
 
  

Federația Ecvestră Română, 

Primăria comunei Prejmer și 

C.S.E. 163 Plopi, Prejmer 

organizează 

Cupa României obstacole 

12 iulie – 16 iulie 2017 

la baza hipică din Prejmer, Brașov 

Comitet de organizare: 

• Președinte de onoare: Todorică Șerban Constantin, primarul comunei Prejmer 

• Președinte de concurs: Ionel Fierbințeanu 

Vlad Bontea 

• Vicepreședinte de concurs: Ioana Aldea – Fierbințeanu 

Ovidiu Drăguș 

• Director de concurs: Alin Cătinaș 

• Oficiali:  

  

• Președinte juriu de teren: Mariana Moisei 
  

• Membru juriu de teren: Sorin Soveja, Erhan Cornel, Claudiu Seliștean prin rotație 
  

• Șef de pistă: Vadim Iavorovski 
  

• Comisia de apel: Claudiu Seliștean 
  

• Stewart: Erhan Cornel, Sorin Soveja, Claudiu Seliștean prin rotație 
  

• Secretariat: Mădălina Henteș, Maria Drăguș 

  

• Cronometraj electronic: Gabriel Vătășoiu 
  



• Asistență veterinară: Dan Andras 
  

• Potcovar: Endre Fulop 

 

PROGRAM 

 

Vizită medicală cai: Miercuri, 12 iulie 2017, ora 16:00 pentru caii de cupă Ședința tehnică: 

Miercuri, 12 iulie 2017, ora 18:00 

 

Ziua 1 – Joi, 13 iulie 2017 

 

08:00 A doua vizită medicală (pentru caii care nu au trecut / care nu s-au prezentat la prima  

vizită medicală) 

 

09:00 Proba 1 – Cai și sportivi debutanți, Amatori I, Copii 1 

H = 0,80 – 0,90 m, art. 238.1.1 fără baraj Premii: 300 / 300 / 300 lei, 3 clasamente 

 

11:00 Proba 2 – Amatori II, Nivel E 

H = 1,00 m, art.238.2.1 

Premii: 400 / 800 lei, 2 clasamente 

 

13:00 Proba 3 – Copii 2, Nivel D 

H = 1,10 m, art. 238.2.1 la cronometru Premii: 500 / 1000 lei, 2 clasamente 

 

15:00 Proba 4 – Nivel C 

H = 1,20 m, art. 238.2.1 la cronometru Premii: 1500 lei, 1 clasament 

 

17:00 Proba 5 – Cupa României seniori manșa 1 

H = 1,30 m, art. 239 & 263 Premii: se adiționează cele 3 manșe 

 

Ziua 2 – Vineri, 14 iulie 2017 

 

09:00 Proba 6 – Amatori II, Nivel E 

H = 1,00 m, 274.5.2 în 2 faze Premii: 400 / 800 lei, 2 clasamente 

 

11:00 Proba 7 – Copii 2, Nivel D 

H = 1,10 m, 274.5.2 în 2 faze Premii: 500 / 1000 lei, 2 clasamente 

 

14:00 Proba 8 – Cupa României juniori, manșa 1 + manșa 2 

H = 1,20 m, art. 273.3.3.1 & 273.4.1 

Manșa 1 la cronometru, manșa 2 fără cronometru 

Premii: 1500 lei, 1 clasament 

 

16:00 Proba 9 – Cupa României echipe seniori manșa 1 + manșa 2 și Cupa României seniori 

individual manșa 2 



H = 1,30 m, art. 264.9.2.1, manșa 1 și manșa 2 fără cronometru, baraj cu 1 cal Premii: Premii 

echipe seniori – 6000 lei, 1 clasament 

 

Ziua 3 – Sâmbătă, 15 iulie 2017 

 

09:00 Proba 10 – Cai și sportivi debutanți, Amatori I, Copii 1 

H = 0,80 – 0,90 m, art. 238.1.1 fără baraj Premii: 300 / 300 / 300 lei, 3 clasamente 

 

11:00 Proba 11 – Amatori II, Nivel E 

H = 1,10 m, art. 238.1.2 & 245.3 cu baraj inclus Premii: 400 / 800 lei, 2 clasamente 

 

13:00 Proba 12 – Copii 2, Nivel D 

H = 1,10 m, art. 238.2.1 

Premii: 500 / 1000 lei, 2 clasamente 

 

15:00 Proba 13 – Nivel C 

H = 1,20 m, art. 274.5.6 în 2 faze Premii: 1500 lei, 1 clasament 

 

Notă: Nivel C reprezintă și proba de selecție la categoria Copii și Amazoane în vederea 

participării la Campionatul European de Copii, respectiv Campionatul Balcanic de 

Amazoane. 

