
Campionatului Național de Atelaje cu Doi Cai 

2018 Etapa I Bodoc 

F e d e r a ț i a   E c v e s t r ă   R o m â n ă 

Consiliul Judeţean Covasna 

Consiliul Local al comunei Bodoc 

Organizează în perioada 17 – 20 mai 2018, 

în localitatea Olteni, comuna Bodoc, județul Covasna 

  

Etapa      I.      a 

a  Campionatului Național de Atelaje cu Doi Cai 2018 

C A N            –           2 H 

 

 

 

 

Comitetul de organizare: 

–    Președinte:   Fodor István 

  

Organizator: 

–    Primăria comunei Bodoc, e – mail: bodoc@planet.ro; tel/fax: 0267-353447 

  

Director concurs: Fodor István        tel: 0744 326 083 

Juriul de teren: 

–    președinte       dr. Kelemen Attila 

–    menbru            Nagyalásonyi Gyula 

–    membru:          Kelemen Melinda 

–    membru:          Antal István János 

–    membru:          dr. Anca Bogdan 

  

Secretariatul concursului: 

–   Comisia veterinară: 

–   dr. Kovács István medic veterinar oficial, inspector zonal         tel: 0766296121 

– dr. Muntean Teodor medic veterinar                                        tel: 0721603245 
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Șef de pistă: 

–    Bajkó Tibor tel. 0725 592 800 

  

Steward: 

–    Bajkó Ildikó tel. 0725 592 800 

  

Cronometraj electronic: 

–    Kováts András, tlf.: 00 36 30 244 0903 

  

Potcovar: 

–    Kész József    tlf.: 0729 903 780 

  

În atenţia concurenţilor: 

Ø   Vor fi admiși la concurs numai caii cu pașaport și microcip care au împlinit vârsta de 5 

ani. 

Ø   Toți caii care participă la concurs trebuie fie vaccinați conform protocolului F.E.I. și să 

aibă examenul pentru A.I. la zi. Toate aceste cerințe trebuie să fie trecute în pașaportul 

calului care se predă la sosirea în incinta bazei sportive. 

  

Înscrieri: 

Participanţii sunt invitaţi să facă înscrierile la adresa:  bodoc@planet.ro , fax: 0267-353447 

Termen de trimitere a înscrierilor:  04 mai 2018. 

  

Program: 

–    16. mai 2018. ora 12:00 – sosirea atelajelor: 

–    17. mai 2018. ora 15:00 – şedința tehnică 

–    17. mai 2018. ora 17:00 – vizita medicală a cailor 

–    18. mai 2018. ora 11:00 – proba de dresaj ( TEST 3*B HP2 ) 

–    19. mai 2018. ora 11:00 – proba de maraton 

–    20. mai 2018. ora 12:00 – proba de conuri 

  

Condiții de concurs: 

  

–    arena de dresaj 100 x 40 m. iarbă 

–    teren de încălzire 120 x 60 m. iarbă 

–    cazarea cailor în boxe mobile 3 x 3 m. 

–    parcare pentru camioane prevăzută cu posibilitate de racord la curent electric şi apă. 

  

Aspecte financiare: 

–    taxa de înscriere 150 Ron. / atelaj cu doi cai / concurs 

–    taxa de boxă 70 €. / cal / concurs 

  

Posibilități cazare în zonă: 

  

–    Pensiunea Para din satul Zălan, comuna Bodoc; 
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–    Pensiunea din satul Malnaș băi, comuna Malnaș; 

–    Pensiuni și hotel din mun. Sfântu-Gheorghe 

 
 


