
CRITERII nr. 2 din 16 iulie 2008 DE BONITARE privind aprecierea 
cabalinelor de reproducţie*) 

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale 

Art. 1 
(1) Aprecierea calităţii cabalinelor de reproducţie are ca scop determinarea valorii zootehnice şi de 
producţie a acestora, pe baza unor criterii privind: originea şi tipul rasei, exteriorul (dimensiuni 
corporale, conformaţie şi mersuri), capacitatea energetică şi calitatea descendenţilor. 
(2) În baza rezultatelor aprecierii se stabilesc clasa de calitate şi destinaţia cabalinelor. 

Art. 2 
Aprecierea cabalinelor se face de către Comisia Naţională de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor de 
Rasă, indiferent de natura proprietăţii acestora. 

Art. 3 
Lucrările de calificare şi clasare a tineretului cabalin se organizează în locuri şi spaţii amenajate 
care să asigure condiţii optime pentru corecta desfăşurare a lucrărilor de apreciere. 

Art. 4 
Cabalinele de rasă se apreciază individual, anual, astfel: 
a) până la susţinerea probelor de calificare tineretul cabalin se apreciază după următoarele criterii: 
origine şi exterior (dimensiuni corporale, conformaţie şi mersuri); 
b) după susţinerea probelor de calificare tineretul cabalin se apreciază şi după capacitatea 
energetică; 
c) aprecierea după calitatea descendenţilor se face astfel: 
- pentru armăsari, după două generaţii, incluzând toţi produşii armăsarului respectiv, iar un 
număr apreciabil dintre aceştia trebuie să realizeze un punctaj de peste 70 de puncte - până la 
100 de puncte, la aprecierea exteriorului, şi un punctaj de peste 40 de puncte - până la 60 de 
puncte, la aprecierea mersurilor; 
- pentru iepe, după două generaţii, incluzând toţi produşii iepei respective, iar un număr 
apreciabil dintre aceştia trebuie să realizeze un punctaj de peste 70 puncte - până la 100 de 
puncte, la aprecierea exteriorului, şi un punctaj de peste 40 de puncte - până la 60 de puncte, la 
aprecierea mersurilor. 

Art. 5 
Cabalinele de rasă, în vederea promovării la reproducţie, pot fi prezentate Comisiei Naţionale de 
Clasare şi Evaluare a Cabalinelor de Rasă pentru apreciere de două ori, după care comisia va 
decide, după caz, o altă examinare. 

CAPITOLUL II: Tehnica aprecierii 
Art. 6 
(1) Aprecierea cabalinelor se face prin examinare individuală, avându-se în vedere următoarele 
criterii: originea şi tipul rasei, exteriorul (dimensiuni corporale, conformaţie şi mersuri), capacitatea 
energetică şi calitatea descendenţilor, luându-se în considerare datele înregistrate în evidenţele 
genealogice ale crescătorului, proprietarului sau asociaţiei de crescători de profil, după caz: 
a) originea şi tipul rasei se stabilesc după evidenţele genealogice ale crescătorului, proprietarului 
sau asociaţiei de crescători de profil, după caz, completându-se cu examinarea individuală a 
cabalinelor privind însuşirile rasei; 
b) aprecierea exteriorului se face după dimensiunile corporale: la tineretul cabalin sub 4 ani se 
aplică corecţii de vârstă, adăugări sau scăderi, pentru a corespunde vârstei apropiate, stabilite 
pentru ani întregi şi jumătăţi de ani, conform tabelului nr. 1. 
Tabelul nr. 1 

Vârsta 
(ani) 

Talia 
(cm) 

Perimetrul toracic 
(cm) 

Perimetrul fluierului 
(cm) 

31/2
 2 6 0,5 

3 4 11 1 

21/2
 6 16 1,5 

2 9 22 2 
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(2) Toate datele privind dimensiunile corporale, conformaţia, mersurile şi capacitatea energetică se 
înscriu în tabela de clasare (formulare-tip). Aprecierea generală şi încadrarea într-o clasă de calitate 
se fac de către Comisia Naţională de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor de Rasă. 

Art. 7 
Fiecare caracter sau însuşire se apreciază printr-un sistem de puncte, pe o scară de la 1 la 10, 
conform fişelor de bonitare, al căror model este prevăzut în anexa nr. 1. 

Art. 8 
(1) După apreciere, cabalinele de reproducţie se încadrează în una dintre următoarele clase de 
calitate: record, elită şi clasa I, astfel: 
a) în clasa record se încadrează cabalinele cu însuşiri excepţionale în cadrul rasei şi care pot 
contribui la perfecţionarea acesteia; 
b) în clasa elită se încadrează cabalinele cele mai reprezentative din rasa respectivă, care 
îndeplinesc totalitatea cerinţelor şi sunt buni amelioratori ai rasei; 
c) în clasa I se încadrează cabalinele care în general corespund cerinţelor rasei. 

(2) Pentru fiecare clasă de calitate şi criteriu de apreciere s-a stabilit un sistem de puncte de la 5 la 
10. Încadrarea cabalinelor în una dintre aceste clase de calitate este determinată de realizarea 
punctelor minime, prezentate în tabelul nr. 2. 
Tabelul nr. 2 

NOTĂ: 
- Punctajul minim de încadrare în clasa (tabelul nr. 2). 
- Menţiune: Când clasa generală este determinată de numărul minim de puncte pentru un singur 
criteriu de apreciere, lipsind numai un punct din nota minimă, comisia poate să încadreze animalul 
în clasa imediat superioară, făcând însă menţiunea în evidenţe. 

Art. 9 
(1) Cabalinele vor fi promovate şi autorizate în Herghelia Naţională ca: 
a) armăsari pepinieri - cele care se încadrează în clasa record; 
b) iepe pentru reproducţie - cele care se încadrează în clasele record şi elită; 
c) armăsari de montă publică - cele care se încadrează în clasele record şi elită, 

(2) Cabalinele încadrate în clasa I nu sunt promovate în Herghelia Naţională; acestea pot fi folosite la 
reproducţie în nucleul propriu, cu acordul Comisiei Naţionale de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor de 
Rasă. 

