
FINALA CAMPIONAT NATIONAL 

VOLTIJE – 13 – 15 Octombrie 2018 

FINALA  

CAMPIONAT NATIONAL VOLTIJE 

Comitetul de organizare: 

  

Președinte de concurs:                   Prof.Univ.Dr.Ing. Sorin Stanciu 

Vicepreședinte:                                Conf.Univ.Dr.Ing. Ludovic Czister 

Membru:                                            Conf.Dr.Ing. Ioan Huțu 

Director de concurs:                                    Prof. Asoc. Dr.Ing. Flavia Bochiș 

  

Juriul de teren:  

Președinte:                          Nathalie Ralu Iavorovski 

Membri:                                 Vadim Iavorovski 

Ioana Balan 

Secretariat:                           Criemhilda Szeibert 

Olimpia Dan Rusu 

  

Comisia Veterinară:           Ignatescu Dan 

            Chirila Andrea 

Socol Andrei 

  



Programul competiției poate suferi modificări în funcție de numărul de sportivi si cai inscrisi în 

probe, condițiile meteo sau alte aspecte imprevizibile. 

  

PROGRAM 

  

Sambata 13.10.2018 

  

10:00              Deschiderea grajdurilor; 

Prezentarea certificatelor de transport, 

Antrenamente oficiale 

  

14:00              Proba 1         Voltije program impus (obligatoriu) 

• Preșcolari (fete şi băieţi) 

• Școlari I (fete şi băieţi) 

• Școlari II (fete şi băieţi) 

• Copii (fete şi băieţi) 

• Juniori (fete şi băieţi) 

  

16:00              Proba 2         Voltije individual program liber (freestyle) 

• Preșcolari (fete şi băieţi) Criteriu naţional 

• Școlari I (fete şi băieţi) Criteriu naţional 

• Școlari II (fete şi băieţi) Criteriu naţional 

• Copii (fete şi băieţi) Criteriu naţional 

• Juniori (fete şi băieţi) Criteriu naţional 

  

Duminica 14.10.2018 

  

12:00              Work – Shop Voltije (Flavia Bochis) 



Demonstratie probe Voltije 

14:00              Demonstratie Obstacole 

  

Luni 15.10.2018 

  

14:30              Proba 3         Pas-de-Deux                        CAMPIONAT 

  

15:30              Proba 4         Echipe                                   CAMPIONAT 

  

Concursul se desfășoară conform regulamentului FER ediția 2018, publicat în 26.06. 

Pentru participarea la finală, sportivii concurenţi trebuie să se fi clasat la minim o etapă sau cupă, 

în cadrul criteriului, respectiv categoriei, ce urmează a fi disputate. Clasările se fac exclusiv în 

concursurile disputate în ţară. 

Pentru acordarea titlului de campion, este necesară calificarea pentru finală a minim doi 

concurenţi şi realizarea unui punctaj de minim 50%. 

  

  

ASPECTE ORGANIZATORICE 

  

1. Condiții de concurs:  

1. teren concurs: Iarbă                           dimensiuni = 60/80 m 

2. teren încălzire: Iarbă                           dimensiuni = 30/60 m 

3. Înscrieri: 

4. Data limită înscrieri nominale 10.2018 

  

Persoanele care efectuează înscrierile finale și asistă sportivii la încălzire trebuie să se regăsească 

în lista instructorilor sau antrenorilor, actualizată de FER. Acestea răspund de corectitudinea 

declarațiilor de start, fiind persoane responsabile pentru sportivii minori. 



3. Festivitățile de Premiere vor avea loc la încheierea probelor Individual (criteriu national), 

Pas-de-Deux (campionat) şi Echipe (campionat) după cca. 15-30 minute; 

4. Aspecte financiare – fond de premiere 2000 Ron (trofee şi obiecte) 

  

CAZARE CAI / SPORTIVI : 

• Camparea cailor se va face de către CO, în funcție de ordinea solicitărilor. Pe toată durata 

cazării se asigură gratuit paie și fân. 

• CO asigură un total de 5 locuri de campare la boxa. 

• Taxe de start – nu se percep taxe de start sau de cazare. 

• In functie de solicitari se pot pune la dispozitia voltijorilor, gratuit cai ai clubului 

organizator. Solicitarile se primesc pana in data de 1.10.2018. 

• Pentru cazarea gratuita a sportivilor si antrenorilor, sunt asteptate cereri pana in data de 

1.10.2018. 

• Inscrierile nominale se vor trimite pe mail (pana in 7.10.2018), specificand clar, criteriul 

si categoria, la adresa de mai jos. 

Date persoane contact: 

Flavia Bochiș, flavia25cai@gmail.com, tel 0744611321 

  

 

 

mailto:flavia25cai@gmail.com

