
REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A 

CONCURSULUI HIPIC 

 

Prezentul regulament se aplică la competiția hipică organizată anual, cu prilejul manifestării:  

             „DATINI SI OBICEIURI DE BOBOTEAZĂ ÎN COMUNA CIULNIȚA” 

DATA DESFĂȘURĂRII:  6 ianuarie 2022 

LOCUL DESFĂȘURĂRII : islazul satului Ioan Ghica 

ORGANIZATOR: Primăria comunei Ciulnița  

BUGET: sponsori locali 

 

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE LA CONCURS 

 

- participă locuitori cu domiciliu în satele componente comunei Ciulniţa (Ciulniţa, Ion 

Ghica, Ivăneşti, Poiana, Cartier Ghimpaţi). 

- termenul de înscriere este data de 5 ianuarie 2022 sau 6 ianuarie,  la locul desfășurării 

competiției. 

 

 

DESFĂȘURAREA COMPETIȚIEI  

 

STARTUL 

1.  Sunt nominalizați toți concurenții înscriși la proba respectivă; 

2. După nominalizarea concurenților înscriși la proba de concurs, aceștia se deplasează la 

start, așteptând instrucțiunile organizatorului; 

3. La apelul „pe locuri”, caii sunt aliniați la linia de start la o distanță de minim 5 metri. 

4. După apelul „pe locuri”, la ridicarea mâinii deasupra capului, se presemnalează startul 

probei de concurs. 

5. După  exclamarea „start”, organizatorul coboară mâna vertical, semn că a început 

cursa. 

REGULI ÎN TIMPUL CURSEI 

1. În timpul competiției este interzis concurenţilor împiedicarea celorlalţi participanţi la cursă.  



2. Constituie obstrucţie şi atrage după sine descalificarea:  

o lovirea cu mână sau picior, tragerea sau împingerea adversarului sau a calului acestuia; 

o  în cazul în care călăreţul şi calul sar în calea adversarului care vine cu o viteză mai 

mare din spate, pentru a preveni depăşirea.  

3. În timpul competiției caii se călăresc fără bici.  

 Utilizarea oricărui instrument de lovire este interzisă!  

 Utilizarea unui instrument de lovire este considerat călărit neregulamentar şi atrage 

după sine eliminarea concurentului.  

4. Organizatorul va suspenda competiţia cu anunţuri prin microfon, în cazul apariţiei unor 

circumstanţe care împiedică asigurarea siguranţei concursului sau ar împiedica decurgerea 

competiției.  

Sunt considerate circumstanţe periculoase în cazul apariţiei și din cauza cărora competiţia 

trebuie suspendată, următoarele: 

 • cal sau concurent căzut pe terenul unde se desfășoară competiția, în cazul nu este posibilă 

scoaterea lor de pe teren într-un termen scurt; 

• concurent care se deplasează contrar sensului de mers;  

• obiecte aruncate pe terenul de concurs ce pot deranja concurenţii. 

Organizatorii asigură, pe durata întregii competiţii, asistenţă veterinară. 

 

SOSIRE/REZULTATE 

Câştigătorul cursei este perechea cal-concurent,  care va trece prima linia de sosire după 

parcurgerea traseului prestabilit. Competiţia este supravegheată şi verificată de către 

organizator. 

 

PROBE DE CONCURS 

1. Proba de viteză 

Se desfășoară pe distanța de 1200 de  m (dus -  întors islaz), contra cronometru, pereche cal-

concurent. La capătul unei lungimi de cursă (dus), concurentul va ocoli o persoană care 

ghidează desfășurarea cursei, după care își va continua traseul (întors). Concurentul care nu 

ocolește persoana va fi descalificat.  

2. Proba de viteză între atelaje 

-atelaj cu doi cai 



Se desfășoară pe distanța de 1200 m, contra cronometru, între atelaje cu doi cai.  

Pentru prevenirea accidentelor, este permisă prezentarea la start a minim 4  atelaje. 

3. Proba de îndemânare cu atelaje 

-atelaj cu doi cai 

Se desfășoară pe o distanță de 100 m, contra cronometru, și constă în deplasarea dus - întors, a 

atelajelor cu doi cai, printre fanioane fixate la o distanță de 4 m, și parcarea laterală la 

întoarcere. 

4. Proba de tracțiune cu atelaje 

-atelaj cu doi cai 

Se desfășoară pe o distanță de 100 m și constă în capacitatea calului de a trage o anumită 

greutate prestabilită în funcție de condițiile atmosferice (buștean de lemn, saci cu nisip, tractor 

etc) 

 

PREMIEREA 

Se vor acorda un număr de 3 premii și 2 mențiuni pentru fiecare probă de concurs 

Premiile constau în: 

-diplome; 

-sume de bani; 

Valoarea premiilor va fi stabilită în funcție de suma alocată de sponsorii manifestării și de 

numărul concurenților înscriși la concurs. 

 

Competiția se desfăşoară în baza prevederilor prezentului Regulament de concurs și cu 

respectarea măsurilor igienico-sanitare de prevenire a răspândirii virusului Sars-CoV 2. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