SECŢIUNEA A: Aprecierea după origine şi tipul rasei 
Art. 10 
(1) La aprecierea tipului rasei se ţine seama de particularităţile fiecărei rase, de cerinţele urmărite 
în creşterea acesteia şi de reglementările internaţionale în vigoare. Aprecierea se face printr-un 
sistem de puncte, cu semnificaţia prevăzută în tabelul nr. 3 (a). 
Tabelul nr. 3 

(2) Aprecierea cabalinelor după origine se face printr-un sistem de puncte, pentru fiecare rasă, 
conform tabelului nr. 4 (b). 
Tabelul nr. 4 

11/2 12 32 3 

Specificare 
Record Elită Clasa I 

Armăsari Iepe Armăsari Iepe Armăsari Iepe 

Originea şi tipul rasei 9 9 8 8 7 7 

Dimensiunile corporale 9 8 8 7 7 6 

Exterior (conformaţia corporală şi mersurile) 9 8 8 7 7 6 

Capacitatea energetică 9 8 8 7 7 6 

Calitatea descendenţilor 9 9 8 7 7 6 

 
Exprimarea tipului rasei (a) 

Excepţională Foarte bună Bună Satisfăcătoare Rea 

Puncte 10 - 9 8 - 7 6 5 - 4 3 
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Se acordă: 
- 4 puncte pentru fiecare ascendent, rasă curată, din generaţia 5, respectiv 4 şi 3; 
- 3 puncte pentru fiecare ascendent permis pentru infuzie în cadrul rasei; 
- 2 puncte pentru fiecare ascendent nepermis pentru infuzie în cadrul rasei. 

(3) Punctajul final (b) la aprecierea după origine este dat de valoarea proporţională 
corespunzătoare, pe o scară de la 1 la 10, a punctajului din tabelul nr. 4. 
Punctajul final la aprecierea după origine şi tipul rasei este dat de media dintre a şi b. 

(4) Aprecierea cabalinelor după origine şi tipul rasei se face în conformitate cu cerinţele 
organismelor internaţionale, pe rase, la care România este afiliată sau în curs de afiliere. 

SECŢIUNEA B: Aprecierea după exterior 

SUBSECŢIUNEA B1: Aprecierea după dimensiuni corporale 

Art. 11 
(1) Aprecierea cabalinelor după dimensiunile corporale se face pe baza baremelor stabilite pentru 
fiecare rasă, după cum se specifică în tabelul nr. 5. 
Tabelul nr. 5 

Rasa 

Pentru armăsari (b) Pentru iepe (b) 

Numărul de 
generaţii de 
ascendenţi 

Punctajul maxim 
Numărul de 
generaţii de 
ascendenţi 

Punctajul maxim 

Pur Sânge Englez 5 128 5 128 

Arabă 
- Pur Sânge Arab 
- Shagya Arabă 

5 128 5 128 

Trăpaş 5 128 4 64 

Lipiţan 5 128 5 128 

Nonius 5 128 4 64 

Gidran 5 128 4 64 

Cal de Sport 4 64 4 64 

Furioso North-Star 5 128 4 64 

Huţul 5 128 5 128 

Rase de sânge rece (ardenez, 
semigreu şi greu) 

3 32 3 32 

Poney 4 64 4 64 

ARMĂSARI 

Puncte 

IEPE 

Talia 
(cm) 

Perimetrul 
toracic 
(cm) 

Perimetrul 
fluierului 

(cm) 

Talia 
(cm) 

Perimetrul 
toracic 
(cm) 

Perimetrul 
fluierului 

(cm) 

1. Rasa Pur Sânge Englez 

164 184 20,0 10 164 186 19,5 

162 182 19,5 10 162 184 19,0 

160 180 19,0 10 160 182 18,5 

158 178 18,5 9 158 180 18,0 

156 175 18,0 8 156 178 17,5 

154 172 17,5 7 154 174 17,5 

152 170 17,0 6 152 171 17,0 

150 168 17,0 5 150 168 17,0 

- - - 4 140 165 17,0 

2. Rasa Trăpaş 

164 184 20,5 9 164 186 20,0 

162 182 20,0 10 162 184 19,5 

160 180 20,0 10 160 182 19,5 

158 178 19,5 9 158 180 19,0 

156 176 19,0 8 156 178 18,5 

154 172 18,5 7 154 175 18,5 

152 168 18,0 6 152 172 18,0 
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150 166 17,5 5 150 168 17,5 

- - - 4 148 166 17,5 

3. Rasa Pur Sânge Arab 

160 180 20,5 9 158 180 20,0 

157 178 20,5 10 157 177 19,5 

156 176 20,0 10 156 175 19,0 

154 174 19,5 9 154 174 19,0 

152 172 19,0 8 152 172 18,5 

150 168 18,5 7 150 168 18,0 

148 166 18,0 6 148 166 17,5 

146 164 17,5 5 144 162 17,0 

- - - 4 144 160 17,0 

4. Rasa Shagya Arab 

160 180 20,5 10 158 180 20,0 

158 178 20,5 10 157 178 19,5 

156 176 20,0 9 156 176 19,0 

154 174 19,5 7-8 154 174 19,0 

152 172 19,0 6-7 152 172 18,5 

150 168 18,5 6 148 168 18,0 

148 166 18,0 5 146 166 17,5 

146 164 17,5 4 144 162 17,5 

5. Rasa Lipiţan 

162 187 21,0 9 160 187 20,0 

160 185 21,0 10 158 185 20,0 

158 183 20,5 10 156 183 19,5 

156 181 20,5 9 154 181 19,5 

154 179 20,0 8 152 179 19,0 

152 177 19,5 7 150 177 19,0 

150 175 19,0 6 148 175 18,5 

148 173 18,5 5 146 173 18,0 

- - - 4 144 171 18,0 

6. Rasa Nonius 

168 192 22,5 8 166 192 21,5 

166 190 22,0 9 164 190 21,0 

164 188 21,5 10 162 188 20,5 

162 186 21,0 10 160 186 20,0 

160 184 20,5 9 158 184 20,0 

158 182 20,0 8-7 156 182 19,5 

156 178 19,5 7-6 154 178 19,0 

154 174 19,0 5 152 174 18,5 

- - - 4 152 170 18,5 

7. Rasa Gidran 

166 187 22,0 10 164 188 21,0 

164 185 21,5 10 162 187 21,0 

162 183 21,0 9 160 185 20,5 

160 181 20,5 8 158 183 20,0 

158 179 20,0 7 156 181 19,5 

156 176 19,5 6-7 154 179 19,0 

154 173 19,0 6 152 177 18,5 

152 171 18,5 5 - 4 150 175 18,0 

8. Rasa Furioso North-Star 

166 188 22,0 9 164 187 21,0 

164 186 21,5 10 162 185 20,5 

162 184 21,0 10 160 183 20,0 

160 182 20,5 9 158 181 19,5 

158 180 20,0 8 156 179 19,5 
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(2) La toate rasele specificate în prezentele criterii de bonitare se acordă pentru dimensiunile 
corporale o notă unică stabilită după talie. 
(3) În cazul în care perimetrul toracic întrece cu 5 cm sau perimetrul fluierului întrece cu 1 cm 
cerinţa stabilită pentru respectiva însuşire, echivalentă notei acordate după talie, nota unică se 
majorează cu câte un punct. 
(4) Atunci când una dintre cele 3 dimensiuni este mai mică decât cerinţele echivalente notei 

