
 

Anvisningar för FEI Internationella Dressyrtävlingar för Children 
Gäller internationellt från 1 januari 2020, i Sverige från juni 2020 
FEI:s Regler för Dressyrtävlingar gäller alla Internationella Children Dressyrtävlingar förutom vad som 
sägs annorlunda nedan. 

1. Allmänt. 
Childrens dressyrprogram döms med strävan att fokusera på Ryttarens ridskicklighet, användandet 
av hjälper, precisionen i hur rörelserna utförs och harmonin mellan ryttare och häst (utförandet). 

För att uppnå detta, kommer domarna att ha olika roller beroende av var de sitter runt ridbanan. 

Domare på kortsidan kommer att döma de tekniska aspekterna i programmet; utförandet av 
rörelserna, flytet i uppvisningen och domare på långsidan dömer ryttarskickligheten: Ryttarens 
position och sits, effektiviteten i hjälpgivningen, Precision, Allmänt Intryck. 

2. FEI:s Children Program. 

• FEI Children Inledande program A 
• FEI Children Inledande program B 
• FEI Children Lagtävlansprogram 
• FEI Children Mästerskapsprogram 

Nytt i programmen 2020: 

• Förutom förändring av koefficienterna, är programmen för Children Inledande program A, Lag 
och Mästerskapsprogram oförändrade sedan tidigare. 

• Svårighetsgraden i Children Inledande program B är ny och har höjts, efter förslag från Chefs 
d’Equipe under FEI Europamästerskap i Italien. 

• Domarna på långsidan kommer att fylla i ett speciellt Poängprotokoll. 
Childrens Kvalitetsprotokoll – inklusive anvisningar       

Bedömning  Kommentarer Betyg max 10,0 
Ryttarens sits och inverkan.  Sitsen: 
Väl balanserad, elastisk, i mitten av sadeln, 
Fångar upp hästens rörelser. 
Korrekt position av överkropp, armar,  
armbågar, händer, ben och hälar. 

  

Effektiviteten i hjälpgivningen.  
Hjälpernas påverkan på uppvisningen av 
hästen enligt ”Utbildningsskalan”.  
Inverkan av hjälperna för att visa korrekta 
Rörelser/gångarter. Finheten i hjälperna. 
Ryttarens följsamhet 

  

Precision 
Förberedelser för rörelserna 
Exaktheten i utförandet av rörelserna. 
Utförandet av rörelserna vid föreskrivna  
bokstäver. 
Bibehållande av ett korrekt tempo. 

  

Allmänt intryck 
Harmonin i uppvisningen. 
Korrekta, rena gångarter. 
Förmåga att kunna visa hästen på ett  
förtjänstfullt sätt. 

  

Total summa (max 40) 
Summa dividerad med 4 = Slutbetyg 
Slutbetyget ges i % 

  



 
3. Principer för Bedömning av Childrens klasser. 

Tekniska förändringar: 

• Första halten måste separeras i två rörelser för att bättre belöna förberedelserna inför halten 
och framridningen från halten.  

• Speciella rörelser som kräver skicklighet från ryttaren såsom bakdelsvändning har nu 
koefficienten 2. 

• Inridningen i Inledande programmet är i samlad trav och inte i arbetstrav. 
• I Bedömningsprotokollet har vi lagt till Gångarternas renhet/korrekthet och ändrat uttrycket 

”osynliga hjälper” till ”finheten i hjälperna”. 

4. Bedömningssystem av Children klasser. 

Domarnas placering: 

Domarpanel bestående av tre (3) Domare: 

• Domarordförande+ två (2) domare 
• Teknisk bedömning: En (1) domare vid C 
• Kvalititesbedömning: Två (2) domare som tillsammans sitter vid E  

Domarpanel bestående av fem (5) Domare: 

• Domarordförande+ fyra (4) domare 
• Teknisk bedömning: tre (3) domare, en vid C, en vid H och en vid B 
• Kvalitetsbedömning: två (2) domare som sitter tillsammans vid E  

*Detta är den optimala placeringen av domare. Om ridbanan inte tillåter Kvalitetsdomarna att sitta 
vid E, så kan de placeras vid B. 

5.  Poäng. 

• Precis som i andra Dressyrprogram, får decimaler endast användas för Kvalitetspoängen.  
• Avdrag för ”andra fel” skall endast dras av ifrån den/de tekniska poängen. 
• Slutpoängen räknas ihop enligt följande: 

 

Tekniska poäng i % 

Kvalitetspoäng i % 

TOTAL poängsumma i % 
(Teknisk plus Kvalitet dividerat med två) 

Avdrag/poäng för fel 
1:a felridning: 0,5 procent poäng 
2:a felridning: 1.0 procent poäng 
3:e felridning: Uteslutning 

TOTAL SLUTPOÄNG i %:   

6.  Betygsättning 

Teknisk bedömning 

• Domaren eller domarna som dömer den tekniska poängen var för sig, ger en individuell 
poäng. 

• Vid Mästerskap, när tre (3) Domare ger den tekniska poängen, så sammanräknas poängen 
och divideras med 3 för att fastställa den slutliga medelpoängen i %. 



  

Kvalitetsbedömning:  

• De två domarna, som sitter tillsammans vid E, måste diskutera de 4 kriterier och komma till 4 
eniga poäng för sits, hjälper, precision och Allmänt intryck. 

• De 4 poängen adderas och divideras med 4 för att avgöra den totala poängen i %. 

Slutpoäng:  

• Panel om tre (3) domare: 
Den slutliga poängen avgörs genom att addera den tekniska poängen i % (Domare C) och 
kvalitetspoängen i % (poäng vid E) dividerat med 2. 
 

• Panel om fem (5) domare: 
Den slutliga poängen avgörs genom att medelpoängen för den tekniska bedömningen i % 
adderas (medelbetyget av tre (3) domare) med kvalitetspoängen i % (poäng vid E) dividerat 
med 2.  

7.  Lika slutresultat vid CDICh 
Vid lika slutresultat på CDICh tävlingar, placeras ekipagen lika. 

8.  Lika slutresultat vid CDIOs och FEI:s Mästerskap. 

      Individuella Kval: 
Vid lika totalresultat för de tre (3) främst placerade ekipagen, bestäms deras placering enligt:  

• Ekipage med den högsta ”tekniska” poängen rankas högst. 
• Om även dessa poäng är lika, kommer det högsta medianvärdet av poängen av de tre (3) 

tekniska domarna avgöra placeringen. Vänligen referera till artikel 452 och 459 i FEI Dressage 
Rules. 

• Om även denna poäng är lika, kommer ekipagen att dela placering. 

              Lagkval: 

• Ref. till FEI Dressage Rules 
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