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PREFAŢĂ
m

Problemele echitaţiei şi mijloacele rezolvării lor nu sunt nici complicate nici
atât de misterioase cum sunt dispuşi să le considere cei neiniţiaţi. Ele se pot
explica simplu şi clar, în baza unor principii care, datorită conformaţiei calului,
rămân aceleaşi şi nu se pot schimba.
Metodele tradiţionale ale înaintaşilor Saint-Phalle, Wattel, Dercerpentry,
Danloux, Gustav le Bon, Fillis, Lessage, Bauché, Caprilli şi alţii se explică şi se
aplică şi astăzi, iar celebra deviză a generalului francez L"Hotte (fondatorul şcolii
franceze de călărie): „CALM, ÎNAINTE, DREPT" (cu referire la cal) şi adăugirea lui
Dercarpentry „COBORÂŢI MÂNA CU DÂRLOGM" sunt pretutindeni aplicate.
Este deci indispensabil a avea o METODĂ şi PROCEDEE SIMPLE şi
UŞOARE pentru a obţine rezultate pe cât posibile, pe atât de rapide.
Permanenta evoluţie tehnică a călăriei nu se opreşte însă la o metodă unică,
dogmatică, ci obligă la căutări perpetue, la aplicarea unor procedee noi. Echitaţia
este o artă care, ca şi muzica sau pictura, se pretează la multiple variaţiuni.
Pornind de la acest considerent, prin lucrarea de faţă s-a încercat o
documentare cât mai completă cu privire la modificările biochimice şi fiziologice
survenite în timpul competiţiilor hipice la Calul de Sport.
Lucrarea se adresează tuturor celor interesaţi de domeniul sporturilor hipice,
care doresc să se documenteze cu privire la complexitatea acestora, care sunt în
acelaşi timp şi interesante şi atractive.
Lucrarea cuprinde 10 capitole, cu următorul conţinut:
Capitolul 1 cuprinde studii bibliografice privind echitaţia elementară,
secundară şi academică, conceptul, evoluţia în timp şi spaţiu şi semnificaţia
echitaţiei, descrierea unor sporturile ecvestre (proba de dresaj, proba de obstacole
şi proba completă de călărie) şi performanţele mondiale şi naţionale obţinute în
echitaţie şi sporturi ecvestre.
Capitolul 2 cuprinde modul de fundamentare, organizare şi desfăşurare a
concursurilor hipice, ca sporturi ecvestre de performanţă, descrierea terenurilor,
harnaşamentelor şi echipamente lor specifice fiecărei probe şi cerinţele specifice

Il
privind cuplul cal-călăreţ pentru proba de dresaj, obstacole şi proba completă de
călărie.
Capitolul 3 cuprinde principiile şi tehnica pregătirii cailor pentru sportul
hipic de performanţă, principiile dresajului, modul de educare a mânzului, tehnica
deburajului şi dresajul propriu-zis şi principiile şi tehnica antrenamentului
în capitolul 4 este prezentată ipoteza, scopul, materialul cercetat şi
metodologia de lucru aplicată pentru realizarea analizelor.
Capitolul 5 cuprinde analiza tehnologiei de creştere a cailor de sport de
performanţă la Clubul Sportiv Dinamo, sistemul de întreţinere, tehnologia de
hrănire şi de pregătire a cailor pentru probele hipice.
în

capitolul

6

sunt

prezentate

cercetările

asupra

exteriorului

şi

caracteristicilor morfologice ale cailor de sport, dimensiunile şi masa corporală în
raport cu diferiţi factori de influenţă şi performanţele cailor de la Clubul Sportiv
Dinamo utilizaţi la concursurile hipice
în capitolul 7 s-a făcut analiza caracteristicilor acidului lactic în perioada de
pregătire a calului pentru călărie şi variaţiei acidului lactic la caii utilizaţi la testul de
efort şi în proba completă de călărie.
în capitolul 8 este studiată variaţia glucozei, acizilor graşi, lipidelor,
trigliceridelor, cortizolemiei, echilibrului acidobazic şi hidroelectrolitic, la caii folosiţi
în proba completă de călărie
Capitolul 9 tratează variaţia indicilor de interior (frecvenţa cardiacă, frecvenţa
respiratorie, temperatura corporală) şi dinamica gazelor sanguine la caii utilizaţi la
în testul de efort
La finalul lucrării în Capitolul 10 sunt redactate câteva concluzii şi
recomandări

Pentru această deosebită realizare profesională din viaţa mea, aduc cele
mai sincere şi călduroase mulţumiri conducătorului ştiinţific -

prof.univ.dr.

Gheorghe Georgescu, Doctor Honoris Causa, membru titular al Academiei de
Ştiinţe Agricole şi Silvice, laureat al premiului „Traian Săvulescu" al Academiei
Române, pentru sprijinul remarcabil acordat în alegerea temei, efectuarea
cercetărilor, analiza şi interpretarea rezultatelor, elaborarea şi prezentarea tezei de
doctorat, ca şi pentru grija părintească cu care m-a îndrumat pe toată durata
doctoraturii.
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Gândurile mele de recunoştinţă se îndreaptă şi către conducerea Facultăţii
de Zootehnie, în cadrul căreia îmi desfăşor activitatea şi care mi-a acordat
încrederea de-a efectua teza de doctorat în domeniul creşterii cabalinelor, deşi
pregătirea mea profesională este alta.
Mulţumesc din inimă conducerii Clubului Sportiv Dinamo în cadrul căruia
mi-am efectuat cercetările, pentru solicitudine şi înţelegere, ca şi pentru
promptitudinea în acordarea sprijinului în momentul solicitat.
Toată gratitudinea şi respectul meu pentru membrii comisiei de apreciere a
tezei, care şi-au dedicat o parte din timpul afectat altor activităţi pentru lecturarea
şi aprecierea tezei de doctorat, dar şi pentru deosebita plăcere de a participa la
susţinerea ei publică. Mi-aş permite să adresez aceste mulţumiri domnului
prof.univ.dr. Gheorghe Mărginean, domnului prof.univ.dr. Gavril Stanciu şi
domnului prof.univ.dr. Vasile Ujică, referenţi oficiali în Comisia de Doctorat.
Rămân recunoscătoare pentru susţinerea morală şi sprijinul acordat
doamnei prof.univ.dr. Angela Stoica, doamnei asist.univ.doctorand Paula
Poşan, precum şi altor colegi din Facultatea de Zootehnie şi prietenilor.
Dedic această lucrare părinţilor mei, care deşi nu mai sunt alături de mine,
mi-au insuflat dragostea pentru lucrul bine făcut, cinste şi omenie.

