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Comitetul de organizare: 

Director onorific:Daradics Kinga 

Președinte de concurs: Balogh Csaba 

Vicepreședinte: Balogh Csilla 

Juriul de teren:Dr. Bochiș Flavia (Președintele Comisiei de Voltijă FER) 

Todor Gabriel (antrenor călărie) 

Stewart/ Starter: Galea Alina (profesor sport) 

Medic veterinar: Chirilă Andreia 

 

 

Avantprogram competiție de călărie terapeutică: 
 

Proba nr. 1: Voltijă pentru copii cu dizabilități ; 

Proba nr. 2: Călărie individuală pe un traseu marcat cu obstacole; 

Proba nr. 3: Probă de îndemânare ; 

Proba nr. 4: Probă pe echipe. 

 

Condiții tehnice: 

Teren de încălzire: manej închis, acoperit cu nisip 12/ 30 m; 

Teren de așteptare: 17/ 17 m cu nisip; 

Teren de concurs: 27/ 40 m cu nisip și 50/ 80 m cu iarbă (vezi anexa 1); 

Cazare cai: adăpost închis cu boxe 3,2/ 3,5 m. 

 

Aspecte financiare: 

Taxă de înscriere: nu se percepe; 

Taxă de boxă: nu se percepe; 

Premiile vor fi acordate în diplome, medalii, cocarde și/ sau alte obiecte. 

Fiecare echipă (formată din 5 membrii) beneficiază de cazare și cină pe 3 Iunie 

2016, precum și mic dejun și masă festivă pe 4 Iunie 2016; 

Transportul nu se decontează; 

Cheltuielile însoțitorilor echipei le revin acestora în întregime. 

 

 

 

 



 

Condiții și criterii de înscriere 
 

1. Orice asociație/ fundație sau altă formă de organizare, care 

funcționează în deplină legalitate, având ca domeniu de activitate hipoterapia, 

respectiv călăria terapeutică și poate forma o echipă de 5 membrii, dintre care 3 copii 

și 2 persoane adulte abilitate în domeniu, este acceptată pentru înscriere. 

2. Dovada specializării în ramură (pedagogi, psihologi, kinetoterapeuți,  

antrenori, instructori,) se face pe baza diplomei sau carnetului/ legitimației obținute 

în urma studiilor de scurtă sau lungă durată (nu este necesară traducerea 

documentului, obținut în alte țări). 

3. Vârsta eligibilă pentru înscriere a copiilor este de 5, până la 16 ani. Se 

ia în considerare anul împlinirii vârstei, pe tot parcursul acestuia copilul fiind 

acceptat în categoria aferentă. Categoriile de vârstă sunt: 5-8 ani, 9-12 ani, respectiv 

13-16 ani. 

4. Fiecare copil, are dreptul de a se înscrie la toate cele 4 probe, păstrând 

categoria de vârstă corespunzătoare. 

5. Pentru proba nr. 2, călărie individuală, copilul trebuie să fie capabil de 

a-și conduce singur calul. Specificarea se face în fișa de înscriere (vezi anexa 1) pe 

propria răspundere a antrenorului/ pedagogului și a părintelui. 

6. Participarea se acceptă în baza fișei de înscriere completate și semnate 

pentru fiecare copil în parte. 

7. Este obligatorie purtarea echipamentului de protecție (vestă, tocă, 

jambieri,cizme etc) pentru toate probele. Prezentarea la start fără echipament 

corespunzător, atrage după sine eliminarea din probă. 

 

Pentru a ajuta la organizarea și desfășurarea în condiții optime a competiției, vă 

rugăm să ne trimiteți intenția de a participa până la data limită de 10 Aprilie 2016.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulament de competiție 
 

 

Proba nr. 1. – Voltijă pentru copii cu dizabilități ușoare 

Fiecare copil va executa exercitiile individual la pas . 

Grupa 5-8 ani 

 

- Elemente obligatorii: 

           - poziţia de bază 

           - șezut turcesc 

           - steagul 

  - moara 

           - delfinul 

- Program freestyle: cele 5 elemente obligatorii şi 3 exerciţii liber alese 

 

Grupa 9-12 ani  

 

- Elemente obligatorii: 

           - poziţia de bază 

           - șezut turcesc 

           - steagul 

  - moara 

            -delfinul 

- Program freestyle: 5 elemente obligatorii şi 4 exerciţii liber alese 

 

Grupa 13-16 ani  

 

- Elemente obligatorii: 

           - poziţia de bază 

           - sezut turcesc 

           - steagul 

  - moara 

            -delfinul 

- Program freestyle: 5 elemente obligatorii  şi 5 exerciţii liber alese 

 

 

 

 

 



Proba nr. 2 Călărie individuală pe un traseu marcat cu obstacole 

 

1. Distanța de parcurs călare va fi de aproximativ 250 m. Terenul respectiv este 

acoperit cu nisip și are formă dreptunghiulară. Pentru detalii asupra traseului se va 

consulta schița din anexă. 

