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KARPATIA HORSE SHOW 
şi 

WORKING EQUITATION ROMÂNIA 
au deosebita onoare de a vă invita  

în perioada 
27 septembrie – 29 septembrie 2019  

la 

CONCURS de WORKING EQUITATION 

Domeniul Cantacuzino, Floreşti – Prahova 
Arena Nr. 2 

 
Comitetul de organizare 
 
Director de concurs  Mihnea VÎRGOLICI (ROU) 
 
Juriul de Teren 
 Preşedinte:  Ion MALDEA (ROU) 
 Membri  Ştefan ANGHELIU (ROU) 
 
Course Designer 
(Probele de Stil şi Viteză)  Ion MALDEA (ROU) 
 
Arbitri 
 Preşedinte  Ion MALDEA (ROU) 
 Membri  Mirona MUREA (ROU) 

Ioana GLODARENCO (ROU) 
 
Medic veterinar  Dr. Vadim VÎRGOLICI (ROU) 
 
Steward   Cornelia VÎRGOLICI (ROU) 
    Andrei POPA (ROU) 
 
Secretariat   Răzvan GLODARENCO (ROU) (Telefon: 0747 022 214) 
 
Stable Manager  Andrei POPA (ROU)  (Telefon: 0740 214 536) 
 
Potcovar   Ştefan NEAGU (ROU)  (Telefon: 0727 936 450) 
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PROGRAM1 
 
Vineri, 27.09.2019 
 
ora 9.30  Şedinţa tehnică2 
 
Proba nr. 1.a.  Criteriul Copii – Dresaj3  
Proba nr. 2.a.  Nivel Prenovici – NP (Începători) – Dresaj 
Proba nr. 3.a.  Nivel Novici – NN (Amatori) – Dresaj 
Proba nr. 4.a.  Nivel Elementar – NE – Dresaj  
Proba nr. 5.a.  Nivel Mediu – NM – Dresaj  
 
Sâmbătă, 28.09.2019 
Proba nr. 6.  Proba de Miniworkers – 1 (Guided Minis) – Stil  
Proba nr. 7.a.  Proba de Miniworkers – 2 (Minis) – Stil  
Proba nr. 8.a.  Proba „Testul debutantului” – Stil4  
Proba nr. 1.b.  Criteriul Copii – Stil  
Proba nr. 2.b.  Nivel Prenovici – NP (Începători) – Stil 
Proba nr. 3.b.  Nivel Novici – NN (Amatori) – Stil 
Proba nr. 4.b.  Nivel Elementar – NE – Stil  
Proba nr. 5.b.  Nivel Mediu – NM – Stil 
 
Duminică, 29.09.2016 
Proba nr. 7.b.  Proba de Miniworkers – 2 (Minis) – Viteză 
Proba br. 8.b.  Proba „Testul debutantului” – Stil  
Proba nr. 1.c.  Criteriul Copii – Viteză  
Proba nr. 2.c.  Nivel Prenovici – NP (Începători) – Viteză 
Proba nr. 3.c.  Nivel Novici – NN (Amatori) – Viteză 
Proba nr. 4.c.  Nivel Elementar – NE – Viteză 
Proba nr. 5.c.  Nivel Mediu – NM – Viteză 
Proba nr. 10.  Proba BLITZ5 
 
 

FESTIVITATE DE PREMIERE CONCURS WORKING EQUITATION  

                                                           
1Programul pe ore va fi stabilit în cadrul Şedinţei tehnice, în funcţie de numărul de participanţi înscrişi la probe. Juriul 

de teren poate opera modificări orare în funcţie de numărul participanţilor la probe. 
2 În cadrul Şedinţei tehnice se vor definitiva înscrierile şi vor fi predate Acordurile Parentale (pentru sportivii minori), 
respectiv Acordurile de Competenţă (pentru sportivii majori). 
3 Sportivii înscrişi la Criteriul Copii vor evolua pe progresii şi trasee aferente nivelului PRENOVICI. 
4 Proba „Testul debutantului” este o probă de încurajare, care se adresează începătorilor, pentru acomodarea cu 
disciplina Working Equitation. La această probă se pot înscrie sportivii care au peste 10 ani împliniţi. Proba se 
desfăşoară pe 2 (două) parcursuri de Stil, în 2 (două) zile consecutive, iar clasamentul este unul cumulat. 
5 Proba BLITZ este deschisă tuturor participanţilor, este o probă de Viteză unde cuplul sportiv-cal cu timpul cel mai 
scurt este declarat câştigător. 
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Premierea va fi efectuată după cum urmează: 
 

Proba Nr. Criteriu/Nivel Modalitate de calcul 
Proba nr. 1.a. + Proba nr. 
1.b. + Proba nr. 1.c. 

Criteriul Copii cumul de puncte obţinute la 
probele de Dresaj, Stil, Viteză 
(conform Regulament 
Cometiţional) 

Proba nr. 2.a. + Proba nr. 
2.b. + Proba nr. 2.c. 

