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 Capitolul I - Comitetul de organizare 
 

Functia Nume, prenume Telefon 

Preşedinte de concurs Marius DIMA  
Director tehnic Ștefan ANGHELIU  
Juriul de teren:   
     Preşedinte Ion MALDEA 0766 241 373 
     Membri Ioana GLODARENCO 

Mirona MUREA 
 

Secretar de concurs Răzvan GLODARENCO 0747 022 214 
Course designer (WE) 
Șef de pistă obstacole 

Ion MALDEA 
Vadim VÎRGOLICI 

 

Medic veterinar Vadim VÎRGOLICI 0723 667 525 
Stable Manager Ștefan NEAGU 0727 936 450 
Steward Carmen PREDA  
Potcovar Ștefan NEAGU 0727 936 450 

 
 Capitolul II - Program 
 

Ziua Ora Activitatea 

Joi 
17.09.2020 

16.00 
17.00 
19.00 

Ședință tehnică 
Prezentarea și vizita medicală a cailor 
Festivitate de premiere a cailor 

Vineri 
18.09.2020 

11.00 
 
 
 
 
 

15.00 

Probe de DRESAJ 
1.a - Nivel PRENOVICI, Criteriul COPII [NP-CC] 
2.a - Nivel PRENOVICI [NP] 
3.a - Nivel NOVICI, Criteriul COPII [NN-CC] 
4.a - Nivel NOVICI [NN] 
5.a - Nivel ELEMENTAR [NE] 
Festivitate de premiere a probei DRESAJ (Finala) 
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Sâmbătă 
19.09.2020 

09.30 
11.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

16.30 

Probe OBSTACOLE 60cm și 80cm 
Probe de MANIABILITATE (STIL) 
1.b - Nivel PRENOVICI, Criteriul COPII [NP-CC] 
2.b - Nivel PRENOVICI [NP] 
3.b - Nivel NOVICI, Criteriul COPII [NN-CC] 
4.b - Nivel NOVICI [NN] 
5.b - Nivel ELEMENTAR [NE] 
6. - GUIDED MINIWORKERS [MINI-1] 
7.a - MINIWORKERS [MINI-2] 
8.a - ÎNCEPĂTORI [Î] 
Festivitate de premiere a probei MANIABILITATE (Finala) 

Duminică 
20.09.2020 

09.30 
 
 
 

12.00 
 
 
 
 
 
 

14.00 
 

15.30 

Probe de MANIABILITATE (STIL) 
6. - GUIDED MINIWORKERS [MINI-1] 
7.b - MINIWORKERS [MINI-2] 
8.b - ÎNCEPĂTORI [Î] 
Probe de VITEZĂ 
1.c - Nivel PRENOVICI, Criteriul COPII [NP-CC] 
2.c - Nivel PRENOVICI [NP] 
3.c - Nivel NOVICI, Criteriul COPII [NN-CC] 
4.c - Nivel NOVICI [NN] 
5.c - Nivel ELEMENTAR [NE] 
9 - Proba BLITZ  EQUITANA 
Probe OBSTACOLE 60cm și 80cm 
 
FESTIVITATE DE PREMIERE 
 

 

 
  Capitolul III - Condiții de concurs 
 

 1.  Concursul se desfăşoară conform Regulamentului Competiţional de 

Working Equitation - revăzut şi adăugit, Ed. 01.12.2019 și este considerat Etapă de Calificare 

în Finala de Working Equitation - 2020.  

 Regulamentul Competiţional de Working Equitation poate fi consultat și descărcat pe 

site-ul AWER (https://awer.ro/), în secțiunea <Documente>. 

 La Finala de Working Equitation se califică orice cuplu care a participat la cel puţin un 

concurs de Working Equitation în anul competițional curent, având la proba de Dresaj un 

procentaj mai mare sau egal cu 50%. Listele cuplurilor calificate în Finală sunt publicate pe 

site-ul AWER. 

