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România a intrat în elita mondială a curselor de cai, la Pisa

Un sportiv al Clubului Shagya Buftea, la 
Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră 2021

Pentru prima dată, România a fost 
prezentă la un campionat mondial de 
anduranță ecvestră, prin sportivii Răzvan 
Ștefănescu de la Clubul Sportiv Ecvestru 
Decebal-Bacău cu calul Samir și Radu 
Ciubuc de la Clubul Sportiv Shagya 
Buftea, cu calul Khysus Mezaj.

Cristina NedelCu

Cei doi sportivi ro-
mâni, susținuți de Minis-
terul Tineretului și Spor-
tului și de Federația Ec-
vestră Română, au re-
prezentat România la 
Campionatul Mondial 
de Anduranță Ecvestră 
2021, organizat sub egi-
da Federației Ecvestre 
Internaționale, pe 22 
mai, la Pisa, Italia, într-
un mediu protejat în in-
teriorul San Rossore Es-
tate.

Fosta propr ieta-
te a președintelui Re-
publicii Italiene, și îna-
inte de acesta a famili-
ei Medici, este cuprinsă 
în Parcul Migliarino San 
Rossore Massaciuccoli și 
găzduiește Hipodromul 
San Rossore, o struc-
tură avangardistă și un 
punct de referință pen-
tru sportivi și entuziaști 
care au marcat istoria 
curselor de cai la nivel 
mondial.

Campionatul Mondi-
al de Anduranță Ecves-
tră 2021 a presupus 6 
faze pe 4 bucle diferite, 
care au însumat un total 
de 160 km: portocaliu - 
33,7 km; alb - 23,7 km; 
portocaliu - 33,2 km; al-
bastru - 25,7 km; alb 
23,7 km; galben 20 km.

Cursa s-a desfășurat 
pe un teren complet 
plat și umbrit, ale că-
rei caracteristici teh-
nice îl fac perfect pen-
tru anduranță. Au exis-
tat 16 puncte de con-
trol echipate de per-
sonal calificat al Crucii 
Roșii Italiene, 13 punc-
te de echipaj și 27 de 
puncte de apă. Din cei 
74 de participanți din 32 
de țări, doar 26 au reușit  
să termine cursa de 160 
km, sub motto-ul ”to fi-
nish is to win”. Sporti-
vul Răzvan Ștefănescu a 

reușit să termine cursa 
pe poziția 23.

”Chiar dacă spor-
tivul Radu Ciubuc nu a 
reușit să termine cursa 
din cauza unor proble-
me tehnice, ne bucuram 
pentru reușita sportivu-
lui Răzvan Ștefanescu și 
suntem mândri că Ro-
mânia a intrat în eli-
ta anduranței mondia-
le”, ne-a declarat Vio-
rel Dabija, președintele 
Clubului Sportiv Shagya 
Buftea și președinte al 
Comisiei Naționale de 
Anduranță Ecvestră a 
Federației Ecvestre Ro-
mâne.

Clubul Shagya 
pregătește 
Campionatul 
Balcanic de 
Anduranță 
Ecvestră din 25 
septembrie

De remarcat că Ra-
du Ciubuc are 10  curse 

internaționale de 160 
km încheiate cu succes, 
deci nu este o întâmpla-
re faptul că a participat 
la campionatul de la Pi-
sa. Sportivul locuiește 
în SUA, la El Paso, dar 
este legitimat ca mem-
bru al Clubului Sportiv 
Shagya Buftea care nu-
mără peste 80 de spor-
tivi legitimați.

C l u b u l   S p o r t i v 
Shagya Buftea  este 
cel mai mare club de 
anduranță ecvest ră 
din țară, având cei mai 
mulți spotivi legitimați la 
această disciplină. Clu-
bul Sportiv Shagya Buf-
tea, sprijinit  de Con-
siliul Județean Ilfov și 
Primăria Buftea, este 
cel mai important or-
ganizator de competiții 
de anduranță ecves-
tra din Balcani, organi-
zând evenimentul ”Cu-

pa Shagya”. 
În asociere cu Con-

siliul Județean Ilfov și 
Primăria Buftea, Clu-
bul Sportiv Shagya Buf-
tea va organiza pe 25 
septembrie 2021 Cam-
pionatul Balcanic de 
Anduranță Ecvestră, 
aflat la cea de a do-
ua ediție. Reamintim 
că în fiecare an, din 
2017, în asociere cu Pri-
măria Buftea și Consi-
liul Județean Ilfov are 
loc evenimentul spor-
tiv ”Cupa Shagya”, ca-
re cuprinde campiona-
te naționale și concur-
suri internaționale de 
anduranță.

”Mulțumim dom-
nului primar al orașului 
Buftea, pentru implica-
re și susținerea aces-
tui sport nobil. Ne bu-
curăm că România a 
intrat în elita mondia-
lă de anduranță ecves-
tră”, ne-a mai declarat 
președintele Clubului 
Sportiv Shagya Buftea. 


