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 Capitolul I - Comitetul de organizare 
 

Functia Nume, prenume  

Directorul concursului Mihnea VÎRGOLICI 0740306386 
Secretar de concurs Răzvan GLODARENCO 0747022214 
Juriul de teren:   
     Preşedinte Ștefan NEAGU  
     Membri Isabela NĂDĂȘAN 

Marius VASILE 
Ioana GLODARENCO 

 

Medic veterinar Andrei POPA 0740214536 
Stable Manager Andrei POPA 0740214536 

 
 Capitolul II - Program 
 

Ziua Ora       Activitatea 

Joi 
22.09.2022 

18.00 Sedința tehnică 

Vineri 
23.09.2022 

10.00 I. Probe de CAMPIONAT WE - DRESAJ 
Nivel PRENOVICI [NP] 
Nivel NOVICI [NN] 
Nivel ELEMENTAR [NE] 
Nivel MEDIU [NM] 

II. Probe de SĂRITURI PESTE OBSTACOLE 
H=20cm (STIL), H=40cm (STIL), H=60cm (Art. 238.1.1, fără baraj)  

Sâmbătă 
24.09.2022 

10.00 I. Probe de CAMPIONAT WE - MANIABILITATE (STIL) 
Nivel PRENOVICI [NP] 
Nivel NOVICI [NN] 
Nivel ELEMENTAR [NE] 
Nivel MEDIU [NM] 

II. Probe de ÎNCURAJARE WE - MANIABILITATE (STIL) 
GUIDED MINIWORKERS [MINI-1] 
MINIWORKERS [MINI-2] 
ÎNCEPĂTORI [Î] 

III. Probe SPECIALE WE 
IV. Probe de SĂRITURI PESTE OBSTACOLE 

H=20cm (STIL), H=40cm (STIL), H=60cm (Art. 238.1.1, fără baraj) 
Duminică 

25.09.2022 
10.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Probe de CAMPIONAT WE - VITEZĂ 
Nivel PRENOVICI [NP] 
Nivel NOVICI [NN] 
Nivel ELEMENTAR [NE] 
Nivel MEDIU [NM] 

II. Probe de ÎNCURAJARE WE - MANIABILITATE (STIL) 
GUIDED MINIWORKERS [MINI-1] 
MINIWORKERS [MINI-2] 
ÎNCEPĂTORI [Î] 

III. Probe SPECIALE WE  
 

FESTIVITATE DE PREMIERE 

 

*) Programul nu reflectă ordinea de intrare în competiție. Orele de începere și succesiunea probelor pentru fiecare zi de 

concurs vor fi stabilite la ședința tehnică, cu asigurarea optimizării maxime a încadrării acestora în timp. 
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 Capitolul III - Condiții de concurs 
 

 1.  Concursul este organizat de Asociația Ecvestră Hipohouse, sub egida Federației 

Române de Turism Ecvestru și se adresează exclusiv membrilor FRTE. Calitatea de membru 

FRTE este dobândită prin plata taxei de 150 lei, care reprezintă cotizația anuală cu valabilitate 

până la sfârșitul anului 2022. Aceasta poate fi efectuată chiar înainte de începerea 

concursului. 

 Concursul se desfăşoară conform Regulamentului Competiţional de Working Equitation, 

Ed. 2022 și este considerat Etapă de Calificare pentru Finala de Working Equitation - 2022. 

 Funcție de numărul înscrierilor, la nivelurile PRENOVICI [NP] și NOVICI [NN] se vor 

realiza clasamente separate pentru Criteriul COPII [CC]. 

 Configurațiile traseelor (Schemele de Parcurs [SP]) și alurile (Tabelul cu Aluri  [TA]) 

pentru probele de Maniabilitate (Stil) și Viteză vor fi publicate în timp util. 

 La Ședința tehnică vor fi discutate toate aspectele tehnice, sportive și administrative 

privind desfășurarea concursului și actualizarea programului. Prezența tuturor antrenorilor, 

instructorilor și personalului din Comitetul de organizare este OBLIGATORIE. 

 

 2.  Teren 

 teren de concurs: exterior: 60m x 30m, iarbă; 

 teren de încălzire: exterior, 60m x 30m, iarbă. 
 

 3. Taxe 

 taxă de participare:  
- 150 lei pentru fiecare cuplu sportiv-cal care intră în probele de Încurajare 

Working Equitation; 
- 250 lei pentru fiecare cuplu sportiv-cal care intră în probele de campionat și 

speciale Working Equitation; 
- 50 lei pentru fiecare cuplu sportiv-cal per probă la sărituri peste obstacole; 

 taxă de boxă: 
- 80 lei/ cal /noapte de cazare. 

 

 4. Condiţii de cazare 

 cazare cai: 
- în boxe mobile, cu acoperiș, 3,30m x 3,30m; 
- furaje: participanții trebuie să asigure hrana propriilor cai; 
- rezervări boxe: Andrei POPA, tel. 0740214536; 
- rezervarea boxei presupune plata a minim 50% din taxa de concurs până la 

data de 10.09.2022 în contul RO05RZBR0000060015626324 deschis la 
Raiffeisen Bank, titular cont Asociaţia Ecvestră Hipohouse. Suma nu este 
returnabilă în cazul anulării rezervării după data de 10.09.2022; 

 accesul în bază: 
- toţi caii şi poneii vor fi însoţiţi de certificate de transport şi paşapoarte 

completate la zi; 
- cod exploatație: RO1333499001, Domeniul Cantacuzino, Florești, jud. Prahova; 

 cazare participanţi: pe baza propriilor aranjamente. 
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 5. Înscrieri 

 înscrierile se transmit de către antrenorul sau şeful de echipă pentru toţi sportivii pe 
care îi reprezintă, la secretarul de concurs (prin WhatsApp sau pe 
razvan.glodarenco@gmail.com), până la data limită: 20.09.2022; 

 nu este permisă înscrierea copiilor minori de către părinţi, tutori sau aparţinători; 

 listele FINALE de participanţi sunt definitivate în cadrul Şedinţei tehnice, iar eventuala 
modificare a acestora se face exclusiv cu aprobarea Preşedintelui Juriului de Teren; 

 probele Speciale vor fi stabilite la Ședința Tehnică, iar inscrierea participanților la 
acestea va fi posibilă și în ziua desfășurării lor; 

 participarea la concurs este condiționată de semnarea și predarea la Secretariat, la 
ședința tehnică, a acordurilor necesare. 

 

 6. Premierea 

 premiile constau în: cupe, diplome, cocarde. 
 

 

 

 

 

 


