
Criteriul COPII – Working Equitation 

1 
 

 Dimensiune teren: 20 x 40 m.  
Competiţia: _______________________________  Data: _______________ Timp (estimat): 5 minute 
 
Arbitru: _________________________________   Litera: 
 

Concurent Nr.: ____ Nume: _________________________ Cal: _________________________ 
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Linii directoare Observaţii 

1. AXC Intrare în trap de lucru. 
Oprire, salut. 
Plecare în trap de lucru. 
Pista pe mâna dreaptă 
în trap de lucru. 

10     Rectitudinea, 
imobilitatea pe timpul 
opririi.  
Calitatea întoarcerii, 
regularitatea mişcării 

 

2. B Cerc de 20m. spre 
dreapta 

10     Precizia cu care se 
execută cercul, 
regularitatea, cadenţa 

 

3. B 
Între 
B&F 

F 

Pas mediu 
În unghi departând de 
la latură semivolta 
răsturnată de 5m. spre 
stânga  
Întoarcere la latură şi 
continuarea mişcării 

10     Tranzitia, precizia 
desenului semivoltei, 
echilibrul 

 

4. B 
E 

Întoarcere la stânga  
Întoarcere la stânga 

10     Calitatea întoarcerii  

5. Între 
E&K 
K 

În unghi depărtând de 
la latură semivoltă 
răsturnată de 5m. spre 
dreapta. Întoarcere la 
latură şi continuarea 
mişcării 

10     Precizia desenului 
semivoltei, echilibrul  

 

6. E 
B 
C 

Întoarcere la dreapta 
Întoarcerea la stânga  
Trap de lucru  

10     Calitatea întoarcerii, 
regularitatea, tranziţia 

 

7. E Cerc spre stânga de 
20m. 

10     Precizia cu care se 
execută cercul, 
regularitatea ,cadenţa 

 

8. A Oprire (3 – 5 secunde).  
Plecare în trap de lucru 

10     Calitatea opririi, 
supunerea, rectitudinea  

 

9. FXH Trap de lucru pe 
diagonală permiţând 
calului să coboare 
ancolura 

10     Rectitudinea, relaxarea   

10. A Trap de lucru 
Întoarcere la drepta pe 
axa manejului 

10     Rectitudine, calitatea 
întoarcerii 

 

11. X Oprire. Imobilitate. 
Salut. 
Părăsirea terenului prin 
A cu dârlogii lungi 

10     Calitatea opririi, 
Supunerea, 
Rectitudinea, 
Imobilitatea 

 

Părăsirea terenului prin litera A, la pas, cu dârlogii lungi 
 Total  110       
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Penalizări: 
Se scad puncte pentru erorile şi/sau 
omisiile de progresie 
1 eroare = 5 puncte 
2-a eroare = 5 puncte 
3-a eroare = eliminare 

      

TOTAL  
 

    Erori 

       
  

 
    Total în % 

 

Arbitru: ......................................................... 

Semnătura: .................................................... 

 

 
Note de ansamblu 
1. Mersuri (francheţea şi 

regularitatea). 
10       

2. Impulsia (dorinţa de a merge 
înainte, elasticitatea paşilor, 
supleţea şi angajarea trenului 
posterior). 

10       

3. Supunerea (atenţia şi 
încrederea, armonia, lejeritatea 
trenului anterior). 

10   2    

4. Poziţia călăreţului în şa; 
corectitudinea şi eficienţa aplicării 
ajutoarelor. 

       

5. Prezentarea (Echipamentul şi 
modul de prezentare a ţinutei 
cuplului) 

       

Alte observaţii: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TOTAL 170       
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 Dimensiune teren: 20 x 40 m.  
Competiţia: _______________________________  Data: _______________ Timp (estimat): 8 minute 
 
Arbitru: _________________________________   Litera: 
 

Concurent Nr.: ____ Nume: _________________________ Cal: _________________________ 
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Linii directoare Observaţii 

