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Generelt
Dette reglement er gældende fra 1. januar 2021 og erstatter alle tidligere udgaver af samme.
Bestemmelser vedrørende andre discipliner end dressur kan ses i seneste udgave af Nationalt Reglement for
handicapridning.
Ved start i D-klasser og derover skal rytteren have rytterlicens i Dansk Ride Forbund. Desuden skal den rideklub,
som rytteren starter for, være medlem af Parasport Danmark. Den påkrævede licens samt klubbens medlemskab af
Parasport Danmark, skal være indløst inden tilmelding til stævne. I modsat fald udelukkes rytteren fra start.
I alle de tilfælde hvor pararyttere deltager i samlinger, stævner, cups henstiller vi til at Dansk Ride Forbunds etik og
værdier overholdes:
Al aktivitet i rideklubber, til ridestævner og andre aktiviteter i DRF-regi bør ske med tanke for og efterlevelse af
DRF’s værdier.
I forbindelse med stævnedeltagelse skal rytteren altid optræde på en sådan måde, at det tjener til ære for dansk
ridesport. Det samme gælder rytterens hjælpere og trænere.
Rytteren, indehaveren af forældremyndigheden og/eller rytterens hjælpere er forpligtede til at optræde og opføre sig
sikkerhedsmæssigt forsvarligt i omgangen med hesten og andre ryttere. Rytteren, indehaveren af
forældremyndigheden og/eller rytterens hjælpere må ikke opføre sig usportsligt, uforskammet eller utilbørligt. De
pågældende skal til enhver tid efterkomme påbud og henstillinger givet af TD, dommer, andre officials eller
stævnearrangøren.
Klassifikation
Pararyttere klassificeres i grad I, II, III, IV eller V, hvor grad V er de ryttere med mindst funktionsnedsættelse. Det
tilstræbes, at der afholdes klassifikation to gange årligt.
Ryttere kan klassificeres fra 1. januar i det år, de fylder 14 år.
Indtil da kan man som rytter screenes og få et midlertidigt testkort, der giver rytteren mulighed for at benytte
hjælpemidler ved deltagelse i E- og D-stævner.
Ryttere, der ikke er fuldt klassificeret, kan ikke deltage i cups, mesterskaber m.m. Der kan dog udskrives cups ved
E- / D-stævner, hvor screenede ryttere kan deltage. Det vil i disse tilfælde tydeligt fremgå af reglerne, at screenede
ryttere tillades at deltage i den givne cup.
Screenede ryttere kan ikke deltage i mesterskaber – uanset stævneniveau. Der må således ikke udskrives
mesterskaber, hvor screenede ryttere må deltage.
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, ud over de generelt accepterede hjælpemidler.
Hjælpemidler bliver som hovedregel bestemt af FEI :
https://inside.fei.org/system/files/Standard%20and%20Non%20Standard%20Compensating%20Aids%20Summary%202
017_updated%2020.04.2017.pdf

Der kan kun meldes til stævne hvis man har et elektronisk testkort. Alle Screenede-/nationalt/internationalt-testede pararyttere skal derfor kontakte Parasport Danmark, så vi sikrer os, at vi sender de
elektroniske kort til de rigtige mailadresser. Det personlige elektroniske kort vil indeholde alle de generelt
accepterede hjælpemidler samt de særlige egne hjælpemidler, hvilket vil gøre det lettere for ryttere, rideklubber og
dommere.
Ved alle stævner er det rytterens ansvar at oplyse stævnearrangøren, at vedkommende er klassificeret som
pararytter, samt at aflevere en kopi/udskrift af testkortet.
Sekretariatet vedhæfter kopien af testkortet på kritikken, så dommeren er klar over hvilke særlige hjælpemidler, der
må benyttes.
Afleverer rytteren ikke testkort, skal vedkommende starte under de almindelige bestemmelser for stævnet, og kan
således ikke starte i en paraklasse.
Testkort vægter altid højere end DRF’s reglementer samt diverse tillæg vedr. tilladt hjælp / brug af hjælpemidler.
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Konkurrencer
Der skelnes ikke mellem hest og pony i paradressur. Ryttere på hest og pony konkurrerer på lige vilkår.
Hvor reglementets bestemmelser ikke er dækkende, anbefales det at stævnejuryen finder en løsning, som sikrer en
fair og lige konkurrence for alle ryttere.
For klassificerede ryttere, der starter paradressurstævner/-klasser gælder, at ekvipagen må starte op til 2 grader
lavere, end rytteren er klassificeret til.
Eksempel:
Hvis man er klassificeret til grad IV, må man ride programmer for grad II eller III.
Ekvipagen kan dog ikke udelukkes af sværhedsgrad 4 og 5, i den grad rytteren er testet til.
Ved mesterskaber og Cups skal ekvipagen starte i den grad, rytteren er testet til.
Klasser for pararyttere
Paraklasser er udelukkende for klassificerede pararyttere. U14-ryttere, der er screenede (midlertidigt godkendte) kan
starte paraklasser ved E- og D-stævner.