156 177 19,5 7-6 154 176 19,0 

154 174 19,0 5-4 152 172 18,5 

9. Rasa Huţul 

144 169 19,5 9 142 169 19,0 

142 167 19,0 10 140 167 18,5 

140 165 18,5 9 138 165 18,0 

138 163 18,0 8 136 163 17,5 

136 161 17,5 7 134 161 17,5 

134 159 17,5 6 132 159 17,0 

132 157 17,0 5-4 130 157 17,0 

10. Cal de Sport 

168 189 22,5 10 168 21,0 21,0 

166 185 22,0 10 166 188 21,0 

164 183 21,5 9 164 187 21,0 

162 181 21,0 8 162 185 20,5 

160 179 20,5 6 - 7 160 183 20,0 

158 176 20,0 5 158 181 19,5 

156 173 19,5 4 156 179 19,0 

11. Rasa Ardenez 

160 190 25,0 8 - 7 160 192 24,0 

158 188 24,5 9 - 8 158 190 24,0 

156 186 24,0 10 156 188 23,5 

154 184 23,5 10-9 154 186 23,0 

152 180 23,0 8 - 7 152 182 22,5 

150 178 22,0 6 - 5 150 180 22,0 

- - - 4 144 160 17,0 

notă: Pentru rasele grele importate, aprecierea si punctarea acestui caracter se fac conform standardului stabilit de 
organizaţia internaţională pentru rasa respectivă. 

12. Rasa Semigreu 

162 190 23,0 7 162 192 22,0 

160 188 22,5 9-8 160 190 21,5 

158 186 22,0 10 158 188 21,0 

156 184 22,0 9 156 186 21,0 

154 180 21,5 8-7 154 184 20,5 

152 178 21,0 6-5 152 180 20,0 

- - - 4 150 178 19,5 

notă: Pentru exemplarele care corespund din punct de vedere fenotipic Comisia de clasare şi evaluare a cabalinelor de 
rasă poate acorda o bonificaţie, dar nu mai mult de 2 cm. 

13. Cal de Bucovina 

148 176 21,0 9 148 172 20,5 

146 172 20,5 10 146 168 20,0 

144 168 20,0 9 144 166 19,5 

142 166 19,5 8 142 164 18,0 

140 163 19,0 7 140 161 18,5 

138 161 18,5 6 138 159 18,0 

136 160 17,5 5 - 4 136 157 17,5 

notă: Pentru exemplarele care corespund din punct de vedere fenotipic Comisia de clasare şi evaluare a cabalinelor 
poate acorda o bonificaţie, dar nu mai mult de 2 cm. 

14. Poney 

notă: Pentru rasele de Poney importate, aprecierea şi punctarea acestui caracter se fac conform standardului stabilit 
de organizaţia internaţională pentru rasa respectivă. 
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acordate pentru talie, şi anume talia cu 1 cm, perimetrul toracic cu 5 cm şi perimetrul fluierului cu 
0,5, nu se ţine seama de acest lucru dacă celelalte două dimensiuni corespund acestei note. 
(5) În toate celelalte cazuri nota unică se acordă ţinându-se seama de valoarea cea mai mică 
obţinută la una dintre dimensiunile măsurate. 

SUBSECŢIUNEA B2: Aprecierea după conformaţie corporală şi mersuri 

Art. 12 
(1) La aprecierea cabalinelor de reproducţie după conformaţia corporală se ţine seama, în primul 
rând, de obiectivul urmărit în creşterea rasei respective (alergări pe hipodrom, tracţiune uşoară, 
tracţiune grea, sărituri peste obstacol, dresaj şi călărie de agrement), încadrând animalul după 
armonia de ansamblu în tipul de conformaţie specifică rasei şi utilizării sale. 
(2) Aprecierea se face static şi în mişcare pe un teren plat şi elastic, care poate fi un culoar de 
formă circulară cu diametrul de 20-35 m sau un culoar în linie dreaptă cu lungimea de 80-100 m. 
(3) Locul de examinare a cabalinelor trebuie să fie stabilit la aproximativ 10-15 m distanţă de 
publicul spectator, astfel ca aprecierea cabalinelor de către Comisia Naţională de Clasare şi 
Evaluare a Cabalinelor de Rasă să se facă în condiţii optime. 
(4) Prezentarea animalului în faţa comisiei se face fără harnaşament, cu zăbăluţă şi dârlogi de 
2,5-3 m, pe partea stângă, cu mâna dreaptă poziţionată la 20 cm de zăbăluţă. Partea liberă a 
dârlogului se ţine cu mâna stângă ridicând şi coborând dârlogii, coordonând într-un anumit fel 
mişcarea calului. În teren calul se aşează în echilibru pe 4 picioare, iar cel care îl prezintă se va 
aşeza în faţa acestuia, conform anexei nr. 2. 
(5) Comisia se poziţionează la o distanţă de aproximativ 4 m de animal, făcând aprecierea după 
cum urmează: 
a) pe părţile laterale ale animalului se examinează fiecare regiune corporală şi armonia 
îmbinărilor dintre acestea, în conformitate cu fişa de bonitare prevăzută în anexa nr. 1; 
b) din faţa şi spatele animalului se examinează lărgimile, lungimile şi formele, iar din spate se 
examinează şi organele genitale; 
c) examinarea copitelor se va face prin ridicarea membrelor, urmărindu-se gradul de tocire 
normală şi calitatea cornului; 
d) în ansamblu se va aprecia calitatea pielii, culoarea şi calitatea părului. 

(6) Aprecierea mersurilor se face prin mişcarea animalului la pas şi trap, pe linie dreaptă; 
mişcarea trebuie să fie ritmică, conform anexei nr. 2. 
(7) Examinarea se face din: 
a) spate, pentru a observa eventualele deficienţe în mişcare; 
b) lateral, pentru a observa amplitudinea, elasticitatea şi rapiditatea mişcărilor la trap. 

(8) Modul de apreciere se face pe bază de punctaj, cu un sistem de puncte de la 0-10, conform 
anexei nr. 1. 
(9) Punctele acordate privind aprecierea conformaţiei corporale şi a mersurilor se vor consemna în 
fişele de bonitare de către fiecare membru al Comisiei Naţionale de Clasare şi Evaluare a 
Cabalinelor de Rasă. 
(10) Cabalinele care nu au obţinut punctajul minim la unele caractere (vezi fişa de bonitare) nu 
vor putea fi promovate în Herghelia Naţională sau reproducţie, după caz, indiferent de punctajul 
obţinut la celelalte caractere menţionate în listă, calcularea punctajului final al fişei nemaifiind 
necesar. 
(11) Cabalinele care au tare osoase, fracturi vicios consolidate şi defecte de aplomb majore nu vor 
fi autorizate la reproducţie. 
(12) În cazul în care Comisia Naţională de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor de Rasă constată 
unele nereguli privind desfăşurarea lucrărilor de calificare şi clasare, poate anula această acţiune şi 
va informa în scris conducerea Autorităţii Hipice Naţionale, care va dispune în consecinţă. 