1. AX 
 
X 

Intrare în trap de lucru 
Oprire. Imobilitate. 
Salut 

10     Calitatea paşilor, 
oprirea, tranziţiile, 
rectitudine, contactul şi 
poziţia ancolurii 

 

2. XC  Pornire în trap de 
lucru, pistă pe mâna 
stângă 

10     Regularitate, 
elasticitatea, echilibru, 
pliul în C 

 

3. HXF  
 
 
F 

Schimbare de mână pe 
diagonală în trap 
mediu 
Trap de lucru 

10     Regularitate, 
elasticitatea, echilibru, 
energia trenului 
posterior, tranziţia la 
trap de lucru 

 

4. A 
 
 

AX  

Întoarcere pe linia 
mediană (în lungul 
manejului) 
Trap de lucru 

10     Calitatea întoarceri, 
echilibrul, pliul în A, 
rectitudinea calului 

 

5. XBX  Cerc la dreapta, Ø 
10m. 

10     Menţinerea ritmului, 
fluenţă, regularitate, 
echilibru, curbura, 
dimensiunea şi forma 
cercului 

 

6. XEX 
 
X 
 
 
C 

Cerc la stânga, Ø 10m. 
Pe linia mediană (în 
lungul manejului) până 
la C 
Pistă pe mâna stângă 

10     Menţinerea ritmului, 
fluenţă, regularitate, 
echilibru, curbura, 
dimensiunea şi forma 
cercului, rectitudine, 
pliul în C 

 

7. Înainte 
de H 
HB  

 
 
 

BK  

Pas mediu 
 
Pas cu dârlogii liberi, 
schimbare de mână 
(prin largul manejului) 
Pas mediu, schimbare 
de mână (prin largul 
manejului) 

10   2  Tranziţia, echilibrul, 
rectitudine, libertatea 
şi coborârea ancolurii 
către înainte şi către în 
jos, dârlogii să fie clar 
liberi, regularitatea, 
tranziţiile, schimbarea 
pliului în B 

 

8. KA  Pas îngrămădit 10     Tranziţiile, echilibrul  
9. A 

 
AA  
 
 

AF  

Pornire la galop pe 
piciorul stâng 
Cerc la galop de lucru 
pe stânga (Ø 15m.) 
Galop de lucru 

10     Tranziţia, 
promptitudinea pornirii 
la galop, menţinerea 
ritmului, fluenţa, 
regularitatea, 
echilibrul, curbura, 
dimensiunea şi forma 
cercului, tranziţiile 
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Linii directoare Observaţii 

10. FM  Galop mediu 10     Tranziţiile, 
alungirea fuleelor, 
regularitate, 
menţinerea 
ritmului, fluenţa  

 

11. M(C) 
(H)EF  

Înainte de 
F 

Galop de lucru 
 
Trap de lucru 

10   2  Rectitudinea, 
regularitatea, 
elasticitatea, 
fluenţă, pliul în E, 
tranziţiile 

 

12. FA  Pas îngrămădit 10     Tranziţiile, 
echilibrul 

 

13. A 
 

AA  
 
 

AK  

Pornire la galop pe 
piciorul drept 
Cerc la galop de lucru 
pe dreapta (Ø 15m.) 
Galop de lucru 

10     Tranziţia, 
promptitudinea 
pornirii la galop, 
menţinerea 
ritmului, fluenţa, 
regularitatea, 
echilibrul, 
curbura, 
dimensiunea şi 
forma cercului, 
tranziţiile 

 

14. KH  Galop mediu 10     Tranziţiile, 
alungirea fuleelor, 
regularitate, 
menţinerea 
ritmului, fluenţa  

 

15. H(C) 
(M)BK  

Înainte de 
K  

Galop de lucru 
 
Trap de lucru 

10   2  Rectitudinea, 
regularitatea, 
elasticitatea, 
fluenţă, pliul în B, 
tranziţiile 

 

16. Între  
K &A  
AX  
 
 

Galop îngrămădit pe 
piciorul stâng 
Galop îngrămădit 
(prin lungul 
manejului) 