Tillæg til DRF’s Fælles Bestemmelser
60. Sværhedsgrader
Sværhedsgrad 1
Nationale paraprogrammer

Sværhedsgrad 2
Nationale paraprogrammer

Sværhedsgrad 3
Internationale para-programmer:
Noviceprogrammer

NPT-111, 112
NPT-211, 212
NPT-311, 312
NPT-411, 412
NPT-511, 512

NPT-121, 122
NPT-221, 222
NPT-321, 322
NPT-421, 422
NPT-521, 522, 523

FEI-131, 131
FEI-231, 232
FEI-331, 322
FEI-431, 432
FEI-531, 532

Sværhedsgrad lV
Internationale Paraprogrammer:
Teamtest
FEI-141
FEI-241
FEI-341
FEI-441
FEI-541

Sværhedsgrad V
Internationale Paraprogrammer:
Individuelt mesterskab & kür
FEI-151, 152
FEI-251, 252
FEI-351, 352
FEI-451, 452
FEI-551, 552

Tillæg til DRF´s Dressurreglementet

19.
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. Træneren må anvende samme hjælpemidler som rytteren er klassificeret til.
Heste/ponyer må i paradressurklasser gerne startes i klasser af mere end to på hinanden følgende sværhedsgrader
ved samme stævne.
Sværhedsgrader i paradressur kan ikke sidestilles med sværhedsgrader i dressur (raskridning)
17.4
Benbeskyttelse som gamacher, bandager, klokker: tilladt under opvarmning og er tilladt på konkurrencebanen til og
med sværhedsgrad 3. I sværhedsgrad 4 og 5 samt i alle mesterskaber (uanset stævneniveau og sværhedsgrad) er
det kun tilladt på opvarmningsbanen – og ikke på konkurrencebanen.
35
Se dressurreglementet for para-rytteres start ved raskstævner.
Hjælpemidler er tilkendt den enkelte rytter for at skabe fair konkurrence inden for graderne. Det er altid rytterens
ansvar at kende og overholde reglerne for egne hjælpemidler.
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Nationalt anerkendte hjælpemidler tilladt for ikke internationalt testede pararyttere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hilsen med hovedet alene
Nedsidning eller letridning
Valgfri brug af sporer, handsker og sadeltype (bomløs, dybt sæde)
Panikstrop
1 pisk
Kandar/kandar samlet til én tøjle
Soft-hand tøjler
Elastikker om stigbøjler/støvler
Klikbøjler/magnetbøjler, lukkede stigbøjler
Sikkerhedsvest/oppustelig vest
Brug af stemme tilladt i grad l-lll

Selskabshest / ledsagerhest tilladt i grad I-III. Rytterne i grad I-III rider på 20 x 40 m bane (B-Bane). Selskabshesten
/ ledsagerhesten skal holdes af en hjælper og befinde sig uden for B-banen på de sidste 20 m af en A-bane.
Alle andre hjælpemidler skal fremgå af rytterens testkort. Dette gælder også for holdningstrøje /-bandager, der ikke
er tilladt, medmindre det er lægeordineret. Bevis herfor skal fremvises.
Ryttere, der er testede til at måtte få læst programmet op, skal have en kontrollant ved siden af oplæseren for at
sikre, at oplæseren kun læser programmet op – og ikke f.eks. ”underviser” rytteren under programmet. En kontrollant
kan være en official; TD, en repræsentant fra stævneledelsen / sekretariatet m.fl.
Hjælpemidler for internationalt testede ryttere
For internationalt testede ryttere gælder, at rytterens nationale testkort annulleres ved international testning. Ryttere,
der er internationalt testet, må kun benytte de hjælpemidler, de er testet til, og som står på deres internationale
testkort, samt de hjælpemidler der er godkendt for alle international testede ryttere. Se den internationale masterliste
her:
https://inside.fei.org/system/files/Standard%20and%20Non%20Standard%20Compensating%20Aids%20Summary%
202 017_updated%2020.04.2017.pdf
Internationalt testede ryttere skal ansøge FEI om tilladelse til brug af ekstra hjælpemidler, der ikke er på den
internationale masterliste. Det betyder at rytteren, ved uoverensstemmelse mellem rytterens tidligere nationale
testkort og de nye internationale testede hjælpemidler, skal kontakte Parasport Danmark.
Oversigt over de personligt godkendte hjælpemidler for internationalt testede ryttere kan ses her:
https://data.fei.org/Tools/BaseData.aspx?table=PEDAthletesClassification
Ved ændring i tilkendte hjælpemidler internationalt skal rytteren give besked til Parasport Danmark, der herefter vil
udfærdige et nyt testkort.
For alle pararyttere gælder, at de nationalt/internationalt tilkendte hjælpemidler til hver en tid følger FEI’s regler.
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52. Dressurdommernes funktionsområder, Paradressur
Stævnekategori

