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2020-21 

 

 

Hovedsponsor 
 

Brogaarden 

Førstepræmie i finalen: ½ års fodersponsorat med tilknyttet foderkonsulent 
(værdi ca. kr. 8.000) 

Andenpræmie i finalen: gavekort kr. 2.000 
Derudover ærespræmier til alle placerede i kvalifikationsrunder og finalen 

 

 
Bemærk: Der er 12 finalepladser. Finalen afvikles over 2 runder / 2 dage 

 
Formål: 
At fremme dansk paradressur i almindelighed og bredde-/talentarbejdet i særdeleshed. 
 
Hvem kan deltage? 
Rytteren skal være dansk statsborger, eller være bosat i Danmark og have rytterlicens i DRF. 
Rytteren skal være klassificeret som pararytter i grad 1-5, og starte cuppen i den grad de er klassificeret til. 
Rytteren skal have rytterlicens i Dansk Ride Forbund.  
Desuden skal den rideklub, som rytteren starter for, være medlem af Parasport Danmark. De påkrævede 
licenser samt klubbens medlemskab af Parasport Danmark, skal være indløst inden tilmelding til stævne. I 
modsat fald udelukkes rytteren fra start.   
Opdages det først efter ridtet og / eller præmieoverrækkelsen, at rytteren ikke har begge licenser, 
diskvalificeres rytteren, og præmie- / pointfordeling ændres. 
 
OUT-reglerne gælder ikke i Brogaarden Para Cup. Man udelukkes udelukkende på baggrund af nedenstående 
regler. 
 
Cuppen er åben for EKVIPAGER (hest og rytter sammen), som i kvalifikationsperioden (2019-2021) ikke har 
været til start ved et internationalt stævne (herunder NM). 
 
Cuppen er åben for RYTTERE/HESTE (hest/pony), som i kvalifikationsperioden (2019-2021) 

- ikke har været placeret i individuelle konkurrencer ved internationale stævner. Bemærk, at der altid er 
mindst 5 placeringer ved internationale stævner. I klasser (f.eks. ”kür-finaler”), hvor alle får roset, vil 
det være de ekvipager, der på resultatlisten er markeret som værende placeret, der regnes som 
placeret.  

- ikke har vundet medalje ved Nordisk Mesterskab (uanset antal startende i klassen), og  
- ikke har vundet medalje ved DM (dette gælder DM – og ikke U25 DRF-mesterskab), dog iht. DRF’s 

placeringstabel. Det vil sige, at var der: 
o  2-4 startende, er det kun guldvinderen, der er udelukket  



o 5-8 startende, er det guld- og sølvvinderen, der er udelukket 
o mindst 9 startende, er alle 3 medaljevindere udelukket fra deltagelse i cuppen. 

Bemærk, medaljer vundet ved U25 DRF-mesterskab udelukker ikke fra start i cuppen. 
Dette gælder også for reklassificerede ryttere, uanset om de er blevet reklassificeret til en højere eller lavere 
grad. 
 
Bemærk, den klub, du starter for, skal være medlem af Parasport Danmark. 
 
Hjælpemidler 
Klubberne er ikke forpligtede til at stille hjælpemidler som rampe, lift mm til rådighed. Det vil evt kunne fremgå 
af propositionerne, hvis sådanne hjælpemidler er tilgængelige på stævnepladsen. Kontakt stævnearrangøren, 
hvis I vil høre mere om, hvilke hjælpemidler klubben råder over. 
 
Konkurrencer 
Der er i denne sæson 6 kvalifikationsrunder, da cuppen afholdes over ca. halvandet år. 
Tilmelding (herunder eftertilmelding) til kvalifikationsrunderne og finalen skal ske senest 
mandag inden stævnet. Se Generelle Bestemmelser. 
Ved frafald til finalen, kan der dog suppleres op med ryttere fra ”ventelisten” frem til dagen før 
1. finalerunde afvikles – og hvis muligt helt frem til finalens start (se pkt. 19). 
 
Cuppen afvikles i sommerhalvåret 2020-21 (kan afvikles i perioden april 2020-december 2021) 
Brogaarden Para Cup 2020-21 afvikles i flg. programmer: 

- I de 6 kvalifikationsrunder afvikles cuppen over 1 dag. Der rides Novice Program A 2017 (program 
FEI-131, 231, 331, 431 og 531). Der afholdes en ”opvarmningsklasse” som %-klasse i Novice A, 
dagen før cuppen afvikles. 