 

17:00 Proba 14 – Cupa României tineret manșa 1 + manșa 2 

H = 1,30 m, art. 273.3.3.2 & 273.4.3 

Manșa 1 fără cronometru, manșa 2 la cronometru 

Premii: 1500 lei, 1 clasament 

 

Ziua 4 – Duminică, 16 iulie 2017 

 

09:00 Proba 15 – Cai și sportivi debutanți, Amatori I, Copii 1 

H = 0,90 m, art. 238.1.1 fără baraj Premii: 400 / 400 / 400 lei, 3 clasamente 

 

11:00 Proba 16 – Nivel C 

H = 1,20 m, art. 238.2.2 Premii: 1500 lei, 1 clasament 

 

13:00 Proba 17 – Cupa României seniori manșa 3 

H = 1,40 – 1,45 m, art. 238.2.2 

Premii: Manșa 1 + manșa 2 + manșa 3, 7000 lei, 1 clasament 

 

15:00 Proba 18 – Cupa României copii manșa 1 + manșa 2 

H = 1,10 m pe manșa 1, art. 273.3.2 fără cronometru 

H = 1, 15 m pe manșa II, art. 273.4.2 fără cronometru, cu baraj la cronometru după 2 manșe 

Premii: 1000 lei, 1 clasament 

  

Înscrieri: până în 10.07.2017 la Mădălina Prodan, adresa de e-mail: 

prodan.madalina@ymail.com 



Rezervare boxe: Maria Drăguș – 0729499782,  maria.dragus@gmail.com; Ovidiu Drăguș – 

0729499780, până la data de 10.07.2017. 

Persoanele responsabile pentru sportivii minori sunt cei care dau înscrierile (antrenorii), dacă nu 

se specifică un alt responsabil. 

Înscrierile trebuie trimise prin email și sunt definitive; pentru retrageri, cu excepția cazurilor de 

forță majoră, taxa de start va fi reținută de organizatori. 

Caii nu vor fi acceptați în curtea clubului 163 Plopi dacă nu au trecute analizele la zi pe pașaport 

– anemia infecțioasă. 

 

Data intrării în curte – 12 iulie 2017, data ieșirii – 17 iulie 2017, la amiază. 

Taxă de boxă – pentru cei ce stau mai mult: 50 lei / zi pentru caii care nu concurează și 25 

lei / zi pentru caii care intră în probe 

 

Taxă curent camioane – 150 lei pe perioada concursului. 

Fumatul este interzis în bază cu excepția locurilor special amenajate. 

 

Condiții de concurs: 

• Concursul se desfășoară în conformitate cu regulamentul FER și FEI în vigoare, exceptând 

nivelele de clasificare a cailor, fiind prima competiție în manej acoperit, accesul în probe 

va fi liber la probele deschise; 
  

• Comitetul de organizare împreună cu reprezentanții Juriului de Teren vor putea opera 

schimbări față de programul de desfășurare a probelor și a articolelor de arbitrare a 

acestora; 
  

• Teren concurs: manej exterior, nisip, 80 x 70 m; 
  

• Teren încălzire: manej acoperit, nisip, 72 x 28 m; 
  

• Teren scoatere din efort și lucru la coardă: nisip, 40 x 20 m; 
  

• Încălzirea se va desfășura pe serii de 6-8 călăreți; 
  

• Boxe puse la dispoziție de organizatori – 100 bucăți; 
  

• Călăreții își asumă responsabilitatea vizei medicale; 
  

• Festivitatea de premiere va avea loc la sfârșitul fiecărei probe. 

 

Aspecte financiare: 

• În sarcina organizatorilor:  
  

• transport + cazare + masă + diurnă pentru juriu, șef de pistă, secretar și responsabil 

cronometraj electronic; 

  

• medic veterinar și salvare – conform înțelegerii comitetului de organizare; 

mailto:maria.dragus@gmail.com


• În sarcina participanților:  
  

• transport + cazare + masă pentru personal echipă; 

• transport + furajare cai. 

  

• Taxa de start în competiție:  
  

• 650 lei – întreaga competiție pentru categoriile: Cai debutanți, Sportivi debutanți, 

Amatori I, Amatori II, Copii  

  

• 700 lei – întreaga competiție pentru celelalte categorii  

– 250 lei – pentru o zi de concurs pentru toate categoriile 

 

Notă: aceste taxe de înscriere se aplică doar pentru înscrierile date prin email până la data 

de 10.07.2017; cele care depășesc această dată vor fi supuse unei taxe suplimentare de 50 lei 

/ cal. 

 

Înscrierile se vor da obligatoriu specificând categoriile la care intră fiecare cal. 

Premii: 
 

➢ Valoare totală premii: 32.600 lei 

  
 


