
Baza Hipica Sibiu
Situata in cartierul Vasile Aaron, baza hipica, administrata in prezent de CSM Sibiu, in suprafata de
38.000 m2 , a fost inaugurata in anul 1956. În 2002, baza respectiva a fost inchiriata Clubului Ecvestru "
Transilvania ", pentru o perioada de 10 ani. Asociatia clubului in speta, infiintata in anul 2001, este
condusa de primarul comunei Şelimbar, Ioan Daniei Maricuta, care este si presedinte de onoare al
Federatiei Ecvestre Romane. Gratie investitiilor facute de acesta, baza hipica a devenit una moderna si
functionala, sportivii clubului sibian-dispunand de 9 cai valorosi, castigandu-si in ultimii ani un renume in
competitiile de gen organizate in tara si in strainatate. Antrenorul sportiv al clubului este Radu Ilioi iar
sportivii remarcati Raul Ilioi si Bogdan Irimia. 
 Baza hipica din Sibiu dispune de o parcare spatioasa pentru camioane si cai,  terenuri de asteptare, de
incalzire si de concurs dotate cu obstacole variate la standarde occidentale. De asemenea exista dusuri
pentru cai, boxe de asteptare si program antidoping, precum si 80 de boxe pentru cazarea cailor. De
asemenea tribuna pentru sportivi (proprietari de cai) ca si centrul de presa si turnul de control sunt
cochete si functionale. Din doi in doi ani, incepand din 2004, aici se organizeaza Cupa Vinaria,
competitie extrem de puternica dotata cu premii substantiale si cu o participare selecta a concurentilor din
intreaga Europa, dar si finale ale Campionatului National de obstacole la calarie. 
 Demna de mentionat este si istoria hipismului din Sibiu, devenit acum varf in privinta ierarhiei
competitiilor din tara noastra, o veritabila " capitala " a calariei romanesti. De altfel scoala de cavalerie de
aici este una de legenda, comandant al acesteia fiind insusi maresalul Ion Antonescu, conducator al
statului roman. Chiar si dupa desfiintarea, la nivel national, de catre comunisti a scolii de cavalerie, la
Sibiu traditia nu s-a pierdut datorita functionarii neintrerupte, inca din anii ‘70 a unui puternic club hipic,
condus ani buni de colonelul Mircea Purcherea.
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