REGULAMENTUL A.Ch.R. PENTRU EXPOZIŢII
CANINE

CUPRINS
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

Dispoziţii generale
Carnetul de performanţă
Restricţii
Condiţii speciale / înscrierea câinilor
Clase de arbitraj
Calificative şi clasament
Titluri, recompense şi concursurile din ringul central
Arbitri
Comisari şi secretari de ring
Locaţii şi ringuri
Delegaţii AChR şi CA
Contestaţii
Dispoziţii finale

Notă: Termenii ce fac referire la persoane fizice sunt aplicabili pentru ambele sexe şi pentru orice număr

I.

DISPOZIŢII GENERALE
1. Asociaţia Chinologică Română (A.Ch.R.) deleagă organizarea expoziţiilor canine asociaţiilor chinologice
teritoriale şi cluburilor membre A.Ch.R. A.Ch.R. poate organiza manifestări expoziționale cu caracter
național și international strategic pentru promovarea raselor de câini și în special a raselor naționale.
2. Expoziţiile pot fi internaţionale, nationale pentru toate rasele, sau de club. Pentru organizarea unei
expoziţii internaţionale este necesar iniţial avizul A.Ch.R., care înaintează propunerea spre aprobare la
Federaţia Chinologică Internaţională (F.C.I.). După obţinerea acestei aprobări, Consiliul Director al
A.Ch.R. deleagă competenţa organizării asociaţiei teritoriale solicitante; pentru expoziţiile naţionale sau
de club, este necesară doar aprobarea Consiliului Director.
3. Cererile pentru autorizarea expoziţiilor trebuie să parvină Secretariatului A.Ch.R. cu cel puţin 12 luni
înainte de data desfăşurării expoziţiei, dar nu mai devreme de patru ani calendaristici înainte de data
evenimentului. Data unei expoziţii nu poate fi modificată decât cu acordul forului care a aprobat expoziţia
respectiva. AChR FCI va autoriza organizarea mai multor expoziţii în aceeaşi zi doar cu condiţia ca
acestea să se desfăşoare la cel puţin 300 km distanţă una faţă de alta. In cazul in care distanţa este mai
mică de 300 km, este posibilă acordarea autorizaţiei cu condiţia ca organizatorul care a făcut primul
cererea să-şi dea consimţământul. In acest caz se recomandă ca locurile şi zilele de desfăşurare precum
şi repartiţia grupelor, în conformitate cu nomenclatorul raselor FCI să se facă întro manieră adecvată.
4. Locațiile competițiilor și manifestărilor oficiale A.Ch.R. nu pot fi schimbate fără aprobarea Consiliului
Director A.Ch.R. Cererile pentru astfel de schimbări trebuie să parvină secretariatului A.Ch.R. cu minim
30 de zile înainte de data respectivei competiții/eveniment. Toate cererile de organizare a expozițiilor,
exemenelor și concursurilor vor conține obligatoriu data, tipul manifestării, intervalul orar de desfășurare
(cu aproximație), locația exectă, respectiv: localitatea, adresa și coordonatele GPS în conformitate cu
platforma Google Maps. Fără furnizarea acestor date, Consiliul Director va refuza din oficiu orice
solicitare de organizare a manifestărilor sub egida A.Ch.R. – F.C.I.
5. La expozitiile internationale pot fi inscrisi NUMAI caini care poseda certificat de origine recunoscut de
F.C.I. si care, la data desfasurarii expozitiei, au implinit varsta de 3 luni. Câinii aflaţi în proprietatea unei
persoane fizice din România pot participa la expoziţii doar dacã au certificate de origine emise de cãtre
C.O.R., iar pentru câinii din import, aflaţi în proprietate românească, pedigree înregistrat (nostrificat) de
către C.O.R. Câinii care posedã certificat de origine incomplet pot participa la expozitii internationale dar
nu vor putea obţine omologarea titlurilor. Buletinele de înscriere la expoziţii vor fi considerate valabile
doar dacă la rubrica „Proprietar” sunt înscrise numele şi prenumele unei persoane fizice. Nu vor fi luate în
considerare buletinele de înscriere care au înscrise la această rubrică nume de canise sau denumiri de
persoane juridice. Daca, din lipsa informatiilor, organizatorii au inscris totusi in expozitii internationale