 Un cuplu calificat la 2 (două) probe de nivel alăturat are dreptul de a alege proba în 

care va evolua la Finala de Working Equitation. Un cuplu calificat la 2 (două) probe alăturate 

nu are voie să participe la amândouă, din raţiuni de protejare (menajare) a calului; 

 La Finala de Working Equitation este obligatorie efectuarea vizitei medicale a cailor, în 

cursul zilei premergătoare începerii concursului. 

 Concursul se desfășoară în aer liber, fără public. 

 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. 

https://awer.ro/documente/
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 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 exterior cu nisip 20m x 40m (pentru probele de Dresaj); 

 teren exterior cu nisip 30m x 70m (pentru probele de Stil și Viteză); 

 teren exterior cu iarbă 17m x 70m (pentru încălzire). 
 

 3. Taxe 

 taxă de participare:  
- 350 lei pentru fiecare cuplu sportiv-cal care intră în concurs pentru Finala de 

Working Equitation; 
- 200 lei pentru fiecare cuplu sportiv-cal care intră în concurs în afara Finalei de 

Working Equitation; 
- concurenții care intră în probe pentru care se percep taxe diferite vor achita 

taxa cea mai mare. 

 taxă boxă: 250 lei; 

 plata taxelor de participare precum și a celorlalte taxe aferente: Marius DIMA. 
 

 4. Condiţii de cazare 

 cazare cai: 
- boxe mobile (34) și padoc; 
- furaje: contra cost, 12 lei balotul de fân; 
- așternut: talaș; 
- rezervări boxe: se solicită domnului Ștefan NEAGU, până la data limită: 

13.09.2020; 
- înscrierile se fac în limita celor 34 de boxe, pe principiul „primul venit – primul 

servit”; 

 cazare participanţi: pe baza propriilor aranjamente. 
 

 5. Înscrieri 

 înscrierile se transmit de către antrenorul sau şeful de echipă pentru toţi sportivii pe 
care îi reprezintă, la secretarul de concurs (prin grupul de WhatsApp WER, sau pe 
rglodarenco@yahoo.com), până la data limită: 13.09.2020, prin: 

- fișa de înscriere la probele de concurs, publicată pe site-ul AWER, accesibilă prin 
secțiunea <Calendar competițional>; 

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

 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; 

 modificarea listelor finale se face exclusiv cu aprobarea Preşedintelui Juriului de Teren; 

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

 6. Premierea 

 pentru probele 1-5: 
- clasamentele se ţin separat pentru fiecare probă în parte, toate acestea fiind 

premiate în ultima zi de concurs; 
- clasamentul final este realizat prin însumarea punctelor obţinute la proba de 

Dresaj + proba de Maniabilitate (Stil) + proba de Viteză. În caz de egalitate, 
punctele obţinute la proba de Dresaj prevalează; 

 pentru probele 7-8, clasamentele se ţin separat pentru fiecare probă în parte, 
rezultatul final fiind realizat prin însumarea punctelor obţinute în cele două zile de 
concurs; 

 proba 9 este o probă de viteză, în care cuplul sportiv-cal care obține timpul cel mai 
scurt este declarat câştigător; 

 probele de obstacole se premiază individual; 

 premiile constau în cupe, diplome, cocarde - pentru toate probele de concurs. 
 

 7. Diverse 

 pe timpul pregătirii și desfășurării concursului, toți participanții trebuie să admită că în 
orice împrejurare bunăstarea calului trebuie să fie primordială și nu trebuie 
subordonată unor influențe personale, competitive sau comerciale; 

 toţi caii şi poneii vor fi însoţiţi de certificate de transport şi paşapoarte completate la zi;  

 cod exploatație: RO1345950067; 

 sosirea cailor în bază se face începând de joi, 17.09.2020; 

 pentru prevenirea transmiterii și infectării cu virusul SARS-COV-2, clubul organizator va 
stabili și afișa în locuri vizibile, măsuri organizatorice și de conduită ce vor fi aplicate pe 
întreaga perioadă de desfășurare a concursului, în conformitate cu legislația în vigoare. 
Toți participanții la concurs vor respecta cu strictețe aceste măsuri. 

 

 

 

Întocmit,  

SECRETAR DE CONCURS  

 

 

Răzvan GLODARENCO 

 

 

 


