
  REGULAMENT DE DESFASURARE

Sărbătoarea Bobotezei  –ediția I.

Data desfășurării:

Evenimentul va avea loc  în data de   - 6 ianuarie 2014

Organizator:  -Consiliul local

Locația concursului -goliș Dropia

Evenimentul este prezentat/prezidat  de primarul comunei . .

Colectivul de organizare și coordonare -

1.-Duicu Ionel-președinte

2.-Crăciun Silviu Mihail-membru

3.-Fotă Dumitru-membru

4.-Arion Constantin-membru

5.-Neagu Ionel-membru

Invitați-mediul veterinar

- un delegat din partea Cabinetului medical individual Sudiți.

Va fi informat și Postul de Poliție Sudiți pentru asigurarea ordinii desfășurării.

 Criterii de organizare și participare

a-participanții – cai și călăreți- să fie din comuna Sudiți,

b-vîrsta participanților –16 ani și peste.

c.-interzicerea participării la probele de concurs sub influența alcoolului

Participanții se pot înscrie pînă în ziua desfășurării concursului, la oricare din membrii 
Colectivului de organizare.

Dupăterminarea   înscrierilor,în funcție de numărul concurenților, se constituie grupe, prin tragere 
la sorți.

Criteriul de cîștigare a concursului pe grupe-media cea mai mare a notelor celor 3 probe.

Cîștigătorii grupelor participă la proba finală.

Criteriul de cîștigare a probei finale-media cea mai mare a notelor obținute la cele 3 probe.

Probele concursului 

d-proba I –cea mai frumoasă prezentare a echipei cal -călăreț

e-Proba II- viteză-cel mai bun timp realizat de echipa cal-călăreț pe o distanță de 100 m

f.-Proba III –Săritura la bară- cea mai înaltă săritură

g- Premii--premiul I-un harnașament cal



-premiul II- 300 kg. Ovăz boabe

-premiul III-150 kg.ovăz boabe.

h.-Se asigură tipărirea diplomelor 

i.-Premiile se înmînează de  primarul comunei /președintele Colectivului.

j.-contributia financiara propusă este de 1,00 mii lei, care  va fi asigurata din bugetul local pentru 
asigurarea tipografierii diplomelor și contravaloarea premiilor, cu excepția premiului, care este 
asigurat în proporție de 70 % .

Desfășurător

-ora 10,00-prezentarea participanților (cal și călăreț pe terenul viran din fața Căminului Cultural

-10-30-11,30- defilarea cailor pe străzile comunei 

-ora 11,30-ceremonia religioasă de botez al  cailor

-locul desfășurării –în fața  Bisericii 

-12,00-12,30- defilarea cailor pe străzile comunei 

-ora 12,30- desfășurarea competiției 

-Proba I-ținuta călărețului și calului- cea mai frumoasă prezentare 

-Proba II-viteză- 

-Proba II-săritura la bară

-ora 13,30-Festivitatea de premiere 

Contributia financiara va fi asigurata din bugetul local pentru asigurarea tipografierii 
invitatiilor,diplomelor, florilor si din sponsorizari.

COLECTIVUL DE ORGANIZARE


