CAMPIONATUL DE CONCURS COMPLET 2022
Preambul
1. Prezentul Regulament are scopul de a stabili reguli şi norme care, aplicate în mod unitar,
nediferenţiat, vor la baza unei bune organizări şi desfăşurări a tuturor competiţiilor
ecvestre organizate sub jurisdicţia Federației Ecvestre Române.
2. Regulamentul defineşte şi reglementează, în mod clar, condiţiile de organizare, participare,
calificare şi de natură tehnică, pentru toate competiţiile disciplinei CONCURS COMPLET.
3. Prezentul regulament are la baza regulile cuprinse în Regulamentele FER și FEI (ultimele
ediţii), reguli după care se organizează, desfăşoară şi se arbitreaza atât concursurile cât şi
probele din cadrul lor, reguli care păstrează în acelaşi timp caracteristicile activităţii
ecvestre din ţara noastră, dupa cum urmează: a. Statulul Federatiei Ecvestre Române; b.
Regulament Compețional General al FER; c. Prezentul Regulament Competitional de
Sarituri peste Obstacole; d. Regulamentul de Ordine Interioară; e. Regulamentul de
Organizare și Functionare; f. Regulamentul de Disciplina si Etica Sportiva; g. Regulamentul
de Transferuri; h. Regulamentul de Concurs Complet al FEI (FEI EVENITING RULES) i.
Regulamentul General si Statul FEI (GENERAL REGULATION’S and STATUTE); j.
Regulamenul Veterinar al FEI;
4. Oricare situatie particulara sau exceptionala care nu este cuprinsa de aceste regulamente,
este de datoria Depatamentului Tehnic al FER, sa ia o decizie, in spirit sportiv/fair play si
cat mai apropiat de sensul si prevederile regulamentelor de mai sus. 5. Prin conţinutul său
şi prin modalităţile de aplicare, prezentul regulament contribuie la realizarea: strategiei
FER, lărgirii bazei de selecţie, stabilirea criteriilor de crestere a performantei si a formării
loturilor reprezentative.
5. Prezentul Regulament, elaborat de Comisia de Concurs Complet, nu poate suferi modificări
mai târziu de 30 aprilie a fiecărui anului competiţional în curs. Schimbări de Regulament
FEI sau situaţii excepţionale ivite in Campionatul Naţional pot impune modificarea
prezentului Regulament de către Comisia de Concurs Complet, dar cu cel puţin 30 de zile
înainte de desfăşurarea primei Finale de Campionat.
Urmatoarele articole vor intra in vigoare doar dupa data de 30 aprilie 2022: art. 2.2.8, art 2.3.5,
progresiile de dresaj din art. 5.6.1 si 5.6.2.

I CONDIŢII DE PARTICIPARE GENERALE
1.1. În decursul unui an un cal poate participa doar la 3 nivele de dificultate succesive
(ex.:Novici, 1* şi 2*), dar poate participa la maxim 2 finale de campionat.
1.2. Obţinerea unui rezultat calificativ (MER) pe al treilea nivel, în anul curent sau precedent,
restricţioneaza accesul calului, în combinaţie cu un călăreţ de nivel similar, în cupele oficiale şi
finalele de campionat ale nivelului inferior (primul din cele 3). Cuplul respectiv poate lua
startul în aceste competiţii oficiale, dar va fi inclus într-un clasament separat.
1.3. La un concurs un călăret poate concura cu un cal doar pe un singur nivel. Sunt exceptate
de la aceasta prevedere competiţiile in format Derby (în asocierea derby+derby sau
derby+CCN) pentru nivelele Prenovici, Novici si 1* (cuplul având calificarile necesare).

1.4. Un cal ce s-a clasat cu MER la un concurs de 4* sau 5* în anul curent sau precedent
poate participa în concursuri naţionale de 1* doar cu un junior sau un călăreţ venind de pe
1*. În concursuri de 2* accesul e permis cu orice călăreţ fără categorie, cu excepţia
competiţiilor oficiale (cupe oficiale şi finale de campionat), unde li se intocmeşte un clasament
separat.
1.5. La un concurs un cuplu se poate înscrie pe un nivel doar la o singură categorie.
rezultatul său contând şi pentru clasamentul general al nivelului.Un rezultat calificativ la o
anumita categorie determina calificarea la orice alta categorie de nivel echivalent.
1.6. Licente corespunzatoare nivelelor de Concurs Complet
F-Prenovici
E-Novici
D-1*
C-2*
B-3*
A-4*

II. CATEGORII DE PROBE
2.1.
•
•
•

Prenovici - categorie în care pot lua startul:
Cai şi/sau călăreţi debutanţi
Cai şi/sau călăreţi ce nu au obţinut calificarea la categoria Novici
Ponei (Criteriu) - înălţimea poneiului la greabăn, maxim 150 cm fără potcoave, 151
cm cu potcoave - călăreţi cu vârsta 10-16 ani

• Cai cu vârsta maximă de 5 ani (Campionat pe vârstă)
• Copii (Campionat) - călăreţi cu vârsta 10-14 ani
• Echipe copii (Campionat)
• Amatori 1 (Criteriu) - cai de orice categorie
2.1.1. Dacă sunt suficienţi concurenţi pe fiecare categorie, se vor face Se vor intocmi
clasamente separate pe fiecare categorie, pentru: ponei, cai şi călăreţi debutanţi, cai cu
vârsta maximă de 5 ani, copii, amatori 1. Se stabileşte la şedinţa tehnică, în funcţie de
numărul de înscrieri. Fiecare cuplu va fi înscris doar la o singură categorie PN, iar rezultatul
său apare şi în clasamentul general PN.iar rezultatul sau va fi calificativ pentru orice categorie
PN la care va alege sa concureze in decursul unui an competitional.
2.1.2. Statutul de debutant se poate intinde pe perioada a 2 ani calendaristici, fără a fi
obligatoriu consecutivi: concurenţii debutanţi (cai sau călăreţi) au dreptul la minim 3
concursuri la categoria Prenovici, chiar dacă nu iau startul în acelaşi an competiţional si chiar
dacă obţin rezultat calificativ la Prenovici sau Novici. Cuplul care s-a clasat însă la Finala de
Novici, nu are dreptul să se inscrie la categoria Debutanţi în Finala de Prenovici a celui de al
doilea an debutant. Sportivul ce debuteaza direct la concurs complet inainte de a-si face
debutul la disciplina obstacole, are obligatia sa execute testul de debutanti la proba de
obstacole in prima zi de concurs, inaintea probelor de dresaj, conform Regulamentului de
Obstacole.
2.1.3. Un calaret care a terminat cu MER minim 2 concursuri pe nivel superior Novicilor poate
lua startul direct la categoria Novici cu un cal debutant, insa in cazul unui rezultat fara MER,
calul va trebui sa ia startul in urmatoarea competitie pe nivel Prenovici. Finalizarea cu MER la