SECŢIUNEA C: Aprecierea după capacitatea energetică 

Art. 13 
(1) Capacitatea energetică se apreciază pe baza evidenţelor şi documentelor ce confirmă rezultatele 
probelor de calificare şi cele obţinute în diferite competiţii hipice, astfel: 
a) cabalinele din rasele Pur Sânge Englez şi Trăpaş se apreciază pe baza performanţelor obţinute 
în cursele cu public pe hipodrom, ţinându-se seama şi de mitingurile internaţionale; 
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b) tineretul Trăpaş se apreciază după recordul, pe km, realizat în cursele cu public, în funcţie de 
scara prezentată în tabelul nr. 6; 
Tabelul nr. 6 

c) la cabalinele din rasele: Pur Sânge Arab, Shagya Arab, Lipiţan, Huţul, Cal de Sport, Ardenez, 
Semigreu, Poney, Furioso North-Star, Nonius, Gidran şi rase grele, capacitatea energetică se 
apreciază pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unei probe de calificare şi a rezultatelor 
din competiţiile sportive specifice. 

(2) Susţinerea şi aprecierea probelor de calificare pe rase se efectuează conform tabelului nr. 7. 
Tabelul nr. 7 

Puncte La 2 ani La 3 ani La 4 ani Peste 4 ani 

10 sub 1'26" sub 1'24"5 sub 1'24" sub 1'23"5 

9 sub 1'28" sub 1'26"5 sub 1'25" sub 1'24" 

8 sub 1'31" sub 1'27"5 sub 1'26" sub 1'24"5 

7 sub 1'33" sub 1'28"5 sub 1'28" sub 1'25" 

6 sub 1'35" sub 1'31" sub 1'27"5 sub 1'25"5 

5 sub 1'37" sub 1'33" sub 1'28" sub 1'26" 

4 sub 1'39" sub 1'33"5 sub 1'28"5 sub 1'26"5 

3 sub 1'41" sub 1'34" sub 1'29" sub 1'27" 

2 peste 1'41" peste 1'34" peste 1'29" peste 1'27" 

1. Rasele Pur Sânge Arab şi Shagya Arab 

1.1. Alergarea plată de galop pe 2.400 m, cu 65-70 kg în şa Puncte 

sub 1'14" 10 

între 1'14" 1/10 şi 1'16" 9 

între 1'16"1/10 şi 1'18" 8 

între 1'18" 1/10 şi 1'20" 7 

între 1'20" 1/10 şi 1'21" 6 

între 1'21" 1/10 şi 1'22" 5 

între 1'22" 1/10 şi 1'23" 4 

între 1'23" 1/10 şi 1'24" 3 

între 1'24" 1/10 şi 1'25" 2 

1.2. Probă dresaj (anexa nr. 3, anexa nr. 5 şi anexa nr. 5.1) 

Se punctează mersurile (francheţea şi regularitatea), impulsia, elasticitatea, supleţea, supunerea, atenţia, încrederea, 
exactitatea mişcărilor, tranziţiile. Sistemul de punctare este pe o scară de la 1-10, menţionat pe fişa de dresaj. 

1.3. Proba de viteză la trap: înhămare individuală la atelaj, pe 15 km, cu 450 kg greutate 
tracţionată 

Puncte 

sub 42' 10 

între 42'01" şi 44' 9 

între 44'01" şi 47' 8 

între 47'01" şi 50' 7 

între 50'01"şi 53' 6 

între 53'01"şi 56' 5 

între 56'01" şi 59' 4 

între 59'01" şi 62' 3 

între 62'01"şi 65' 2 

1.4. Anduranţă 

Pe baza rezultatelor de la concursurile oficiale 

Obligatoriu se vor susţine probele: 
* alergare plată de galop pe 2.400 m, cu 65-70 kg în şa; 
* una dintre următoarele probe, la alegere: 
- dresaj (anexa nr. 3 şi anexa nr. 5); 
- viteză la trap, înhămare individuală la atelaj, 15 km, cu 450 kg greutate tractată; 
- anduranţă. 

2. Rasa Lipiţan 

1.1. Probă alură liberă, înhămare individuală la atelaj, pe 5 km, cu 350 kg greutate tractată 
(viteza de deplasare = 15 km/h) 

Puncte 

sub 18' şi 20' 10 

între 20'01" şi 20'05" 9 
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între 20'06" şi 20'10" 8 

între 20'11" şi 20'15" 7 

între 20'16" şi 20'20" 6 

între 20'21" şi 20'25" 5 

între 20'26" şi 20'30" 4 

între 20'31" şi 20'35" 3 

între 20'36" şi 20'40" 2 

1.2. Proba de tracţiune uşoară la pas, înhămare individuală la atelaj, pe 1 km, cu 350 kg greutate 
tractată (viteza de deplasare = 7 km/h) 

Puncte 

sub 9' 10 

între 9'01" şi 9'05" 9 

între 9'06" şi 9'10" 8 

între 9'11"şi 9'15" 7 

între 9'16" şi 9'20" 6 

între 9'21" şi 9'25" 5 

între 9'26" şi 9'30" 4 

între 9'31" şi 9'35" 3 

între 9'36" şi 9'40" 2 

1.3. Proba de trap întins, înhămare individuală la atelaj, pe 3 km, cu 350 kg greutate tractată 
(viteza de deplasare = 18 km/h) 

Puncte 

sub 12' 10 

între 12'01"şi 12'05" 9 

între 12'06"şi 12'10" 8 

între 12'11" şi 12'15" 7 

între 12'16" şi 12'20" 6 

între 12'21"şi 12'25" 5 

între 12'26"şi 12'30" 4 

între 12'31"şi 12'35" 3 

între 12'36"şi 12'40" 2 

2. Proba de dresaj (teren 100/40 m) (anexa nr. 4), progresie dresaj (anexa nr. 6 şi anexa nr. 
6.1) 

Punctaj maxim 

Se punctează mersurile (francheţea şi regularitatea), impulsia, elasticitatea, supleţea, supunerea, 
atenţia, încrederea, exactitatea mişcărilor, tranziţiile. 
Sistemul de punctare este pe o scară de la 1-10, menţionat pe fişa de dresaj. 

10 

Obligatoriu se vor susţine: 
* probă alură liberă, înhămare individuală la atelaj, pe 5 km, cu 350 kg greutate tractată (viteza de deplasare = 15 
km/h); 
* proba de tracţiune uşoară la pas, înhămare individuală la atelaj, pe 1 km, cu 350 kg greutate tractată (viteza de 
deplasare = 7 km/h); 
* proba de trap întins, înhămare individuală la atelaj, pe 3 km, cu 350 kg greutate tractată (viteza de deplasare = 18 
km/h); 
* proba de dresaj (teren 100/40 m) (anexa nr. 4), progresie dresaj (anexa nr. 6 şi anexa nr. 6.1) 
Pentru validarea probei, punctajul minim obţinut la fiecare probă din cele 4 trebuie să fie de 6 puncte. 

