FEDERAŢIA
ECVESTRĂ ROMÂNĂ

R.N.P.
ROMSILVA

CLUBUL HIPIC
ROMSILVA

Organizează în perioada 17 iulie – 19 iulie 2015 la Herghelia Rădăuţi –
Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA

“CUPA BUCOVINEI - ROMSILVA”
Ediție jubiliară:
,,Romsilva - 25 de ani de la înființare”
COMITETUL DE ORGANIZARE:
- Preşedinte onorific - Director general R.N.P.– ROMSILVA – Adam Crăciunescu
- Preşedinte concurs - Director R.N.P. – Romsilva, D.C.E.A.C. – Gheorghe Dima
- Vicepreşedinte - Director D.S.Suceava – Sorin Ciobanu
- Membru - Director tehnic D.S.Suceava – Valerian Solovăstru
- Director concurs - ing. Gheorghe Olarian ( 0741022044 )
JURIUL DE TEREN:
Preşedinte: Mariana Moisei
Membri:
Anghelache Donescu
Magda Isopescu
Şef pistă: Gădinaru Leonte
Medic veterinar: Cornel Simota
Secretariat: Madalina Hentes
Cronometraj: Se va anunța la Ședința tehnică
Comisia de Apel : Se va constitui la Sedinta tehnica

PROGRAM
JOI 16.07.2015
- ora 17,00 Proba 1. – Test juniori debutanti + copii in primul an de concurs (Anexa A1)
- ora 19,00 - Şedinţa tehnică

VINERI 17.07. 2015
- ora 10,00 Proba 2. NIVEL F (80/90 cm ) – Cai debutanti; Sportivi debutanţi şi amatori ( 2
clasamente); art.238.1.1. (fara baraj)
- ora 12,00 Proba 3. NIVEL E ; Copii (2 clasamente); art.274.5.2.
- ora 16,00 Proba 4. NIVEL D (+juniori etc.) (1 clasament); art. 238.1.2;
- ora 19,00 Proba 5. NIVEL C; art.238.1.2.
SÂMBĂTĂ 18.07.2015
- ora 10,00 Proba 6. NIVEL F, Cai debutanti ; Sportivi debutanţi si amatori (2 clasamente ) ;
art.238.1.1. cu un baraj fara cronometru
- ora 12,30 Proba 7. NIVEL E (+copii etc.) ; Cai de 5 ani ( 2 clasamente ) ; art.238.1.2.
- ora 14,00 Festivitatea de deschidere oficiala
- ora 15,30 Proba 8. Proba în oglindă (Nivel D); art. 272
- ora 18.00 Proba 9. NIVEL C (1,20 m ); art. 238.2.2
DUMINICĂ, 19.07.2015
- ora 10,00 Proba 10. NIVEL F, Cai debutanti ; Sportivi debutanţi (2 clasamente ); art.238.1.2.
- ora 12,00 Proba 11. NIVEL E; Cai de 5 ani; Copii si amatori (3 clasamente); art.238.1.2
- ora 14,00 Proba 12. NIVEL D ( ștafetă de 2 călăreți ); art. 268.2;
- ora 16,00 Proba 13. NIVEL C Proba speciala (cu 3-4 baraje); art. 262.4 cu modificari (vezi
Legenda)
JURIUL DE TEREN POATE OPERA MODIFICĂRI ORARE ÎN FUNCŢIE DE
NUMĂRUL PARTICIPANŢILOR ÎN PROBE, conditii meteo nefavorabile, incidente
imprevizibile.

CONDIŢII DE CONCURS
Concursul se desfășoară în aer liber.
Terenul de concurs: iarbă; dimensiuni: 90 x 90 m; descoperit.
Terenul de încălzire: iarbă
CONDIŢII TEHNICE
1.Concursul se desfăşoară conform regulamentului naţional competiţional 2015 (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 cal ( max.2 ); caii de 4 ani au voie doar 1 proba/zi ;
- respectarea înscrierii unui cal în două nivele alăturate si cu posibilitate de promovare in al treilea nivel;
- respectarea regulamentului de catre sportivii minori (antrenorii sunt persoane responsabile pentru
acestia daca nu mentioneaza alta persoana pe fisele de inscrieri ; parintii nu pot fi persoane responsabile
daca nu au calificare de instructori sau antrenori);
- 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 debutanti ( 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.
2. Pentru fiecare categorie (nivel al calului) s-au prevăzut două probe : una sau mai multe oficiale
( care se iau în considerare pentru calificarea în finală ) şi una opţională (de lucru , pentru spectacol ).
Clasamentele se fac separat (asa cum reiese din tabelul de taxe si premii).
Pentru participarea in proba nr. 8, proba in oglinda, probele calificative sunt probele nr. 3, nr. 4 si
nr. 7. Sunt admisi caii de nivel E si D ; se vor intrece 8 sau 16 sportivi (se stabileste la sedinta tehnica).
3. Festivitatea de premiere va avea loc după fiecare probă ( la cca.5 min ) ; la festivitate participa primii 5
sportivi clasati ; absenta (neaprobata de Juriul de teren) de la festivitate atrage descalificarea din proba si
retragerea premiului.
4. Ordinea de start se va stabili de către secretariat în consens cu Preşedintele Juriului de teren
(metoda - rotatie).
5. CUPA BUCOVINEI – ROMSILVA - echipe: o echipă poate fi compusă din unul sau mai multi
sportivi (cu mai multi cai). Se iau in calcul câte 2 cupluri în probele oficiale : Cai de 5 ani (proba nr. 7),
Nivel E (proba nr. 11), D (proba nr.4) si C ( proba nr. 9 ).
Se acorda puncte bonus (coeficient 1) conform regulamentului cupelor . Se iau în calcul cele mai bune 6
rezultate din totalul maximum posibil ( 8 ). In caz de egalitate, conteaza clasamentul probei nr. 9.
6. Şedinţa tehnică ( scop ) : înscrieri definitive , nominalizarea cuplurilor pentru CUPA BUCOVINEI –
ROMSILVA (echipe), verificarea documentelor sportivilor şi cailor ; eventuale precizări .

