Regia Națională a Pădurilor
- ROMSILVA

FEDERAŢIA
ECVESTRĂ ROMÂNĂ

CLUBUL HIPIC
”ROMSILVA”

Organizează în perioada 27 iunie – 29 iunie 2014 la
Herghelia Rădăuţi – Direcţia Silvică Suceava

“CUPA BUCOVINEI - ROMSILVA”
COMITETUL DE ORGANIZARE:
- Preşedinte onorific - Preşedinte concurs - Vicepreşedinte - Membru -

Director general R.N.P. – ROMSILVA
Director D.S.Suceava
Director tehnic D.S.Suceava
Director economic D.S.Suceava

 Director concurs - ing. Cristian Tomniuc ( 0744550263 )
JURIUL DE TEREN:
Preşedinte: Mariana Moisei
Membri:
Anghelache Donescu
Mădălina Henteș
Şef pistă:
Iavorovski Glad Vadim
Cronometraj electronic: Gabi Vătășoiu
Medic veterinar: dr. Rachieru Otilia
Delegat Tehnic: Anghelache Donescu
Comisia de apel: se va constitui la ședința tehnică
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Adam Crăciunescu
Sorin Ciobanu
Valerian Solovăstru
Vasile Rusu

PROGRAM
JOI,

26.06.2014

 ora 19,00 - Şedinţa tehnică
VINERI,
 ora 10,00
 ora 12,00
 ora 16,00
 ora 17,00
 ora 18,00
SÂMBĂTĂ,
 ora 10,00
 ora 12,00





