
 

organizează în perioada 13 – 14.05.2017, 

la Herghelia Jegălia, din structura 

DIRECȚIEI DE CREȘTERE, EXPLOATARE ȘI 

AMELIORARE A CABALINELOR 

“CUPA CARNAVAL” 

  

COMITETUL DE ORGANIZARE 

  

Preşedinte onorific:      Director General R.N.P.-ROMSILVA  Dragoș Ciprian PAHONȚU 

Preşedinte concurs:                                                             Director  D.C.E.A.C. R.N.P.– 

ROMSILVA                                                               Gheorghe DIMA 

  

  

Director concurs:          Ioan OPRIAN 

0723178375; e-mail: jegalia@calarasi.rosilva.ro 

  

JURIUL DE TEREN 

  

Preşedinte:                    Mariana MOISEI- arbitru international, maestru al sportului 

Membru:           Mădălina HENTEȘ- arbitru international 

  

Invitat de onoare:          Anghelache DONESCU- maestru emerit al sportului ( 

Medaliat la Olimpiada de la Moscova 1980 – in proba de dresaj-unde a evoluat 

cu un cal provenit din Herghelia Jegalia ) 

mailto:jegalia@calarasi.rosilva.ro


  

Şef pistă:                       Andrei COSTEA – maestru al sportului 

Secretariat:                    Mădălina HENTEȘ- arbitru international Medic 

veterinar:          Otilia Teodora RACHIERU 

  

Cronometraj:                 Gabriel VĂTĂȘOIU 

  

Potcovar:                       Vasile CHIOVEANU 

  

PROGRAM 

  

Sâmbătă, 13 mai 

  

  

08.30                          Ședința tehnică; 

10.00                          Proba nr. 1, Nivel F ( 0,80 m ) – Cai debutanți ; Sportivi debutanți ; 

Amatori 1; Copii 1– (4 clasamente); Art.238.1.1 (fara baraj) 

12.00                          Proba nr. 2, Nivel E ; Cai de 5 ani (1m); Copii -2 (3 clasamente 

);Art.238.1.2 

15.00                          Proba nr. 3, Nivel D ; Juniori 16 Ani (2 clasamente) ( 1,10 m ) – Art. 

238.1.2; 

17.00                          Proba nr. 4, Nivel C (1,20 m ) – Art. 238.2.1. (la cronometru) 

  

  

  



Duminică, 14 mai 

  

  

10.00                          Proba nr. 5   a) Cai debutanți; Sportivi debutanți, Copii1, Amatori 1 -

0,90m (4 clasamente); 

238. b) Amatori 2; Copii 2 (1m) ( 2 clasamente ); Art. 238.1.1cu un baraj fără 

cronometru. 

12.00                          Proba nr. 6, Nivel E (1 m ) – Art. 274.5.2 (2 faze) 

15.00                          Proba nr. 7, Nivel D ( ștafetă de 2 călăreți ) – Art. 268.2-releu normal; 

• Proba nr. 8, Nivel C ; Cai de 7 ani ( 1,20 m ); 2cls. – Art. 238.1.2 (cu baraj) 

  

  

Juriul de teren poate opera în program modificări orare în funcție de numărul 

participanților în probe. 

  

Ședința tehnică ( scop ): înscrieri definitive, nominalizarea cuplurilor pentru ”Cupa 

Carnaval” – echipe, verificarea documentelor sportivilor și cailor, eventuale precizări. 

  

CONDIŢII DE CONCURS 

  

Concursul se desfășoară în aer liber. 

Terenul de concurs: iarbă; dimensiuni: 60 x 60 m; descoperit; Terenul de încălzire: iarbă; 

dimensiuni: 60 x 40 m; descoperit; 

  

  



CONDIŢII TEHNICE 

  

Concursul se defășoară conform regulamentului național competițional 2017 (  cu 

modificările comunicate anterior primei zile de concurs ), respectiv nivelelor cailor 2017 și 

regulamentului de sărituri peste obstacole F.E.I.. 

Persoanele care efectuează înscrierile finale sunt răspunzătoare de: 

• Respectarea nivelului cuplului cal-călăreț; 

• Respectarea numărului maxim de probe pe zi pentru cal ( maximum două ); cailor 

de 4 ani li se permite doar o proba/zi. 

• Retragerea unui cuplu cu mai puțin de jumătate de oră înaintea începerii probei, 

din diverse motive ( altele decât cele medicale sau de forță majoră ) atrage după sine 

plata taxei de înscriere; 

• Caii debutanți ( pentru acest concurs ): cai cu vârsta mai mică sau egală cu 4 ani ( 

împliniți in acest an calendaristic ), cai în primul an de concurs și/ sau cai de nivel E, 

care au întrerupt minim 2 ani activitatea competițională. 

  

Festivitățile de premiere vor avea loc după fiecare probă, la circa 10 minute. Cupa 

”Carnaval” se va acorda la sfârșitul concursului. 

Ordinea de start va fi stabilită de către secretariat, în consens cu președintele juriului de 

teren ( se va tine cont de concurenții care prezinta mai multi cai în probă). Un sportiv poate 

înscrie maxim 4 cai/ probă (indiferent de numarul clasamentelor). 