Dommerkategori

O

A+

A

B+

A-, Bstævne

DM

H

H

H

H

B-, C stævne

U25 DRF mesterskab

H

H

H

H

s

3 dommer, minimum 1 A-dommer

B-stævne
samt Cklasser
ved Bstævne

Novice program,
Holdmesterskab Individuelt
Mesterskab & Kür

H

H

H

H

S

2-3 dommere, ved 2 dommere
skal 1 være min. A- dommer

A-, Bstævne

Program
NPT
121,122, 221, 222, 321, 322,
421, 422, 521, 522, 523

H

H

H

H

H

2 dommere

B-, Cstævne

Blue Hors Para Cup
(Kür) kvalifikation og
finale
Brogaarden Para Cup finale

H

H

H

H

H

2 dommere, til fFinalen 3
dommere

H

H

H

H

H

S

3 dommere, minimum 1. B+
dommer

Brogaarden Para Cupkvalifikationsklasser,
Noviceprogram,
Holdmesterskab, Individuelt
Mesterskab Kür

H

H

H

H

H

S

Minimum 2 dommere i
Brogaarden ParaCup kval
1-2 dommere
(i Kür min. 2 dommere)

Distrikts-mesterskaber,
regionale mesterskaber inkl.
Kvalifikation

H

H

H

H

S

S

2 dommere, minimum 1 B+dommer

Program

H

H

H

H

H

H

1-2 dommere

NPT 111, 112, 121,122, 211,
212, 221, 222,311, 312, 321,
322, 411, 412, 421, 422, 511,
512, 521, 522, 523
Noviceprogram
Holdmesterskab
individuelt
Mesterskab Kür
Program

H

H

H

H

H

H

1 dommer

H

H

H

H

H

H

C-stævne
samt Dklasser
ved Cstævner

C-stævne
samt Dklasser
ved C-

B

C

D2

D1

Dommerkrav
3 dommere, Minimum 1 Odommer eller FEI dommer

stævner

D-, E- og
R-stævner

H

H

1 dommer

NPT 111, 112, 121,122, 211,
212, 221, 222, 311, 312, 321,
322, 411, 412, 421, 422, 511,
512, 521, 522, 523
Overdommere må dømme samtlige klasser. (H-dommer) H = Hoveddommer samt sidedommer S = Sidedommer
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60. Udelukkelsesregler (OUT)
Medmindre andet er anført i bestemmelserne for en given konkurrence, gælder nedenstående udelukkelsesregler.
Der henstilles til, at ekvipager ikke starter i lavere (lettere) programmer, end de normalt ville gøre.
Opnåelsesniveauer
Resultater opnået ved B-/A-/internationale stævner gælder ved alle stævner. Såfremt Nordisk Mesterskab afvikles
som et nationalt stævne, regnes stævnet fortsat som et internationalt stævne – CPEDI3*
Resultater opnået ved C-stævner gælder ved E-, D- og C-stævner. Resultater opnået ved D-stævner gælder ved Eog D-stævner. Resultater opnået ved E-stævner gælder ved E-stævner
Resultater opnået i Kür medregnes ikke.
Udelukkelse: Ved alle stævner udelukkes ekvipager fortløbende fra program NPT-111 til og med program 532. Det
vil sige, at hvis en ekvipage udelukkes fra NPT-211, er ekvipagen samtidig udelukket af samtlige programmer i grad
l, altså samtlige lavere programmer.
Ekvipager kan ikke udelukkes i sværhedsgrad 4 + 5 (program x41, x51, x52) i egen grad. En ekvipage udelukkes af
et program, hvis:
•
•

ekvipagen i det pågældende program og højere programmer samlet har 3 sejre med minimum 65% og/eller
ekvipagen har været placeret i højere programmer 5 gange med minimum 65%

