Lathund TR körtävlingar för parakuskar
Förord
Körtävlingar för kuskar med medicinskt kort anordnas i enlighet med Svenska
Ridsportförbundets tävlingsreglementen (TR) I - Gemensamma bestämmelser och
tävlingsreglemente (TR) V Körning. Nedan följer en sammanställning av de tillägg och
undantag som gäller körtävlingar för personer med funktionsnedsättning.
Om denna sammanställning på något sätt avviker från texten i gällande TR, gäller texten i TR.
Tävlingsreglemente (TR) I Gemensamma bestämmelser
Moment 111.9.6.
Pararyttare (”PA”) Med parautövare menas ryttare som
Definitioner
har nedsättning av fysisk eller intellektuell
funktionsförmåga. Pararyttare ska ha giltigt medicinskt
kort för att få starta på regional tävling eller högre i
dressyr.
Moment 125.4
Propositioner för nationell tävling och elittävling gällande
Godkännande av proposition
dressyr och hoppning samt alla propositioner gällande
övriga grenar ska före tävling godkännas av Svenska
Ridsportförbundet centralt.

Tävlingsreglemente (TR) V Körning
I detta TR är allt som rör funktionsnedsatta utövare markerat med ”PA”
Moment 500.10
Moment 504.2 Vagnar.
Moment 504.9 Vagnar.
Moment 504.11 Vagnar.

Person med medicinskt kort får inte vara groom.
”PA” Parakuskar får köra med valfria däck/hjul, med
undantag av bestämmelse i moment 504 punkt 2
”PA” Bromsen får skötas av groomen eller vara omgjord
till en handbroms.
”PA” Parakusk får använda säkerhetsbälte/sele samt
valfri typ av kuskbock. Remmar och klämmor som
används ska vara snabbutlösande. Då rullstol används ska
den vara ordentligt fastsatt. Elektrisk rullstol får inte
användas.
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Moment 504.14 Vagnar.
Moment 505.1 Obligatorisk
utrustning i dressyr och
precision
Moment 511.1 Definition av
ekipage och kuskens
kvalificering vid fullständig
tävling
Moment 511.5.1.1 Definition
av ekipage och kuskens
kvalificering vid fullständig
tävling
Moment 511.5.1.2 Definition
av ekipage och kuskens
kvalificering vid fullständig
tävling

”PA” Vikter och mått enligt tabell, valfria däck/hjul i alla
klasser och anspänningar
”PA” Piskan behöver inte hållas av kusken, utan får hållas
i och användas av groomen.
”PA” Samma kvalificeringar gäller för parakusk mellan
klasserna, både vid fullständiga tävlingar och vid enskilda
moment.
”PA” För att parakusk ska få starta i ordinarie svår klass
krävs att ekipaget har genomfört två fullständiga tävlingar
i medelsvår klass med högst 75 straffpoäng i dressyr utan
uteslutning i maraton och precision, eller: (se 511.5.1.2)
”PA” ha genomfört två fullständiga tävlingar i Para
medelsvår klass med högst 70 straffpoäng i dressyren och
utan uteslutning i maraton och precision.

2 (5)

Moment 513.2 Kvalificering
när kusk byter häst eller
anspänning, uppklassning
Moment 514.2
Funktionskontroll/spannkontroll

”PA” Moment 513 punkt 2 gäller även parakuskar som
deltagit i para-VM

I Lätt B och Lätt A samt för J/YD- och paraekipage i alla
klasser är funktionskontroll obligatorisk före start i
dressyr och maraton samt i precision då den körs som
enda moment.
Moment 515.1
Följande dressyrprogram gäller;
Svårighetsgrader i dressyr
”PA” Test PE A i Msv och Svår
Då ”PA” är sammanslaget med J/YD även test J och
YD i Msv
Moment 516.1
B-sträcka
Svårighetsgrader i maraton, 1. FU har 1 km lägre tempo i Lätt B, Lätt A och MSV
Följande tempo gäller;
Moment 516.2
Se tabell i TR V mom 516.2
Svårighetsgrader i maraton, 1.
Följande sträcklängder och
omfattning på hinder gäller:
Moment 517
Se tabell i TR V mom 517
Precisionsbestämmelser,
alla kategorier och klasser
1. Följande tempon,
hinderbredder och
bedömningar gäller i de olika
svårighetsgraderna:
Moment 518.5
”PA” Tillåtet att hälsa med en nick utan att ta tömmarna i
Dressyr – bedömning
en hand
Moment 522.12
”PA” Kusk har rätt att inspektera maratonbanan inklusive
Maraton – sträckor
hinderområden med fyrhjuling, permobil eller liknande i
gångfart. Inga passagerare får åka med
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Moment 534.8 Anmälan

Moment 534.9 Anmälan

”PA” Klasser för parakuskar anordnas i enlighet med
Svenska Ridsportförbundets TR I och TR V. Parakusk i
paraklass ska ha medicinskt kort utfärdad av Svenska
Ridsportförbundet. Parakusk med medicinskt kort får
även delta i ordinarie klasser med sina
hjälpmedel/undantag godkända enligt sin klassificering.
”PA” Alla parakuskar ska i samband med sin anmälan i
TDB meddela arrangören vilka hjälpmedel och undantag
kusken har rätt till. De kuskar som har medicinskt kort ska
även skicka en kopia på kortet. Lista med hjälpmedel
respektive undantag och det medicinska kortet ska även
visas i sekretariatet och för överdomaren. När
överdomaren (alternativt domaren i Lätt B samt Lätt A) är
informerad är det dennes ansvar att se till att kusken blir
korrekt bedömd. Kusk/målsman/ansvarig person ansvarar
för sin klassificering. Kusk som startar utan att vara
klassificerad avstängs från klassen, även om det upptäcks
i efterhand.
” PA ” Undantagen gäller inte generellt utan är kopplat till
varje kusks funktionsvariation. Parakuskar tävlar med sina
tempon etcetera enligt moment 516.
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Moment 534.10 Anmälan
Moment 534.11 Anmälan

Moment 535.1 Klasser

Moment 535.2 Klasser

”PA” I Lätt B får para kusk starta utan medicinskt kort.
”PA” Förståndshandikappade och gravt synskadade
parakuskar får enbart vara med i dressyrmoment och får
ha egen ropare. I övriga moment ska kusken själv kunna
se och komma ihåg banan.
Ekipagen tävlar i klasserna enbet, par, tandem och
fyrspann, i kategorierna ponny och häst. Det finns
dessutom klasser för barn och funktionsnedsatta
För att bilda egen klass krävs minst två ekipage. Vid ett
startande ekipage avgör arrangören själv hur de vill slå
ihop klasserna, exempelvis om de vill slå ihop hästpar
med ponnypar eller hästpar med häst enbet.
Sammanslagning av klasser meddelas i ”Meddelande till
kuskar”. I sammanslagna klasser ska alla ekipage köra
samma dressyrprogram och på sina respektive tempon i
maraton och precision. Avvikelse från reglerna får endast
ske efter godkännande av Svenska Ridsportförbundet
”PA” Arrangörer rekommenderas att arrangera
paraklasser i medelsvår och svår klass.
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