caini care NU poseda certificat de origine recunoscut de F.C.I., atunci cainii nu pot participa la expozitie,
iar in cazul in care cainii au fost arbitrati atunci rezultatele obtinute nu vor fi omologate de catre C.O.R.
Orice persoana interesata poate sesiza organizatorii si/sau C.O.R. despre existenta vreunei imprejurari
din cele mai sus mentionate in vederea luarii masurilor care se impun.
6. Câinii din rasele neomologate de F.C.I. pot fi înscrişi în expoziţii conform prevederilor prezentului
Regulament si cu conditia sa posede un certificat de origine emis de o tara membra FCI sau cu care FCI
are relatii de colaborare (KC, AKC, CKC). Aceşti câini nu pot concura pentru titlurile C.A.C.I.B.,
R.C.A.C.I.B., “B.O.G.” sau “B.I.S.” la expoziţii internaţionale, până la omologarea internaţională FCI a
acestor rase. La expoziţiile internaţionale aceşti câini se vor include în catalog la sfârşitul acestuia, întro
anexă specială denumită : “RASE NEOMOLOGATE F.C.I. ÎN AFARA CONCURSULUI – RACES HORS
CONCOURS”. Numerotarea acestor câini se va face după o numerotare combinată, cifre şi litere. Ex :
1A, 1B, 1C, etc. sau A1. A2, A3, etc. Taxa datorată FCI este valabilă şi pentru câinii din rasele respective.
7. La expoziţiile naţionale, câinii din rasele neomologate FCI vor concura pentru titlurile “B.O.G.” şi “B.I.S.”
conform încadrării în nomenclatorul F.C.I. prevăzute de ţările de origine ale acestor rase.
8. În incinta expoziţiei pot intra doar câinii înscrişi în catalog. Aceştia trebuie purtaţi obligatoriu în lesă. De
orice pagubã provocatã de câine este rãspunzãtor proprietarul acestuia. Câinii agresivi vor fi purtaţi cu
botniţă şi lesã scurtã.
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9. Microcipurile (norma ISO 11784 sau anexa A de la norma ISO 11785) sunt obligatorii pentru toți câinii
înscrişi. Organizatorul are obligatia de a dispune de cititoare de microcipuri (norma ISO 11784 sau anexa
A de la norma ISO 11785) cu care să poată face dovada identităţii câinelui.
10. La intrarea în expoziţie câinele va trece prin filtrul sanitar veterinar. În cazul în care medicul veterinar
constatã cã în zona de unde provine câinele sunt boli contagioase şi câinele nu este vaccinat conform
legilor în vigoare, nu se va permite accesul acestuia în incinta expoziţiei. Carnetul medical al câinelui va fi
vizat in conformitate cu legislaţia în vigoare. In incinta expoziţiei nu se admite sub nicio formă
comercializarea câinilor.
11. Inscrierea cainelui in expozitie poate fi facuta pana la termenul limita mentionat de organizator, numai de
catre proprietar sau de catre mandatarul acestuia care va alatura dovada imputernicirii sale la formularul
de inscriere. Odata cu trimiterea formularului de inscriere, se va transmite organizatorului si dovada
achitarii taxei de inscriere in expozitie. Taxa de inscriere nu se returneaza in cazul neprezentarii cainelui
in expozitie. Prevederea de mai sus se aplica chiar si in cazul in care neprezentarea cainelui nu ii este
imputabila proprietarului sau mandatarului acestuia.
12. Cainele poate fi prezentat in expozitii de catre proprietarul (sau oricare dintre proprietarii sai), precum si
de catre orice persoana care are acceptul proprietarului (sau tuturor proprietarilor cainelui), numiti in
continuare "expozanti"; acceptul de prezentare a cainelui de catre o alta persoana decat cea a
proprietarului se prezuma prin simplul fapt al prezentarii cainelui de catre un neproprietar. Expozantul,
odatã cu semnarea fişei de înscriere în expoziţie, se obligã sã respecte ora de începere şi de închidere a
expoziţiei şi declară pe proprie răspundere că nu face parte dintro asociaţie/club neafiliat la A.Ch.R. sau
nerecunoscut de F.C.I.
13. Odatã cu completarea, semnarea şi trimiterea formularului de înscriere în expoziţie, proprietarul sau