categoria Prenovici ii va da dreptul ca la urmatoarea competitie sa fie inscris din nou pe
categoria Novici. Prezentul paragraf se aplica doar cailor debutanti la Proba Completa.
2.1.4. Un copil ce a terminat cu MER minim 6 competiţii la Prenovici are dreptul să participe
în Campionatul de Juniori.
2.1.5. Amatorii 1 au dreptul la mai multe incercari pe nivel superior, respectiv Amatori 2,
insa 2 competitii cu MER la acest nivel ii obliga sa concureze la categoria Amatori 2.
2.1.6. Numai după o pauză competiţională de 2 ani calendaristici un sportiv poate trece de la
categorii profesioniste la categoria Amatori. Datorita limitarii anterioare a Amatorilor de a
concura numai la nivelul PN, se accepta anul competitional 2022 ca determinant pentru
incadrarea la categoria dorita: amatori sau profesionisti.
2.1.7. Incadrarea in clasamentul general PN se face exclusiv pentru a usura obligatiile
financiare ale organizatorului.
2.2.
Novici-categorie nivel deschis cailor si călăreţilor care au terminat cu rezultate
calificative (MER) cel puţin 1 concurs de nivel Prenovici, în intervalul de 24 de luni
premergător startului probei de Dresaj a competiţiei pentru care s-a obţinut MER. Pentru
călăreţii debutanţi in primul an este obligatorie obţinerea calificării în combinaţie cu calul. Caii
si calaretii de nivel 1* si 2* au dreptul oricand sa concureze la aceasta nivel, respectand art
1.2.
Pe nivel Novici se desfăsoară urmatoarele campionate:
2.2.1. Campionatul de Seniori la individual Criteriul Novici
2.2.2. Campionatul de Juniori la individual (14-18 ani). Juniorii pot concura în
campionatul lor cu cai de orice nivel. Juniorii care au depăşit nivelul obţinând MER pe 2*, nu
pot să concureze la Novici-Seniori în competiţiile oficiale (cupe oficiale si finale de campionat)
cu un cal ce a atins acelaşi nivel în anul curent sau precedent, decât într-un clasament
separat (vezi art. 1.2.).
2.2.3. Campionatul de Novici pe echipe Seniori
2.2.3. Campionatul de Novici pe echipe Juniori
2.2.4. Cai cu vârsta maxima de 6 ani (Campionat pe vârste)
2.2.5. Campionatul de Amatori 2
2.2.5. Pe nivelul Novici un cuplu poate opta să se înscrie doar la una dintre categoriile:
Novici, Juniori, 6 ani sau Amatori 2. Rezultatul său apare şi în clasamentul general Novici il
califica pentru oricare dintre categorii, fiind pe acelasi nivel.
2.2.6. Un Junior are dreptul să concureze la Seniori (1*), individual si echipe. Dacă un Junior
ia startul la Novici-Seniori, atunci, cu acelaşi cal, în acelaşi concurs, nu va putea fi inclus în
clasamentul categoriei Juniori. Rezultatul său îl califică insă pentru Finala de Juniori, fiind pe
acelaşi nivel.
2.2.7. Un Amator 2 poate beneficia de statutul debutantului daca este sportiv debutant sau
concureaza cu un cal debutant. De asemenea, are dreptul la mai multe incercari pe categoria
1*, insa obtinerea a 2 rezultate calificative il obliga sa treaca la statutul de profesionist.
2.2.8. Fiecare categorie Novici va avea un fond de premiere separat.
2.3.
1* (campionat) categorie deschisă cailor şi călăreţilor care au terminat cu rezultate
calificative cel puţin 1 concurs de nivel Novici, în intervalul de 24 de luni premergător startului

probei de Dresaj a competiţiei pentru care s-a obţinut MER. Pentru călăreţii fără categorie
este obligatorie obţinerea calificării în combinaţie cu calul.
2.3.1 Campionatul de Seniori la individual
2.3.2 Campionatul pe echipe Seniori
2.3.3 Pe nivelul 1* se desfăşoară si Campionatul Cailor de 7 ani.
2.3.4. Un cuplu se poate înscrie sau la 1*, sau la 7 ani; rezultatul îl califică pentru oricare
dintre categorii, fiind pe acelaşi nivel.
2.3.5. Fiecare categorie 1* va avea un fond de premiere separat.
2.4.
CCN 2*-S sau L (campionat): categorie deschisă cailor şi călăreţilor care au
terminat cu rezultate calificative cel puţin 1 concurs de nivel 1*, în intervalul de 24 de luni
premergător startului probei de Dresaj a competiţiei pentru care s-a obţinut MER. Pentru
călăreţii fără categorie este obligatorie obţinerea calificării în combinaţie cu calul.
2.5.
CCN 3*-S sau L (campionat): Categorie deschisă cuplurilor cal călăreţ care au
terminat cu rezultate calificative cel puţin 1 concurs de nivel 2*, în intervalul de 24 de luni
premergător startului probei de Dresaj a competiţiei pentru care s-a obţinut MER. Pentru
călăreţii fără categorie este obligatorie obţinerea calificării în combinaţie cu calul.
2.6. Se introduc concursurile de sala organizate în probe de tip Derby sau Cros (fără
dresaj). Ele se vor arbitra similar probelor în aer liber. Timpul acordat/optim se va stabili de
Şeful de Pistă. Acestea nu sunt calificative pentru Campionat.

III. VÂRSTA CAILOR ŞI CǍLǍREŢILOR-în anul împlinirii vârstei
3.1. Cai
Prenovici: minim 4 ani
Novici: minim 5 4 ani
1*: minim 6 5 ani
2**: minim 6 ani
3**: minim 6 ani
3.2. Călăreţi
Prenovici: minim 10 ani
•

Copii: maxim 14 ani

•

Ponei: maxim 16 ani

Novici: minim 14 ani; minim 10 ani pentru copiii ce au terminat cu MER 6 competiţii
Prenovici
•

Juniori: minim 14 ani-maxim 18 ani

1*: minim 14 ani (minim 12 ani pentru copii ce au terminat cu MER 3 competitii Novici)
2*: minim 14 ani

3*: minim 16 ani

IV. MER
4.1. Un rezultat calificativ (MER) este obţinut numai prin finalizarea unui concurs în următorii
parametrii minimi:
4.1.1.