Case 1: En ekvipage har i kvalifikationsperioden to sejre i NPT-312 og en sejr i NPT-321.
Dette giver tre sejre samlet i NPT-312 og højere programmer. Ekvipagen er derfor udklasset af NPT-312 og
lavere programmer, men må gerne starte i NPT-321.
Case 2: En ekvipage har i kvalifikationsperioden ikke vundet en klasse, men har tre placeringer i NPT-212 og to
placeringer i NPT-221.
Dette giver fem placeringer samlet i NPT-212 og højere programmer. Ekvipagen er derfor udklasset af NPT-211
og lavere programmer, men må gerne starte NPT-212.
Case 3: En ekvipage har 2 sejre i program 37 og 1 sejr i Novice B. Det betyder 3 sejre i program 37 og højere.
Da resultaterne i talprogrammerne nulstilles, bibeholder ekvipagen kun sejren i noviceklassen og kan derfor
starte i lavere programmer.
Deltager en ekvipage i en højere grad, end rytteren er testet til, kan ekvipagen udelukkes af disse programmer.
Ekvipagen vil dog altid have mulighed for at ride program x41, x51 og x52 i egen grad.
Case: En Grad 3-ekvipage vælger at starte Novice A i Grad 4 (Program 431) og opnår resultater, der udelukker
ekvipagen af NPT-422 og lavere programmer, vil stadig have mulighed for at ride holdmesterskab, individuelt
mesterskab og kür i Grad 3 (Program 341, 351 og 352)
Re-klassifikation
Såfremt en rytter re-klassificeres gælder flg. regler:
Klassificeres rytteren til en lavere grad, bortfalder alle udelukkelser, og rytteren kan således ”starte forfra”.
Klassificeres rytteren til en højere grad bibeholdes alle opnåede resultater / udelukkelser.
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GRAD l
NPT-111
NPT-112
NPT-121
NPT-122
NPT-131 Novice A
NPT-132 Novice B
FEI - 141 Holdmesterskab
FEI - 151 Individuelt mesterskab
FEI - 152 KÜR

Programrækkefølge
GRAD ll
NPT-211
NPT-212
NPT-221
NPT-222
NPT-231 Novice A
NPT-232 Novice B
FEI - 241 Holdmesterskab
FEI - 251 Individuelt mesterskab
FEI - 252 KÜR

GRAD lV
NPT-411
NPT-412
NPT-421
NPT-422
NPT-431 Novice A
NPT-432 Novice B
FEI - 441 Holdmesterskab
FEI - 451 Individuelt mesterskab
FEI - 452 KÜR

GRAD V
NPT-511
NPT-512
NPT-521
NPT-522
NPT-531 Novice A
NPT-532 Novice B
FEI - 541 Holdmesterskab
FEI - 551 Individuelt mesterskab
FEI - 552 KÜR

GRAD lll
NPT-311
NPT-312
NPT-321
NPT-322
NPT-331 Novice A
NPT-332 Novice B
FEI - 341 Holdmesterskab
FEI - 351 Individuelt mesterskab
FEI - 352 KÜR

Ekvipager kan aldrig udelukkes fra Holdmesterskab, Individuelt mesterskab eller fra Kür i egen grad.
Er klasser udskrevet som paraklasser, fremgår det af propositionerne, hvilke programmer der rides
Dressurprogrammer for pararyttere samt tilladte kür-øvelser findes på rideforbund.dk
Alle ryttere må trækkes rundt på banen af træner/hjælper inden programmet startes. Træneren/hjælperen skal
forlade banen, inden rytteren rider op ad midterlinjen og starter sit program.
Ved DM og U25-mesterskab kan rytteren frit vælge om man vil ride indenfor eller uden for banen, inden der gives
tegn til start.