persoana care prezintă câinele se obligã sã respecte prevederile prezentului Regulament şi rãspunde
pentru exactitatea datelor înscrise pe formular.
14. Membrii asociaţiilor/cluburilor membre A.Ch.R. se bucură de toate drepturile şi facilităţile ce decurg din
această calitate inclusiv la înscrierea în expoziţiile organizate sub egida A.Ch.R. In acest sens, aceştia
vor anexa la buletinul de înscriere şi o copie a legitimaţiei de membru A.Ch.R. Vor fi luate în consideraţie
numai legitimaţiile care menţionează achitarea la zi a cotizaţiei pe anul în curs. Aceeaşi măsură este
valabilă şi pentru membrii asociaţiilor naţionale recunoscute de F.C.I.
15. Nu sunt admişi în expoziţie câinii bolnavi (bolnavi temporar sau suferind de o boală contagioasă), castraţi
sau atinşi de atrofie testiculară, femelele în călduri, femelele gestante (cca.40 zile), care alăptează sau
însoţite de puii lor (puii fiind sub vârsta de trei luni sau peste 3 luni dar nu sunt înscrişi in competiţie). Nu
au acces la expoziţiile FCI şi A.Ch.R. câinii orbi sau surzi. Dacă această regulă nu se respectă iar un
arbitru descoperă că un câine este surd sau orb, atunci acesta are dreptul de a elimina câinele respectiv.
16. În cadrul Expozițiilor organizate sub egida F.C.I. şi A.Ch.R. dubla prezentare (double handling) este cu
desăvârşire interzisă. Tentativele de dublă prezentare vor fi sancţionate imediat de arbitru prin
descalificarea câinelui/câinilor în cauză. Arbitrii care nu vor aplica această prevedere vor fi pasibili de
sancţiuni disciplinare.
17. De asemenea, arbitrii sunt obligaţi să descalifice orice câine care are un comportament agresiv în ring.
18. Arbitrii trebuie să se asigure că poziționarea câinilor în ring nu va fi față în față atunci când aceștia sunt
arbitrați.
19. Sub nici un motiv nu se admit înscrieri în ziua expoziţiei.
20. Expozantul trebuie sã fie punctual la ring. Dacă după trei apeluri consecutive concurentul nu s-a
prezentat în ringul de arbitraj, acesta este considerat din oficiu absent.
21. În cazul când a întârziat de la arbitrarea clasei la care este înscris, concurentul poate cere arbitrarea
câinelui numai dupã încheierea întregului arbitraj de la ringul respectiv şi numai pentru acordarea
calificativului. Cu toate acestea, arbitrul are liberatatea de a decide daca va arbitra sau nu acest caine.
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21. Pe perioada desfãşurãrii arbitrajului, în ringuri nu au acces decât: arbitrul, secretarii şi comisarii de ring,
precum şi expozanţii ai căror câini sunt arbitraţi la clasa respectivă. Excepţie fac doar delegatul A.Ch.R.
şi delegatul Colegiului de Arbitri. Nici una din aceste persoane nu are dreptul de a influenţa arbitrajul.
Candidaţii de arbitru pot intra în ring numai cu delegaţie C.A. pentru efectua asistenţei.
22. Arbitrul poate efectua, numai cu acordul arbitrului coordonator, înscrierea unui câine întro altă clasã
(corespunzãtoare), dacã se constatã înscrierea greşitã, dar numai din motive ce ţin de vârstã, sex, talie,
culoare sau tip de pãr. În afara situaţiilor prevãzute mai sus nu se pot face modificãri de încadrare.
Pentru justificare, organizatorul va prezenta buletinul de înscriere expediat de concurent.
23. În termen de 15 de zile de la data desfãşurãrii expozitiei, organizatorul este obligat sã trimitã la
secretariatul A.Ch.R. şi C.O.R. documentaţia cu privire la expoziţie şi rezultatele acesteia după cum
urmează : la secretariatul A.Ch.R. 2 cataloage , un tabel cu rezultatele arbitrajelor de la ring în format
electronic după modelul ataşat şi copia foii de arbitraj; la C.O.R. un catalog şi copia raportului de
arbitraj. După scurgerea termenului de 21 de zile, se vor aplica penalizări de 1%/zi de întârziere din
suma totală facturată pentru organizarea expoziţiei.
24.

