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REGIA NAȚIONALĂ                       DIRECȚIA DE CREȘTERE                            FEDERAŢIA                                     CLUBUL HIPIC   
   A PĂDURILOR                       EXPLOATARE ȘI AMELIORARE                ECVESTRĂ ROMÂNĂ                               ”ROMSILVA”      

ROMSILVA                                        A CABALINELOR  

  

    

organizează în perioada 30 August – 2 Septembrie 2018  
  

la Depozitul de Armăsari Târgu Mures din structura 

DIRECȚIEI DE CREȘTERE, EXPLOATARE ȘI  

AMELIORARE A CABALINELOR  

„FINALA CAMPIONATULUI NATIONAL DE ATELAJE CU 2 CAI”  
   

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:   Sef Depozit Armasari 

                                        Marin CHIOREAN 

                                    Tel: 0741 995 956; e-mail: hmadalina@gmail.com 

 

 JURIUL DE TEREN  

   

Preşedinte:    Dr. Attila KELEMEN   

Membri:         Melinda KELEMEN  

  Ing. István ANTAL  

  Ing. Alexandru IAVOROVSKI    

                      Dr. Anca BOGDAN    

Șef pistă:     Tibor BAJKÓ  

Steward:        Ildikó BAJKÓ  

Secretariat:    Mădălina HENTES   

Cronometraj:  Pál ÚJHÁZI  

mailto:hmadalina@gmail.com
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Președintele comisiei veterinare:  medic veterinar oficial FER, Dr. Otilia RACHIERU DVM, PhD,      

medic primar veterinar  

Potcovar:      Kovaci Marton  

  

PROGRAM   

JOI, 30.08.2018  

  

12.00   Sosirea participanţilor – Controlul actelor  

15.00   Ședința tehnică  

  Are ca scop înscrieri definitive, verificarea documentelor sportivilor și cailor, eventuale 

precizări  

16.30   Control sanitar – veterinar  

  Are ca scop, pe lângă verificarea stării de sănătate a cabalinelor, identificarea acestora 

după dangale, microcipuri şi diagramele din paşapoarte şi legitimaţii F.E.R.  

   

VINERI, 31.08.2018  

  

11.00   Proba  A: Prezentare şi Dresaj   

18.00   Recunoaşterea traseului de maraton  

   

SÂMBĂTĂ, 1.09.2018  

  

11.00   Proba B: Maraton  

 

     

DUMINICĂ, 2.09.2018  

  

11.00   Proba C: Obstacole,  

13.00   Premierea probelor de prezentare, dresaj, maraton, conuri şi compusă.  

  

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

participanților în probe.  

  

CONDIŢII DE CONCURS  

  

Concursul se desfășoară în aer liber.   

Terenul de dresaj:                                             100 x 40 m teren înierbat      

Terenul de obstacole conuri:                             120 x 70 m teren înierbat  

Terenul de încălzire:                                           

  

CONDIŢII  TEHNICE  

  

100 x 100 m teren înierbat  

Concursul se desfășoară conform regulamentelor competiționale aflate în vigoare în 2018:  
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Statutul F.E.I. ediţia 23 cu modificări din 29 aprilie 

2015 (https://inside.fei.org/fei/regulations/general-

rules)  Regulament veterinar F.E.I. ediţia 14 – 1 

ianuarie 2018   

(https://inside.fei.org/fei/regulations/veterinary)   

Regulamentul probelor de atelaje F.E.I. ediţia 11 – 1 ianuarie 2014 

(https://inside.fei.org/fei/regulations/driving)   

Directivele de organizare a Campionatului Naţional de Atelaje 2010  

F.E.R. - Comisia de atelaje – 17 ianuarie 2008 precum şi toate 

modificările oficiale din partea F.E.I..  

  

PROBE DE CONCURS  

  

Proba de prezentare  

Proba A:  Dresaj: Regulament F.E.I. art. 929-938, 2 cai – progresia  F.E.I. Nr. 9, 11  

Proba B:  Maraton: Regulament F.E.I. art. 939 – 949  

Proba C:  Obstacole cu conuri: Regulament F.E.I. art. 950 – 958  

  

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 multe atelaje în probă). Clasamentul se va 

face pentru fiecare atelaj.  

  

Retragerea unui atelaj 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.  

  

Festivitățile de premiere vor avea loc conform programului.  

  

Se vor acorda diplome și cupe câștigătorilor primelor trei locuri la probele prezentare, dresaj, 

maraton și conuri și premii în bani, diplome și cupe câștigătorilor primelor cinci locuri la proba 

compusă.  