Prenovici

• cel mult 50 de puncte penalizare la Dresaj (sau 50%)
• 0 puncte la obstacole pe Cros
• maxim 90 de secunde depăşire si 30 sec devansare a timpului optim pe Cros
• maxim 16 puncte penalizare la proba de Obstacole
4.1.2.
Novici, 1*, 2* si 3*
• cel mult 45 de puncte penalizare (sau 55%) la Dresaj
• 0 puncte la obstacole pe Cros (excepţie: 11 puncte permise pentru prima activare a
unui dispozitiv de siguranţă la obstacol si 15 puncte permise pentru ratarea unui
fanion pe saritura)
•
•

maxim 75 sec. depăşire a timpului optim pe Cros
maxim 16 puncte penalizare la proba de Obstacole

4.2. Intervalul de obţinere a calificărilor pe nivel superior/obţinere MER este de maxim 24 de
luni până la data începerii probei de dresaj a competiţiei pentru care s-a obţinut calificarea,
dar cu cel puţin:
Ø 24 de zile inaintea probei de Cros a competiţiei pentru care s-a obţinut
calificarea, în cazul în care MER-ul a fost dus la împlinire la o competiţie cu
format lung (Cu alte cuvinte ultimul concurs calificativ a fost un CCN sau CCI-L)
Ø 10 zile înaintea probei de Cros a competiţiei pentru care s-a obţinut calificarea,
în cazul în care MER-ul a fost dus la împlinire la o competiţie cu format scurt
(Ultimul concurs calificativ a fost un CCN sau CCI-S).
Ø Acest lucru (24 si 10 zile in avans) nu este valabil pentru cazul în care unul
dintre concursuri este în format Dresaj+Derby

4.3. Pentru călăreţii fără categorie este obligatorie obţinerea calificărilor pe nivel superior în
combinaţie cu calul, de la 1* la 3*. Pentru nivelul Novici calificarea în combinaţie e obligatorie
doar pentru călăreţii debutanţi (nivelele menţionate sunt cele superioare pentru care se
obţine calificarea).
4.4. Concursurile naţionale de 2* sau 3* nu sunt calificative pentru nivelul internaţional,
numai în cazul în care un concurs internaţional ce se dorea să facă parte din lanţul de
calificări a fost anulat pe baza condiţiilor meteo sau a altor situaţii excepţionale (Art.reg.FEI
520.2, Nota). Un astfel de concurs naţional calificativ pentru internaţionale trebuie anunţat la
FEI cu 4 săptămâni înainte si pentru organizarea lui e nevoie de prezenţa unui Delegat Tehnic
de 3* care să certifice nivelul tehnic corespunzător. MER-ul obţinut este valabil doar pentru

calificare, dar nu contează pentru acordarea de categorii sportivului.
4.5. “Calificarea inversă sau reluarea calificării” (Art. Reg FEI 522.1)
Încercări repetate nereuşite de calificare la un anumit nivel, indiferent de formatul
competiţiilor, îl obligă pe călăret să îşi recalifice calul şi să îi demonstreze capacitatea de a
evolua la un nivel inferior. Reluarea calificării se aplică doar la cal, iar motivele sunt:
• două eliminări successive pe Cros
• trei eliminări pe Cros timp de un an
De exemplu, un concurent eliminat cu un anumit cal la două concursuri succesive de nivel 1*,
are obligaţia să îşi recalifice calul la categoria Novici, respectiv să demonstreze capacitatea de
a concura a calului la Novici, reluând concursul calificativ pentru 1*.
Motivele relevante pentru eliminarea pe Cros sunt:
• trei refuzuri
• căzătura, a călăreţului sau a calului
• călărie periculoasă
Dacă reluarea calificării a fost determinată de eliminarea calului la nivele diferite, atunci calul
trebuie să obţină un MER la nivelul imediat inferior categoriei maxime pe care cuplul a
concurat si a fost eliminat. De exemplu, un călăret este calificat pe 2*, are un rezultat
calificativ pe 1*. Dar in următoarele 2 concursuri, unul de 1* si celălalt de 2*, este eliminat.
El nu mai are dreptul să concureze la 2*, ci are obligaţia să reia calificarea , obţinând cu calul
un rezultat calificativ pe 1*.

V. CONDIŢII TEHNICE

Formatul unei competiţii defineşte anumite aspecte tehnice: durata competiţiei, intensitatea
probei de Cros, ordinea probelor etc. (Art Reg FEI 502.1)
5.1. Competiţii cu format lung - CCN-L: se desfăşoară obligatoriu în 3 zile, în ordinea
D+C+O, lungimea crosului este mai mare, solicitând la maxim rezistenţa calului.
5.2. Competiţii cu format scurt – CCN-S: se poate desfăşura într-o zi sau mai multe, în
ordinea D+C+O sau D+O+C, lungimea crosului este mai mică, dar intensitatea eforturilor
mai mare.
5.3. Competiţii gen Dresaj-Derby Cros: se desfăşoară în 2 zile, Dresajul fiind prima
probă. Parcursul de Derby se divide în 2 secţiuni: obstacolele clasice în manej si obstacolele
fixe pe cros (max. 60% din eforturi). Startul si finişul au loc în manej.
5.3.1 Derby-ul se arbitrează conform baremei A, cu excepţia faptului că greşelile la
obstacolele de tip CC se penalizează la fel ca în orice altă proba de Cros (primul refuz, prima
derobare sau volta-20 de puncte penalizare etc).
5.3.2. Derby-ul se socoteşte calificativ în condiţiile în care îndeplineşte în parte cerinţele unui
MER, corespunzător nivelului, astfel:
Ø cel mult 50/45 puncte penalizare la Dresaj, în funcţie de nivel

Ø 0 puncte la obstacole pe Cros
5.4.

PRENOVICI

Concursurile la categoria PRENOVICI se pot desfăşura în 3 variante la etapele de calificare
pentru finală:
Ø Dresaj-Obstacole-Cros sau
Ø Dresaj-Cros-Obstacole sau
Ø Dresaj –Derby Cros
La Finala Campionatului Naţional de PN organizatorul poate opta pentru variantele CCN-S sau
L, fără derby.
5.4.1. CCN-S sau L
1. Dresaj: regulamentul de bază este cel FEI, iar ca regulament specific probei: se va efectua
progresia FEI test preliminar copii A .Doar pentru caii care implinesc in anul in curs 4
ani este permisa efectuarea progresiei la trap saltat, iar calaretul poate avea
cravasa de dresaj in timpul progresiei.
2. Proba de Obstacole: înălţime maximă 65 cm, lărgime maximă 85 cm, viteză 300 mpm, 10
obstacole cu 11 sărituri, lungime 600 m
3. Proba de Cros: înălţime parte fixă: 60 cm; bulfiş 80 cm; lărgime maximă la vârf: 70 cm,
lărgime maximă la bază: 90 cm, diferenţă maximă de nivel (drop) 70 cm, viteză 400 mpm,
număr maxim de obstacole 8-10, distanţă maximă 800-1100m; este permisă o singură
combinaţie de câte 2 elemente, la o distanţă de minim 2 fulee, exclus pe arc de cerc.
Secundele de depăşire peste timpul optim, penalizate cu 0.4 p/secundă începută, iar
devansarea timpului optim cu mai mult de 30 15 secunde atrage o penalizare de 0,6 1
p/secundă începută.
Cros ponei: viteza 380 mpm
5.4.2. Derby
1. Dresaj: regulamentul de bază este cel FEI, iar ca regulament specific probei: se va efectua
progresia FEI test preliminar copii A
2. Derby Cros: 10-12 obstacole cu maxim 1 combinaţie de maxim 2 elemente la distanţă
minimă de 2 fulee, viteză 325 mpm, distanţă 800 – 1100 m, maxim 60% obstacole fixe.
Obstacole fixe: înălţime parte fixă: 60 cm; bulfiş 80 cm; lărgime maximă la vârf: 70 cm,
lărgime maximă la bază: 90 cm, diferenţă maximă de nivel: 70 cm. Obstacole clasice:
înălţime maximă 65 cm, lărgime maximă 85 cm. Secundele de depăşire peste timpul acordat,
penalizate cu 0.4 p/secundă începută.
Derby Cros ponei: viteza 310 mpm
5.4.3. Derby Indoor Prenovici: 9-10 obstacole din care maxim 5 fixe cu înălţimea de 6070 cm si bulfiş maxim 85 cm. Deschise oricărui cal si călăreţ care nu are rezultate calificative
pe 1* sau peste.
5.4.4. Doar pentru categoria Prenovici, Organizatorul poate pune, daca doreste, la
dispozitia cuplurilor obstacolele de cross de la aceasta categorie (in totalitate sau doar o parte
dintre ele), pentru a se efectua un antrenament, NUMAI in preziua probei de Dresaj si NUMAI
sub supravegherea unui Steward, in intervalul orar specificat in Avantprogram.

