ETAPA DE ANDURANTĂ PENTRU
CALIFICARE

Herghelia MANGALIA
23 Noiembrie 2013

ORGANIZATORI:
ASOCIATIA
CRESCATORILOR DE CAI
DIN DOBROGEA
“HIPPONTICA”
Director de concurs:

NANESCU Alex

tel. 0734509510

Secretar:

STANICA Larisa Daniela

tel:

JURIUL DE TEREN
Presedinte:

IAVOROVSKI Alexandru

Membri:

VASILE Marius

COMISIA VETERINARA
Presedinte:
Membri:

VIRGOLICI Vadim
BOGDAN Anca
VIRGOLICI Cornelia

MEDIC DE CONCURS

PISTOL Dragos

DELEGAT TEHNIC

IAVOROVSKI Alexandru

POTCOVAR

MOLDOVAN Emil

tel. 0722707933

tel. 0746060010

PROGRAM
Vineri, 08.Nov.2013

17:00 Inspecția
veterinara

Sambata,
09.Nov.2013

19:00 Ședința tehnica
10:00 Start proba 30 km
16:00 Premierea

CONDITII TEHNICE

Proba de 30 km
30 km cu 1 vet gate in afara de
sosire (15/15 km) Drum de
pamant (97 %) , pietruit (3%)
Relief variabil (plat, deluros)
Limitare de viteza 15 km/h, pe fiecare faza, numai timp deplasare; 1 hold de
20 min
Frecventa cardiaca:
min.

-puls maxim la Vet Gate: 60 bpm in max. 20
-puls maxim la inspectia finala: 60 bpm in
max. 30 min.

TAXE START: 30 km – 75 lei,
CONDIŢII SANITARE- VETERINARE
Fiecare cal va avea paşaport valabil şi actualizat precum şi certificate
sanitare veterinare de transport. Nici un cal nu coboară din mijlocul de
transport până ce medicul veterinar oficial de concurs nu a preluat actele
sanitare-veterinare şi paşaportul. Paşaportul va conţine obligatoriu:
1. Adeverinţă de vaccinare pentru influenza cabalinelor (imunizare de
bază: prima vaccinare, după 21-92 de zile a doua vaccinare, iar la 6
luni rapel.
2. Rezultatele testului Coggins pentru A.E.I.- negativ, nu mai vechi de un
an.
CONDITII DE CAZARE CAI:
Boxe individuale la Hipodromul hergheliei MANGALIA +

stanoage in grajd:

40 lei/noapte (fan inclus)

PREMII IN BANI:
CONSTANTA
CAZARE DELEGATI :

Premiile sunt asigurate de Consiliul Judetean
COSTINESTI CAMPING

AMPLASARE BAZA: in Mun.MANGALIA in cadrul complexului Hergheliei
MANGALIA.
Inscrierile nominale sunt asteptate pana la data de
05.Nov.2013 la email hippontica@yahoo.com sau
fax: 0241751325
informatii tel: 0745 655525
CONDIŢII GENERALE
Orice expresie calomnioasă, insultă, înjurie sau jignire din partea
participanţilor, a însoţitorilor sau a oricărui membru a unei formaţii către alţi
concurenţi, membrii ai juriului sau alte oficialităţi duce automat la eliminarea
din concurs a echipajului şi retragerea premierii.
Organizatorii nu răspund de eventualele accidente, de integritatea corporală
a calaretilor şi a cailor, de distrugerea harnaşamentelor sau de alte pagube!

Concursul se desfasoara conform Regulamentului National aprobat
pentru Sezonul Competitional 2013.

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