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 gyldig licens i Dansk Ride Forbund. Desuden skal klubben,
som rytteren starter for, være medlem af Parasport Danmark.
DM rides over tre dage. U25 mesterskabet afvikles over 2 dage. Heste/ponyer der deltager i danmarksmesterskabet
skal forblive på stævnepladsen under hele mesterskabet og må ikke forlade stedet uden tilladelse fra
stævnearrangør og TD. Stævnearrangøren anviser opstaldningssted. For heste/ponyer der permanent er opstaldet
på stævnestedet, gælder at stævnet starter på det tidspunkt, hvor ”banetræningen” starter (et tidspunkt dagen før
stævnets første konkurrencedag) – dog senest kl. 18 dagen før stævnets første konkurrencedag. For alle andre
starter stævnet ved ankomst til stævnepladsen.
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.
DM og U25 DRF-mesterskab afvikles i 2021 ved to forskellige stævner. Ryttere der fylder max 25 år i indeværende
stævneår må deltage i både Danmarksmesterskabet og U25 DRF- mesterskabet.
Kvalifikation til DM / U25 DRF-mesterskab
Kvalifikation og (efter)anmeldelse skal ske senest søndag før stævnestart
Alle ryttere skal på grund af forhøjede kvalifikationskrav før stævnetilmelding sende mail til Paraudvalget. Mailen skal
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indeholde link til resultater eller billede af kvalifikationskritikker. Det skal fremgå af kritikkerne ved hvilket stævne,
klasse og program der er redet. Ekvipager der har startet DM/U25 DRF-mesterskab i kvalifikationsperioden, og ved
mesterskabet har opnået nedenstående kvalifikationskrav er fritaget for at indsende dokumentation.
Efteranmeldte ekvipager skal senest søndag før stævnestart indsende dokumentation. Der gives ikke dispensation
fra kvalifikationskravene.
DM
Mesterskaberne er åbne for ekvipager der opfylder nedenstående kvalifikationskrav: Kvalifikation ved paraklasser:
Ekvipager kan kvalificere sig til DM ved 2 gange at opnå minimum 65% i sværhedsgrad 3 eller 63% i sværhedsgrad
4 eller 5 i paradressur, ved C-, B-stævner i den respektive grad, ved kvalifikation opnået ved D-klasser skal der
opnås minimum 68% i sværhedsgrad 3 (Noviceprogrammer) og 66% i sværhedsgrad 4 og 5
(mesterskabsprogrammer).
Eller ved to gange at opnå 65% i C- eller B-klasser, eller 68% ved D-klasser ved dressurstævner i følgende
programmer:
• Grad I ekvipager: LD1 eller højere.
• Grad II ekvipager: LD1 eller højere.
• Grad III ekvipager: LB1 eller højere.
• Grad IV ekvipager: LA3 eller højere.
• Grad V ekvipager: LA5 eller højere.
Kürklasser er ikke kvalificerende.
Kvalifikationer kan kombineres.
U25 DRF-mesterskab
Ekvipager kan kvalificere sig til U25 DRF-mesterskab ved 2 gange at opnå minimum 63 % i sværhedsgrad 2
paraprogrammer, eller 60% i sværhedsgrad 3-5 paraprogrammer ved D-, C- eller B-stævner i egen grad.
I 2020 kan kvalifikation opnås i følgende para-programmer for grader:
•
•
•
•
•

Grad I ekvipager: 63 % i NPT 122 eller 60 % i FEI 131 eller højere.
Grad II ekvipager: 63% i NPT 222 eller 60% i FEI 231 eller højere.
Grad III ekvipager: 63% i NPT 322 eller 60% i FEI 331 eller højere.
Grad IV ekvipager: 63% i NPT 422 eller 60% i FEI 431 eller højere.
Grad V ekvipager: 63% i NPT 522 eller 60% i FEI 531 eller højere.

Eller ved to gange at opnå 60% i D-, C- eller B-klasser ved dressurstævner i følgende klasser:
•
•
•
•
•

Grad I ekvipager: LD1 eller højere.
Grad II ekvipager: LD1 eller højere.
Grad III ekvipager: LC3 eller højere.
Grad IV ekvipager: LA1 eller højere.
Grad V ekvipager: LA3 eller højere.