In caz de anulare a expoziţiei, organizatorii sunt obligaţi să returneze imediat toate taxele de înscriere
pe care le-au perceput şi încasat mai puţin în situaţia când anularea s-a produs din motive de forţă
majoră şi independent de voinţa organizatorului. In aceste situaţii, în funcţie de cheltuielile angajate de
asociaţia organizatoare se va diminua şi cuantumul taxei de înscriere restituite participanţilor.

25. Identitatea câinilor prezentaţi la arbitraj se va verifica pe baza microcipului acestora. Seria microcipului
va fi înscrisa obligatoriu în fişa de arbitraj. Câinii a căror identitate nu poate fi verificată nu vor fi arbitraţi.
26. La toate expozițiile din România efectuarea arbitrajelor se face în sistem descriptiv. Concurenţii vor primi
foi de arbitraj din care să rezulte clar calificativul, clasamentul şi titlurile obţinute. Pentru exemplarele
care au obţinut calificativul “nesatisfăcător”, “nu poate fi arbitrat” sau au fost descalificate, se va
menţiona obligatoriu în scris, pe foaia de arbitraj, motivaţia care a condus la aceste rezultate. Toţi câinii
prezenţi întro manifestare vor fi arbitraţi în acelaşi sistem de la începutul şi până la sfârşitul manifestării.
Atunci când situaţia o impune (condiţii climatice nefavorabile, restricţii de timp legate de condiţiile
contractuale de închiriere a terenului, respectarea programului orar al expoziţiei, etc.) se va recurge la
arbitrarea câinilor în sistem nedescriptiv. Decizia va fi luată în astfel de cazuri de către delegatul A.Ch.R.
de comun acord cu organizatorul.
II.

CARNETUL DE PERFORMANŢĂ

Consemnarea calificativelor şi titlurilor obţinute în expoziţii şi concursuri se va face şi în carnetul de performanţă.
Acesta va conţine datele de identificare ale câinelui precum şi rubrici pentru consemnarea performanţelor
obţinute.
Carnetele de performanţă vor fi distribuite asociaţiilor şi cluburilor membre A.Ch.R. în funcţie de numărul de
membri declaraţi şi solicitări.
Carnetul se pune la dispoziţia membrilor A.Ch.R. de către Secretariatul A.Ch.R.
C.O.R. va elibera acest carnet pentru toţi puii înregistraţi în C.O.R.
În cadrul manifestărilor chinologice nu se eliberează carnete de performanță.
Pentru câinii aflaţi în proprietate românească, devine obligatorie prezentarea carnetului de performanţă la
secretariatul de ring.
Carnetul de Performanţă se va prezenta de către expozant secretarului de ring, înainte de începerea arbitrajului.
După consemnarea rezultatului în foaia de arbitraj, secretarul de ring va completa rubrica din carnetul de
performanţă şi apoi îl va restitui concurentului împreună cu foaia de arbitraj numai după ce arbitrul și-a terminat
toate activitățile oficiale în acel ring.
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Pentru eliberarea diplomelor de campion se vor lua în considerare numai datele înscrise în carnetul de
performanţă.
III.

