FEDERAŢIA
ECVESTRĂ ROMÂNĂ

R.N.P.
ROMSILVA

CLUBUL HIPIC
ROMSILVA

Organizează în perioada 22 - 24 iulie 2011 la Herghelia Rădăuţi –
Direcţia Silvică Suceava

“CUPA BUCOVINEI - ROMSILVA”
COMITETUL DE ONOARE:
- Gheorghe FLUTUR
– Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava
- Sorin Arcadie POPESCU – Prefectul Judeţului Suceava
- Aurel OLĂREAN
– Primarul Municipiului Radauti
COMITETUL DE ORGANIZARE:
- Preşedinte onorific - Director general R.N.P.– ROMSILVA – Valerian Solovăstru
- Preşedinte concurs - Director R.N.P. – ROMSILVA – Robert Bartha
- Vicepreşedinte
- Director D.S. Suceava – Mihai Miheţiu
- Membru
- Director tehnic D.S.Suceava – Marius Răguşitu
- Membru
- Director economic D.S.Suceava – Silvia Făgurel
- Membru
- Şef Herghelie - ing. Adrian Totoescu
- Director concurs - ing. Cristian Tomniuc ( 0744550263 )
JURIUL DE TEREN:
Preşedinte: Tudor Vasile
Membri:
Cornelia Vîrgolici
Daniela Stanica
Şef pistă: Glad Iavorovski
Delegat tehnic: Tudor Vasile

Medic veterinar: dr. Cornel Simota
Secretar: Madalina Hentes
Cronometraj electronic

PROGRAM
JOI 21.07.2011
- ora 19,00 - Şedinţa tehnică (inscrierea cuplurilor pentru Cupa Bucovina)
VINERI 22.07.2011
- ora
- ora
- ora
- ora
- ora

10,00
12,30
14,30
15,30
16,30

Proba 1. NIVEL F - Cai tineri şi juniori debutanţi (80/90 cm); art.274.5.2.
Proba 2. NIVEL E si Cai de 5 ani (1 m ); art.274.5.2.
Proba 3. NIVEL C si cai de 7 ani; art.274.5.3.
Proba 4. Juniori 18 ani (1,15 / 1,20 m); art. 274.5.2.
Proba 5. NIVEL D si Cai 6 ani; art.238.1.2. (calificativa pt. proba nr.10)

SÂMBĂTĂ, 23.07.2011
- ora 10,00 Proba 6. NIVEL F - Cai debutanţi şi juniori debutanţi (90 cm);art.238.1.1.
- ora 11,30 Proba 7. NIVEL E si Cai de 5 ani ; art.238.1.2.
- ora 13,30 Proba 8. NIVEL C si Cai 7 ani; art.238.2.2
- ora 15,30 Proba 9. Juniori 18 ani (1,20 m); art. 238.1.2.
- ora 17,30 Proba 10. NIVEL D; proba în oglindă
- ora 19,00 Proba 11. NIVEL B; art.238.2.2
DUMINICĂ, 24.07.2010
- ora 10,00 Proba 12. NIVEL D (stafeta de 2 calareti); art. 268.1.1-1.9;2
- ora 11,30 Proba 13. NIVEL C si Cai 7 ani (120 cm); art. 238.2.1
- ora 12,30 Proba 14. Obstacole in linie (forta progresiva); art. 262.3
JURIUL DE TEREN POATE OPERA MODIFICĂRI ORARE ÎN FUNCŢIE DE
NUMĂRUL PARTICIPANŢILOR ÎN PROBE.