  

Contestaţii: Taxa de contestaţie este de  500 Lei (se plăteşte la F.E.R.).  

  

CONDIŢII SANITARE-VETERINARE   

Fiecare cal trebuie să prezinte următoarele:  

Dovada imunizării de bază împotriva influenței calului și rapeluri ulterioare după caz, 

conform Regulamentului FEI aflat în vigoare (ultima administrare nu mai demult de șase luni 

plus 21 zile, nu mai recentă de șapte zile) și vaccinarea obligatorie împotriva antraxului.   

Nici un vaccin nu poate să aibă vechime mai mică de 10 zile de la data concursului.  

Testul COGGINS pentru Anemie Infecțioasă Ecvină la zi, rezultat negativ nu mai vechi 

de trei luni.  

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

circulația ecvinelor pe teritoriul României eliberat de un medic veterinar și paşaportul calului cu 

toate acţiunile sanitare-veterinare la zi.  

https://inside.fei.org/fei/regulations/general-rules
https://inside.fei.org/fei/regulations/general-rules
https://inside.fei.org/fei/regulations/general-rules
https://inside.fei.org/fei/regulations/general-rules
https://inside.fei.org/fei/regulations/general-rules
https://inside.fei.org/fei/regulations/general-rules
https://inside.fei.org/fei/regulations/veterinary
https://inside.fei.org/fei/regulations/veterinary
https://inside.fei.org/fei/regulations/veterinary
https://inside.fei.org/fei/regulations/driving
https://inside.fei.org/fei/regulations/driving
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CONDIŢII DE PARTICIPARE  

La concurs participă următoarele categorii de atelaje:  

   

1. Atelaje pentru 2 cai  (CAN-2)   

2. Atelaje pentru 2 Ponei (CAN-P) 

  

Se pot prezenta la start numai concurenţii care au:  

1. Toate vizele FER la zi   

2. Viza medicală din partea policlinicii sportive  

3. Taxa de înscriere și participare achitată până la momentul organizării Ședinței 

Tehnice. Plata se poate face la caseria Depozitului de Armasari sau in contul 

deschis la Banca BRD – GSG, Tg Mures, IBAN RO39BRDE270SV17402382700 

cu mentiunea numelui concurentului și numărul atelajelor pentru care s-au plătit 

banii.  

  

ASIGURĂRI  

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

concurenţii, cabalinele sau o terţă persoană.  

  

ASPECTE FINANCIARE  

Total premii: 3.800 lei (din fonduri proprii ale  R.N.P. ROMSILVA - D.C.E.A.C.)  

Taxa unică de participare pentru probele de atelaje (taxa de start): 200 lei/ atelaj 

Taxe cazare cai: - la boxă 50 lei / boxă / zi,  

- Taxa extraperioada (in afara intervalului 29.08-02.09.2018) – 60 lei /zi  

Pentru caii din gestiunea subunităților D.C.E.A.C. – R.N.P, - Romsilva nu se vor achita taxa de 

start și taxa de cazare a cailor.  

PROBA  Locul I  Locul II  Locul III  Locul IV  Locul V  
Total 

categorie  

Proba de prezentare  
Diplomă 

și cupă  
Diplomă 

și cupă  
Diplomă 

și cupă  
-  -  -  

Proba de dresaj  Diplomă 

și cupă  
Diplomă 

și cupă  
Diplomă 

și cupă  
-  -  -  

Proba de maraton  Diplomă 

și cupă  
Diplomă 

și cupă  
Diplomă 

și cupă  
-  -  -  

Proba de conuri  Diplomă 

și cupă  
Diplomă 

și cupă  
Diplomă 

și cupă  
-  -  -  

Proba compusă  Diplomă, 
cupă și  

1200 lei  

Diplomă, 
cupă și  
1000 lei  

Diplomă, 
cupă și  
800 lei  

Diplomă, 
cupă și   
500 lei  

Diplomă, 
cupă și   
300 lei  

3800 lei  

Total  1200 lei  1000 lei  800 lei  500 lei  300 lei  3800 lei  

  

CAZAREA CAILOR   

Cazarea cailor se face în boxe (50 boxe disponibile) și la stănoagă. 

Rezervarea spațiilor de cazare pentru cai se va face în ordinea înscrierilor, în limita capacității 

de cazare.  
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Spațiile de cazare a cailor stau la dispoziţia concurenţilor începând cu data de 29.08.2018 orele 

12.00 până la data de 02.09.2018, orele 18.00.  

   

TERMEN DE ÎNSCRIERE:                                20 august 2018  

  

ADRESA PENTRU ÎNSCRIERE:      

e-mail: hmadalina@gmail.com  

  