RESTRICŢII
1. Expoziţiile CACIB nu se pot programa concomitent cu expoziţiile mondiale sau de secţiune de pe acelaşi
continent.
2. In expoziţiile CACIB, o rasă trebuie să fie arbitrată întro singură zi iar rasele din aceeaşi grupă de
asemenea. Cu toate acestea, dacă din motive de organizare trebuie procedat altfel, este posibilă
repartizarea arbitrajului raselor din cadrul aceleiaşi grupe pe două zile. In acest caz, în ringul de onoare,
arbitrajele BOG trebuie să aibă loc întro singură zi, fără nici o posibilitate de a scinda rasele grupei,
respectându-se astfel nomenclatura raselor FCI.
3. In ziua când este programată să se desfăşoare o expoziţie C.A.C.I.B. nu se vor mai desfăşura alte
expoziţii sau concursuri. Organizatorii de expoziții și competiții canine pot solicita organizarea acestora
la datele când sunt programate expoziții internaționale CACIB cu condiția să existe acordul scris al
organizatorului expoziției CACIB. Excepţie fac expoziţiile de club organizate în aceeaşi incintă cu
expoziţia C.A.C.I.B. dar cu condiţia să nu se desfăşoare în acelaşi timp cu această expoziţie.
4. Nu se vor organiza mai multe expoziţii C.A.C. întro zi decât dacă distanţa între locaţii este de minimim
300 de km.

IV.

CONDIŢII SPECIALE – INSCRIEREA CÂINILOR
1. Pentru ca o înscriere să fie valabilă, expozantul trebuie să completeze complet şi corect fişa de înscriere
cu toate datele solicitate, până la data de încheiere a înscrierilor stabilită de către organizator. De
asemenea, are obligaţia de a anexa buletinului de înscriere o copie a certificatului de origine al
câinelui şi copia documentului cu care a efectuat plata înscrierii. Organizatorul are obligaţia de a
confirma înscrierea în maxim 15 zile de la data primirii documentaţiei. Această confirmare va fi scrisă.
Comitetul de organizare îşi rezervă dreptul de a refuza participarea la expoziţie a oricărui expozant.
2. Inscrierile se închid în mod obligatoriu cu minim 20 de zile înainte de data de desfăşurare a expoziţiei.
Acest termen va fi prevăzut în mod expres pe buletinul de înscriere în expoziţie.
3. Asociaţiile/cluburile organizatoare vor veghea ca în catalogul expoziţiei, câinii aparţinând unor rase
nerecunoscute de F.C.I. dar care au certificate de origine emise de o ţară membră F.C.I. sau agreeată
de F.C.I., să apară distinct sub menţiunea „RASE NERECUNOSCUTE DE F.C.I.”
4. In cadrul expoziţiilor C.A.C.I.B. şi C.A.C. se va respecta obligatoriu nomenclatura raselor FCI în vigoare.
Repartiţia pe grupe este următoarea :
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Grupa I :
Grupa II:

Câini ciobăneşti, de turmă şi de cireadă (fără ciobăneştii elveţieni)
Câini de tip Pinscher şi Schnauzer Molossoizi – Câini de munte şi Câini de cireadă
elveţieni şi alte rase
Grupa III :
Terrieri
Grupa IV :
Teckeli
Grupa V :
Câini de tip Spitz şi de tip primitiv
Grupa VI :
Copoi, limieri şi rase înrudite
Grupa VII : Câini de Aret
Grupa VIII : Câini aportori Câini scotocitori Câini de apă
Grupa IX :
Câini de agrement şi de companie
Grupa X :
Ogari

