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 Capitolul I - Comitetul de organizare 
 

Functia Nume, prenume Telefon 

Directorul concursului Ștefan RĂILEANU 0742 881 653 
Juriul de teren:   
     Preşedinte Ion MALDEA 0766 241 373 
     Membri Ioana GLODARENCO  
Secretar de concurs Răzvan GLODARENCO 0747 022 214 
Course designer (WE) Ion MALDEA  
Șef de pistă (obstacole) Ștefan RĂILEANU  
Medic veterinar Vadim VÎRGOLICI 0723 667 525 
Stable Manager Ștefan RĂILEANU  
Steward Carmen PREDA 

Elena STOICA 
 

Potcovari Paul JOSAN 0740 559 531 

 
 Capitolul II - Program 
 

Ziua Ora Activitatea 

Joi 
15.10.2020 

18.00 Sedința tehnică.  
Vor fi discutate toate aspectele tehnice, sportive și administrative privind 
desfășurarea concursului și actualizarea programului. 

Vineri 
16.10.2020 

 
10.00 

Probe de DRESAJ WE 
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] 
Probe de sărituri peste OBSTACOLE 

Sâmbătă 
17.10.2020 

 
10.00 

 
 
 
 

Probe de MANIABILITATE (STIL) WE 
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] 
Curse de TRAP 
Probe de ATELAJE 
Probe de sărituri peste OBSTACOLE 
6. - GUIDED MINIWORKERS [MINI-1] 
7.a - MINIWORKERS [MINI-2] 
8.a - ÎNCEPĂTORI [Î] 
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Duminică 
18.10.2020 

 
08.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.00 
 

13.30 

Probe de MANIABILITATE (STIL) WE 
6. - GUIDED MINIWORKERS [MINI-1] 
7.b - MINIWORKERS [MINI-2] 
8.b - ÎNCEPĂTORI [Î] 
Probe de VITEZĂ WE 
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 
 

FESTIVITATE DE PREMIERE 
 

Croazieră în Delta Dunării  
Excursia durează 4 ore, se desfășoară pe un vas de croazieră cu 
restaurant, terasă, mese, salon închis total, orchestră cu muzică clasică și 
repertoriu internațional. Capacitate 80 persoane. Plecare imediat după 
încheierea concursului. Cost: 70 lei/ persoană. Înscrieri: la dr. Ștefan 
Răileanu, până la data de 12.10.2020, sau la ședința tehnică. 

 

 
 Capitolul III - Condiții de concurs 
 

 1.  Concursul de WE se desfăşoară conform Regulamentului Competiţional 

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

Calificare pentru Finala de Working Equitation - 2021. 

 Regulamentul Competiţional de Working Equitation poate fi consultat și descărcat pe 

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

 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. 

 

 2.  Teren 

 teren exterior cu iarbă 20m x 40m (pentru probele de Dresaj); 

 teren exterior cu iarbă 20m x 60m (pentru probele de Stil și Viteză); 

 teren exterior cu loess 20m x 60m (pentru probele de obstacole); 

 teren exterior cu iarbă (pentru încălzire). 
 

 3. Taxe 

 taxă de participare: 300 lei pentru fiecare cuplu sportiv-cal care intră în concurs; 

 taxă boxă: 150 lei pentru perioada de concurs (15-18.10.2020); 

 taxă boxă extraconcurs: 70 lei/zi; 

 plata taxelor de participare precum și a celorlalte taxe aferente: dr. Ștefan Răileanu. 
 

 

 

https://awer.ro/documente/
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 4. Condiţii de cazare 

 cazare cai: 
- boxe în grajd (14), în padoc (6); 
- furaje: asigurate de Real Racing Tulcea; 
- așternut: paie sau talaș, la alegere; 
- rezervări boxe: se solicită domnului dr. Ștefan Răileanu, până la data limită: 

12.10.2020; 
- înscrierile se fac în limita celor 20 de boxe, pe principiul „primul venit – primul 

servit”; 

 cazare participanţi: pe baza propriilor aranjamente, recomandat la: 
- direct la Hotel Europolis, https://europolis.ro/; 
- pentru alte forme de cazare: dr. Ștefan Răileanu 0742 881 653. 

 

 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: 12.10.2020, prin: 

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

- fișa de prezentare a calului, care va cuprinde informații privind rasa, vârsta și 
scurt istoric al acestuia; 

 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 
ședința tehnică, a acordurilor necesare. 

 

 6. Premierea 

 pentru probele 1-5, clasamentele se ţin separat pentru fiecare probă în parte, 
rezultatul final fiind 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 deschisă tuturor participanţilor, este o probă de viteză, în care cuplul 
sportiv-cal care obține timpul cel mai scurt este declarat câştigător; 

 probele de sărituri peste obstacole vor genera un clasament cumulat al celor două zile 
de concurs; 

 premiile constau în: 
- diplome, cocarde, produse - pentru toate probele de concurs; 
- produse, articole sportive specifice si cupe oferite de magazinul de echitație 

https://europolis.ro/
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Equitana; 
- o excursie (croazieră) pentru 2 persoane în Delta Dunării (oferită de REAL 

RACING TULCEA, valabilă oricând în anul 2020), pentru câștigătorul din Proba 
NOVICI-COPII [NN-CC]. 

 

 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: RO1596234752; 

 sosirea cailor în bază se face începând de joi, 15.10.2020; 

 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 

 

 

 