Legenda :
Art.238.1.1- proba fara cronometru (cu timp acordat) fara baraj sau cu unul sau doua baraje fara cronometru (dupa cum
precizeaza avant programul) ;
Art.238.1.2-proba fara cronometru cu baraj la cronometru ;
Art.238.2.2- proba la cronometru cu un baraj la cronometru pentru stabilirea clasamentului ;
Art.268.2 – Releu normal, Barema C (fiecare concurent isi face in intregime parcursul ; primele 2 derobari ale fiecarui
concurent intra in timp, nu se penalizeaza) ;
Art. 274.5.2-proba in doua faze (prima faza fara cronometru ; a doua faza la cronometru) ;
Art.262.4 cu MODIFICARI : Parcursul initial (si barajele) este compus din 6 obstacole , inclusiv o combinatie de 2
elemente; inaltime maxima 1,15m, largime maxima 1,30m; barema A fara cronometru, cu timp acordat. Cuplurile care
termina fara penalizari se califica pentru primul baraj. Primul si al doilea baraj sunt fara cronometru. La intrarea in teren,
fiecare concurent cere Sefului de pista sa inalte un obstacol (cu cca. 5 cm). Daca el termina barajul fara greseala, se califica
pt. barajul urmator si obstacolul ramane inaltat. Daca are orice gresala, oriunde in teren (doborare, refuz etc.), el este
eliminat iar obstacolul care a fost inaltat se reface la dimensiunea initiala. Dupa ce toate obstacolele barajului au fost ridicate
prima oara, ele se mai pot ridica inca o data etc. Concurentii fara penalizari se califica in barajul al II-lea care se desfasoara
dupa aceleasi reguli. Daca dupa barajul al II-lea raman calificate 8 cupluri sau mai putin, atunci barajul 3 va fi ultimul; el se
va desfasura la cronometru, pe dimensiunea existenta a obstacolelor. Daca pentru barajul nr. 3 se vor califica un numar mai
mare de 8 cupluri, si acest baraj se desfasoara cu ridicarea voluntara a obstacolelor(ca si precedentele), barema A fara
cronometru, dar concurentii trebuie sa termine barajul (nu sunt eliminati) si vor ramane cu punctele penalizare din acest
baraj (pentru stabilirea clasamentului se socotesc penalizarile ca intr-un baraj obisnuit ). Barajul nr. 4 se desfasoara la
cronometru, pe dimensiunea existenta a obstacolelor.

ASPECTE FINANCIARE
TOTAL PREMII = 25.000 LEI

Taxa HC ( se achită către F.E.R. ): 50 lei
Taxa boxă: 60 lei/zi;
Taxă stănoagă: 25 lei/zi;
Nr. Probă
Taxa participare
1. Test debutanti, anexa
2. Cai debutanti ; Sportivi debutanţi si amatori
40/40
3. Nivel E ; Copii
50/40
4. Nivel D (+juniori, etc.)
60
5. Nivel C
70
6. Cai debutanti ; Sportivi debutanţi si amatori
40/40
7. Nivel E (+ copii etc.) ; Cai de 5 ani
50/40
8. Proba în oglindă
60
9. Nivel C
70
10. Cai debutanti ; Sportivi debutanţi
40/40
11.Nivel E ; Cai de 5 ani ;
Copii si amatori
50/40/40
12.Nivel D stafeta
65/stafeta
13.Nivel C proba speciala
70
TOTAL : 13 probe

Valoare premii
900 / 900
1000 / 900 (obiecte)
1200
1400
900/900
1000 /900
1200
1400
900/900
1000 /900 / 900(obiecte)
1400/stafeta
1400
20.000

Cupa Bucovina – Romsilva la echipe (3 locuri) total 5.000 lei ( locul I - 2.500 lei, locul II – 1.500 lei, locul III
– 1.000 lei)

Cazarea cai:
- Cazarea cailor se face in functie de ordinea inscrierilor la nivelul a 40 locuri de cazare in boxe;
- Rezervarea boxelor pentru cai se va face în ordinea solicitarilor.
- Înscrierile se fac la Herghelia Radauti: - tel./fax: 0230.56.15.24,
- e-mail: radauti@suceava.rosilva.ro.
- Termenul limită pentru înscrieri: vineri, 10 iulie 2015.
- Caii sunt găzduiți începând cu ziua de miercuri, 15 iulie, până luni, 20 iulie; cazarea în
afara intervalului menționat va fi taxată cu 70 lei/ zi.
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

