
                       

 

 
BUNDGAARD BYG CUP Intermediaire I – Bestemmelser 2020 
 
 
Startberettigede heste og ryttere 
BUNDGAARD BYG A/S Cup Intermediaire I er åben for danske og udenlandske ekvipager, der kan dokumentere en 
opnået pointsum på minimum 60 % ved start i Prix St. Georges ved FEI- eller B-stævner eller 63 % ved start i Prix St. 
Georges ved C-stævner i kvalifikationsperioden. 
Udenlandske ryttere fra ikke-nordiske lande skal løse gæstelicens fra DRF (jf. DRF’s reglement). 
Tilmelding sker iflg. de arrangerende klubbers propositioner 
 
Generelle bestemmelser 
Der trækkes lod om startorden (vilkårlig) i kvalifikationsrundernes og finalens Intermediaire I. Til andendagens 
Intermediare I Kür foregår lodtrækningen i to seedede puljer ud fra placeringerne i kvalifikationsrundernes og finalens 
Intermediaire I. Ved ulige antal er der flest i først halvdel. Denne lodtrækning finder sted umiddelbart efter 
præmieoverrækkelsen for Intermediaire I. 
Der henstilles til stævnearrangøren, at kvalifikationsklassen på andendagen – Intermediaire I Kür – placeres midt på 
dagen. 
 
Præmieoverrækkelse 
Kvalifikationer: Præmieoverrækkelse til hest for nr. 1-3. Øvrige til fods.  
Finale: Sidstplacerede – nr. 4 rider hver en runde i ridehallen på hest, mens 1-3 møder samlet til præmieoverrækkelse 
på hest. 
 
Hvor intet andet er anført, er DRF’s reglement med seneste rettelser gældende. 
Ekvipagerne opnår på ranglisten point for placeringerne i den indledende klasse, men ikke for det samlede resultat. 
 
Indskud:  
Kvalifikationsrunderne: kr. 425,- pr. ekvipage.  
Finalen: kr. 425,- pr. ekvipage.  
Indskud tilfalder den arrangerende klub.  
 
Afvikling 
1. kvalifikationsrunde – Frederiksværk Rideklub uge 18/2020 
2. kvalifikationsrunde – Equitour/Uggerhalne uge 21/2020 
3. kvalifikationsrunde – Danish Derby (Vilhelmsborg) uge 35/2020 
 
Finale – Blue Hors Dressurfestival uge 45/2020 
 
Kvalifikationsrunderne 
BUNDGAARD BYG Cup Intermediaire I 2020 i dressur rides over tre kvalifikationsrunder i Intermediaire I og 
Intermediare I Kür. Ved tilmelding i BUNDGAARD BYG Cup Intermediaire I er rytteren forpligtet til at starte andendagens 
Kürklasse, såfremt man er kvalificeret. Framelding kan kun ske ved gyldig lægeattest eller tro og love-erklæring. 
 
Vinderen af kvalifikationsrunden er den ekvipage, der har den højst sammenlagte procentsum fra hver af de to 



                       

 

Intermediaire I klasser. Står to eller flere ekvipager lige, vinder den ekvipage, der er bedst placeret i Intermediaire I Kür. 
De 15 bedste ekvipager fra førstedagens Intermediaire I går videre til andendagens Intermediaire I Kür. 
 
 
Pointgivning 
1. plads 25 
2. plads 20 
3. plads 15 
4. plads 13 
5. plads 11 
6. plads 9 
7. plads 7 
8. plads 5 
Øvrige 2 
 
 
Dommere 
Dansk Ride Forbunds Dressurudvalg udpeger dommere til både kvalifikationsrunder og finalerunden. 
 
Finalerunden 
Kvalificeret til finalerunden er de 18 ekvipager, der har opnået flest point efter de tre kvalifikationsrunder. Hvis ekvipager 
har lige antal point er det antallet af kvalifikationsrunder der afgør, hvem der kommer med. 
Ved tilmelding til BUNDGAARD BYG Cup Finalen er rytteren forpligtet til at starte andendagens Kürklasse, såfremt man 
er kvalificeret. Framelding kan kun ske ved gyldig lægeattest eller tro og love-erklæring. 
Finalen rides i Intermediaire I og Intermediaire I Kür. Slutkaraktererne omregnes til procent. 
Alle ekvipager går videre til andendagens Intermediaire I kür. 
I finalerundens Intermediaire I Kür må der dog kun startes 1 hest pr. rytter. 
 
Vinder af BUNDGAARD BYG Cup Intermediaire I 2020 er den ekvipage, der har den højst sammenlagte procentsum for 
de to klasser. Hvis to eller flere ekvipager opnår samme procentsum, er vinderen den ekvipage, der er bedst placeret i 
Intermediaire I Kür.  
 
Rytterne skal selv holde sig opdateret med den foreløbige stilling. Man bliver ikke indbudt til finalen, men skal holde øje 
med www.rideforbund.dk. Når sidste kvalifikation er overstået, vil der komme en liste over de ryttere, der er kvalificeret til 
finalen. 
 
Præmier og doteringer, Kvalifikationsstævnerne 
Ved kvalifikationsstævnerne uddeles præmiechecks til de ti ryttere med den samlede højeste procentsum (dog minimum 
60 % i begge konkurrencer) efter Intermediaire I Kür på flg. måde: 
 
Nr. 1 3.000,- 
Nr. 2 2.000,- 
Nr. 3  1.500,- 
Nr. 4  1.000,- 
Nr. 5 til 10    500,- 
 



                       

 

Der uddeles rosetter til de 10 bedst placerede ekvipager i Intermediaire I. 
Der uddeles rosetter, plaketter samt doteringer til de 10 bedst placerede ekvipager i forhold til det samlede resultat af de 
to klasser. 
 
 
Præmier og doteringer, Finalen 
I finalen uddeles præmiechecks til alle ekvipager, der har gennemført begge finalerunder på flg. måde: 
 
Nr. 1                10.000,- 
Nr. 2   8.000,- 
Nr. 3   5.000,- 
Nr. 4   2.500,- 
Nr. 5   1.500,- 
Nr. 6 – 10 1.000,- 
Nr. 11 – 18    500,-  
 
Der uddeles rosetter til de 10 bedst placerede ekvipager i Intermediaire I. 
Der uddeles rosetter, plaketter samt doteringer til alle ekvipager, der redet andendagens Intermediaire I kür.  
Vinderen af finalestævnet modtager et æresdækken. 
Der uddeles ikke præmiechecks efter Intermediaire I. 
 
Der kan udstedes wildcards til finalestævnet. Dansk Ride Forbund skal godkende evt. wildcards. 
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