Kürklasser er ikke kvalificerende.
Afholdelse af DM
Der afvikles Danmarksmesterskab for alle fem grader, forudsat at der er to startende ryttere i hver grad, Jfr. pkt. 90.
Grad I og II kan afvikles samlet ved færre end to startende i hver grad.
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DM rides over tre dage. Der rides FEI’s Teamtest på konkurrencens første dag, Mesterskabsprogram på
konkurrencens anden dag og for ryttere med et gennemsnit på minimum 60% i disse to klasser rides Kürprogram på
konkurrencens tredje dag. Alle klasser rides i egen grad.
Ryttere må starte på max. to heste, dog må ingen rytter starte mere end en hest i finalen/Küren. Ryttere, der starter
på to heste i første og anden dag af mesterskabet, kan frit vælge, hvilken hest de vil starte i finalen. Der skal meldes
til start til finalen senest to timer efter afslutningen af anden stævne dag.
Mesterskabets samlede resultat beregnes således:
De opnåede procenter (med 3 decimaler) fra mesterskabets tre dage sammenlægges og benævnes herefter
ekvipagens point. Danmarksmester er den rytter, der sammenlagt har opnået flest point.
Ved lige antal point vil rytteren med den højeste karakter i Kür, være højest placeret.
Der foretages seedet lodtrækning om startorden på mesterskabets anden og tredje dag, over to omgange; således
at den dårligst placerede halvdel af ekvipagerne fra mesterskabets første dag, trækker lod om den første halvdel af
starterne, hvorefter den bedst-placerede 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. Dette gentages på
mesterskabets tredje dag, hvor der foretages seedet lodtrækning om startorden efter samme fremgangsmåde, ud fra
det samlede resultat fra mesterskabets første og anden dag.
Heste/ponyer der deltager Danmarksmesterskaber må under stævnet kun rides af rytteren selv (se dog pkt. 213.1.)
Ryttere der fylder max 25 år i indeværende kalenderår må deltage i både Danmarksmesterskabet og U25 DRFmesterskabet.
Uddeling af rosetter og præmier til DM
Der er rosetoverrækkelser efter første og anden stævnedag med placeringer i forhold til antallet af startende i
mesterskabet. 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 været til start i alle tre afdelinger af mesterskabet ud fra
det samlede resultat.
Der gives præmier samt æresdækken, æresbånd, og mesterskabs plaquette til vinderen af Danmarksmesterskabet.
Der er doteringer til de placerede i mesterskaberne. Ved færre end 9 startende er der doteringer til de placerede i
mesterskabet i.h.t. DRF’s Fælles Bestemmelser. Ved færre end 9 startende er der således ikke doteringer til alle
medaljetagere.
U25 DRF-mesterskab
U25 DRF-mesterskab er åbent for ryttere der fylder max 25 år i indeværende stævneår og som ikke har været
placeret ved internationale stævner i kvalifikationsperioden. Mesterskabet rides over 2 dage. U25 DRF-mesterskabet
rides som en procentklasse. Der rides FEI Novice A program for de respektive klasser på mesterskabets første dag
(FEI 131, 231, 331, 431, 531), og FEI Novice B (FEI 132, 232, 332, 432, 532) på mesterskabets anden dag.
Ryttere må starte på max. to heste i mesterskabet, dog må ingen rytter starte mere end én hest i finalen. Ryttere, der
starter på to heste i første afdeling af mesterskabet, kan frit vælge hvilken hest de vil starte i finalen. Der skal meldes
til start til finalen senest to timer efter afslutningen af 1. afdeling.
Ryttere der fylder max 25 år i indeværende stævne år må deltage i både Danmarksmesterskabet og U25 DRFmesterskabet.
Mesterskabets samlede resultat beregnes således:
De opnåede procenter (med 3 decimaler) fra 1. og 2. afd. sammenlægges og benævnes herefter ekvipagens point.
Vinder af U25 DRF-mesterskabet er den rytter, der sammenlagt i 1. og 2. afd. har opnået flest point, ved lige
placering vil ekvipagen med højst resultat i finalen være bedst placeret.
Lodtrækning om start-orden rækkefølge til mesterskabsklasserne finder sted dagen før klassens start, hvor rytterne
selv skal have mulighed for at trække deres startnummer.
Heste/ponyer der deltager Danmarksmesterskaber må under stævnet kun rides af rytteren selv.
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Uddeling af rosetter og præmier til U25 DRF-mesterskab
Der er rosetoverrækkelse 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 for det samlede U25 DRF-mesterskab.
Der gives DRF-mesterskabsrosetter til alle ekvipager, der har været til start i begge afdelinger af mesterskabet ud fra
det samlede resultat.
Der gives æresdækken, æresbånd, og mesterskabsplaquette til vinderen af U25 DRF-mesterskab.
Der er doteringer til de placerede i mesterskabet. Ved færre end 9 startende er der doteringer til de placerede i
mesterskabet i.h.t. DRF’s Fællesbestemmelser. Ved færre end 9 startende er der således ikke doteringer til alle
medaljetagere.
Turneringer
Vedr. cups og turneringer henvises til Dansk Ride Forbunds hjemmeside
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