5. Catalogul şi programul expoziţiilor CACIB se vor redacta bilingv (în limba română şi întruna din limbile
oficiale FCI – engleză, franceză, germană sau spaniolă). Denumirile raselor în catalog, în afara de
posibila traducere în limba română, vor fi cele originale, aşa cum apar ele în nomenclatorul FCI.
6. Catalogul va conţine în mod obligatoriu programul expoziţiei, repartiţia raselor pe ringuri, schiţa
amplasamentului precum şi datele privitoare la participanţi. In acest sens se vor emite instrucţiunile şi
recomandările pentru redactarea catalogului.
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7. In catalog pot fi publicate numai titlurile de campion internaţional şi naţional deja omologate, precum şi
titlurile oficiale obţinute în expoziţiile mondiale şi de secţiune FCI (învingător al expoziţiei mondiale,
învingător al expoziţiei de secţiune…, învingător junior al expoziţiei mondiale, învingător junior al
expoziţiei de secţiune).
8. Câinii ce nu apar în catalog sau întro anexă la catalog nu pot fi arbitraţi decât dacă această situaţie
apare datorită unor erori ale comitetului de organizare (probleme de tipărire a catalogului, etc.) şi cu
condiţia ca formularele de înscriere să fi fost bine completate şi trimise organizatorului nu mai târziu de
ultima dată de înscriere iar taxa de participare să apară pe extrasele de cont ale comitetului de
organizare.
9. Înscrierea masculilor și femelelor trebuie făcută separat. Numărătoarea trebuie să înceapă cu numărul 1
iar aceasta nu va fi întreruptă pe tot parcursul catalogului. În cadrul aceleiași rase, numărătoarea nu va fi
întreruptă.
10. Câinii cu coadă sau urechi cupate sunt admişi în expoziţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Arbitrajul acestor câini trebuie să se realizeze fără nicio discriminare şi în conformitate cu standardul de
rasă recunoscut.
11. Se interzice tratarea robei, pielii sau nasului câinelui cu orice ar putea schimba aspectul structurii, culorii
sau formei. Se interzice pregătirea câinelui în timpul expoziţiei cu orice substanţă sau echipament.
Numai pieptănatul şi perierea sunt acceptate. Deasemenea, este interzis să se lase câinele legat la
masa de toaletat o perioadă mai lungă de timp decât cea necesară pentru pregătire.
V.

CLASE DE ARBITRAJ
1. Inscrierea simultană a unui câine în două clase precum şi înscrierile tardive (după data de închidere) nu
sunt autorizate.
2. In expoziţii sunt autorizate următoarele clase :
Clasa Baby De la 3 la 6 luni
Clasa Pui (Puppy) De la 6 la 9 luni
Clasa Juniori – de la 9 la 18 luni
Clasa Intermediară – de la 15 la 24 luni (se poate acorda CACIB)
Clasa Deschisă de la 15 luni (se poate acorda CACIB)
Clasa Muncă – de la 15 luni (se poate acorda CACIB)
Clasa Campioni – de la 15 luni (se poate acorda CACIB)
Clasa Veterani peste 8 ani
Clasa Derby – numai pentru câinii născuţi în anul precedent desfăşurării expoziţiei Derby
Pentru a înscrie un câine în clasa muncă, se va anexa obligatoriu la formularul de înscriere şi o copie a
certificatului internaţional de muncă (model FCI) emis de asociaţia chinologică naţională din ţara de
reşedinţă permanentă a deţinătorului sau proprietarului respectivului câine cu menţiunea că acel câine a
trecut proba şi detalii cu privire la proba respectivă. Rasele eligibile pentru clasa muncă sunt menţionate
în nomenclatorul raselor FCI ca fiind rase de lucru, luând în considerare excepţiile acordate unor ţări
pentru unele rase.
Pentru a înscrie un câine în clasa campioni este necesar ca acesta să fi obţinut omologarea unuia din
următoarele titluri, nu mai târziu de data prevăzută pentru închiderea oficială a înscrierilor:
∙ Un titlu de Campion Internaţional de Frumusete FCI
sau
∙ Un titlu de Campion Naţional de Frumusete (obţinut întro ţară membră sau parteneră FCI)
O copie a certificatului de campion va însoţi buletinul de înscriere.
Data luată în calcul pentru determinarea vârstei se consideră ziua expoziţiei. Arbitrajul se realizează pe
clasele mai sus menţionate şi pe sexe. Pentru câinii cu vârsta cuprinsă între 15 luni şi 8 ani la data
expoziţiei şi pe al căror buletin de înscriere nu a fost menţionată clasa de arbitraj, se va proceda la
înscrierea din oficiu în clasa Deschisă. Această înscriere nu va mai putea fi modificată sub nici un motiv
după tipărirea catalogului cu excepţia cazului în care această situaţie se datorează unei erori de
redactare.

Regulamentul Expozițiilor AChR Pagina 6 din 17

La expoziţiile cu număr mic de înscrieri, organizatorii pot comasa grupele pentru arbitrajul Best of Group
(ex.: grupele 4 cu 6 sau 7 cu 8). Data de naștere luată în considerare va fi cea împlinită la data
expoziției. După închiderea înscrierilor și tipărirea catalogului nu se mai permite transferul unui câine de
la o clasă la alta excepție fiind o eroare administrative a Comitetului de Organizare.
VI.