Antrenamentul pe alte obstacole decat cele specificate sau fara supravegherea unui steward
duce implicit la descalificarea cuplului.
Daca se doreste antrenamentul pe alte obstacole, ramane la latitudinea organizatorului de a
pune la dispozitie baza si obstacolele, in ziua urmatoare dupa inchiderea competitiei.
Acest articol nu se aplica la Finala de Campionat a Copiilor, exclus la categoria Copii.
5.5.

NOVICI

Concursurile la categoria NOVICI se pot desfăşura în 3 variante la etapele de calificare pentru
finală:
Ø Dresaj-Obstacole-Cros sau
Ø Dresaj-Cros-Obstacole sau
Ø Dresaj –Derby Cros
Organizatorul finalei poate opta pentru una dintre variantele CCN-S sau L (nu derby).
5.5.1. CCN-S sau L
1. Dresaj: regulamentul de bază este cel FEI, iar ca regulament specific categoriei: se va
efectua progresia FEI Dressage Test for 5yo horses 2009. Progresia FEI 1*
2. Proba de Obstacole : înălţime maximă 90 cm, lărgime maximă 110 cm, viteză 325 mpm,
10 obstacole cu 11 sărituri, lungime 600 m
3. Proba de Cros: înălţime parte fixă: 85 cm; bulfiş 100 cm; lărgime maximă la vârf: 105 cm,
lărgime maximă la bază: 170 cm, lărgime şanţ 200 m, diferenţă maximă de nivel (drop) 120
cm, viteză 470 450 mpm, număr maxim eforturi 20 (15-20), distanţă 1500-2500 m;
secundele de depăşire peste timpul optim, sunt penalizate cu 0.4 p/secundă începută.
5.5.2. Derby
1. Dresaj: regulamentul de bază este cel FEI, iar ca regulament specific categoriei: se va
efectua progresia FEI Dressage Test for 5yo horses 2009. Progresia FEI 1*
2. Derby Cros: 14-16 obstacole cu maxim 1 combinaţie de maxim 2 elemente, viteză 350
mpm, distanţă 1200 – 1500 m, maxim 60% obstacole fixe. Obstacole fixe: înălţime parte
fixă: 85 cm; bulfiş 100 cm; lărgime maximă la vârf: 105 cm, lărgime maximă la bază: 170
cm, lărgime şanţ 200 m, diferenţă maximă de nivel (drop): 120 cm. Obstacole clasice:
înălţime maximă 90 cm, lărgime maximă 110 cm. Secundele de depăşire peste timpul
acordat, penalizate cu 0.4 p/secundă începută.
5.5.3. Derby Indoor Novici: 10-11 Obstacole din care maxim 6 fixe cu înălţime maxim 85
cm, bulfiş maxim 1 m. Deschise oricărui cal si călăreţ care nu are rezultate calificative pe 1*
sau peste.
5.6.

CCN 1*

Concursurile la categoria 1* se pot desfăşura în 3 variante la etapele de calificare pentru
finală:
Ø Dresaj-Obstacole-Cros sau
Ø Dresaj-Cros-Obstacole sau
Ø Dresaj –Derby Cros

Organizatorul finalei poate opta pentru una dintre variantele CNC-S sau L (nu derby).
5.6.1. CCN-S sau L
1. Dresaj: regulamentul de bază este cel FEI, iar ca regulament specific categoriei: se va
efectua progresia FEI 1* FEI2* 2022 .
2. Proba de Obstacole : înălţime maximă 110 cm, lărgime maximă 125 cm, viteză 350 mpm,
10-11/12 eforturi, lungime 600 m;
3. Proba de Cros: înălţime parte fixă: 105 cm; bulfiş 125 cm; lărgime maximă la vârf: 120
cm, lărgime maximă la bază: 180 cm, lărgime şanţ 240 cm, diferenţă maximă de nivel (drop)
140 cm, viteză 500 mpm, număr maxim eforturi 20-25, distanţă 2000-3000 m; secundele de
depăşire peste timpul acordat sunt penalizate cu 0.4 p/secundă începută.
5.6.2. Derby
1. Dresaj: regulamentul de bază este cel FEI, iar ca regulament specific categoriei: se va
efectua progresia FEI 1* FEI2* 2022 .
2. Derby Cros: 16-20 obstacole, viteză 375 mpm, distanţă 1300 – 1600 m, maxim 60%
obstacole fixe. Obstacole fixe: înălţime parte fixă: 105 cm; bulfiş 125 cm; lărgime maximă la
vârf: 120 cm, lărgime maximă la bază: 180 cm, lărgime şanţ 240 cm, diferenţă maximă de
nivel (drop): 140 cm. Obstacole clasice: înălţime maximă 110 cm, lărgime maximă 125 cm.
Secundele de depăşire peste timpul acordat, penalizate cu 0.4 p /secundă începută.
5.7.

