ETAPA ZONALĂ DE ANDURANTA
HEMEIUS - BACAU
2 – 4 MAI 2014
ORGANIZATORI
Director de concurs:

Ovidiu Olari

Secretar:

Ovidiu Imbrea

Tel. 0725899778

JURIUL DE TEREN
Presedinte:

Nathalie Ralu Iavorovski

Membri:

Dan Gabriel Claudiu
Tudor Ciplea

COMISIA VETERINARA
Presedinte:

Vasile Teanc

Membri:

Cristian Molnar
Dan Ignatescu

MEDIC DE CONCURS

Micela Benea tel. 0744820899

DELEGAT TEHNIC

Nathalie Ralu Iavorovski

POTCOVAR

Vasile Puiu tel. 0748985655

PROGRAM
Vineri, 02.05.2014

16:00 Inspecția veterinara
18:00 Ședința tehnica

Sambata, 03.05.2014

09:00 Start proba 80 km
09:00 Start proba 60 km
18.00 Premierea

Duminica, 04.05.2014

09.00 Start proba 40 km
09:00 Start proba 30 km
14:00 Premierea

CONDITII TEHNICE
Proba de 80 km
80 km cu 2 vet gate in afara de sosire (30/30/20 km) Drum de pamant/balast tasat (95%), asfalt (5%)
Relief variabil (plat, deluros)
Limitare de viteza 16 km/h, pe fiecare faza, timp deplasare + timp recuperare
2 hold-uri de 30 min

Proba de 60 km
60 km cu 1 vet gate in afara de sosire (30/ 30 km) Drum de pamant/balast tasat (95%), asfalt (5%) Relief
variabil (plat, deluros)
Limitare de viteza 16 km/h, pe fiecare faza, timp deplasare + timp recuperare; 1 hold de 30 min

Proba de 40 km
40 km cu 1 vet gate in afara de sosire (20/20 km)
Drum de pamant/balast tasat (95%), asfalt (5%), Relief variabil (plat, deluros)
Limitare de viteza 16 km/h, pe fiecare faza, timp deplasare + timp recuperare; 1 hold de 20 min

Proba de 30 km
30 km cu 1 vet gate in afara de sosire (15/15 km) Drum de pamant/balast tasat (95 %) , asfalt (5%),
Relief variabil (plat, deluros)
Limitare de viteza 15 km/h, pe fiecare faza, numai timp deplasare; 1 hold de 20 min

Frecventa cardiaca: - puls maxim la Vet Gate: 60 bpm in max. 20 min.
-

puls maxim la inspectia finala: 60 bpm in max. 30 min.

Greutate minima: - pentru calaret este de 70 kg ( cu harnașament complet ).
TAXE START: 30 km - 75 lei, 40 km – 100 lei, 60 km – 120 lei, 80 km – 150 lei
CONDITII CAI

boxe acoperite: 50 lei/noapte (fan si rumegus inclus)

PREMII IN BANI: In funcție de bugetul disponibil.

CAZARE OFICIALI:

- Hotel Decebal Bacau, www.hoteldecebal.ro

POSIBILITATI CAZARE CONCURENTI:
- PENSIUNEA ANTIKHAUS com. Hemeius - http://www.antikhaus.ro
- PENSIUNEA CASABLANCA com. Margineni - http://www.pensiuneacasablanca.ro
- PENSIUNEA MARGO com. Hemeius - http://www.pensiunea-margo.ro
- PENSIUNEA LOREDANA com. Hemeius - http://www.pensiunea-loredana.ro

AMPLASARE BAZA: in comuna Hemeius, in cadrul centrului hipic Decebal
https://goo.gl/maps/8HcLG

Inscrierile nominale sunt asteptate pana la data de 25.04.2014 la email av.razvan@gmail.com sau fax:
0234 522721.
Concursul se desfasoara cf Regulamentului National aprobat pentru sezonul competitional 2014
NOTA:
1. Copiii cu virste de 10 – 14 ani vor fi in mod obligatoriu insotiti de un adult - calul
insotitorului se va supune acelorasi reguli ca si calul concurentului!
2. Totii caii participanti vor avea la zi analizele de anemie infecţioasă, vaccinul anticărbunos şi
vaccinul de influenţă ecvină. Aceste date vor fi verificate de medicul de concurs înainte de
descărcarea cailor din mijloacele de transport, în baza paşapoartelor cailor şi a certificatelor de
transport interjudeţean înregistrate la direcţiile sanitar-veterinare competente. În cazul în care
există nereguli la acest control, caii nu vor fi primiţi în bază şi în concurs.
3. Toţi sportivii vor avea asupra lor carnetul de sportiv cu viza valabilă de medicină sortivă sau

adeverinţă medicală eliberată de un doctor de medicină sportivă.

ETAPA ZONALĂ DE ANDURANTĂ

HEMEIUS – BACAU
02 – 04 MAI 2014

FORMULAR INSCRIERE

CALARET
Nr.
crt.
1.

Nume si Prenume

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Perioada:

____ -

Atasez analize Anemie Infectioasa: DA NU
Formularele completate pot fi trimise la:

-

Fax:

0234 522721

-

Email: av.razvan@gmail.com

CAL
Varsta

Nume

Varsta

Distanta