CALIFICATIVE ŞI CLASAMENT
1. Calificativele atribuite de arbitri trebuie să corespundă următoarelor definiţii :
a) EXCELENT – (panglică albastră) nu trebuie acordat decât unui câine care se apropie foarte mult de
standardul ideal al rasei, prezentat în condiţie perfectă, care dă impresia unui ansamblu armonios şi
care prezintă un temperament echilibrat. Superioritatea calităţilor sale va permite ignorarea câtorva mici
defecte dar acesta va trebui să posede caracteristicile tipice ale sexului său.
b) FOARTE BUN – (panglică roşie) nu va fi atribuit decât unui câine care se încadrează perfect în tip, cu
proporţii echilibrate şi în condiţie corectă. I se vor tolera câteva defecte uşoare dar nu morfologice.
Acest calificativ nu poate recompensa decât un câine de calitate.
c) BUN – (panglică galbenă) trebuie să fie atribuit unui câine ce posedă caracteristicile de rasă dar
prezintă defecte, cu condiţia ca acestea să nu fie grave.
d) SATISFĂCĂTOR – (panglică verde) este atribuit unui câine suficient de tipic, fără calităţi notabile sau
care nu este în condiţie optimă.
e) DESCALIFICAT – trebuie atribuit unui câine care nu corespunde tipului cerut de standardul de rasă, are
un comportament contrar standardului sau agresiv, prezintă o anomalie testiculară, are lipsuri dentare
penalizate de standard; culoarea părului şi/sau roba sunt incorecte sau câinele prezintă semne de
albinism.
Acelaşi calificativ se atribuie şi unui câine a cărui lipsă de tipicitate îi poate pune în pericol sănătatea.
Câinii care prezintă defecte eliminatorii, conform standardului de rasă, vor primi acelaşi calificativ. Orice
câine care prezintă, în mod evident, anomalii de ordin fizic sau comportamental va fi descalificat de
asemenea. Motivele pentru care un câine primește mențiunea ”DESCALIFICAT” trebuie consemnate în
foaia de arbitraj.
f) La fiecare clasă de arbitraj, trebuie clasaţi primii 4 cei mai buni, cu condiţia să fi obţinut calificativul
minim « FOARTE BUN ».
g) In clasele Pui (Puppy) şi Baby se pot acorda calificativele: Foarte Promiţător, Promiţător sau
Nepromiţător. Pentru câinii care au obţinut calificativul Foarte Promiţător se face clasamentul de la 1
până la 4. Toţi vor primi panglică albă.
2. Câinii care nu îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea unui calificativ din cele enumerate mai sus nu vor
putea ramâne în ring şi vor primi următoarea menţiune:
NU POATE FI ARBITRAT : această menţiune se face în cazul unui câine care refuză să se mişte, sare
fără încetare pe prezentatorul său sau încearcă să părăsească ringul, face imposibilă orice apreciere a
mişcării. Aceeaşi menţiune se aplică şi câinilor care refuză să se lase examinaţi de arbitru, facând
imposibilă evaluarea dentiţiei, anatomiei şi structurii, cozii sau testiculelor. De asemenea, menţiunea se
poate face în cazul câinilor la care arbitrul detectează urme de operaţii estetice ori manopere destinate
ascunderii acestora, (ex.pleoapă, ureche, coadă). Motivele pentru care un câine primeşte menţiunea “Nu
poate fi arbitrat” trebuie consemnate în foaia de arbitraj.

VII.

TITLURI ŞI RECOMPENSE.

A.

