
Concurs de sărituri peste obstacole „ Cupa 

FER obstacole” 10 – 13 MAI 2018 

 

Federația Ecvestră Română, 

 organizează 

Concurs de sărituri peste obstacole „  Cupa FER obstacole” 

10 – 13 MAI 2018 

  

  

                  Comitet de organizare: 

• Președinte de onoare: Simion Muresan 

• Președinte de concurs: Marilena Mladin – Bradisteanu 

    

Director de concurs: Catinas Alin                  tel. 0744 232 707 

Președinte juriu de teren: Iavorovschi Alexandru  Arbitru FEI Level 3 

• Membru juriu de teren: Selistean Claudiu Arbitru FEI Level 2 

• Membru juriu de teren : Soveja Sorin Arbistru FEI Level 2 



• Șef de pistă: Iavorovschi Glad CD FEI Level 2  

• Stewart: Tudor Ciplea  

• Secretariat: Ioana Miulescu 

• Cronometraj electronic: Vatasoiu Gabriel Arbitru National  

• Asistență veterinară: Anca Virgil 0730884842 FEI Treating VET 

• Potcovar: Jakab Norbert 

  

PROGRAM 

          

MIERCURI,        09.05.2018 

19.00           –         Ședința tehnică 

  

JOI,                       10.05.2018 

09.00            1         Călăreți și cai debutanți copii I , amatori I 

h = 90 cm, art. 238.1.1 la cronometru     4 cls – materiale promotionale 

11.00            2        Nivel E, amatori II, cai 5 ani, art. 238.2.1 la cronometru 3 cls 

1000 / NA /  700 

13.00            3        Nivel D, copii II, cai 6 ani, art. 238.2.1 la cronometru  3 cls 

1500 /  800 / 1000 

15:00            4        Nivel C, juniori,cai 7 ani art. 238.2.1 la cronometru  3cls 

2000 / 1000 / 1200 

17:00            5        Nivel B, tineret, art. 238.2.1 la cronometru 2 cls 

3000 / 1500 

  

VINERI,              11.05.2018 

09.00            6        Nivel E (cupa seniori), cai 5 ani, amatori II, art. 245.3 cu baraj inclus 



2000 ron / 700 / materiale promotionale 

11.00            7        Cupa FER copii, 2 manșe + baraj cf. Regulament Cupa FER 

1500 

13.00            8        Nivel C (cupa seniori), cai 7 ani, art. 245.3 cu baraj inclus 

3000 RON / 1200 

15.00            9        Cupa FER tineret, 2 manșe + baraj la crono cf. Regulament Cupa 

FER,          nivel B (cupa seniori), art. 238.2.2 cu baraj 

2500 / 4000 RON 

  

  

SAMBATA,         12.05.2018 

09.00            10      Cai și călăreți debutanți,amatori I, copii I art. 274.5.2 în două faze  4 cls 

materiale promotionale 

11.00            11      Ni vel D (cupa seniori), cai 6 ani, art. 238.1.2 & 245.3 

2000 RON / 1000 RON 

13.00            12      Cupa FER juniori, două manșe + baraj cf. Regulament Cupa 

FER,                          manșa II cai 7 ani, nivel C, art. 238.2.1 

2000 / 1200 

15.00              13       Nivel A (cupa seniori), art. 238.2.1 

5000 RON 

  

  

Duminică,              13.05.2018 



09.00            14       Cai și călăreți debutanțicopii I, amatori I 

art.   238.2.1                                                                                                                                       

                                                                                                      materiale promotionale 

11.00            15        Nivel E, cai 5 ani, amatori II  art. 238.2.1 

1000 / 700  /  materiale promotionale 

13.00            16       Nivel D, cai 6 ani, art. 238.2.1 

1500 / 1000 

15.00            17       Echipe Cupa FER, două manșe cf. Regulament Cupa FER 

6000 RON 

Bonusuri suplimentare : 

Echipe :  Locul 1, 3000 ron, locul 2, 2400 ron, locul 3, 2100 ron          

Seniori : Locul 1, 3000 ron, locul 2, 2500 ron, locul 3, 2000 ron 

  

Taxe participare : 

 Sportivi debutanti, cai debutanti, copii 1, amatori 1 , amatori 2, nivel E – 700 ron 

• Copii 2, cai 6 ani, cai 7 ani, juniori , nivel C , nivel D – 800 ron 

• Tineret , seniori – 900 ron 

Taxele includ inscrierile in proba, fan (un balot/zi) si paie (un balot/zi). 

Cupa FER se acordă astfel: 

1. Copii 

2. Juniori 

3. Tineret 

4. Seniori 

5. Echipa (120cm ) 

• Pentru seniori Individual se iau în calcul următoarele bonusuri, după cum urmează: 

  

E x 1 D x 1 C x 1 B x 1,5 A x 2 



  

CO și Juriul de Teren pot opera modificări orare în functie de numărul participanților în probe. 

Eventualele schimbări vor fi anunțate la ședința tehnică. Ordinea de start (pentru toate probele) 

se poate stabili de către secretariat în consens cu președintele juriului de teren sau prin tragere la 

sorți. 

Ședința tehnică (scop): verificarea documentelor sportivilor și cailor, stabilirea echipelor, 

precizarea participării sportivilor minori la categorie de vârstă sau la nivelul cailor, înscrieri 

definitive, eventuale modificări orare etc. 

 CONDIȚII TEHNICE 

• Concursul se desfășoară în conformitate cu regulamentul FER și FEI în vigoare, 

exceptând nivelele de clasificare a cailor 

• Comitetul de organizare împreună cu reprezentanții Juriului de Teren vor putea opera 

schimbări față de programul de desfășurare a probelor și a articolelor de arbitrare a 

acestora; 

• Teren concurs: nisip, 100 x 40 m; 

• Teren încălzire: nisip, manej acoperit, 51 x 22 m; 

• Încălzirea se va desfășura pe serii de 6-8 călăreți; 

• Boxe puse la dispoziție de organizatori – 130 bucăți; au prioritate caii care iau startul în 

Cupa FER; 

• Călăreții își asumă responsabilitatea vizei medicale; 

• Festivitatea de premiere va avea loc la sfârșitul fiecărei probe. 

• Toti caii vor avea analizele de anemie infectioasa efectuate la IDSA Bucuresti , 

pasapoarte si certificat de transport. 

• Ultima zi de inscrieri : 7 mai 2018 , inclusiv 

• Inscrierile se vor trimite in scris la adresa : contact@salinatrophy.ro si vor contine ; nume 

calaret , nume cal , club , si probele in care iau startul. 

• Primirea cailor in baza : 08.05.2018 ora 12. Eliberarea boxelor se face cel tarziu in data 

de 14 mai ora 11. In afara acestei perioade se va percepe o taxa de 50 RON / cal / zi. Intre 

orele 7:30 – 22 accesul in baza pentru debarcare va fi interzis. Poarta va fi inchisa. 

• Pentru caii inscrisi dar care nu se prezinta in concurs se vor achita taxele aferente 

participarii. 

• Condirii cazare cai : boxe mobile. 

  

Adresa email inscrieri : contact@salinatrophy.ro 

Contact : 0766102000 – Bondor Cristian 
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