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Landsdækkende turnering i paradressur 
 

DRF Para Cup 2023 er en landsdækkende turnering i paradressur med 7 kvalifikationer, der afholdes ved C- eller D-

stævner i hele landet i perioden marts-september 2023 med finale i 4. kvartal 2023.  

Det tilstræbes, at der afvikles 3 kvalifikationer i Jylland, 1 på Fyn og 3 på Sjælland. 

Kvalifikationsklasserne i turneringen afvikles i én procentklasse, hvor der kan rides ét af følgende programmer:  

Intermediate A eller Grand Prix A. 

 

Startberettigede ryttere og heste 

For startberettigelse i Intermediate A gælder følgende: 

- Ekvipager der inden fro kvalifikationsperioden ikke har været placeret i sværhedsgrad 3 ved C-stævne eller højere (jf. 

DRF’s placerings tabel) i paradressur. 

- Ekvipager der inden for kvalifikationsperioden ikke har startet sværhedsgrad 3 i dressur (MB0) eller højere. 

For startberettigelse i Grand Prix A gælder følgende: 

- Åben for alle 

Selvom hesten eller rytteren ændrer status i løbet af turneringen, er det status på tidspunktet for tilmeldingsfristen til den 

første kvalifikation, de deltager i, der er afgørende.  

Det er tilladt for en rytter at deltage med to heste pr. kvalifikation, men der må kun deltages med én hest i finalen.  

 

Point  

Der indsamles point for hver kvalifikation der startes. Ekvipagens ridt skal være gennemført for at opnå point.  

Placering: Point 

1. plads 10 

2. plads 9 

3. plads 8 

4. plads 7 

5. plads 6 

Øvrige startende 5 

 

 

Afvikling  

Der skal til kvalifikationerne være én dressurdommer pr. klasse i henhold til funktionsskema.  

Til finalen skal der være to dressurdommere pr. klasse i henhold til funktionsskema. 

 

Økonomi 

Indskud til kvalifikationsklasse: Kr. 250 

Indskud til finalestævnet: Kr. 500 

 

Rosetter 

DRF giver deltagerrosetter til alle startende ryttere i kvalifikationerne.  
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Kvalifikation til finalen 

De 15 ekvipager (samt eventuelle lige placerede), der har opnået højst antal point efter alle kvalifikationsrunder, 

kvalificeres til finalen. For at opnå adgang til finalen skal ekvipagen have deltaget i min. 2 kvalifikationer.  

 

Finaleafvikling 

Finalen afvikles i 4. kvartal 2023 og afvikles til et C-stævne over to dage på følgende måde: 

 

Dag 1: Afvikles i Intermediate A og Grand Prix A (dvs. samme programmer som i kvalifikationerne) 

Dag 2: Afvikles i Intermediate B og Grand Prix B  

 

Point fra kvalifikationer medtages ikke til finalen, og vinder af DRF Para Cup 2023 er den ekvipage, der sammenlagt fra 

finalens dag 1 og dag 2 opnår den højeste samlede procentscore.  

Der vil være mulighed for opstaldning til finalen, men det vil ikke være obligatorisk. 

 

Præmiering til finalen 

Der vil blive uddelt rosetter til alle deltagere i finalen. Der vil derudover være æresdækken til vinderen, samt 

ærespræmier til top-3. 

 


