Federaţia
Ecvestră Română

Regia Natională a Pădurilor
- Romsilva

Clubul Hipic
”Romsilva”

Organizează în zilele de 30 și 31 mai 2015,

la Depozitul de armăsari Dumbrava,
din structura Direcţiei Silvice Neamț
“Cupa Prof. ing. Dumitru DOAGĂ-DIACONESCU”
- Editie jubiliară: ,,Romsilva - 25 de ani de la înfiintare” -

COMITETUL DE ORGANIZARE
Preşedinte onorific:
Preşedinte concurs:
Vicepreşedinte:

Director General R.N.P.-ROMSILVA Adam CRĂCIUNESCU
Director D.C.E.A.C.
Gheorghe DIMA
Director D.S. NEAMȚ
Doru GHERGHEL

Director concurs:

Șef depozit armăsari Dumbrava
Ioan BORȘ
0732.010.513; e-mail: armasari@silvant.ro

JURIUL DE TEREN
Preşedinte:
Membri:

Claudiu SELIȘTEAN
Cornel ERHAN

Secretariat:
Şef pistă:
Medic veterinar:

Camelia BALCANU
Leonte GRADINARU
Lucian VARVARA

Potcovar:

Vasile ADUMITROAEI
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PROGRAM
Sâmbătă, 30 mai
18.00

Ședința tehnică;

19.00

Test copii debutanți;

Duminică, 31 mai
9.00

Proba nr. 1, Nivel F- 0,90m a) Cai debutanti; Sportivi debutanti Amatori;
Copii;- 4 clasamente ; Art.238.1.1- fara baraj.

10.00

Proba nr. 2, Nivel E- si Cai de 5 ani si Copii; - 1m; 3 clasamente;
Art.238.1.2 cu baraj.

11.00

Proba nr. 3, Nivel D - si Cai de 6 ani 1,10 m – Art.238.1.2 cu baraj.

13.00

Proba nr. 4, Nivel C - si Cai de 7 ani 1,20 m –Art.238.2.1 la cronometru
Juriul de teren poate opera în program modificări orare în functie de numărul

participantilor în probe.
Sedinta tehnică ( scop ): înscrieri definitive, verificarea documentelor sportivilor si
cailor, eventuale precizări.

CONDIŢII DE CONCURS
Concursul se desfăsoară în aer liber.
Terenul de concurs: iarbă; dimensiuni100x100 m descoperit;
Terenul de încălzire: nisip; dimensiuni:100x100 m descoperit si nisip.
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CONDIŢII TEHNICE
Concursul se defăsoară conform regulamentului national competitional 2015 ( cu
modificările comunicate anterior primei zile de concurs ), respectiv nivelelor cailor 2015 si
regulamentului de sărituri peste obstacole F.E.I..
Persoanele care efectuează înscrierile finale sunt răspunzătoare de:
 Respectarea nivelului cuplului cal-călăret;
 Respectarea numărului maxim de probe pe zi pentru cal ( maximum două ); cailor
de 4 ani li se permite doar o proba/zi.
 Retragerea unui cuplu cu mai putin de jumătate de oră înaintea începerii probei,
din diverse motive ( altele decât cele medicale sau de fortă majoră ) atrage după
sine plata taxei de înscriere;
 Caii debutanti ( pentru acest concurs ): cai cu vârsta mai mică sau egală cu 4 ani
( împliniti in acest an calendaristic ), cai în primul an de concurs si/ sau cai de
nivel E, care au întrerupt minim 2 ani activitatea competitională.
Festivitatile de premiere vor avea loc după fiecare probă, la circa 10 minute.
“CUPA PROFESOR ING. DUMITRU DOAGA-DIACONESCU”

se va acorda la sfârsitul concursului individuala( doua cupluri la E, doua cupluri la D,
doua cupluri laC. Sunt luate în calcul cele mai bune 4 rezultate.
Ordinea de start va fi stabilită de către secretariat, în consens cu presedintele juriului de
teren ( se va tine cont de concurentii care prezinta mai multi cai în probă). Un sportiv poate
înscrie maxim 3 cai/ probă.

Înscrierile se fac la Depozitul de armasari Dumbrava,
tel./fax :0732010513, 0745566826, 0233787077 ;
Termenul limită pentru înscrieri: vineri, 29 mai 2015.
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ASPECTE FINANCIARE
Total premii:
Taxa HC ( se achită către F.E.R. ):
Taxa boxă:

4000 lei;

50 lei;
50 lei/ zi;

Taxe înscriere
(lei)

Proba
Nr. 1 – Cai debutanți, Sportivi debutanți, Amatori, Copii

Valoare premii

40/ 40/ 40/ 40

1200

50/ 50

900

Nr. 3 – Nivel D si cai de 6 ani

60

600

Nr. 4 – Nivel C si cai de 7 ani

70

900

Nr. 2 – Nivel E si Cai de 5 ani- copii

“CUPA PROFESOR ING. DUMITRU DOAGADIACONESCU”
TOTAL

400
4000

PREMII

Cazarea cailor





Cazarea cailor se face în boxe, în functie de ordinea înscrierilor.
Persoana de contact, pentru cazarea cailor : med. vet Varvara Lucian, 0745630981.
Rezervarea boxelor pentru cai se va face în ordinea înscrierilor, în limita capacitătii
de cazare ( 20 boxe ).
Caii sunt găzduiti începând cu ziua de sambata, 30 mai, până duminică, 31 mai;
cazarea în afara intervalului mentionat va fi taxată cu 60 lei/ zi.

Rezervări cazare delegati





Motel ”Casa Arcasului,
Hotel Trust Doina
Hotel La Cetate,
Pensiunea Aristocratis

tel.0233/790.699
tel.0233/790.270
tel.0233/660.249
tel.0233/791.986
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