje fra ballen og lodret ned. Der må ikke benyttes nogen former for såler eller indlæg mellem hov og sko
medmindre der er behov for et sygebeslag. Behov for sygebeslag skal være skriftligt dokumenteret med udtalelse
fra dyrlæge og denne skal indsendes til dressur@rideforbund.dk forud for start – dog er ringsko uden sål tilladt.
Stikprøvekontrol kan forekomme. Hvis anordninger udover det tilladte anvendes, vil hesten blive diskvalificeret fra
den aktuelle klasse.
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