COMISIA TEHNICĂ A CURSELOR DE TRAP DIN ROMÂNIA

SICT
GRILELE DE START PENTRU REUNIUNEA III din 25.07.2021
– MEETINGUL ESTIVAL DE TRAP 2021‐
1. DERBY‐ul DE TRAP AL ROMÂNIEI ‐ Gr.I – 2750 m Autostart , etapa III în Criteriul de Trap
‐
‐
‐
‐
‐

Pot participa cai indigeni de 4 ani care au fost preînscriși conform programului publicat în 2020 .
Fond de premiere 35.000 lei ; Taxa de înscriere 3.500 lei
Locul 1 – 16000 lei – 100 pct; Locul 2 ‐ 8000 lei ‐ 80 pct; Locul 3 ‐ 5000 lei ‐ 60 pct
Locul 4 ‐3500 lei ‐ 40 pct ; Locul 5 ‐ 2500 lei ‐ 20 pct; Locul 6 si peste ‐10 pct
Termen preînscriere: conform calendar ; Termen înscriere 16.07.2021

2. Grand Prix‐ul MĂRII NEGRE ‐ Gr.II ‐ 1800m Autostart , cursă internațională , etapa 1 a UHM
‐

‐

‐
‐
‐
‐

Pot participa caii de 3 ani și mai în vârstă care sunt în antrenament înscriși în Registrul Genealogic al României
chiar și în secțiunea IMPORT TEMPORAR – pentru competiții, a Registrului Genealogic al rasei Trăpaș din
România ; Cursă deschisă
Numarul de cai este limitat la numarul participantilor în etapa 1 a Campionatului Mediteranean și al Marii
Negre. Caii sunt puși la dispozitie de proprietarii care au aderat la Programul de Ameliorare al rasei condus de
societatea de ameliorare (ACT) si vor fi selectati prin validare de 2CT pentru a fi pastrati in cursa doar caii cu
performante apropiate valoric tinându‐se cont în principal de ultimele performante.
Driveri si numerele de start se trag la sorti online până la editarea programului reuniunii.
Fond de premiere 12.000 lei; Taxa de înscriere 1200 lei
Locul 1 – 5000 lei – 50pct; Locul 2 – 2500 lei‐40pct; Locul 3 – 1300 lei‐30pct; Locul 4 ‐ 800 lei‐20pct; Locul 5 –
400 lei‐10pct
Termen preînscriere 16.07.2021 ; Termen înscriere 19.07.2021.

3. Premiul MUNICIPIULUI MANGALIA ‐ Gr.III‐ 1800m Autostart , cursă pt.cai aflați în antrenament în
România de 2 ani
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Pot participa cai de 2 ani , calificati conform prevederilor Programului de Ameliorare.
Prioritatea de participare și de alegere a numărului de start o au caii cu cel mai bun record în carieră, iar
pentru caii care sunt la prima alergare se i‐a în considerare timpul parcurs în proba de calificare
Fond de premiere 3.000 lei ; Taxa de înscriere 200 lei
Locul 1‐1500 lei; Locul 2 – 750 lei; Locul 3 – 350 lei; Locul 4 – 250 lei; Locul 5 – 150 lei
Termen preînscriere 16.07.2021; Termen de înscriere 19.07.2021

4. Premiul DUNĂREA ALBASTRĂ ‐ Gr.III‐ 1700m Autostart , cursă pt.cai 3 ani necâștigători
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Pot participa max.12 cai de 3 ani aflați în antrenament în România.
Distanța de plecare va fi 2200 m, Caii vor fi așezati la start în functie de câștigurile din carieră din cursele
oficiale.(rezultate omologate de 2CT)
Prioritatea de alegere a numerelor de concurs se atribuie dupa acelasi principiu.
Fond de premiere 2.000 lei ; Taxa de înscriere 200 lei
Locul 1‐1000 lei; Locul 2 – 500 lei; Locul 3 – 250 lei; Locul 4 – 150 lei; Locul 5 – 100 lei
Termen preînscriere 16.07.2021; Termen de înscriere 19.07.2021
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5. Premiul KALIAKRIA ‐ Gr.III‐ 2200m A, cai de 3 ani și mai în vârstă, câștiguri ≤ 10.000 lei
‐
‐

‐

‐
‐

‐
‐
‐

Pot participa max.12 cai de 3 ani sau mai în vârstă.
Pe fiecare distanta vor fi distribuți max. 3 cai în funcție de câștigurile mai mari în carieră. Numarul acestora
poate crește până la 4 dacă pe altă distanță vor fi mai puțini cai cu condiția ca numărul total să nu
depășească 12. Plafonele câștigurilor sunt pana la 2500 lei la 2200 m, pâna la 5000 lei la 2225 m , pâna la
7500 lei la 2250 și peste 7500 lei la 2275 m.
Caii care dupa data de 21.04.2021, au castigat premii in bani in competitii neoficiale a caror fond de
premiere dovedit cu inscrisuri este sub nivelul prevazut la art .48 din Programul de Ameliorare vor fi
asezati pe fiecare interval de start in functie de premiile in bani castigate in competitii oficiale la care se
aduna banii castigati in competitiile neoficiale indexate cu 4.
Distanțele de plecare vor fi 2200 m, 2225 m, 2250 m și 2275 m. Caii vor fi așezati la start în functie de
câștigurile din carieră din cursele oficiale.(rezultate omologate)
Prioritatea de inscriere pe fiecare interval de distanta o au in primul rand caii indigeni. A doua prioritate de
inscriere este in functie de cea mai mare valoare a câștigurilor din cursele oficiale (rezultate omologate
de 2CT). Prioritatea de alegere a numerelor de concurs se atribuie dupa acelasi principiu.
Fond de premiere 2.000 lei ; Taxa de înscriere 200 lei
Locul 1‐1000 lei; Locul 2 – 500 lei; Locul 3 – 250 lei; Locul 4 – 150 lei; Locul 5 – 100 lei
Termen preînscriere 16.07.2021; Termen de înscriere 19.07.2021

Întocmit la data de 14.07.2021.

Secretar : Marius ALBIȘOR
……………………………………….

Avizat Comisia Tehnică a Curselor de Trap la
Data 15.07.2021
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