REGULAMENT
DE SELECTIE SI CONFIRMARE DEFINITIVA A TALIEI PENTRU
CAINII DIN RASA TECKEL

Prezentul regulament este valabil pentru toti membrii Clubului National al Crescatorilor de
Teckel din Romania (CNCTR) si ai Asociatiilor Chinologice teritoriale, membre ale A.Ch.R.
Activitatea de crestere si selectie nu poate fi practicata decat cu exemplare de rasa pura, cu
un temperament corect, in perfecta stare de sanatate ca bagaj ereditar si functionalitate si
care sunt inscrisi in Cartea de Origine Romana a A.Ch.R.
Varsta minima admisa pentru reproductie este de 15 luni iar cea maxima de 8 ani pentru
femele si nelimitata pentru masculi. Sunt admise 3 fatari intrun interval de 2 ani (cu
interpunerea unei pauze de un ciclu).
Pot fi considerate a fi in perfecta stare de sanatate acele exemplare ce poseda
caracteristicile rasei in conformitate cu standardul F.C.I., temperamentul corespunzator si nu
arata a avea vreun defect ereditar ce poate afecta functionalitatea progeniturilor lor.
Nu pot fi folosite in selectie exemplarele ce prezinta urmatoarele anomalii:
Temperament necorespunzator, suditate sau cecitate congenitala, buza de iepure, bolta
palatina deschisa malformaţii notabile ale maxilarului sau defecte dentare pronunţate, atrofie
progresivă a retinei, epilepsie, criptorhidie, monorhidie, albinism,sau culoarea
necorespunzătoare a robei, luxatia de patelă, lipsa cozii, talia necorespunzatoare, lipsa
incisivilor sau caninilor, a mai multor premolari sau molari decit permite standardul, coada
rupta, rasucita, spate de crap pronuntat precum si celelalte defecte eliminatorii mentionate in
standard.
. Orice exemplar ce prezintă, în mod evident, anomalii de ordin fizic sau comportamental nu
va putea fi folosit pentru reproductie.
In cazul teckelilor din varietatile pitic si iepurar arbitrajul de selectie si confirmarea de rasa
sunt obligatorii pentru dreptul de reproductie. Confirmarea de talie definitiva se poate face
numai dupa 15 luni. In cazul in care talia este evidenta inainte de 15 luni se poate solicita
confirmarea definitiva.
Este obligatorie deasemenea confirmarea de talie pentru exemplarele de teckel pitic sau
iepurar ce au fost inregistrate ca fiind standard.
Dupa confirmare incadrarea in talie este definitiva iar exemplarul nu va putea fi utilizat la
reproductie sau inscris in competitii decat la rasa consfintita in actul de confirmare.
Pana la preschimbarea pedigeeului exemplarul in cauza poate fi inscris in competitii sau
montat doar pe baza actului de confirmare de talie.
In cazul absentei actului confirmarii de talie exemplarul va fi inscris in competitii la talia
inscrisa in actul sau de origine.
In cazul in care exemplarul are alta marime decat cea inscrisa in pedigree, inainte de arbitraj
proprietarul poate sa solicite arbitrului sa masoare exemplarul in cauza si sal reincadreze
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in talia corecta. In cazul acesta talia trebuie mentionata clar, in centimetri, in buletinul de
arbitraj.
Daca arbitrajul este deja inceput iar in timpul evaluarii arbitrul constata diferenta de talie,
acesta poate masura exemplarul, mentionand talia in centimetri pe buletinul de arbitraj si il
poate reincadra la talia corecta daca rasa respectiva (talia respectiva) nu sa arbitrat inca. In
caz contrar va arbitra exemplarul la rasa unde a fost inscris initial.
Montele intre varietati de talie sau intre varietati de par se pot efectua doar cu aprobarea
prealabila a clubului. In cazul acesta controlul cuibului este obligatoriu si se va face pe
cheltuiala proprietarului femelei. In cazul in care, la varsta de 6 saptamini, in cuib se constata
prezenta unor varietati diferente de par, la recomandarea clubului se pot solicita pedigree in
functie de varietatile de par aparute in cuib.
Puii din parinti standard primesc pedigree pentru talia standard.
In cazul montelor efectuate intre pitic si iepurar nu este necesar avizul prealabil al clubului
dar in aceasta situatie toti puii primesc pedigree ce ii incadreaza in aceeasi talie cu a mamei.
In aceasta situatie pentru reincadrarea definitiva este obligatorie confirmarea de talie la 15
luni.
Montele intre varietatea de culoare arlechin cu arlechin sunt strict interzise.
Nu sunt recomandate montele intre urmatoarele varietati de culori:
maro cu maro
maro cu roscat
arlechin cu tigrat
Reproductia raselor de Teckeli nu este conditionata de nici un de examen de lucru.
Clubul poate face controlul cuiburilor declarate la Cartea de Origine Romana.
Pentru consangvinizari intre fiu si mama, tata si fica sau semifrati este necesar acordul scris
a clubului si care se va depune la C.O.R. odata cu declaratia de fatare.