10     Tranziţiile, 
curbura, calitatea 
întoarceri. 
Regularitate, 
rectitudine 

 

17. X Oprire. Mers înapoi 
minim 6 paşi 
Imediat: pe linia 
mediană pornire la 
galop pe piciorul 
drept 

10     Calitatea opririi şi 
tranziţii. Precizia, 
fluenţa, 
rectitudinea. 
Rigurozitatea 
efectuării 
numărului de paşi 
pe diagonală 

 

18. G Oprire. Imobilitate. 
Salut. 

10     Calitatea paşilor, 
oprirea, 
tranziţiile, 
rectitudine, 
contactul şi 
poziţia ancolurii 

 

Părăsirea terenului prin litera A, la pas, cu dârlogii lungi 
 Total  210       
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Penalizări: 
Se scad puncte pentru erorile şi/sau 
omisiile de progresie 
1 eroare = 5 puncte 
2-a eroare = 5 puncte 
3-a eroare = eliminare 

      

TOTAL  
 

    Erori 

       
  

 
    Total în % 

 

Arbitru: ......................................................... 

Semnătura: .................................................... 

 

Note de ansamblu 
1. Mersuri (francheţea şi 

regularitatea). 

10       

2. Impulsia (dorinţa de a merge 
înainte, elasticitatea paşilor, 
supleţea şi angajarea trenului 
posterior). 

10   2    

3. Supunerea (atenţia şi încrederea, 
armonia, lejeritatea trenului 
anterior). 

10   2    

4. Poziţia călăreţului în şa; 
corectitudinea şi eficienţa aplicării 
ajutoarelor. 

10   2    

Alte observaţii: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TOTAL 280       
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 Dimensiune teren: 20 x 40 m.  
Competiţia: _______________________________  Data: _______________ Timp (estimat): 7 minute 
 
Arbitru: _________________________________   Litera: 
 
Concurent Nr.: ____ Nume: _________________________ Cal: _________________________ 

 
Nr.Crt. Litera Mişcarea Nota Coef. Observaţii 
1 A-X 

X 
Intrare în galop de lucru 
Oprire. Salut 

   

2 X-C Pas mijlociu minim 10 m.    
 

3 Înainte de 
C 
C 

Voltă la dreapta (8 m.) 
Voltă la stânga (8 m.) 
Pe mâna stângă 

   

4 H Semipiruetă la stânga    
 

5 M Semipiruetă la dreapta    
 

6 C Trap îngrămădit    
 

7 H-E Umăr înăuntru la stânga    
 

8 E-X Jumătate de voltă la stânga    
 

9 X-B Jumătate de voltă la dreapta    
 

10 B-F Umăr înăuntru la dreapta    
 

11 A Întoarcere pe linia mediană    
 

12 D-M Primire către dreapta    
 

13 C Întoarcere pe linia mediană    
 

14 G-F Primire la stânga    
 

15 A Oprire, mers înapoi minim 6 paşi. 
Imediat pornire la galop de lucru pe mâna 
dreaptă 

   
 

16  
A-C 

Serpentină cu 3 bucle prin largul 
manejului, cu schimbare de picior în aer 
la intersectarea cu linia mediană 

   

17 M-F 
F 

Galop alungit 
Galop de lucru 

   

18 A Cerc la galop din latură în latură    
 

19 A Voltă în galop îngrămădit (8m.)    
 

20 A Pistă la galop de lucru    
 

21 K-M Schimbare de mână pe diagonala lungă 
cu schimbare de picior în X 

   

22 C Cerc la galop din latură în latură    
 

23 C Voltă în galop îngrămădit (8 m.)    
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 24 C Pistă la galop de lucru    
 

25 H-K 
K 

Galop alungit 
Galop de lucru 

   

26 A 
X 

Întoarcere pe linia mediană 
Oprire. Salut 
Părăsirea terenului la pas, cu dârlogii 
lungi 

   