3. Rasa Nonius 

1. Proba de viteză la trap: înhămare individuală la atelaj, pe distanţa de 15 km, cu 450 kg 
greutate tracţionată 

Puncte 

sub 39' 10 

între 39'01" şi 41' 9 

între 41'01" şi 44' 8 

între 44'01"şi 47' 7 

între 47'01" şi 50' 6 

între 50'01" şi 53' 5 

între 53'01"şi 56' 4 

între 56'01" şi 59' 3 

între 59'01"şi 62' 2 

2. Proba de dresaj (teren 100/40 m) (anexa nr. 4), progresie dresaj (anexa nr. 6 şi anexa nr. 
6.1) 

Punctaj maxim 

Se punctează mersurile (francheţea şi regularitatea), impulsia, elasticitatea, supleţea, supunerea, 
atenţia, încrederea, exactitatea mişcărilor, tranziţiile. 
Sistemul de punctare este pe o scară de la 1-10, menţionat pe fişa de dresaj. 

10 
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a) Se apreciază mersurile, impulsia, elasticitatea, supleţea, atenţia, încrederea, tehnica săriturii, 
cadenţa pe parcurs şi se punctează pe o scală de la 1 la 5 fiecare dintre aceste criterii. 

Valoarea punctajului total a) reprezintă media aritmetică a punctelor obţinute pentru criteriile de 
apreciere enumerate. 

b) Înălţime obstacol A staţionată aşezată la sol 
Înălţime obstacol B oxer 30 cm 
Înălţime obstacol C oxer 50 cm 
Înălţimea obstacolului D oxer se ridică progresiv pentru un umăr de 4 sărituri succesive, la 
înălţimea de: 

Obligatoriu se vor susţine: 
* probă de viteză la trap: înhămare individuală la atelaj, pe distanţa de 15 km, cu 450 kg greutate tracţionată; 
* proba de dresaj (teren 100/40 m) (anexa nr. 4) şi progresie dresaj (anexa nr. 6 şi anexa nr. 6.1). 
Pentru validarea probei, punctajul minim obţinut la fiecare probă din cele 2 trebuie să fie de 6 puncte. 

4. Rasa Furioso North-Star 

1. Proba de viteză la trap: înhămare individuală la atelaj, pe distanţa de 15 km, cu 450 kg 
greutate tracţionată 

Puncte 

sub 40' 10 

între 40'01" şi 42' 9 

între 42'01" şi 45' 8 

între 45'01"şi 48' 7 

între 48'01" şi 51' 6 

între 51'01" şi 54' 5 

între 54'01"şi 57' 4 

între 57'01" şi 59' 3 

între 59'01"şi 63' 2 

2. Proba de dresaj (anexa nr. 3, anexa nr. 5 şi anexa nr. 5.1) Punctaj maxim 

Se punctează mersurile (francheţea şi regularitatea), impulsia, elasticitatea, supleţea, supunerea, 
atenţia, încrederea, exactitatea mişcărilor, tranziţiile. 
Sistemul de punctare este pe o scară de la 1-10, menţionat pe fişa de dresaj. 

10 

3. Proba de dresaj (teren 100/40) (anexa nr. 4) şi progresie dresaj (anexa nr. 6 şi anexa nr. 6.1) Punctaj maxim 

Se punctează mersurile (francheţea şi regularitatea), impulsia, elasticitatea, supleţea, supunerea, 
atenţia, încrederea, exactitatea mişcărilor, tranziţiile. 
Sistemul de punctare este pe o scară de la 1-10, menţionat pe fişa de dresaj. 
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Obligatoriu se vor susţine: 
* proba de viteză la trap: înhămare individuală la atelaj, pe distanţa de 15 km, cu 450 kg greutate tracţionată; 
* una dintre următoarele probe, la alegere: 
- proba de dresaj (anexa nr. 3, anexa nr. 5 şi anexa nr. 5.1); 
- proba de dresaj (teren 100/40 m) (anexa nr. 4) şi progresie dresaj (anexa nr. 6 şi anexa nr. 6.1). 
Pentru validarea probei, punctajul minim obţinut la fiecare probă din cele 2 trebuie să fie de 6 puncte. 

5. Rasa Gidran 

1. Proba de viteză şi rezistenţă la galop, alergare plată pe 2.400 m, cu 65-70 kg în şa Puncte 

sub 1'12" pe km 10 

între 1'12" 1/10 şi 1'14" 9 

între 1'14" 1/10 şi 1'16" 8 

între 1'16" 1/10 şi 1'18" 7 

între 1'18" 1/10 şi 1'19" 6 

între 1'19"1/10 şi 1'20" 5 

între 1'20" 1/10 şi 1'21" 4 

între 1'21" 1/10 şi 1'22" 3 

între 1'22" 1/10 şi 1'23" 2 

2. Proba de săritură liberă la culoar 100 - 130 cm înălţime (4 obstacole - 1 staţionată şi 3 oxere, liniar, progresiv, în 
funcţie de gradul de pregătire) (anexa nr. 7). 

 Criteriul Puncte 

1. Abordarea obstacolului  

2. Pragul de bătaie a săriturii  

3. Echilibrul pe săritură  

4. Bascula pe săritură  

5. Primirea pe săritură  
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- 100 cm - 1 punct: 
- 110 cm - 2 puncte: 
- 120 cm - 3 puncte: 
- 130 cm - 4 puncte. 
Distanţele dintre obstacole: 
- 300 cm între A şi B; 
- 400 cm între B şi C; 
- de la 700 cm până la 750 cm între C şi D (anexa nr. 7). 
Valoarea punctajului total b) reprezintă numărul de puncte obţinute pentru ultimul obstacol sărit 
(D) progresiv, la care se adaugă un punct din oficiu. 
Punctajul final pentru proba de săritură liberă la culoar va fi reprezentat de suma punctelor 
obţinute pentru a) şi b). 

c) Se apreciază mersurile, impulsia, elasticitatea, supleţea, atenţia, încrederea, tehnica săriturii, 
cadenţa pe parcurs şi se punctează pe o scală de la 1 la 5 fiecare dintre aceste criterii. 

Valoarea punctajului total a) reprezintă media aritmetică a punctelor obţinute pentru criteriile de 
apreciere enumerate. 

d) Înălţime obstacol A staţionată aşezată la sol 
Înălţime obstacol B oxer 30 cm 
Înălţime obstacol C oxer 50 cm 
Înălţimea obstacolului D oxer se ridică progresiv pentru un număr de 4 sărituri succesive la 
înălţimea de: 
100 cm - 1 punct; 
110 cm - 2 puncte; 
120 cm - 3 puncte; 
130 cm - 4 puncte. 