CCN 2*

Concursurile la categoria CCN 2* se pot desfăşura în 3 variante la etapele de calificare:
Ø Dresaj-Obstacole-Cros sau
Ø Dresaj-Cross-Obstacole sau
Ø Dresaj-Derby Cros
Concursurile în varianta dresaj+derby, nu sunt calificative pentru finală, dar pot fi calificative
pentru nivelul superior de 3*.
Organizatorul finalei poate opta pentru una dintre variantele CCN-S sau L (nu derby).
5.7.1. CCN-S/L
1. Dresaj: regulamentul de bază este cel FEI, iar ca regulament specific categoriei: se va
efectua progresia FEI CCI 2* FEI3* A sau B / 2022 .
2. Proba de Obstacole: înălţime maximă 115 cm, lărgime maximă 135 cm, viteză 350 mpm,
10-11/13 eforturi, lungime 600 m;
3. Proba de Cros: înălţime parte fixă: 110 cm; bulfiş 130 cm; lărgime maximă la vârf: 140
cm, lărgime maximă la bază: 210 cm, lărgime şanţ 280 cm, diferenţă maximă de nivel
(drop): 160 cm, viteză 520 mpm, număr maxim eforturi 25-30, distanţă 2500-4500 m;
secundele de depăşire peste timpul acordat sunt penalizate cu 0.4 p/secundă începută.
5.7.2. Derby
1. Dresaj: regulamentul de bază este cel FEI, iar ca regulament specific categoriei: se va
efectua progresia FEI CCI 2* FEI3* A sau B / 2022.
2. Derby Cros: 20-25 obstacole, viteză 400 mpm , distanţă 1500 – 1800 m, maxim 60%
obstacole fixe. Obstacole fixe: înălţime parte fixă: 110 cm; bulfiş 130 cm; lărgime maximă la

vârf: 140 cm, lărgime maximă la bază: 210 cm, lărgime şanţ 280 cm, diferenţă maximă de
nivel: 160 cm. Obstacole clasice: înălţime maximă 115 cm, lărgime maximă: 135 cm.
Secundele de depăşire peste timpul acordat, penalizate cu 0.4 p/secundă începută.
5.8.

CCN 3*

Concursurile la categoria CCN 3* se pot desfăşura în 2 variante la etapele de calificare pentru
finală:
Ø Dresaj-Obstacole-Cros sau
Ø Dresaj-Cros-Obstacole sau
Organizatorul finalei poate opta pentru una dintre variantele CCN-S sau L.
5.8.1. CCN-S/L
1. Dresaj: regulamentul de bază este cel FEI, iar ca regulament specific categoriei: se va
efectua progresia FEI CCI3* A sau B / 2022
2. Proba de Obstacole : înălţime maximă 120 cm, lărgime maximă 140 cm, viteză 350 mpm,
obstacole/ eforturi 10-11/14, lungime 600 m;
3. Proba de Cros: înălţime parte fixă: 115 cm; bulfiş 135 cm; lărgime maximă la vârf: 160
cm, lărgime maximă la bază: 240 cm, lărgime şanţ 320 cm, diferenţă maximă de nivel (drop)
180 cm, viteză 550 mpm, număr maxim eforturi 30-35, distanţă 3025-5500 m ; secundele de
depăşire peste timpul acordat, sunt penalizate cu 0.4 p/secundă începută.

Progresiile din prezentul regulament se utilizeaza doar la concursurile nationale. La concursurile
internationale, chiar daca se suprapun cu nationalele, se utilizeaza Progresiile conform
Regulamentului FEI.
VI. CLASIFICARE (Art. Reg. FEI 528)
La Dresaj notele acordate de arbitri concurenţilor sunt transformate în puncte penalizare. La
Cros sunt adunate punctele penalizare la obstacole cu cele pentru depăşirea timpului optim.
La Obstacole se cumulează punctele penalizare la obstacole cu cele pentru depăşirea timpului
acordat. Eliminarea la una dintre probe atrage eliminarea din competiţie. Câştigător este
cuplul care a strâns în cele 3 probe cele mai puţine puncte penalizare.

VII. PROBA DE CROS (Cap Reg FEI 9)
7.1. Timpul optim se calculează în funcţie de distanţa aleasă si de viteza impusă.
Depăşirea timpului optim este penalizată, dar nu este recompensată devansarea lui.
În schimb, la Prenovici, devansarea timpului optim este chiar penalizată. Există şi un timp
limită, de două ori valoarea timpului optim, a cărui depăşire atrage eliminarea. Un concurent
poate fi oprit pe cros de un oficial (prin agitarea în calea călăreţului a unui fanion roşu) din
diverse motive: s-a dărâmat un obstacol şi nu a putut fi refăcut la timp, un cal este blocat la
un obstacol etc. Durata opririi va fi înregistrată oficial şi dedusă din timpul total de cros al
concurentului.
7.2. Obstacole alternative au acelaşi număr şi literă ca si obstacolul direct. Ele pot să aibă

steguleţe marcate cu o linie neagră.
Concurentul poate alege iniţial o variantă de traseu, iar apoi să continue pe varianta
alternativă fără să fie penalizat, cu conditia să nu fi prezentat calul la următorul obstacol din
prima variantă.
7.3. Greşeli si nesupuneri la obstacole
7.3.1. Refuzul
La obstacole mai mari de 30 cm se consideră refuz oprirea calului în faţa obstacolului.
La obstacole mai mici de 30 cm nu se penalizează oprirea urmată imediat de săritură de pe
loc şi nici deplasarea calului în lateral, stânga-dreapta. Doar când oprirea este prelungită sau
calul păşeşte spre înapoi se consideră refuz al calului.
Dacă după împotrivire sau mers înapoi calul, împins la obstacol, se opreşte sau păşeşte din
nou înapoi se consideră al doilea refuz.
7.3.2. Derobarea si săritura în afara fanioanelor
a) Saritura nu este penalizata daca capul, gatul si umerii calului trec in totalitate printre
extremitatile obstacolului delimitat de fanioane, iar, daca unul dintre fanioane cade,
posteriorul calului trebuie sa sara peste partea fixa a obstacolului.
b) Saritura in afara fanioanelor (15 puncte penalizare) : capul, gatul si un umar trebuie sa
treaca printre extremitatile obstacolului delimitat de fanioane, dar celalalt umar ramane in
afara fanioanelor ; posteriorul calului trebuie sa se inalte peste partea fixa a obstacolului
atunci cand este smuls un fanion.
c) Derobarea (20 puncte penalizare) sau trecerea pe langa obstacol a unui cal este
considerata ca atare daca calul evita obstacolul intr-o asemenea maniera incat capul, gatul si
un umar nu trec printre extremitatile obstacolului delimitat de fanioane sau posteriorul nu a
sarit peste inaltimea partii fixe (solide) a obstacolului. Continuarea crosului fara a relua
obstacolul atrage eliminarea.
7.3.3. Volta
Concurentul poate să facă volte sau să işi intersecteze urma între sau în jurul obstacolelor
numerotate diferit fără a fi penalizat, cu condiţia să nu fi prezentat calul la cel de-al doilea
sau următorul obstacol.
În combinaţii, odată sărit primul element şi înainte de a fi sărit ultimul, se penalizeaza voltele
sau intersectarea urmei între elementele combinaţiei sau trecerea prin spatele unui obstacol
din combinaţie, ce urmează a fi sărit.
7.3.4. Reluarea obstacolului după nesupunere
După refuzul, derobarea sau volta la unul dintre elementele combinaţiei, concurentului i se
permite să reia obstacolele din combinaţie deja sărite fără greseală, cu riscul de a fi penalizat
la a doua incercare. De asemenea, după o nesupunere, nu i se acordă penalizare dacă alege
să treacă printre fanioane în direcţia greşită pentru a relua un element al combinaţiei.