Nivel Prenovici – NP 
(Începători) 

cumul de puncte obţinute la 
probele de Dresaj, Stil, Viteză 
(conform Regulament 
Cometiţional) 

Proba nr. 3.a. + Proba nr. 
3.b. + Proba nr. 3.c. 

Nivel Novici – NN (Amatori) cumul de puncte obţinute la 
probele de Dresaj, Stil, Viteză 
(conform Regulament 
Cometiţional) 

Proba nr. 4.a. + Proba nr. 
4.b. + Proba nr. 4.c. 

Nivel Elementar – NE cumul de puncte obţinute la 
probele de Dresaj, Stil, Viteză 
(conform Regulament 
Cometiţional) 

Proba nr. 5.a. + Proba nr. 
5.b. + Proba nr. 5.c. 

Nivel Mediu – NM cumul de puncte obţinute la 
probele de Dresaj, Stil, Viteză 
(conform Regulament 
Cometiţional) 

Proba nr. 6 Criteriul Miniworkers – 1 
(Guided Minis) - este 
destinată copiilor cu vârsta de 
sub 10 ani împliniţi, care sunt 
însoţiţi pe traseu de un 
handler 

puncte obţinute la proba de 
Stil 

Proba nr 7.a. + Proba nr. 
7.b. 

Criteriul Miniworkers-2 cumul de puncte obţinute la 
probele de Stil şi Viteză 
(conform Regulament 
Cometiţional) 

Proba nr 8.a. + Proba nr. 
8.b. 

Criteriul „Testul 
debutantului”  

cumul de puncte obţinute la 
probele de Stil din 2 (două) 
zile consecutive 

Proba nr. 9 Proba BLITZ cel mai rapid cuplu sportiv-cal 
de pe traseu 
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Condiţii de concurs: 
Teren de concurs:  Proba de Dresaj: teren de iarbă 20/40m (Arena Nr. 2) 
   Proba de Stil: teren de iarbă (Arena Nr. 2) 
   Proba de Viteză: teren de iarbă (Arena Nr. 2) 
Teren de încălzire: teren de iarbă (Arena Nr. 2) 
 
Concursul se desfăşoară conform Regulamentului Competiţional de Working Equitation – 
revăzut şi adăugit, 2019 
 
Diverse: 

 taxa boxă = 450 RON/cal 
 taxa concurs = 50 RON/cuplu 
 Premii – diplome, cocarde, cupe, produse 
 toţi caii şi poneii vor veni însoţiţi de certificatul de transport şi paşapoarte completate 

la zi! 
COD EXPLOATAŢIE pentru baza de la Floreşti (PH): RO1333499001 

 toţi participanţii trebuie să aibe aviz medical la zi (pe carnetul de sportiv sau adeverinţă 
separată). Copii şi juniorii vor prezenta la Secretariat acordul părinţilor. 

 Furaje – contra cost 
 Boxe mobile cu acoperiş – 3.30x3.30m. 
 Înscrierile se fac în limita celor 100 de boxe, pe principiul „primul venit – primul servit” 
 Rezervarea boxei presupune plata a minim 50% din taxa de concurs până la data de 

20.09.2019 în contul RO05RZBR0000 0600 1562 6324 deschis la Raiffeisen Bank, titular 
cont Asociaţia Ecvestră Hipohouse. Suma nu este returnabilă în cazul anulării rezervării 
după data de 20.09.2019 

 !!! Toate problemele tehnice, sportive, administrative şi actualizarea programului se vor 
discuta la Şedinţa Tehnică ce va avea loc Vineri, 27. 09. 2019, ora 9,30!!! 

 

Înscrieri:   prin SMS domnului Ion MALDEA (Telefon: 0766 241 373) –  

data limită: 20.09.2019 
Rezervări Boxe: prin e-mail: doamna Ioana MIULESCU – ioanamiulescu@yahoo.com –  

data limită: 20.09.2019 
ATENŢIE: Înscrierile se transmit de către antrenorul sau şeful de echipă pentru toţi sportivii 
pe care îi reprezintă, nu este permisă înscrierea copiilor minori de către părinţi, tutori sau 
aparţinători şi nu se fac înscrieri înaintea începerii probelor. Listele FINALE de participanţi 
sunt definitivate în cadrul Şedinţei tehnice şi nu se mai operează modificări ale acestora, 
decât în caz extrem, de retragere a unui cuplu sportiv-cal din motive medicale (indispoziţie 
sportiv şi/sau cal), sau ca măsură de siguranţă, pentru a nu periclita evoluţiile celorlalţi 
participanţi. 
 
Detalii legate de locaţie şi posibilităţi de cazare se pot găsi pe pagina evenimentului: 
http://www.karpatiahorse.ro/concurenti-localizare-cazare  