  

”Cupa Carnaval” – echipe: o echipă poate fi compusă din câte 2 cupluri în proba de Nivel D 

( Proba nr. 3 ) si Nivel E (Proba nr. 6 ) și un cuplu în proba de Nivel C ( Proba nr. 8 ). Sunt 

luate în calcul cele mai bune 4 rezultate din maximum posibil ( 5 ). În caz de egalitate de 

puncte bonus, contează clasamentul în proba superioara. Punctele bonus se atribuie 

conform regulamentelor de cupa; toate probele au coeficient 1. 

  

CONDIŢII SANITARE-VETERINARE 

  



• Fiecare cal trebuie să prezinte dovada imunizării de bază împotriva influenzei 

calului, conform Regulamentului FEI aflat în vigoare (ultima administrare nu mai 

demult de șase luni plus 21 zile, nu mai recentă de șapte zile). Nici un vaccin nu 

poate să aibă vechime mai mică de 10 zile de la data 

• Testul COGGINS pentru A.I. la zi, rezultat negativ nu mai vechi de trei 

• La sosire concurentul trebuie să prezinte Certificatul sanitar veterinar de sănătate 

pentru circulația ecvinelor pe teritoriul României eliberat de un medic veterinar 

concesionar al unei circumscripții, paşaportul calului cu toate acţiunile sanitare-

veterinare la zi şi legitimaţiile FER (pentru concurenţii din România). 

  

CONDIŢII DE PARTICIPARE 

  

Se pot prezenta la start numai concurenţii care au toate vizele la zi de la FER şi viza 

medicală din partea policlinicii sportive. 

  

ASIGURĂRI 

  

Organizatorii nu garantează pentru eventualele accidente sau alte daune în care ar fi 

implicaţi concurenţii, cabalinele sau o  terţă persoană. 

  

  

Înscrierile se fac la Herghelia Jegălia, tel./fax : 0242 311 099, Ing. Ioan Oprian, șef 

herghelie, mobil: 0723 178 375. 

  

Termenul limită pentru înscrieri: vineri, 5 mai 2017. 

  

  

ASPECTE FINANCIARE 



  

Total premii: 12.400 lei + premii din taxe 

Taxa HC ( se achită către F.E.R. ):                                                                      50 lei Taxa 

boxă:                                                                      50 lei/ zi; 

Taxă stănoagă:                                            25 lei/ zi; 

Furaje:                                                           fan =  0.5 lei/ kg   ovaz = 0.8 lei/kg 

  

Proba 

Taxe înscriere 

(lei) 

Valoare premii (lei) (grila nr. 

2 

din Reg. FER- loc I=30%, 

etc.) 

Nr. 1 – Cai debutanți,Sportivi 

debutanți,Amatori1,Copii1 
40/ 40/ 40/ 40 

din taxe/din taxe/din taxe/ 

obiecte(500) 

Nr. 2 – Nivel E/ Cai de 5 ani /Copii 2 50/ 50/40 1000/ din taxe/ obiecte (600) 

Nr. 3 – Nivel D, Juniori 16 ani 60/ 50 1.200/ 700 

Nr. 4 – Nivel C 70 1.400 

Nr. 5a – Cai debutanți; Sportivi 

debutanți,Copii 1, Amatori1 

Nr. 5b – Amatori 2; Copii 2 

40/ 40/40/40 

40/ 40 

800/ din taxe/ obiecte(500)/din 

taxe Din taxe/ obiecte (600) 

Nr. 6 – Nivel E 50 1.000 

Nr. 7 – Nivel D ( ștafetă de 2 călăreți ) 65/ ștafetă 1.300 

Nr. 8 – Nivel C , Cai de 7 ani 70/ 70 1.400/ din taxe 

”Cupa Carnaval” – echipe   1.400 (700; 400; 300) 

  

*           Alte premii oferite de sponsorii evenimentului vor fi anunțate la ședința tehnică. 

** Sumele adunate din taxe se împart în totalitate concurenților aflați în fruntea 

clasamentului, conform regulamentului. Pentru probele prevazute cu premii in obiecte, se 

va aplica acelasi principiu doar ca sumele vor fi utilizate la achizitionarea de obiecte 

specifice. 

  



Cazarea cailor 

• Cazarea cailor se face în boxe, 30 locuri în grajdul de pensiune,14 locuri în grajdul 

de pepinieri în funcție de ordinea înscrierilor. 

  

• Persoana de contact, pentru cazarea cailor: Ing. Ioan Oprian, 0723 178 

• Rezervarea boxelor pentru cai se va face în ordinea înscrierilor, în limita capacității 

de cazare ( 44 boxe ). 

• Caii sunt găzduiți începând cu ziua de vineri, 12 mai, până duminică, 15 mai; 

cazarea în afara intervalului menționat va fi taxată cu 60 lei/ 

  

Rezervări cazare delegați 

  

• Motel ”La Popescu”, Fetești, : 2722 558 213, 

• Hotel ”Select”, Slobozia, : 0243 231 822, 

• Hotel Aldis, Drajna, : 0744 385 772, 

• Hotel ,,La doi Colonei”, Fetesti : 0735 788 278. 

 