3. Proba de dresaj (anexa nr. 3, anexa nr. 5 şi anexa nr. 5.1) Punctaj maxim 

Se punctează mersurile (francheţea şi regularitatea), impulsia, elasticitatea, supleţea, supunerea, 
atenţia, încrederea, exactitatea mişcărilor, tranziţiile. 
Sistemul de punctare este pe o scară de la 1-10, menţionat pe fişa de dresaj. 

10 

Obligatoriu se vor susţine: 
* proba de viteză şi rezistenţă la galop, alergare plată pe 2.400 m, cu 65-70 kg în şa; 
* una dintre următoarele probe, la alegere: 
- proba de săritură liberă la culoar 100-130 cm înălţime; 
- proba de dresaj (anexa nr. 3, anexa nr. 5 şi anexa nr. 5.1). 
Punctajul final reprezintă media aritmetică a punctajelor obţinute la cele două probe obligatorii. 

6. Rasa Pur Sânge Englez  

6.1. Alergare plată de galop, pe 1.600 m, cu 65 kg greutate în şa Puncte 

sub 1'10" pe km 10 

între 1'10" 1/10 şi 1'12" 9 

între 1'12" 1/10 şi 1'14" 8 

între 1'14" 1/10 şi 1'16" 7 

între 1'16" 1/10 şi 1'17" 6 

între 1'17" 1/10 şi 1'18" 5 

între 1'18" 1/10 şi 1'19" 4 

între 1'19" 1/10 şi 1'20" 3 

între 1'20" 1/10 şi 1'21" 2 

7. Cal de Sport  

1. Proba de săritură liberă la culoar 100-130 cm înălţime (4 obstacole - 1 staţionată şi 3 oxere, liniar, progresiv, în 
funcţie de gradul de pregătire) (anexa nr. 7) 

 Criteriul Puncte 

1. Abordarea obstacolului  

2. Pragul de bătaie a săriturii  

3. Echilibrul pe săritură  

4. Bascula pe săritură  

5. Primirea pe săritură  
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Distanţele dintre obstacole: 
- 300 cm între A şi B; 
- 400 cm între B şi C; 
- de la 700 cm până la 750 cm între C şi D (anexa nr. 7) 
Valoarea punctajului total b) reprezintă numărul de puncte obţinute pentru ultimul obstacol sărit 
(D) progresiv, la care se adaugă un punct din oficiu. 
Punctajul final pentru proba de săritură liberă la culoar va fi reprezentat de suma punctelor 
obţinute pentru a) şi b). 

2. Proba de dresaj (anexa nr. 3, anexa nr. 5 şi anexa nr. 5.1) 

Se punctează mersurile (francheţea şi regularitatea), impulsia, elasticitatea, supleţea, supunerea, atenţia, încrederea, 
exactitatea mişcărilor, tranziţiile. 
Sistemul de punctare este scris pe fişa de dresaj. 

Obligatoriu se vor susţine ambele probe. 
Punctajul final reprezintă media aritmetică a punctajelor obţinute la cele două probe obligatorii. 

8. Rasa Huţulă 

1. Proba de tracţiune, înhămare în doi, pe 10 km, cu 800 kg greutate tracţionată Puncte 

sub 42' 10 

între 42'01" şi 44' 9 

între 44'01"şi 46' 8 

între 46'01"şi 48' 7 

între 48'01" şi 50' 6 

între 50'01" şi 52' 5 

între 52'01"şi 54' 4 

între 54'01" şi 56' 3 

între 56'01"şi 58' 2 

9. Rasa Semigreu 

1. Proba de tracţiune grea la pas, înhămare individuală la căruţă, pe distanţa de 10 km, cu 1.300 
kg greutate tracţionată 

Puncte 

sub 70' 10 

între 70'01" şi 72' 9 

între 72'01"şi 74' 8 

între 74'01" şi 76' 7 

între 76'01" şi 78' 6 

între 78'01"şi 80' 5 

între 80'01" şi 83' 4 

între 83'01"şi 86' 3 

între 86'01" şi 90' 2 

2. Proba de tracţiune uşoară la trap, înhămare individuală la atelaj, pe distanţa de 15 km, cu 450 
kg greutate tracţionată 

Puncte 

sub 43' 10 

între 43'01"şi 45' 9 

între 45'01"şi 47' 8 

între 47'01"şi 49' 7 

între 49'01" şi 52' 6 

între 52'01"şi 55' 5 

între 55'01"şi 58' 4 

între 58'01"şi 61' 3 

între 61'01"şi 63' 2 

10. Rasa Ardenez 

1. Proba de tracţiune grea la pas, înhămare în doi la platformă, pe distanţa de 5 km, cu 3.000 kg 
greutate tracţionată 

Puncte 

sub 40' 10 

între 40'01"şi 42' 9 

între 42'01"şi 44' 8 

între 44'01" şi 46' 7 

între 46'01" şi 48' 6 

între 48'01" şi 50' 5 
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NOTĂ: 
În cazul în care probele se execută pe alte distanţe decât cele specificate, timpul realizat se va 
aprecia proporţional cu distanţa parcursă. 
Se aplică corecţii în plus sau în minus, cu 1-2 puncte, după felul comportării la plecare şi 
regularitatea mersului pe parcurs. 
De asemenea, se aplică coeficienţi de corecţie la timpul realizat, în funcţie de starea pistei 
(noroi, gropi, praf etc.), de natura vehiculului şi de greutatea tractată, atunci când probele nu se 
desfăşoară în condiţii normale. Pentru fiecare caz prevăzut în observaţiile de mai sus se va face 
menţiune în evidenţe. 

(3) Pentru cabalinele de rasă importate, aprecierea capacităţii energetice se face de către Comisia 
Naţională de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor de Rasă pe baza rezultatelor oficiale obţinute la 
diferite competiţii sportive, în caz contrar susţinând probe de calificare. 

SECŢIUNEA D: Aprecierea după calitatea descendenţilor 

Art. 14 
(1) Iepele se apreciază după calitatea descendenţilor pe cel puţin 2 produşi născuţi, care să 
realizeze un punctaj cuprins între 80 şi 100 de puncte la aprecierea exteriorului şi un punctaj cuprins 
între 40 şi 60 de puncte la aprecierea mersurilor, iar armăsarii, după două generaţii de produşi, 
dintre care un număr apreciabil trebuie să realizeze un punctaj cuprins între 80 şi 100 de puncte la 
aprecierea exteriorului şi un punctaj cuprins între 40 şi 60 de puncte la aprecierea mersurilor. 
(2) Calitatea descendenţilor se stabileşte pe baza datelor din evidenţele genealogice, precum şi prin 
examinarea individuală, efectuată de Comisia Naţională de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor de 
Rasă. 
(3) Aprecierea se face printr-un sistem de puncte, pe o scară de la 10 la 1, după cum urmează: 

SECŢIUNEA E: Criterii de departajare a cabalinelor propuse a fi promovate în 
Herghelia Naţională în cazul realizării unui punctaj de egalitate 
1. Pur Sânge Englez 
Se consideră criteriu de departajare performanţa realizată pe hipodrom în cursele cu public sau 
performanţa obţinută după susţinerea probelor de calificare. 
În cazul în care există aceeaşi performanţă departajarea se face după performanţele părinţilor. 