CONDIŢII TEHNICE
Concursul se desfăşoară conform regulamentului naţional competiţional 2011 ( 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 ca ( max.2 );
- respectarea înscrierii unui cal în maxim două nivele alăturate ;
- 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 tineri ( 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.
Pentru fiecare categorie de sărituri s - au prevăzut două probe : una oficială ( care se
ia în considerare pentru calificarea în finală ) şi una opţională ( de lucru , pentru
spectacol ). Clasamentele se fac separat. Pentru categoria “ Cai tineri şi juniori debutanti “
se va face clasamente separate.
Condiţiile de arbitrare ale probelor sunt cele prevăzute în regulamentul competiţional 2011
şi cele menţionate în acest program ( probele opţionale ).
Festivitatea de premiere va avea loc după fiecare probă ( la cca.10 min ).
Ordinea de start se va stabili de către secretariat în consens cu preşedintele juriului de
teren.
CUPA BUCOVINEI – ROMSILVA - individual: un sportiv poate prezenta câte 2 cai la
probele oficiale : Juniori 18 ani (proba nr. 7), Nivel E (proba nr. 9) şi D (proba nr.5).
Se iau în calcul cele mai bune 4 rezultate din totalul maximum posibil ( 6 ).
CUPA BUCOVINEI – ROMSILVA – echipe: o echipă poate conţine câte 2 cupluri în
probele oficiale : Juniori 18 ani (proba nr. 7), Nivel E (proba nr. 9) si D (proba nr. 5).
Se iau în calcul cele mai bune 4 rezultate din maximum posibil ( 6 ).
Un cuplu poate fi luat in calcul atat pentru clasamentul individual cat si pentru echipe.
Este posibil ca, la clasamentul pe echipe, sa puncteze un singur sportiv.
CUPA BUCOVINEI – ROMSILVA – premiul special: Probele care puncteaza
pentru premiul special: Proba 11 (coeficient 1,5), 13 si 14 (Nivel C) puncteaza un
cal/proba.
"Acordarea punctelor bonus : cu exceptia probei de nivel B (proba nr.11), toate celelalte probe
au coeficient 1 si nu se tine cont de numarul de starturi (conform regulamentelor de cupa)"

Şedinţa tehnică ( scop ) : înscrieri definitive , nominalizarea cuplurilor pentru CUPA
BUCOVINEI – ROMSILVA ( individual şi echipe ), verificarea documentelor sportivilor
şi cailor ; eventuale precizări .

ASPECTE FINANCIARE
TOTAL PREMII
TAXĂ BOXE

= 40.000 LEI;
=
50 LEI /ZI;

Nr. Probă
1. Cai tineri şi juniori debutanţi
2. Nivel E si Cai de 5 ani
3. Nivel C si Cai de 7 ani
4. Juniori 18 ani
5. Nivel D si Cai de 6 ani
6. Cai tineri şi juniori debutanţi
7. Nivel E si Cai de 5 ani
8. Nivel C si Cai de 7 ani
9. Juniori 18 ani
10. Nivel D (proba în oglindă)
11. Nivel B
12. Nivel D (stafeta)
13. Nivel C si Cai de 7 ani
14. Obstacole în linie

Taxa înscriere
30 / 30
35 / 35
45 / 45
30
40 / 40
30 / 30
35 / 35
45 / 45
30
40
100
40
45 / 45
40

Valoare premii
1.000/1.000
1.100/1.100
1.500/1.500
1.200
1.200/1.200
1.000/1.000
1.400/1.400
1.800/1.500
1.200
1.800
3.000
1.800
1.800 / 1.500
2.000

TOTAL : 14 probe
Cupa Bucovina – Romsilva la echipe
Cupa Bucovina – Romsilva la individual
Cupa Bucovina – Romsilva - Premiul special

4.500
2.500
1.000

Cazarea cai:
- Cazarea cailor se face in functie de ordinea inscrierilor la nivelul a 60 locuri de
cazare in boxe;
- Pentru cazarea cailor – persoana de contact Morosan Ionel – 0751903936
Rezervarea boxelor pentru cai se va face in ordinea solicitarilor.
REZERVĂRI – CAZARE
Hotel „GERALD„ – Rădăuţi ( 4 stele )
- 0230100650
- Pensiunea “MONTE CARLO” – Rădăuţi - mobil :0744543305
- tel : 0230567080
- Pensiunea „HANUL VOEVOZILOR „ – Horodnic - 0744605383
- Hotel „FAST„ – Rădăuţi ( 3 stele )
- 0230560060
- Popas turistic „BUCOVINA” – Suceviţa ( 3 stele ) - 0230417000
- Hanul „MĂRIOAREI „ – Suceviţa ( 2 stele ) - 0230417017
-

