
 

 

Paradressur Cup 2021  

STATUTTER:  

Paradressur Cup er en landsdekkende cup i paradressur for 

lisensierte pararyttere i Norge.  

MÅL:  

Rekruttere flere pararyttere til sporten eller til å delta i 

konkurranser.  

 
DELTAGERE:   

Alle klassifiserte pararyttere kan delta. Dette gjelder alle grader 

dvs. fra grad I til grad V.  

 
KVALIFISERING:  

Kvalifisering ihht. KR i forhold til stevnenivå (D-, L- eller E-

stevne). For øvrig ingen kvalifiseringskrav for deltakelse i 

cupen. 

 

Ekvipasjer som har startet individuelt NM-D eller HM-D (uansett 

alders- /klassenivå) i løpet av inneværende eller foregående år, 

kan ikke delta i Cupen.  

 
 



 

 

GJENNOMFØRING AV CUPEN:   
Cupklasser arrangeres som PARA nivåklasser på dressurstevner 
i ulike regioner og på ulike stevnenivåer. For å være en godkjent 
kvalifiseringsklasse i cupen så må PARA-nivåklassen være satt 
opp i stevneinvitasjonen, og bedømmes av godkjente dommere 
ihht KR. 
 
 
DOMMERE:   

Det er minst en dommer i klassen.  

I finalen skal det være minimum to dommere.  

 

RESULTATBEREGNING:   

Etter 5 klasser kvalifiserer de 10 ekvipasjene med høyest 

sammenlagt prosent til en finaleklasse ved et utvalgt stevne.  

Alle ekvipasjene starter på null i finale klassen, vinneren av 

finaleklassen vinner cupen.  

Dersom det er samme prosentresultat på flere ryttere i finalen 

vinner den med høyest karakterer på det allmenne inntrykk, 

dersom det fortsatt er samme resultat vinner rytteren med 

høyest prosentresultat før siste klasse av de to med lik prosent.  

Finalen kan gjennomføres på D.- L.- eller E.- stevne. 

Finaleklassen vil foregå på sør- eller østlandet. Arrangørsted for 

finalen fastsettes innen utgangen av August 2021.  

Den vil foregå i Oktober/ November. 

  



 

 

PREMIERING:  

Foregår etter finaleklassen.  

Alle premier sponses av Sportsutvalget PARA.  

 

Alle deltakere i finalen får utdelt deltager- sløyfe.  

Vinner får vinnerdekken og Pokal.  

 

 

 

Nr. 1 i finalen vinner 10.000 kr.  

Nr. 2 i finalen vinner 5.000 kr.  

Nr. 3 i finalen vinner 2.500 kr.  

 

Dersom antall finaledeltakere er færre enn 6, så reduseres 

premiepengene med 50%.  