2. Fiecare cal va parcurge traseul de 3, respectiv 4 ori. 

3. În cadrul acestei probe se va putea face recunoașterea la fața locului, precum 

și încălzirea. 

4. Nici un concurent nu va lua startul fără echipamentul corespunzător. 

5. Ordinea de start se va face începând cu grupa de vârstă cea mai mică, iar în 

cadrul grupei, în ordinea înscrierilor stabilite la ședința tehnică și ziua anterioară 

concursului. 

6. Alura de deplasare pentru toate cele trei categorii este de pas. În momentul 

când starterul dă semnalul, călărețul va lua calul în mână și va porni pe traseul stabilit 

și marcat. Acesta va fi obligatoriu asistat, dar nu ajutat, de către persoana însoțitoare 

(antrenor/ terapeut). 

7. Arbitrul prezent în teren va aprecia calitatea alurii de deplasare, poziția 

călărețului, utilizarea ajutoarelor, respectarea traseului, timpii de staționare, 

rezolvarea sarcinilor și relația în cuplul cal-călăreț. 

8. Clasarea în probă se face în funcție de timpul obținut în parcurs. În caz de 

egalitate la timp, clasează impresia asupra cuplului. 

9. Premierea se face la sfârșitul probei. 

 

 

 

 

Proba nr. 3. Concurs de îndemânare 

 

1. Înscrierea în această probă este deschisă numai copiilor cu vârste cuprinse 

între 5 și 10 ani. 

2. Concurenții vor avea de rezolvat 4 exerciții de îndemânare. 

3. Caii vor fi conduși la mână de către antrenori. 

4. Călăreții vor avea mâinile libere pentru a efectua exercițiile descrise din anexa 

3. 

5. Arbitrul prezent în teren va urmări și nota rezolvarea corectă a tuturor 

punctelor de lucru. 

 

 

 

 



Proba nr. 4 – Concurs pe echipe 

 

1. Fiecare echipă va fi formată din câte trei membrii (copii). 

2. Aceștia vor primi câte o temă de rezolvat. 

3. Câștigătoare va fi echipa care rezolvă cel mai reprede și evident corect, 

subiectul respectiv.  

4. Concursul este tip piramidă, echipa câștigătoare, va merge mai departe. 

5. În funcție de numărul echipelor înscriși, se vor stabili perechile sau tripletele 

de echipe. 

6. Câștigătoare va fi echipa care în ultima confruntare, obține cel mai mare 

punctaj. 

 

 

 

Dispoziții generale: 
 

Comportamentul jignitor, ofensiv al oricărui membru al echipei de 

competitie manifestat față de organizatori sau față de alti participanti va atrage 

descalificarea concurentului. 

Nerespectarea prevederilor din Conditiile de înscriere și Regulamentul de 

concurs și a programului va atrage după sine descalificarea imediată a concurentului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA 2 Călărie individuală pe un traseu marcat cu obstacole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA 3 Concurs de îndemânare 

 

Concurenții vor avea de rezolvat 4 exerciții de îndemânare: 

1.Alegerea a 3 mingi dintr-o găleată în care se află încă 3 obiecte de altă 

formă.Așezarea mingilor pe o farfurie ,parcurgerea unei distanțe(3m) cu farfuria în 

mână și aruncarea mingilor într-un coș. 

2.Transferarea a două cercuri de la rățușca A la rățușca B prin ținerea 

cercurilor în echilibru ,pe cele două mâini. 

3.Prinderea a 3 cleme de haine în coama calului. 

4.Ridicarea unei mingi de burete deasupra capului și aruncarea ei în coș. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 4 Concurs pe echipe 

 

     Fiecare echipă va fi formată din câte trei membrii (copii).Aceștia vor primi câte 

o temă de rezolvat din cele 3 enumerate. 

           1.Mingile de tenis (3) duse pe o farfurie până la marcaj și aruncarea lor într-

un cerc hula-hoop. 

           2.Lovirea cu crosa de golf a celor 4 mingi așezate pe marcaje. 

           3.Prinderea a 4 cleme de haine pe un cerc , apoi  agățarea lor pe un bici. 

 