- I finalen afvikles cuppen over 2 dage. Der rides Novice Program A 2017 første dag og Novice 
Program B 2017 (program FEI-132, 232, 332, 432 og 532) på anden-dagen. Alle ekvipager starter 
begge dage i finalen. Alle ekvipager, der er tilmeldt / står på startlisten i første afd., har ret til at starte 
anden afd., uanset om ekvipagen kommer til start / gennemfører ridtet i første afd. af finalen. 

- Alle klasser er sponsoreret af Brogaarden. I opvarmningsklasser er der roset og ærespræmie fra 
Brogaarden til vinderen.  
 

Cuppen (samt de øvrige klasser) afvikles som %-klasse, hvor ryttere i alle 5 grader starter mod 
hinanden. Placeringer afgøres ud fra ekvipagernes opnåede %-sum. 
Alle klasser afvikles som udgangspunkt som C-klasser. 

 
Datoer for cuppen i 2020-21 kan ses på Facebooksiden for cuppen: ”Brogaarden Paracup” 
 
Fotos 
Det er vigtigt, at alle ryttere stiller op til fotografering – naturligvis reglementeret påklædt. 
Der er rosetter fra Brogaarden til alle startende i de 6 kvalifikationsrunder. Således skal alle startende møde til 
præmieoverrækkelse. 
I finalen møder alle startende til præmieoverrækkelse til fods begge dage. Ved præmieover-rækkelsen efter 
anden runde præsenteres vinderhesten ved hånd iklædt vinderdækkenet. Se pkt. 21 og 22 i nedenstående 
regler. 
Der vil blive taget et fællesfoto med alle ærespræmierne. 
Derudover vil der blive taget fotos med hver enkelt sponsorpræmie. Såfremt en rytter modtager flere 
ærespræmier, vil der blive taget flere fotos (et med hver præmie), så fotos kan sendes til hver enkelt sponsor. 
 
Generelle bestemmelser: 
Tilmelding (herunder eftertilmelding) til kvalifikationsrunderne og finalen skal ske senest  
mandag inden stævnet. Der kan således ikke tilmeldes / efteranmeldes senere end mandag 
inden stævnet. Det er dog herefter tilladt at udskifte hesten / ponyen helt frem til rytterens 
starttid i cuppen. 
Der gives IKKE wildcards og/eller dispensation i hverken kvalifikationsrunder eller finale. 
Man kan ikke ride uden for konkurrence / til bedømmelse i cuppen. 



1. En rytter kan deltage med max. 2 heste i hver kvalifikationsrunde, men må kun deltage på én hest i 
finalen. 

2. En hest må starte med max. 2 ryttere i både kvalifikation og finale iht. Para-reglementet. 
3. Kvalifikationsrunderne bedømmes af 2 dommere (jf. pkt. 52 i Parareglementet). De øvrige klasser ved 

kvalifikationsstævnerne bedømmes af 1 dommer (jf. pkt. 52 i Parareglementet). 
4. Finalen bedømmes af 3 dommere (jf. pkt. 52 i Parareglementet). 
5. Ovennævnte kvalifikationer / udelukkelser gælder for resultater opnået i kvalifikationsperioden, dvs. fra 

1. januar 2019. En ekvipage, der er tilmeldt et af kvalifikationsstævnerne (og kommer til start i denne 
klasse), og som efter tilmeldingsfristens udløb opnår pønaliteter, der udelukker denne ekvipage fra 
start i cuppen, kan i henhold til DRF’s reglement stadig deltage i cuppen resten af året. En ekvipage 
kan ligeledes heller ikke udklasses af cuppen i løbet af turneringen. Eftertilmelder en ekvipage til den 
første runde, hvori ekvipagen deltager i en af kvalifikationsrunderne til cuppen, skal ekvipagen være 
startberettiget på det tidspunkt, hvor ekvipagen eftertilmeldes – jf.  DRF’s reglement. Ovenstående 
gælder kun i klasser, hvor ekvipagen kommer til start. Er ekvipagen tilmeldt / eftertilmeldt men er 
forhindret i at komme til start, regnes kvalifikationer / udelukkelser fra tidspunktet for tilmeldingsfrist / 
eftertilmeldingstidspunkt i den første runde, hvor ekvipagen kommer til start.  