2. Trăpaş 
Se consideră criteriu de departajare recordul realizat pe hipodrom în cursele cu public sau 
performanţa obţinută după susţinerea probelor de calificare. 

3. Pur Sânge Arab 
Se consideră criteriu de departajare punctajul obţinut la aprecierea după tipul rasei şi origine şi 
aprecierea mersurilor. 

4. Shagya Arab 

între 50'01"şi 52' 4 

între 52'01"şi 54' 3 

între 54'01" şi 56' 2 

11. Poney 

1. Proba de călărie agrement 

Se apreciază docilitatea, supunerea la comenzi, lejeritatea mersurilor sub şa, schimbarea alurilor. Distanţa pe care 
urmează să fie susţinute probele de calificare rămâne la aprecierea comisiei, dar nu mai mare de 300 m. Nu se 
cronometrează. Sistem de punctare 10-1. 

a) armăsarii şi iepele din Herghelia Naţionala - puncte - 

- descendenţi în majoritatea din clasele record şi elită 10-8 

- descendenţi în general de clasa elită 7-6 

- descendenţi în general de clasa I 5-4 

b) armăsari şi iepe de reproducţie care nu sunt în Herghelia Naţională  

- cel puţin 75% din descendenţi din clasa elită 10-7 

- cel puţin 50% din descendenţi în clasa I 7-5 

- cel puţin 25% din descendenţi în clasa i 5-4 

- toţi descendenţii necorespunzători pentru reproducţie sub 4 
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Se consideră criteriu de departajare punctajul obţinut la aprecierea după tipul rasei şi origine şi 
aprecierea mersurilor. 

5. Lipiţan, Nonius 
Se consideră criteriu de departajare punctajul obţinut la proba de dresaj. 

6. Furioso North-Star 
Se consideră criteriu de departajare punctajul obţinut la proba de viteză la trap. 

7. Gidran 
Se consideră criteriu de departajare punctajul obţinut la proba de viteză şi rezistenţă la galop. 

8. Cal de Sport 
Se consideră criteriu de departajare punctajul obţinut la proba de obstacole, performanţele 
obţinute în urma participării la diferite competiţii sportive omologate de Federaţia Ecvestră Română 
sau federaţia ecvestră din ţara de origine, pentru cabalinele importate. 

9. Semigreu, Ardenez şi rase grele, Cal de Bucovina, Huţul 
Se consideră criteriu de departajare performanţa realizată la testarea capacităţii energetice. 

10. Poney 
Se consideră criteriu de departajare punctajul obţinut la impresia generală. 

SECŢIUNEA F: Criterii de apreciere a cabalinelor existente în Herghelia 
Naţională 
Cabalinele existente în Herghelia Naţională vor fi supuse examinării în fiecare an, aprecierea 
acestora făcându-se după următoarele criterii: 
1. Dimensiuni corporale 
Aprecierea cabalinelor după criteriul dimensiuni corporale (talia, perimetrul toracic, perimetrul 
fluierului) se face avându-se în vedere creşterea tardivă la unele rase. 

2. Exterior Se analizează: 
- defectele de exterior dobândite de la ultima clasare efectuată; 
- afecţiunile şi bolile dobândite şi se verifică registrul de consultaţii şi tratamente al fermei (după 
caz). 

3. Calitatea descendenţilor 
- descendenţii să nu prezinte defecte majore de exterior (conformaţie şi mersuri); 
- se analizează performanţele descendenţilor (după caz); 
- dimensiunile corporale corespunzătoare vârstei. 
În urma acestei aprecieri, Comisia Naţională de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor de Rasă 
stabileşte menţinerea în Herghelia Naţională sau scoaterea cabalinelor necorespunzătoare. 

SECŢIUNEA G: Vârsta cabalinelor promovate în Herghelia Naţională 
Vârsta minimă a cabalinelor care pot fi promovate în Herghelia Naţională este de: 
- 3,5 ani la rasele Pur Sânge Englez, Trăpaş, Pur Sânge Arab, Shagya Arab, Lipiţan, Cal de Sport, 
Huţul, Furioso North-Star, Nonius, Gidran; 
- 3 ani la rasele Ardenez, Semigreu, Cal de Bucovina; 
- 2,5 ani la rasa Poney. 

SECŢIUNEA H: În Herghelia Naţională pot fi promovate cabalinele care: 
- au totalizat în urma desfăşurării lucrărilor de bonitare un punctaj cuprins între: 
* peste 70 puncte - până la 100 puncte pentru conformaţie corporală; 
* peste 40 puncte - până la 60 puncte pentru mersuri. 
- îndeplinesc condiţiile menţionate la tehnica aprecierii: 
* după origine şi tipul rasei; 
* dimensiuni corporale; 
* capacitate energetică; 
* calitatea descendenţilor. 
Art. 15 
Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele criterii de bonitare. 

Art. 16 
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La data intrării în vigoare a prezentelor criterii de bonitare, Criteriile de bonitare nr. 1/2006 
privind aprecierea cabalinelor de reproducţie, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 894 din 2 noiembrie 2006, se abrogă. 

-****- 

_____ 
*) Criteriile de bonitare au fost emise în temeiul art. 7 din Normele metodologice de aplicare a Legii 
calului, prevăzute în anexa nr. 1 la Legea calului nr. 389/2005, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 9 din 5 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare. 

ANEXA nr. 1: 
I. FIŞĂ DE BONITARE 

Preşedintele Autorităţii Hipice Naţionale, 
Robert Bartha 

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
AUTORITATEA HIPICĂ NAŢIONALĂ 

Numele calului 
Data 

naşterii 
Sex Rasa 

Culoare şi 
particularităţi 

Mirocip 
Dangale 

Stg. Dr. 

