Regler för

Svenskt Mästerskap

År/tidsperiod

2020

Gren

Paradressyr

Öppet för

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 som tävlar både ponny och häst.
Även ponny och häst ska ha gällande svensk licens

Allmänna
bestämmelser

Ponny och häst tävlar i samma klass och benämns nedan som häst.
Ryttare får endast starta i en klass och i den grad som motsvarar gällande nationelleller internationell klassificering. En internationell klassificering gäller alltid över en
nationell klassificering.
Svenska Ridsportförbundets SM medaljer utdelas till de tre främsta ekipagen i
Respektive klass eller sammanslagen klass oavsett antal placerade. Detta förutsatt
att ekipaget har uppnått minst 50,00% av testets maxpoäng. I en klass med tre
startande delas således tre medaljer ut.
SM bedöms av tre domare, vara minst en (huvuddomare) har genomgått
tilläggsutbildning för att döma ryttare med funktionsnedsättning.
Separata regler finns för Nationella spelen i Special Olympics.
Samtliga mästerskapshästar ska vara uppstallade på tävlingsplatsen och får inte
lämna tävlingsplatsen förrän hästen har fullföljt sitt deltagande i SM klasserna.

Kvalificering

Kvalifikation gäller under tidsperioden 24 månader, fram till den ordinarie
anmälningstidens utgång. OBS! Kvalifikation kan ej ske i kür.
Kvalifikation
1) Ekipaget ska ha fått lägst 60 % på nationell/**** tävling för pararyttare i den
svårighetsgrad eller högre som motsvarar ryttarens nationella eller internationella
klassificering. Kvalifikation får även ske i internationell klass.
2) Ekipaget ska ha fått lägst 60 % på lägst lokal tävling/* för icke funktionsnedsatta i
lägst Lätt C.

Tidsprogram och
Dressyrprogram

SM rids på elittävling i två omgångar, kan arrangeras på en dag. Två dagar
rekommenderas, med en omgång per dag.
Svenskt Mästerskap omfattar följande dressyrprogram:
Omgång 1
Grad I
FEI PE Grad I Team Test (2017)
Grad II
FEI PE Grad II Team Test (2017)
Grad III
FEI PE Grad III Team Test (2017)
Grad IV
FEI PE Grad IV Team Test bana 20x60 (2017) eller
FEI PE Grad III Team Test bana 20x40 (2010)*
Grad V
FEI PE Grad V Team Test bana 20x60 m (2017) eller
FEI PE Grad IV Team Test bana 20x40 m (2010) *
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Omgång 2
Grad I
Grad II
Grad III
Grad IV

Grad V

FEI PE Grad I Individual Championship Test (2017)
FEI PE Grad II Individual Championship Test (2017)
FEI PE Grad III Individual Championship Test (2017)
FEI PE Grad IV Individual Championship Test bana
20x60 (2017), eller
FEI PE Grad III Individual Championship Test bana
20x40 m (2010)**
FEI PE Grad V Individual Championship Test bana
20x60 m (2017)
FEI PE Grad IV Individual Championship Test bana
20x40 m (2010) **

* I första hand skall programmet FEI PE Team Test bana 20x60 m (2017) användas.
Om arrangören inte har möjlighet att ha tävling på bana med måtten 20x60 m får
arrangören använda FEI PE Team Test bana 20x40 m (2010).
** I första hand skall programmet FEI PE Individual Championship Test bana 20x60
m (2017) användas. Om arrangören inte har möjlighet att ha tävling på bana med
måtten 20x60 m får arrangören använda FEI PE Individual Championship Test bana
20x40 m (2010).
I vilka program SM för Grad IV och V kommer avgöras skall tydligt framgå av
propositionen.
Om uppvärmningsklass ordnas rekommenderas att dressyrprogrammen för omgång
1 används.
Startordning

Lottning till omgång 1. Till omgång 2 används omvänd startordning enligt
resultatlista från omg. 1.

Antal hästar per
ryttare
Resultat

En häst per ryttare.

Sammanslagning
av klasser

Vid färre än två startande per klass sker sammanslagning enligt följande;
Grad I bildar klass med Grad II.
Grad III slås ihop med Grad II, eller redan sammanslagen Grad I och II.
Grad IV slås ihop med Grad V.
Kan klass inte sammanslås enligt ovan får samtliga grader slås ihop så att en klass
bildas.

Resultaten från omgång 1 och 2 läggs ihop. Den ryttare som uppnått högsta resultat
procentuellt, med två decimaler har vunnit.
Uppnår fler ryttare samma resultat, vinner ryttaren som uppnått den högsta
procentsatsen med två decimaler av ryttarnas lägsta resultat.
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Parabilaga
Godkänd av
Dressyrkommitté
n
Godkänd av
tävlingssektionen
Frågor till
Datum för
publicering
Tvist om regler

Ska följa anmälan och skickas till arrangören enligt proposition. En kopia på det
medicinska kortet ska lämnas till sekretariatet innan första start.
2019-11-04

2019-12-18
SvRFs kansli, Annica Lund 0220-456 26, annica.lund@ridsport.se
2019-12-19
Nationell samordnare dressyr har tolkningsföreträde
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