Special Olympics – Ridning
Gældende fra 26. oktober 2005 (opdateret 13. juni 2013)

Special Olympics regler og retningslinier for ridning
Officielle klasser
1. Dressur
2. Prix Caprilli
3. Engelsk ridt
4. Forhindringsbane (Working trails)
5. Gymkhana klasser
a) Slalom
b) Stafet
Opdeling
1. Rytterne bliver uddelegeret til en division som tilpassende deres evne til
sikkert at udføre enhver øvelse som er nødvendig i klassen. Denne evne er
angivet i en rytter profil som er fuldført af rytterens træner forud for stævnet
og den afleveres med rytterens anmeldelse.
a. Rytternes profiler skal angive de følgende informationer;
1) Manglende fysisk evne, der medfører at rytteren ikke er i
stand til at trave
2) Manglende fysisk evne, der medfører at rytteren ikke er i
stand til at trave eller galopere
3) Manglende fysisk evne der medfører at rytteren ikke kan
gå med støvler med hæl
4) De følgende punkter skal overholdes for ryttere som ikke er i
stand til at bruge støvler med hæl:
a) Ryttere fra western klasser skal have ”tåcap”
eller andre sikkerheds stigebøjler
b) Ryttere fra engelske klasser skal have ”Peacock”
sikkerheds stigebøjler, S-formede jern eller ”selv
udløselige” bøjler.
2. Ryttere må starte flere klasser fra den enkelte division, men må dog ikke
skifte mellem divisionsniveauerne.
3. Det skal også noteres at alle atleterne konkurrerer i henhold til evne og alder.
Ryttere er ikke opdelt efter køn. Hvis der er færre end tre ryttere i en
aldersgruppe, kan gruppen blive sammenført med anden for at kunne afholde
klassen, men grader må ikke sammenføres.
4. Definitioner
I Støtte – rytter har behov for en eller to trækkere og/eller
tilstedeværelsen af en træner. Enhver hjælp på banen
bliver betragtet som ”støtte”.
II Selvstændig – selvstændig rytter – må ikke hjælpes
under konkurrence.
III Fysiske begrænsninger – rytteren er ikke i stand til trave
og galopere.
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5. Divisioner
a. 1. grad: skridt, trav, galop – kun selvstændige ryttere. Det forventes at rytterne kan
konkurrere i henhold til Dansk Rideforbunds regler
1) A: Kan udøve enhver øvelse i klassen.
2) AP: Ryttere som har en manglende fysisk evne, der medfører at
rytteren ikke er i stand til at trave som letridning og med nedsidning
b. 2. grad: skridt og trav
1) B-I: selvstændig, kan udføre enhver øvelse i klassen
2) B-IP: selvstændig ryttere som har en manglende fysisk evne, der
medfører at rytteren ikke er i stand til at trave som letridning og med
nedsidning
3) B-S: støttet, kan fysisk udføre enhver øvelse i klassen, men med hjælp
af opråber eller instruktør
4) B-SP: Støttet rytter som har en manglende fysisk evne, der medfører
at rytteren ikke er i stand til at trave som letridning eller med
nedsidning
c. 3. grad: Ryttere som kun rider skridt
1) C-I: selvstændig
2) C-S: Støttet
Støtte skal opfattes som enhver form for hjælp på banen så som trækkere, opråber eller
tilstedeværelse af træner.
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Reglement
DHIF’s reglement er ved stævnerne gældende til et hvert punkt, udover disse regler vil der
yderligere fremkomme følgende regler:
Generelt:
1. Støvler:
a. Alle ryttere skal benytte sig af støvler med hæl.
b. Ryttere som skal havde andet fodtøj som følge af et fysisk handicap skal notere
dette i deres rytter profil. I sådanne et tilfælde vil sikkerheds stigebøjler være
påkrævet, dette er rytterne selv ansvarlig for at medbringe.
2. Hjelme: Alle ryttere skal være påført en sikkerhedsgodkendt ridehjelm til alle tider i
arbejde med hesten, både på jorden og til hest.
3. Påklædning:
English track style påklædning
a. en sort kort ride jakke
b. ensfarvet (helst hvid) ride skjorte, med lange eller korte ærmer
c. slips
d. lang ridestøvler eller jodhpours
e. handsker og spore er valgfrit
f. spore skal godkendes af hestens ejer
Western track style påklædning – kun til brug i trail klasser
a. busker eller jeans
b. en langærmet skjorte eller trøje, i forsigtig farver og med krave
c. et bælte som er til spændt i bukserne
d. slips, tørklæder, chaps og handsker er valgfrit, dog er frynser ikke tilladt.
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Rytterprofil
Rytter informationer.
Fornavn:
Køn:

Efternavn:
Højde:

Vægt:

Konkurrencemæssige bedrifter:
Påbegyndte ridning (alder):
Rider dagligt _____ / ugentlig _____ / månedlig _____
Beskriv rytterens tidligere konkurrencemæssige kendskab til Special Olympics
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Beskriv en hver form for konkurrence deltagelse udført af rytteren
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Rytterens heste behov
Vendes rytteren hurtigt til nye heste?
Hestens størrelse
Hestens bygning
Smal □
Gangarter, som rytteren kan udøve:
Skridt
Rolig □
Nedsidning
Sikkert □
Letridning
Sikkert □
Galop
Sikkert □
Håndføring
Blød □

Normal □

Frit bevægende □
Noget usikkert □
Noget usikkert □
Noget usikkert □

Ja □ / Nej □
cm
Bred □

Kan ej udføres □
Kan ej udføres □
Kan ej udføres □

Hård □
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Tilmeldingsblanket
Stævne:

Dato:

Navn:

Alder:

Adresse:

Tlf.:

Højde:

Vægt:

Grad:

A:

AP :

BI:

BIP:

CI:

CS :

Klasse nr.

BS:

BSP:

Klasse navn

Ønsker vedrørende hest
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Slalom klasse
Banen består af 6 kegler og en startlinje.
De 6 kegler skal placeres 6,4 meter fra startlinjen og med 6,4 meters afstand
Rytteren rider over startlinjen og rider ned langs keglerne i en lige linje. Ved den sidste kegle
drejes der venstre om og rytteren rider i slalom mellem keglerne. Når rytteren har redet
mellem de sidste kegler i den modsatte ende rides der højre om den yderste kegle og slalom
ned til modsatte ende. Drej venstre om den sidste kegle og rid tilbage til startlinjen i en lige linje.
Når start linjen er passeret er rytteren i mål.
Klassen kan også rides med færre kegler i mindre ridehuse (20x40)
På banen vil der altid være en person som kan rejse evt. væltede kegler.
Rytteren må selv bestemme om der startes med at ride højre eller venstre om første kegle.

Stafet klasse
I stafet A-niveau er der ingen galop, A-niveau ryttere fuldfører stafetten i trav.
To hold stiller op mod hinanden, med et ens antal ryttere, 2, 3 eller 4 max. Hvis der er 2 ryttere
på hvert hold deles banen op i 2 baner, et for hvert hold, og rytterne fra samme hold placeres i
hver ende af banen. Ved start rider den ene rytter ned til den anden ende hvor holdrytteren
venter, og lige så snart første rytter har placeret anden rytterens linie må vedkomne ride af sted
over til modsatte side af banen hvor første rytter kom fra. Hvis der er en 3 eller 4 rytter gør de
ligeledes.
I klasserne med kun skridt er banen 30 meter lang, ved klassen kun med trav er banen 50 meter
lang. Rytteren har passeret en linje når hestens mule krydser linjen, der efter er rytteren i mål og
næste må påbegynde sin tur.
Stafetten kan også udføres på enkelt bane, hvor man i stedet for sammen ligner
gennemførsels tiden på holdene.
Uret starter når hestens mule har passeret start stregen og ligeledes slukkes det når
hestens mule har passeret linjen og er kommet i mål.
Hvis der bliver brugt trækkere i en klasse skal denne være bag hestens mule, så frem dette
ikke overholdes skal rytteren efterfølgende lave en cirkel før de må fortsætte deres ridt.
Hvis rytteren starter uden et hold, vil de så vidt muligt blive samlet med andre ryttere til et hold.
Slut og start linjen skal være tydeligt markeret!
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