Părăsirea terenului prin litera A, la pas, cu dârlogii lungi 
Total puncte acumulate în urma executării mişcărilor  Puncte din 260 posibile 
 
 

  

Nr.Crt. Litera Mişcarea Nota Coef. Observaţii 
27  Mersurile (francheţea şi regularitatea 

mişcărilor calului) 
 2  

28  Supunerea şi acceptarea ajutoarelor; 
atenţia şi încrederea în călăreţ 

 2  

29  Poziţia şi acţiunea călăreţului  2  
30  Corectitudinea angajării trenului 

anterior 
 2  

31  Prezenţă    
Total puncte acumulate din notele de ansamblu: 
Penalizări: 
Se scad puncte pentru erorile şi/sau omisiile de progresie 

 Puncte din 90 de puncte rezultate din 
notele de ansamblu 

1 eroare = -5 puncte   
2-a eroare = -5 puncte   
3-a eroare = eliminare   

Nota finală:  Puncte din totalul de 350 de 
puncte 

 

Arbitru: ......................................................... 

Semnătura: .................................................... 
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 Dimensiune teren: 20 x 40 m.  
Competiţia: _______________________________  Data: _______________ Timp (estimat): 5 minute 
 
Arbitru: _________________________________   Litera: 
 

Concurent Nr.: ____ Nume: _________________________ Cal: _________________________ 
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Linii directoare Observaţii 

1. A 
X 

Intrare în trap de lucru. 
Oprire – imobilitate – 
salut. 
Pornire la trap de lucru 

10     Rectitudinea. 
Trecerile. 

 

2. C 
MXF 

Pistă pe mâna dreaptă. 
Linie şerpuită 

10     Echilibru, pliere, 
desenul. 

 

3. Între  
A&K 

Galop de lucru pe 
dreapta. 

10     Corectitudine.  

4. E Cerc la dreapta (20 m 
Ø) 

10     Curbura.  

5. EH Galop de lucru 10     Rectitudine şi 
regularitate. 

 

6. H Trap de lucru 
 

10     Precizia.  

7. C 
CM 

Trecere în pas mijlociu. 
Pas mijlociu. 

10     Trecerea.  

8. MXK 
KA 

Pas liber. 
Pas mijlociu. 

10   2  Trecerile. 
Coborârea 
ancolurii. 

 

9. A 
FXM 

Trap de lucru. 
Linie şerpuită. 

10     Trecerea, 
echilibrul. 
Desenul. 

 

10. Între 
C&H 

Galop de lucru pe 
stânga 

10     Corectitudine.  

11. E Cerc la stânga (20 m Ø) 10     Curbura.  
12. EK Galop de lucru 10     Rectitudine şi 

regularitate. 
 

13. K Trap de lucru. 10     Trecerea.  
14. B 

 
 
 

Înainte 
de B 

Cerc la stânga (20 m 
Ø), trap săltat 
permiţând calului să 
coboare ancolura. 
Scurtarea dârlogilor. 

10   2  Curbura, 
echilibrul, 
coborârea şi 
întinderea 
ancolurii. 

 

15. B Trap de lucru 10     Trecerea.  
16. E 

 
X 
 

G 

La stânga, prin largul 
manejului. 
La stânga, prin lungul 
manejului. 
Oprire. Imobilitate. 
Salut.  

10     Precizia, curbura. 
 
 
 
Imobilitatea. 

 

Părăsirea terenului prin litera A, la pas, cu dârlogii lungi 
 Total  180       
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Penalizări: 
Se scad puncte pentru erorile şi/sau 
omisiile de progresie 
1 eroare = 5 puncte 
2-a eroare = 5 puncte 
3-a eroare = eliminare 

      

TOTAL  
 

    Erori 

       
  

 
    Total în % 

 

Arbitru: ......................................................... 

Semnătura: .................................................... 

 

 
Note de ansamblu 
1. Mersuri (francheţea şi 

regularitatea). 