Proprietar: Dimensiuni: T = P.t. = P.f. = 

Nr. Crt. Exterior Punctaj Maxim Punctaj realizat Observaţii 

1 Impresie generală 10   

2 Caracteristici sexuale 5   

3 Armonie 5   

4 Grad de dezvoltare (creştere, stare de întreţinere) 5   

5 Cap 5   

6 Modul do prindere cap 5   

7 Modul de prindere gât 5   

8 Lungime gât 5   

9 Grebăn, spinare, şale 10   

10 Piept, torace, abdomen 5   

11 Crupă 5   

12 Spată, umăr, braţ 5   

13 Membre anterioare privite din faţă 5   

14 Membre anterioare privite din lateral 5   

15 Copite membre anterioare 5   

16 Membre posterioare privite din spate 5   

17 Membre posterioare privite din lateral 5   

18 Copite membre posterioare 5   

 Total A    

Mersuri Punctaj maxim Punctaj realizat Observaţii 

Pas Lungime 10   

Amplitudine 10   

Uniformitate 10   

Trap Lungime 10   

Amplitudine 10   

Uniformitate 10   

Total B    
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Punctajul final, al fişei de bonitare, este dat de valoarea proporţională corespunzătoare, pe o scară 
de la 1 - 10, a mediei aritmetice dintre A şi B. 
Membrul Comisiei Naţionale de Clasare: 
Numele ............................................. Semnătura ..................................... 
Data ................................. Locul examinării .................................................................... 

II. CENTRALIZATOR FIŞĂ DE BONITARE 

  

*) Media punctajului obţinută după eliminarea extremelor. 
Data ................................. 
Locul examinării ................................. 

III. VALOAREA PUNCTELOR 

  

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
AUTORITATEA HIPICĂ NAŢIONALĂ 

Numele calului:............................................................................................................................. 

Proprietar/Crescător....................................................................................................................... 

Nr. 
crt. 

Membrii Comisiei 
Naţionale de Clasare şi 

Evaluare a Cabalinelor de 
Rasă 

Punctajul obţinut la 
exterior 

Punctajul obţinut la 
mersuri 

Total punctaj Semnătura 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

MEDIA*)     

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
AUTORITATEA HIPICĂ NAŢIONALĂ 

1-10 Calificativ 

10 Excelent 

9 Foarte bun 

7/8 Bun 

6 Suficient 

5 Acceptabil 

4 Mediocru 
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ANEXA nr. 2: 

Prezentarea calului la comisie 

 

ANEXA nr. 3: TERENUL DE DRESAJ 

2/3 Rău 

1 Foarte rău 

1-5 Calificativ 

5 Excelent 

4 Foarte bun 

3 Bun 

2 Mediocru 

1 Rău 
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ANEXA nr. 4: TERENUL DE DRESAJ ATELAJE 
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ANEXA nr. 5: Progresia 1 Dresaj 

  
  

  

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
AUTORITATEA HIPICĂ NAŢIONALĂ 

Data ........................................ 
Locul ...................................... 

Numele calului ....................................... 
Rasa ........................................................ 

Membrul Comisiei Naţionale de Clasare si Evaluare a Cabalinelor de Rasă .................................................. 

Nr. Litera Mişcarea 

1. AC Intrare în trap de lucru, trap pe linia mediană, fără oprire 

2. 
CMRB Pistă pe mâna dreaptă 

B Cerc la dreapta cu diametrul de 20 m diametru 
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Note de ansamblu: 

Pentru fiecare din cele 5 note de ansamblu se punctează de la 1 la 10. Punctajul final reprezintă 
media aritmetică a celor 5 note de ansamblu. 
Numele membrului Comisiei Naţionale de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor de 
Rasă ................................. 
Semnătura ...................................... 

ANEXA nr. 51: Progresia 1 Dresaj 

3. BPFAK Trap de lucru 

4. 
KXM Schimbare de mână 

MC Trap de lucru 

5. Între C şi H Galop de lucru 

6. 

Între H si E Trap de lucru 

E Cerc la stânga cu diametrul de 20 m 

EVKA Trap de lucru 

7. 
A Trap de lucru 

AFB Trap de lucru 

8. 
B Cerc la stânga cu diametrul de 20 m 

BRMCH Trap de lucru 

9. 
HXF Schimbare de mână 

FA Trap de lucru 

10. AKVE Galop de lucru 

11. 
E Cerc la dreapta de 20 m diametru 

EC Galop de lucru 

12. CM Trap de lucru 

13. MBXEK Pas mijlociu 

14. 
KA Trap de lucru 

AG Trap de lucru pe linia de mijloc 

15. G Oprire, salut 

Părăsirea manejului de dresaj la pas, cu dârlogii lungi 

1 Mersurile (francheţea, regularitatea)  

2 Impulsia, elasticitatea, supleţea  

3 Supunerea, atenţia, încrederea  

4 Exactitatea mişcărilor  

5 Tranziţiile  
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ANEXA nr. 6: Progresia 2 Atelaje 

  
  

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
AUTORITATEA HIPICĂ NAŢIONALĂ 

Data ........................................ 
Locul ...................................... 

Numele calului ....................................... 
Rasa ........................................................ 

Membrul Comisiei Naţionale de Clasare si Evaluare a Cabalinelor de Rasă .................................................. 
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Punctajul final reprezintă media aritmetică a punctajelor realizate la fiecare din cele 5 criterii de 
notare. 
Numele membrului Comisiei Naţionale de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor de 
Rasă................................. 
Semnătura ...................................... 

ANEXA nr. 61: 

Nr. Litera Mişcarea Liniile directoare 

1. 
A Intrare în trap de lucru Intrarea pe linie dreaptă, tranziţia în oprire 

X Oprire, salut 

2. 
XCH Trap de lucru, întoarcere la stânga Impulsie, exactitate, regularitate 

HX Trap îngrămădit 

3. X Cerc pe partea dreaptă în trap îngrămădit Impulsie, exactitatea figurii 

4. XK Trap îngrămădit Impulsie, regularitate 

5. 
KAFP Trap de lucru Impulsie, regularitate, tranziţiile 

PXS Trap întins  

6. SHCM Trap de lucru Tranziţia de la trap întins la trap de lucru 

7. MX Trap îngrămădit Impulsie, regularitate, lejeritate 

8. XBF Trap îngrămădit Exactitatea figurii, impulsie 

9. FAKV Trap de lucru Impulsie, regularitate 

10. 
VXR Trap întins Tranziţiile de la trap de lucru la trap întins şi 

de la trap întins la trap de lucru RMCHS Trap de lucru 

11. SEXBP Pas Exactitatea, ritmicitatea 

12. 
PFAX Trap îngrămădit Trecerile, oprirea 

X Oprire, imobilitate (10 s), salut 

Părăsirea pistei în trap de lucru prin A 

Nr. crt. Criteriul de notare Punctaj maxim Punctaj realizat Observaţii 

1. Mersurile (francheţea, regularitatea) 10   

2. Impulsia, elasticitatea, supleţea 10   

3. Supunerea, atenţia, încrederea 10   

4. Exactitatea mişcărilor 10   

5. Tranziţiile 10   

Total   

Punctajul final   
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ANEXA nr. 7: 
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