7.3.4. Căzătura
În cazul călăreţului se consideră căzătură separarea acestuia de cal astfel încât să fie nevoit
să reîncalece.
În cazul calului se consideră căzătură atunci când simultan umerii si crupa calului ating solul
sau obstacolul si solul.
7.4. Penalităţi pe Cros (Art Reg FEI 548)
7.4.1. Novici si Prenovici
-primul refuz, prima derobare sau volta la obstacol
Ø 20 de puncte penalizare
-al doilea refuz, a doua derobare sau volta la acelaşi obstacol
Ø 40 de puncte penalizare
-al treilea refuz, a treia derobare sau volta la acelaşi obstacol
Ø Eliminare 60 de puncte de penalizare
-al patrulea refuz, a patra derobare sau volta pe cros
Ø eliminare
-căzătura călăreţului şi a calului
Ø eliminare
-călărie periculoasă
Ø 25 de puncte penalizare
-săritură în afara fanioanelor (când o parte a corpului, nu picioarele, se află în afara
fanioanelor)
Ø 15 puncte penalizare
7.4.2. Concursuri peste 1*
-primul refuz, prima derobare sau volta la obstacol
Ø 20 de puncte penalizare
-al doilea refuz, a doua derobare sau volta la acelaşi obstacol
Ø 40 de puncte penalizare
-al treilea refuz, a treia derobare sau volta pe cros
Ø eliminare
-căzătura călăreţului sau calului pe cros
Ø eliminare
-călărie periculoasă
Ø 25 de puncte penalizare
-săritura în afara fanioanelor (când o parte a corpului, nu picioarele, se află în afara
fanioanelor)
Ø 15 puncte penalizare
-prima activare a unui dispozitiv de siguranţă la obstacol
Ø 11 puncte penalizare (permit obţinerea MER)

VIII. DISPOZIŢII COMUNE

8.1. Echipament si accesorii
8.1.1. La proba de Dresaj pintenii sunt opţionali
8.1.2. Cravaşa este interzisă lângă manejul de dresaj de concurs.
8.1.3. La dresaj frâul complet este interzis la categoriile mai mici decât CCN3*.
8.1.4. Vesta de protecţie este obligatorie la toate categoriile, pentru proba de cros, inclusiv
încălzire şi antrenament.
8.1.5. Concurentul are obligaţia să poarte pe braţ sau pe cizmă fişa medicală (Medical Card),
ce trebuie să conţină grupa sanguină a sportivului şi orice informaţii relevante cu privire la o
stare medicală mai specială: lovitură recentă la cap, probleme de sănătate cronice (ex.
diabet), alergii etc. (Art 523.1 din Reg FEI)
8.1.6 Concurentul se poate prezenta la premiere cu ţinuta de obstacole sau cros, în functie
de ultima probă a concursului.
8.2. Şedinţa tehnică dinaintea concursului este obligatorie.
8.2.1. La categoriile Copii şi Juniori, părinţii acestora vor da o declaraţie scrisă, pe proprie
răspundere, că acceptă înscrierea minorului în probă, ce va fi prezentată la şedinţa tehnică.
8.2.2. Antrenorii sunt obligaţi să depună la şedinţa tehnică o declaraţie pe proprie
răspundere că sportivii şi caii sunt pregătiţi pentru a susţine eforturile şi solicitările acestei
probe.
8.3. După două săptămâni de competiţii consecutive se va acorda în mod obligatoriu un
repaus de două săptămâni calului (calul nu va concura următoarele două săptămâni).
8.4. Organizatorii
8.4.1. Progresiile de dresaj vor fi trimise odată cu AP.
8.4.2. În finale se recomandă organizatorului să asigure minimum un arbitru străin.
8.4.3. Dacă încasează taxe de competiţie, organizatorul este obligat să redistribuie minim
30% din ele înspre fondul de premiere pentru concurenţi.
8.4.4. Secretariatul competiţiei are obligaţia să afişeze rezultatele, ordinea de start şi orice
comunicare cel târziu la ora 19 din zilelele primelor 2 probe.
8.5. Oficierea (indiferent de poziţie: J, CD, TD, stew, vet) va fi făcută doar de oficiali cu
reciclare la zi (ultimii 2 ani). Când un ARBITRU are în lista de start un concurent pe care îl
antreneaza, se va recuza de la respectiva probă (Evident este nevoie de un panel de 3, din
care, când e cazul, se va lucra cu doi).
8.6. Inspecţiile medicale (trot up):
• La competiţiile în format Dresaj + Derby cros – nu este obligatorie, se poate efectua
eventual o observaţie în timpul probei de Dresaj

• La competiţiile CCN-L în format Dresaj + Cros + Obstacole (reg. FEI- long format) :
prima inspecţie va avea loc înaintea probei de Dresaj, maxim cu 24 ore înaintea
probei, iar a doua înaintea probei de Obstacole
• La competiţiile CCN-S în format Dresaj + Cros + Obstacole/Dresaj +Obstacole +Cros
(reg. FEI – short format) : prima inspecţie este opţională. Dacă nu se ţine, caii trebuie
evaluaţi la sosire de către medicul oficial al concursului (vet. din lista oficială), pentru a
decide dacă sunt apţi pentru a concura. Orice cal declarat unfit de către medicul
veterinar al concursului trebuie raportat imediat Juriului de Teren. A doua inspecţie
este obligatorie dacă proba de Obstacole se desfăşoară ultima.
• În orice moment al competiţiei, Juriul de Teren, în urma consultărilor cu Delegatul
Veterinar, are dreptul de a elimina un cal din concurs pentru şchiopătură sau dacă se
decide că nu este apt să continue (reg FEI). De asemenea, Juriul de Teren, la
recomandarea Medicului de la ambulatoriu, are dreptul să elimine concurentul, dacă
exista o indoială cu privire la posibilitatea de a continua a acestuia.
• Caii trebuie examinaţi de către medicul veterinar imediat după cros, chiar dacă au
fost eliminaţi sau au abandonat (FEI).
8.7. Călărie periculoasă :
8.7.1. Definiţie
• Calul scapă de sub control;
• Atacul obstacolelor prea repede sau prea încet;
• Erori de apreciere a pragului corect:
ØSărituri repetate de departe;
ØAducerea calului prea aproape, sub obstacol;
ØRepezirea calului spre obstacol;
• Numeroase sărituri în dezacord cu calul (înaintea sau în urma calului);
• O serie de sărituri periculoase;
• Absența reacţiilor corespunzătoare la cal sau călăreț;
• Continuarea traseului după 3 refuzuri (sau 4-funcţie de nivel), prima căzătura sau orice
eliminare;
• Punerea publicului în pericol (de pildă, sărirea/ieșirea din culoarul de ghidaj al traseului);
• Săritul unui obstacol care nu face parte din traseu;
• Obstrucţionarea voită a unui alt concurent, nerespectarea instrucţiunilor unui oficial,
punând în pericol alt concurent.
8.7.2 Sancţiuni
În aceste condiţii Juriul de teren sau Delegatul tehnic pot să oprească şi să elimine
concurentul sau să îi aplice ulterior sancţiuni:
• avertisment scris-obligatoriu in toate cazurile;
• 25 p penalizare sau eliminare
În plus Preşedintele Juriului poate desemna asistenţi cu experienţă (oficiali, antrenori, sportivi
neimplicaţi în concurs) care să urmărească şi să raporteze aceste cazuri.
8.8. Abuzul calului (Art Reg FEI 526):