10       

2. Impulsia (dorinţa de a merge 
înainte, elasticitatea paşilor, 
supleţea şi angajarea trenului 
posterior). 

10   2    

3. Supunerea (atenţia şi 
încrederea, armonia, lejeritatea 
trenului anterior). 

10   2    

4. Poziţia călăreţului în şa; 
corectitudinea şi eficienţa aplicării 
ajutoarelor. 

10   3    

Alte observaţii: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TOTAL 260       
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 Dimensiune teren: 20 x 40 m.  
Competiţia: _______________________________  Data: _______________ Timp (estimat): 5 minute 
 
Arbitru: _________________________________   Litera: 
 

Concurent Nr.: ____ Nume: _________________________ Cal: _________________________ 
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Linii directoare Observaţii 

1. AXC Intrare în trap de lucru. 
Oprire, salut. 
Plecare în trap de lucru. 
Pista pe mâna dreaptă 
în trap de lucru. 

10     Rectitudinea, 
imobilitatea pe timpul 
opririi.  
Calitatea întoarcerii, 
regularitatea mişcării 

 

2. B Cerc de 20m. spre 
dreapta 

10     Precizia cu care se 
execută cercul, 
regularitatea, cadenţa 

 

3. B 
Între 
B&F 

F 

Pas mediu 
În unghi departând de 
la latură semivolta 
răsturnată de 5m. spre 
stânga  
Întoarcere la latură şi 
continuarea mişcării 

10     Tranzitia, precizia 
desenului semivoltei, 
echilibrul 

 

4. B 
E 

Întoarcere la stânga  
Întoarcere la stânga 

10     Calitatea întoarcerii  

5. Între 
E&K 
K 

În unghi depărtând de 
la latură semivoltă 
răsturnată de 5m. spre 
dreapta. Întoarcere la 
latură şi continuarea 
mişcării 

10     Precizia desenului 
semivoltei, echilibrul  

 

6. E 
B 
C 

Întoarcere la dreapta 
Întoarcerea la stânga  
Trap de lucru  

10     Calitatea întoarcerii, 
regularitatea, 
tranziţia 

 

7. E Cerc spre stânga de 
20m. 

10     Precizia cu care se 
execută cercul, 
regularitatea ,cadenţa 

 

8. A Oprire (3 – 5 secunde).  
Plecare în trap de lucru 

10     Calitatea opririi, 
supunerea, 
rectitudinea  

 

9. FXH Trap de lucru pe 
diagonală permiţând 
calului să coboare 
ancolura 

10     Rectitudinea, 
relaxarea  

 

10. A Trap de lucru 
Întoarcere la drepta pe 
axa manejului 

10     Rectitudine, calitatea 
întoarcerii 

 

11. X Oprire. Imobilitate. 
Salut. 
Părăsirea terenului prin 
A cu dârlogii lungi 

10     Calitatea opririi, 
Supunerea, 
Rectitudinea, 
Imobilitatea 

 

Părăsirea terenului prin litera A, la pas, cu dârlogii lungi 
 Total  110       
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Penalizări: 
Se scad puncte pentru erorile şi/sau 
omisiile de progresie 
1 eroare = 5 puncte 
2-a eroare = 5 puncte 
3-a eroare = eliminare 

      

TOTAL  
 

    Erori 

       
  

 
    Total în % 

 

Arbitru: ......................................................... 

Semnătura: .................................................... 

 

 
 
Note de ansamblu 
1. Mersuri (francheţea şi 

regularitatea). 
10       

2. Impulsia (dorinţa de a merge 
înainte, elasticitatea paşilor, 
supleţea şi angajarea trenului 
posterior). 

10       

3. Supunerea (atenţia şi 
încrederea, armonia, lejeritatea 
trenului anterior). 

10   2    

4. Poziţia călăreţului în şa; 
corectitudinea şi eficienţa aplicării 
ajutoarelor. 

10       

5. Prezentarea (Echipamentul şi 
modul de prezentare a ţinutei 
cuplului) 

10       

Alte observaţii: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TOTAL 170       
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