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Dressyr för ryttare inom Special Olympics
Ryttare med gällande medicinskt kort
Ponny & häst
Allmänna bestämmelser Tävlingen är öppen för ryttare som har gällande mediciniskt kort, svensk
tävlingslicens och som är svensk medborgare eller sedan minst ett år
stadigvarande bosatt i Sverige. Se TR I, Mom 122.1.
Ryttare ska vara klassad med profil 39 för att få starta i Special
Olympics. Ponny och häst tävlar i samma klass och benämns nedan som
häst.
Special Olympics-medaljer delas ut i valörerna guld, silver och brons.
Övriga deltagare får en medalj i järn.
Nationella spel bedöms av tre domare, vara minst en (huvuddomare)
har genomgått tilläggsutbildning för att döma ryttare med
funktionsnedsättning.
Kvalificering

Kvalifikation gäller under tidsperioden 24 månader, fram till den
ordinarie anmälningstidens utgång.
Ryttaren ska kontinuerligt träna och tävla i dressyr.
Som tävling räknas klubbtävling eller högre.

Klasser

Special Olympics Grad C Test 2 (Skritt)
Special Olympics Grad BI Test 1 (Skritt - Trav)
Special Olympics Grad A Test 2 (Skritt-Trav-Galopp)
Egna och lånade hästar går alltid i separata klasser.
Ryttaren väljer vilket utav skritt-, trav- eller galopp programmen som
ska användas. I anmälan ska det tydligt framgå vilket program ryttaren
avser att rida.

Tidsprogram

Nationella spel rids på elittävling i två omgångar. Tävlingen kan
Arrangeras över en dag.

Startordning

Enligt lottning omgång 1. Till omgång 2 används omvänd startordning enligt
resultatlista från omg. 1.

Antal hästar per ryttare

1 häst per ryttare
OBS: Ryttare som lånar häst rider på olika hästar i omgång 1 och omgång 2.

Resultat

Resultaten från omgång 1 och 2 (oavsett gångartsprogram) läggs ihop och
den ryttare som uppnått högsta resultat (med två decimaler)
procentuellt har vunnit.
Uppnår ryttare samma resultat, vinner ryttaren som uppnått den högsta
procentsatsen (med två decimaler) av ryttarnas lägsta resultat.
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Ska följa anmälan och skickas till arrangören enligt proposition. En kopia
På det medicinska kortet ska lämnas till sekretariatet innan första start.
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