6. Indskud: kvalifikationsrunder: kr. 250,-.  Finalen: kr. 400 (Samlet for begge klasser i finalen. Der 
betales kr. 400,- for start i første finaleklasse. Der betales ikke startgebyr for anden finaleklasse). 
Efteranmeldelse: max. 50% ekstra (kval: 375, finale: 600). Opvarmningsklasser: indskud som 
stævnets øvrige klasser på LA-niveau. 

7. Opstaldning: De arrangerende klubber skal tilbyde mulighed for opstaldning på stævne-pladsen. 
Opstaldning kan tilbydes i teltstald. Arrangøren må max tage 1.200 kr. pr. boks for hele stævnet (op til 
3 dage / 2 overnatninger). Prisen er for tom boks uden strøelse. Pris for spåner: kr. 100 pr. balle. Dvs 
f.eks. 1.400 kr. for en boks med 2 baller spåner. Det kan ikke forventes, at der kan tilbydes dagsplads. 
Det er dog valgfrit for rytterne, om de vil have hestene opstaldet under stævnet. Dette gælder både i 
kvalifikationsrunderne og i finalen. 

8. Der er elektronisk lodtrækning om startordenen (dvs. stævnesystemet tildeler startorden). Dog rider 
Grad 1 først, herefter Grad 2 osv. Grad 5 rider således sidst. 

9. Præmier: 
Dotering: 
Brogaarden Para Cup, kvalifikation: kr. 300-250-200-150- dog udbetales kun dotering til de placerede 
ekvipager i.h.t. DRF’s placeringstabel. Klubben kan give egne rosetter til de placerede / alle startende. 
Opvarmningsklasser: dotering som stævnets øvrige klasser på LA-niveau. Der udbetales kun dotering 
til de placerede ekvipager i.h.t. DRF’s placeringstabel. Klubben giver egne rosetter til de placerede. 
Øvrige præmier: 
Brogaarden Para Cup: ærespræmier fra Brogaarden til de 5 bedst placerede. 
Opvarmningsklasse: præmie fra Brogaarden til vinderen i klassen. 

10. Placeringer: Der er placeringer (inkl. cup-rosetter og præmier fra Brogaarden) til de 5 bedst placerede 
ekvipager i hver kvalifikationsrunde samt alle startende i finalen. 
I finalen er der dotering og præmier (inkl. cup-rosetter og stald-plaquetter) til alle startende. Den 
arrangerende klub giver egne rosetter til alle startende efter 2. runde i finalen. 

11. Kvalifikationsrunderne gennemføres ved minimum 2 startende. Øvrige klasser gennemføres ved 
minimum 1 startende. 

12. En RYTTER skal have deltaget i mindst 2 kvalifikationsrunder (gerne på forskellige heste, se pkt. 16) 
for at kunne kvalificere sig til finalen. Ved ”deltaget i” menes i denne cup, at rytteren skal være tilmeldt 
og være kommet til start eller forsøgt at komme til start. Bliver rytter / hest således syg eller på anden 
måde forhindret i at starte efter ankomst til, eller på vej til stævnepladsen, regnes rytteren som forsøgt 
startet. En rytter kan deltage på forskelle heste i kvalifikationsrunderne. 

13. Ekvipagerne får point i kvalifikationsrunderne ud fra deres placering på følgende måde:  
Nr. 1: 10 point, nr. 2: 9 point, nr. 3: 8 point, nr. 4: 7 point, nr. 5: 6 point, nr. 6: 5 point, 
nr. 7: 4 point, nr. 8: 3 point, nr. 9: 2 point, nr. 10 og øvrige: 1 point. 
Man skal gennemføre programmet for at kunne opnå point i cuppen. Ekvipager, der efter endt 
program diskvalificeres, kan heller ikke opnå point i den pågældende kvalifikations-runde. 