1.Organizare
Arbitrajul de selectie si confirmarea definitiva a taliei sunt obligatorii pentru exemplarele
reproducatoare de ambe sexe. Arbitrajul se efectueaza dupa criteriile stabilite de catre
Clubul National al Crescatorilor de Teckel din Romania(CNCTR) in conformitate cu
prevederile standardului, regulamentelor C.N.C.T.R., A.Ch.R. si W.U.T.
Arbitrajele vor fi organizate anual de catre C.N.C.T.R. si care va stabili data si locul
desfasurarii acestora, urmand ca acestea sa fie supuse aprobarii A.Ch.R. si incluse in
calendarul competitional pe anul urmator.
Numarul maxim al cainilor admisi pentru examinare intro zi de selectie/arbitraj va fi de
maxim 50. In cazul in care acest numar este depasit se vor solicita mai multi arbitri sau se
vor stabili doua zile consecutive pentru arbitraj.
Selectia si incadrarea definitiva de talie va fi efectuata de catre doi arbitri.
Arbitri de selectie vor fi solicitati de C.N.C.T.R. dintre cei acreditati pentru aceasta rasa.

2.Inscrierea la selectie
Inscrierea se va face prin trimiterea actelor necesare (prin :email,posta ,etc),la secretariatul
clubului pana la data limita anuntata de catre organizator.
Documentele necesare inscrierii cainelui sunt:
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Buletin de inscriere
Copie dupa actul de origine al exemplarului
 Copie dupa carnetul de membru ( C.N.C.T.R. sau A.Ch.R.).
Certificatul de selectie (in cazul unei amanari anterioare)
Certificate medicale edificatoare (radiologice,imagistice,etc.),in cazul in care acestea au fost
solicitate la o selectie anterioara la care cainele a fost amanat. Copiile acestor certificate se
vor trimite la secretariatul Clubului cu minimum 10 zile inainte(data postei). In cazul in care
un caine a fost amanat la o selectie anterioara proprietarul acestuia este obligat sa anunte
organizatorul asupra acestui fapt.
Proprietarul este obligat sa se asigure ca secretariatul Clubului a primit toate actele
necesare si ca inscrierea sa efectuat pana la termenul limita anuntat. In caz contrar Clubul
nu se face vinovat pentru eventualele neajunsuri legate de inscrierea in competitie.
Prin inscrierea la examenul de selectie respectiv cofirmarea definitiva de talie, proprietarul
se obliga sa promoveze exemplarele conforme standardului rasei si sa respecte prevederile
regulamentelor C.N.C.T.R. precum si cele A.Ch.R. si WUT, in vigoare.
3.Participarea la examenul de selectie si confirmare definitiva de talie
La selectie vor fi admise doar exemplarele aflate in evidenta C.N.C.T.R. sau a asociatiilor
teritoriale A.Ch.R. care au implinit varsta de 15 luni la data desfasurarii, poseda certificate de
origine eliberate de C.O.R. si pot fi identificati pe baza microcipului.
Este obligatorie prezentarea carnetului de sanatate cu vaccinarile la zi precum si a
certificatului de origine in original.
Femelele in calduri nu vor fi admise in timpul arbitrajului acestea putand fi examinate la
sfarsit. Proprietarul femelei aflate intro astfel de situatie va lua masurile necesare pentru a
nu perturba buna desfasurare a examinarii.
Proprietarul raspunde, conform legislatiei in vigoare, pentru eventualele daune provocate de
cainele sau in timpul desfasurarii examenului de selectie.

4.Selectia si confirmarea definitiva de talie
In cadrul selectiei arbitri ce oficiaza hotarasc acordarea dreptului de reproductie dupa
urmatoarele etape de examinare:
Masurarea parametrilor corporali ;
Verificarea texturii si calitatii parului ;
Verificarea pigmentatiei ochilor, trufei, mucoaselor si a parului ;
Verificarea danturii, muscaturii cainelui precum si a prezentei testiculelor la masculi ;
Verificarea caracterului pe tot parcursul arbitrajului ;
Arbitrarea si interpretarea miscarii in conformitate cu standardul rasei.
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5.Evaluari
Apt pentru reproductie (R++)
Vor fi evaluate exemplarele care se apropie de idealul standardului atat din punct de vedere
morfologic cat si al caracterului.
Apt pentru reproductie (R+)
Pentru exemplarele care
nesemnificative de talie.

prezinta

defecte

morfologice

minore

si/sau

diferente

Inapt pentru reproductie (Inapt)
Toate defectele eliminatorii prevazute in standardul rasei si in regulamentul de reproductie
ce impun respingerea de la reproductie.
Amanat de la selectie (Amanat)
Amanarea se va face o singura data in urmatoarele conditii:
dezvoltarea cainelui nu permite inca selectia sau nu este in cea mai buna conditie pentru a
fi confirmat.
atunci cand arbitri solicita certificate medicale edificatoare(ex.radiologice,etc.). Se vor
mentiona in raportul de arbitraj precum si in certificatul de selectie examenele medicale
solicitate.
6.Confirmarea definitiva de talie
Se va face in urma masuratorilor pentru toate varietatile de talie indiferent de varietatea de
par dupa cum urmeaza:
Varietatea Iepurar:
circumferinta toracica pana la 30 cm.
Varietatea Pitic:
circumferinta toracica cuprinsa intre 3036 cm.
Varietatea Standard:
circumferinta toracica intre 3646 cm. si o greutate sub 9kg.
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