ora 13,00
ora 14,00
ora 16.00
ora 19,30

DUMINICĂ,
 ora 10,00
 ora 11,30
 ora 13,00
 ora 14,00

27.06.2014
Proba 1. NIVEL F - Cai tineri (un clasament), Juniori debutanţi și copii (un
clasament); art.274.5.2. (80/90 cm)
Proba 2. NIVEL E și amatori (un clasament), Cai de 5 ani (un clasament);
art.274.5.2. (90/100cm);
Proba 3. NIVEL C si cai de 7 ani ( două clasamente); art. 274.5.2.
Proba 4. Juniori 18 ani (1,15/1,20m); art. 274.5.2.
Proba 5. NIVEL D (un clasament); Cai 6 ani (un clasament); art.238.1.2.
(calificativa pt. proba nr.8)
28.06.2014
Proba 6. NIVEL F - Cai tineri (un clasament), juniori debutanţi şi
copii (un clasament); art.238.1.1.
Proba 7. NIVEL E, Cai de 5 ani şi amatori ( 3 clasamente ); art.238.1.2.
(calificative pentru proba nr. 8, după sportivii calificați din proba nr.5)
Festivitatea de deschidere oficiala;
Proba 8. NIVEL D; proba în oglindă; art. 272;
Proba 9. NIVEL C și Cai 7 ani ( 2 clasamente) art.238.2.2;
Proba 10. NIVEL B; art.238.2.2
29.06.2014
Proba 11. NIVEL E (open – taxa start – 50 lei) Cai tineri, copii,
amatori; art.238.1.2;
Proba 12. NIVEL D (stafeta de 2 calareti); art. 268.5;
Proba 13. NIVEL C și Cai de 7 ani (120 cm) ; art. 238.1.2;
Proba 14. Obstacole in linie (forta progresiva); art.262.4.
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*Pentru Proba nr. 8 – Se califica sportivii din probele nr. 5 si nr. 7 (total sportivi 8 sau 16;
au prioritate sportivii care au terminat proba nr. 5, apoi cei din proba nr. 7- in functie de
rezultate).
JURIUL DE TEREN POATE OPERA MODIFICĂRI ORARE ÎN FUNCŢIE DE
NUMĂRUL PARTICIPANŢILOR ÎN PROBE, CONDITII METEO NEFAVORABILE,
INCIDENTE IMPREVIZIBILE.
CONDIŢII TEHNICE
Concursul se desfăşoară conform regulamentului naţional competiţional 2014 (cu
modificările comunicate anterior primei zile de concurs) şi regulamentul de sărituri peste
obstacole al F.E.I..
Persoanele care efectuează înscrierile finale sunt răspunzătoare de :
 respectarea nivelului cuplului ;
 respectarea numărului maxim de probe / zi pentru ca ( max.2 );
 respectarea înscrierii unui cal în două nivele alăturate și cu posibilitate de promovare în al
treilea nivel;
 respectarea regulamentului de către sportivii minori (sunt persoane responsabile
pentru acestia);
 retragerea unui cuplu cu mai puţin de jumătate de oră înaintea începerii probei, din
diverse motive ( altele decât cele medicale sau de forţă majoră ) atrage plata taxei de
înscriere;
 Cai tineri ( la acest concurs ) : cai cu vârsta mai mică sau egală cu 4 ani
( împliniţi în acest an calendaristic ) şi caii în primul an de concurs.
Pentru fiecare categorie (nivel al calului) s-au prevăzut două probe : una oficială
( care se ia în considerare pentru calificarea în finală ) şi una opţională (de lucru ,
pentru spectacol ). Clasamentele se fac separat (asa după cum reiese din tabelul de taxe și
premii).
Condiţiile de arbitrare ale probelor sunt cele prevăzute în regulamentul competiţional
2014 precum şi cele menţionate în acest program ( probele opţionale ).
Festivitățile de premiere vor avea loc după fiecare probă ( la cca.10 min ).
Ordinea de start va fi stabilită de către secretariat în consens cu preşedintele juriului de
teren (metoda - rotatie).
CUPA BUCOVINEI – ROMSILVA - individual: un sportiv poate prezenta câte 2 cai la
probele oficiale : Cai de 5 ani (proba nr. 2), Nivel B (proba nr. 10) şi Nivel C (proba nr.13).
Se acordă puncte bonus (coeficient 1) conform regulamentului cupelor . Se iau în calcul
cele mai bune 4 rezultate din totalul maximum posibil ( 6 ).
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Şedinţa tehnică ( scop ) : înscrieri definitive , nominalizarea cuplurilor pentru CUPA
BUCOVINEI – ROMSILVA (individual), verificarea documentelor sportivilor şi cailor ;
eventuale precizări .
ASPECTE FINANCIARE
TOTAL PREMII = 25.000 LEI;
TAXĂ BOXE = 60 LEI /ZI;
BOXE DISPONIBILE = 40;
Nr. Probă
Taxa participare
Valoare premii
1. Cai tineri; juniori debutanţi si copii
20/20
800 / 800
2. Nivel E si amatori; Cai de 5 ani
25/25
850 / 900
3. Nivel C; Cai de 7 ani
35/35
1100 / 1100
4. Juniori 18 ani
25
900
5. Nivel D; Cai de 6 ani
25/25
850 / 850
6. Cai tineri; Juniori debutanţi și copii
20/20
800 / 800
7. Nivel E; Cai de 5 ani; Amatori
25/25/25
850 / 850 / 850
8. Nivel D (proba în oglindă)
40
1400
9. Nivel C; Cai de 7 ani
30/30
1000 /1000
10.Nivel B
80
2400
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.Nivel D (stafeta)
40
1400
13.Nivel C si Cai de 7 ani
35
1100
14.Obstacole în linie
40
1400
_________________________________________________________________________________________
TOTAL : 14 probe
22.000 lei

Cupa Bucovina – Romsilva la individual (3 locuri)

3.000 lei

Cazarea cai:

 Cazarea cailor se face în funcție de ordinea înscrierilor la nivelul a 40 locuri de
cazare in boxe;
 Pentru cazarea cailor – persoana de contact: Moroșan Ionel – 0751903936;
 Rezervarea boxelor pentru cai se va face in ordinea solicitărilor.
REZERVĂRI – CAZARE
-

Hotel „GERALD„ – Rădăuţi ( 4 stele ) – 0230100650
Pensiunea “MONTE CARLO” – Rădăuţi - mobil :0744543305, tel : 0230567080
Hotel „FAST„ – Rădăuţi ( 3 stele ) – 0230560060
Popas turistic „BUCOVINA” – Suceviţa ( 3 stele ) – 0230417000
Hanul „MĂRIOAREI „ – Suceviţa ( 2 stele ) – 0230417017
Pensiunea “FLUTUR “– Radauti ( 3 stele ) – 0744847440
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