8.8.1. Definiţie
Se defineşte ca orice cruzime sau omisiune ce cauzează sau e posibil să cauzeze durere sau
un disconfort inutil calului. Exemplele pot fi:
• Călărirea unui cal epuizat
• Impulsionarea excesivă a unui cal obosit
• Călărirea unui cal evident şchiop
• Folosirea excesivă a cravaşei, a zăbăluţei şi/sau a pintenilor
• Sângerarea calului pe flancuri sau pe partea dinapoi, ca urmare a folosirii în exces a
cravaşei şi/sau a pintenilor
8.8.2. Sancţiuni
Orice act de abuz al calului reclama cartonas galben si, in plus, una sau mai multe dintre
următoarele sancţiuni poate fi aplicată:
•
•
•
•

25 puncte penalizare;
eliminare;
amendă;
descalificare

8.9. Folosirea cravaşei
• Cravaşa nu poate fi folosită de călăreţ ca să-şi descarce nervii pe cal.
• Cravaşa nu poate fi folosită după eliminare.
• Cravaşa nu poate fi folosită după ce calul a sărit ultimul obstacol al parcursului.
• Cravaşa nu poate fi folosită de călăreţ peste mână ( de ex. cravaşa în mâna dreaptă folosită
pe flancul stâng).
• Cravaşa nu poate fi folosită pentru a lovi capul calului.
• Cravaşa nu poate fi folosită pentru a aplica mai mult de 2 lovituri repetate pentru orice fel
de incident.
• Cravaşa nu poate fi folosită excesiv între obstacolele de cros.
• Dacă pielea calului este crăpată sau are urme evidente se consideră fără excepţie că a fost
folosită cravaşa în exces.
8.10. Descalificări
Călăreţul şi/sau calul pot fi descalificaţi dintr-o competitie sau din întregul concurs, pe loc sau
retroactiv.
Ø În timpul competiţiei, la discreţia Juriului:
• cazuri grave de abuz al calului
• cazuri grave de comportament incorect al sportivului
Ø După competiţie:
• participarea fără calificările necesare, a calului sau a călăreţului
• participarea fără înregistrarea şi plata taxelor corespunzătoare la FER

8.11. Calificări la Obstacole
În cazul sportivilor/cailor dublu disciplinari, o singură probă de Obstacole din orice concurs
CC, naţional sau internaţional, poate fi echivalată, la cerere, cu o probă de nivel tehnic similar
din cadrul Campionatului de Obstacole, pentru obţinerea uneia dintre cele trei etape de
calificare la Finala de Obstacole, dupa cum urmează:
•

Novici echivalent cu nivel F, amatori 1, copii 1

•

1* echivalent cu nivel E, copii 2, juniori debutanţi, amatori 2

•

2* echivalent cu nivel D, juniori 16

•

3* echivalent cu nivel C, juniori 18, amazoane

•

4* echivalent cu nivel B, tineret

•

5* echivalent cu seniori

În anexe se gaseşte tabelul cu parametrii corespunzători.

IX. CUPE OFICIALE: Cupa României si Cupa FER
9.1. Cupa României se desfăşoara pe categoriile Seniori (clasament cumulat Novici + 1*),
Juniori (Novici), Copii (Prenovici) si echipe Seniori (Novici), individual si echipe.
9.1.1. Pentru acordarea cupei la individual este necesară prezenţa a 2 călăreţi.
La Seniori Un călăreţ poate prezenta 3 cai pe fiecare categorie, dar la rezultatele cupei intră
în calcul doar cuplul cu cel mai bun rezultat la fiecare categorie de la finalul celor 3 zile de
concurs. De asemenea, clasamentul se intocmeşte sintetic, prin cumularea punctelor de la
categoriile Novici si 1*. Punctele se atribuie conform Cupei Mondiale, fără să se ţină cont de
numărul de starturi, iar pentru 1* se adaugă bonus un coeficient de 1,5.
La Juniori si Copii, un călăreţ poate prezenta 3 cai, toţi cu şanse egale la titlu.
9.1.2. La echipe este necesară participarea a 2 formaţii cu 2 sau 3 călăreţi, contând cele
mai bune 2 rezultate din 3. În echipa de Seniori au dreptul si Juniorii calificaţi, iar în echipa
de Juniori au dreptul şi Copiii care au obţinut calificarea în urma celor minim 6 competiţii cu
MER la Prenovici. La şedinţa tehnică antrenorii nominalizeaza cuplurile (1 călăreţ-1 singur cal)
pentru echipe.
9.2. Cupa FER se desfăşoară pe categoriile Seniori (Novici 1*), Echipe Seniori (Novici)
Juniori (Novici), Copii (Prenovici), individual si echipe.
9.2.1 Pentru acordarea cupei la individual este necesară prezenţa a 2 călăreţi. Fiecare
călăreţ poate prezenta 3 cai, dar la rezultatele cupei intră în calcul doar cuplul cu cel mai bun
rezultat la fiecare categorie de la finalul celor 3 zile de concurs.toţi cu şanse egale la titlu.
9.2.2 Pentru acordarea cupei la echipe, este necesara prezenta a minim 2 echipe compuse
din 2-3 calareti.

X. CALIFICAREA IN FINALĂ
10.1. Condiţii comune de calificare pentru finale de campionat: clasarea la cel puţin un
concurs de acelaşi nivel cu finala, indiferent dacă rezultatul are MER sau nu.
10.1.1. Competiţiile pe acelaşi nivel asigură calificarea pentru toate categoriile de la acel