14. Ved ligeplacering til 1.-, 2.-, 3.- 4.- eller 5.-pladsen i kvalifikationsrunderne 
a.  Er den ekvipage, som har opnået højeste %-sum hos klassens overdommer, bedst placeret.  
b. Ved fortsat ligeplacering vil den bedstplacerede ekvipage være den ekvipage, der har opnået 

højest point for karaktererne for samlet indtryk (samlet for alle klassens dommere i hver enkelt 



karaktergruppe), startende nedefra med karakteren for Rytteren (opstilling og indvirkning). Der 
regnes 1 karakter ad gangen. Ved fortsat ligeplacering tages næste karaktergruppe 
(Lydighed) osv. til og med Gangarter. Ved fortsat ligeplacering herefter er ekvipagerne 
ligeplaceret. 

15. Præmieoverrækkelsen foregår til fods. Vinderhesten præsenteres ved hånd iklædt vinderdækkenet. 
16. De 12 ekvipager der, efter de 6 kvalifikationsrunder, har opnået flest point (placerings-point, se pkt. 

13) går videre til finalen. Ved ligeplacering er den ekvipage med højest enkelt-placering bedst placeret 
- dvs. den ekvipage der har opnået den højeste placering i en af kvalifikationsrunderne er bedst 
placeret. Ved fortsat ligeplacering, er den ekvipage med højest %-sum samlet for de 2 
kvalifikationsrunder (ved start i mere end 2 runder, tages de 2 bedste resultater) bedst placeret. Er der 
herefter flere ledige finalepladser, suppleres op med ryttere, der har deltaget i mindst 2 runder i alt på 
forskellige heste. Rytteren skal deltage i finalen på én af de heste, som rytteren har startet i mindst 1 
af kvalifikationsrunderne. En rytter kan således have startet på 12 forskellige heste (jf. pkt. 1) i de 6 
kvalifikationsrunder, og skal blot starte på én af disse heste i finalen. 

17. Efter 6. kvalifikationsrunde offentliggøres listen over de ekvipager, der er kvalificeret til finalen. Listen 
offentliggøres under Pararideudvalget på DRF’s hjemmeside, samt på Pararideudvalgets Facebook-
side. Det er rytternes eget ansvar at undersøge, om de er kvalificerede til finalerne, samt at få meldt til 
finalen.  

18. Ekvipager, der ikke er tilmeldt finalen ved udløb af sidste tilmeldingsfrist til finale-stævnet, slettes af 
listen over startberettigede til finalen. Der suppleres derefter op blandt ryttere på ”venteliste”.  

19. Der suppleres op ved finalerne i tilfælde af frafald. Der suppleres dog kun op ved framelding senest kl. 
18 dagen før første finalerundes afvikling. Den arrangerende klub af finalen KAN dog prøve at 
supplere op helt frem til finaleklassens start. Dette kan medføre en ændring i startrækkefølgen, hvis 
der suppleres op, efter lodtrækningen er foretaget. Ryttere der kommer til start, efter lodtrækningen er 
foretaget, skal ride først i den respektive grad. 

20. Startorden i finalen afgøres som i pkt. 8. Ved supplering i tilfælde af frafald se dog også pkt. 19. 
21. Finalen: Ekvipagernes resultater fra kvalifikationsrunderne nulstilles inden finalen. Cuppen afgøres ud 

fra det samlede resultat over finalens to runder. Ved ligeplacering er ekvipagen med højest %-sum i 
anden runde (Novice B) bedst placeret (samlet for alle klassens dommere). Ved fortsat ligeplacering 
er det ekvipagernes indbyrdes placering efter de 6 kvalifikationsrunder, der afgør resultatet i finalen – 
den ekvipage med flest placeringspoint (se pkt. 13 og 16) samlet efter de 4 kvalifikationsrunder er 
bedst placeret – ved pointlighed er det den gennemsnitlige %-sum efter kvalifikationsrunderne, der er 
afgørende. 

22. Der er rosetoverrækkelse (til fods) for alle startende efter første runde i finalen. Alle får cup-rosetter. 
Vinderhesten er ikke med i denne præmieoverrækkelse. 

23. Der er ingen præmieoverrækkelse for resultatet i anden runde (Novice B). Efter anden runde er der 
præmieoverrækkelse for det samlede resultat af begge runder i finalen. Alle ekvipager, der starter i 
finalen, bliver placeret og skal møde reglementeret påklædt til præmieoverrækkelsen efter anden 
runde. Præmieoverrækkelsen foregår til fods. Vinderhesten præsenteres ved hånd iklædt 
vinderdækkenet. 