nivel. (ex. un cuplu copil-cal 5 ani clasat la 5 ani se califică şi pentru Finala de Copii sau o
clasare la Juniori califică pentru Finala criteriului Echipe Seniori Novici).
10.1.2. Şi la finale, un cuplu are dreptul doar la clasamentul general si o singură opţiune
pentru una dintre categoriile nivelului comun in cadrul aceluiasi concurs. Organizatorii, de
comun acord cu Comisia de Concurs Complet, vor cauta sa planifice concursurile astfel incat
sa fie posibile mai multe
10.2 Titlul de campion se acordă la categoriile: Campionat 5 ani/6 ani/7 ani, Amatori 2,
Copii, Novici, Juniori, Seniori, echipe Copii(PN), echipe Juniori(Novici), echipe Novici-Seniori
(1*), 2* şi 3*. Se va organiza o singură finală şi pentru criterii: Prenovici (Debutanţi, Ponei,
Amatori 1 si Novici cai şi călăreţi ce nu au obţinut calificarea la categoria Novici).
10.3. Pentru acordarea titlului de campion la individual este necesară calificarea si
prezenţa unui singur călăreţ.
10.3.1. Pentru a primi titlul de campion, sportivul care s-a prezentat singur în finală trebuie
să termine finala cu MER.
10.3.2. La individual, un călăreţ poate prezenta 3 cai (calificaţi), toţi cu şanse la titlu doar
cuplul cu cel mai bun rezultat contand in clasamentul finalei.
10.4. Pentru acordarea titlului de campion la echipe este necesară calificarea şi
participarea a 2 formații.
10.4.1. O echipă poate consta din 2 sau 3 călăreţi, luându-se în calcul cele mai bune 2
rezultate din 3.
10.4.2. Un călăreţ poate încăleca 1 singur cal în cadrul probei de echipe, iar cuplul va fi
nominalizat la şedinţa tehnică de antrenor.
10.4.3. În echipa de Seniori au dreptul si Juniorii calificaţi, iar în echipa de Juniori au dreptul
şi Copiii care au obţinut calificarea.
10.5. Organizare
Finalele vor fi organizate de aşa manieră încât caii să poată participa la câte 2 concursuri
(Prenovici şi Novici/ Copii şi Juniori/ Novici şi 1*/ 1* și 2*). În acest sens, se impun minimum
2 finale:
ØFinala de Prenovici (Copii) şi CNC 1*
ØFinala de Novici (Seniori, Juniori, Echipe) şi CNC 2*
Se recomandă, de asemenea, în măsura în care există disponibilitatea organizatorilor,
separarea Finalelor Seniori de Juniori, Copii de Ponei.
X. CONTESTAŢII

Perioada de jurizare a Juriului de Teren: o oră înainte de prima inspecţie veterinară şi o
jumătate de oră după anunţarea rezultatelor, timp în care se pot depune si contestaţii

adresate Juriului de Teren. Ulterior contestaţiile se semnalează în maxim 48 de ore de la
incident în scris/email pe adresa FER.
FER va direcţiona corespondenţa către membrii Comisiei de CC . Comisia analizează situaţiile
sesizate la nivel de disciplină şi comunică punctul de vedere în maxim 7 zile de la sesizare. În
funcţie de natura situaţiei, concluziile Comisiei de CC sunt inaintate Comisiei de Disciplină şi
TAS.

ANEXE
Anexa 1 Dimensiuni obstacole XC
Parametri
Pre Novici Novici
Înălțime parte fixă-cm
65
90
Înălțime bulfiș-cm
80
100
Lărgime sus-cm
70
105
Lărgime bază-cm
90
170
Lărgime șanț-cm
200
Drop – săritură în jos
70
120
Anexa 2 Distanțe, viteze, eforturi XC
Parametri
Pre Novici
Lungime-m
800-1100
Viteză1-m/min
Obstacole2
Combinații

1*
105
125
120
180
240
140
Derby PN
800-1100

2*
110
130
140
210
280
160
Novici
15002500
470
15 - 20

Derby Novici
1200-1500

0,4 / sec
-

0,4 / sec
3*
3025-5500

0,4 / sec
-

325
10 - 12
1 dublă / 2
fulee

Combinații turnantă
Peste timp
Sub timp

400
8 -10
1 dublă / 2
fulee
Nu
0,4 / sec
0,6 / sec

Parametri
Lungime-m

1*
2000-3000

Derby 1*
1300-1600

500
20-25

375
16-20

2*
25004500
520
25-30

-

0,4 / sec
-

Viteză-m/min
Obstacole
Combinații
Combinații turnantă
Peste timp
Sub timp

0,4 / sec
-

Anexa 3 Caracteristici proba de Obstacole
Parametri
Pre Novici Novici
Înălțime-cm
70
90
1
2

-

1*
110

La Ponei, viteza pe cros este de 380 mpm, iar în Derby de 310 mpm.
La probele de Derby, procentul maxim de 60% obstacole fixe.

3*
115
135
160
240
320
180

2*
115

350
14 - 16
1 dublă / 2
fulee

550
30-35

3*
120

Lărgime-cm
Viteză-m/min
Obtacole/eforturi
Lungime-m

85
300
10/11
600

110
325
10/11
600

125
350
10 - 11/12
600

135
350
10 – 11/13
600

140
350
10-11/14
600

Anexa 4 Progresii Dresaj
Categorie
Pre Novici
Novici
1*
2*
3*

Progresie
FEI test preliminar copii A
FEI 1* 2022
FEI 2* 2022
FEI CCI 3* A sau B / 2022
FEI CCI 3*A sau B / 2022

Anexa 5 Echivalare proba de Obstacole CC -Obstacole
Parametrii
Inaltimea/Largime
Viteza
a
Obstacole/Eforturi
Inaltimea/Largime
Viteza
a
Obstacole/Eforturi
Inaltimea/Largime
Viteza
a
Obstacole/Eforturi
Inaltimea/Largime
Viteza
a
Obstacole/Eforturi
Inaltimea/Largime
Viteza
a
Obstacole/Eforturi
Inaltimea/Largime
Viteza
a
Obstacole/Eforturi

Categorie CC
Prenovici-Ponei
70/85
300
100/120
10/11
350
Novici
10/11
90/110
325
100/120
10/11
350
1*
10/11
110/125
350
100/120
10-11/12
350
2*
10/11
115/135
350
100/120
10-11/13
350
3*
10/11
120/140
350
10-11/14
4*
10/11
125/145
350
100/120
10-11/15
350
10/11

Categorii Obstacole
Ponei 1
60/50
300
7/9
Copii 1
80/100
325
10/12
Nivel E
100/120
350
10/11
Nivel D
110/130
350
11/14
Nivel C
120/140
350
11/14
Nivel B
130/150
350
11/14

Amatori 1
80/90
300
10/12
Copii 2
100/110
350
10/12
Juniori 16
110/130
350
11/13
Juniori 18
120/140
350
11/13
Tineret
130/150
350
11/13

Ponei 2
80/80
325
10/12
Juniori Deb
100/110
350
10/11

Amazoane
120/140
350
11/14

Amatori 2
100/110
350
10/12

Inaltimea/Largime
Viteza
a
Obstacole/Eforturi

5*
130/145
350
100/120
10-11/16
350
10/11

Seniori
130/150
350
12/15

Anexa 5 Echivalare proba de Dresaj CC -Dresaj
Progresie
Nivel CCN
Nivel CDN
Camp. Ponei
FEI prelim. FEI prelim. copii
copii
Camp. Copii
FEI prelim. FEI Preliminar +
copii
Test + individual
Camp. Amatori FEI prelim. Preliminar FEI 1 & 2
copii

Condiții Nr etape
Observații
clasare
2
Calificări progresii superioare
clasare

2

clasare

2

Concurenții de CC vor trebui să
facă și testul de Team FEI
Compatibilitatea FEI prelim
children cu Preliminary FEI