TITLURI ŞI RECOMPENSE CE SE ACORDĂ IN CADRUL EXPOZIŢIILOR
a) Titluri Internaţionale (sub rezerva omologării de către FCI)
C.A.C.I.B. (Certificat de Aptitudini pentru Campionat Internaţional de Frumuseţe) – şnur tricolor,
roşugalbenalbastru, cu fir auriu + talon de CACIB
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Res.C.A.C.I.B. – şnur tricolor cu fir argintiu + talon de Res.CACIB Organizarea expoziţiilor internaţionale
şi acordarea titlurilor în cadrul acestora sunt prevăzute de Regulamentulu Expoziţiilor Internaţionale
F.C.I.
b) Titluri naţionale.
CERTIFICAT DE APTITUDINI PT. CAMPIONAT de juniori (C.A.C.J.) panglică albastru cu alb
inscripţionată RPJ
CERTIFICAT DE APTITUDINI PT.CAMPIONAT (C.A.C.) panglică tricoloră inscripţionată CAC
CERTIFICAT DE APTITUDINI PT.CAMPIONAT CUM LAUDAE (C.A.C.L.) panglică tricoloră
inscipţionată.
CERTIFICAT DE APTITUDINI PT.CAMPIONAT VETERANI (C.A.C.V.) panglică tricoloră
inscipţionată.
ÎNVINGĂTOR DERBY – panglică tricoloră inscripţionată
REZERVĂ C.A.C. ( R. C.A.C. ) panglica tricoloră inscripţionată cu Res.CAC
CEL MAI BUN CÂINE AL RASEI (C.M.B.R – B.O.B.) – şnur auriu
CEL MAI BUN CÂINE AL SEXULUI OPUS (C.M.B.S.O. – B.O.S.)
CEL MAI BUN MASCUL (C.M.B.M. – B.D.) – rozetă galben albastru
CEA MAI BUNĂ FEMELĂ (C.M.B.F. – B.B.) – rozetă galben roşu
CEL MAI BUN AL CLASEI BABY (BEST BABY) rozetă alb roz inscripţionată
CEL MAI BUN AL CLASEI PUI (BEST PUPPY) rozetă alb galben inscripţionată
CEL MAI BUN JUNIOR AL RASEI (C.M.B.J.R. – B.J.)rozetă albastru alb inscripţionată
CEL MAI BUN VETERAN AL RASEI (C.M.B.V.R. – B.V.) Notă: acordarea rozetelor este opţională.
1. Acordarea titlului C.A.C.J : Titlul C.A.C.J poate fi acordat pe sexe, câinelui care a obţinut calificativul
Excelent I la clasa Juniori. Acordarea acestui titlu nu este obligatorie.
2. Acordarea titlui C.M.B.J.R. (Best Junior): Pentru acest titlu vor concura câştigătorii titlurilor C.A.C.J
masculul, respectiv femela.
3. Acordarea titlului C.A.C. şi a titlului R.C.A.C.: Titlul C.A.C. se poate acorda acelor exemplare, care au
obţinut calificativul excelent I la clasele Intermediară, Deschisă şi Muncă.
După atribuirea titlului C.A.C., se poate acorda titlul de Res.C.A.C. exemplarului care a obţinut
calificativul de excelent II în aceeaşi clasă.
Acordarea acestor titluri nu este obligatorie. Aceste titluri se acordă pe clase şi sexe .
4. Acordarea titlului (C.A.C.L.): Se poate acorda câinelui ce a obţinut Excelent I în clasa Campioni.
Acordarea acestui titlu nu este obligatorie. Acest titlu se acordă pe sexe.
5. Acordarea titlului (C.A.C.V.): Se poate acorda câinelui ce a obţinut Excelent I în clasa Veterani .
Acordarea acestui titlu nu este obligatorie. Acest titlu se acordă pe sexe.
6. Acordarea titlului CEL MAI BUN VETERAN AL RASEI (B.V.): Pentru acest titlu vor concura femela şi
masculul care au obţinut titlul C.A.C.V. la clasa veteran.
7. Acordarea titlului CEL MAI BUN MASCUL (B.D.) respectiv CEA MAI BUNĂ FEMELĂ (B.B.):
In expoziţii naţionale C.A.C.: pentru acest titlu vor concura câştigătorii titlurilor: C.A.C.J., C.A.C.,
C.A.C.L. şi exemplarul care a obţinut calificativul C.A.C.V. la clasa Veterani.
8. Acordarea titlului CEL MAI BUN AL RASEI (B.O.B.) şi CEL MAI BUN AL SEXULUI OPUS (B.O.S.):
a) în expoziţii internaţionale C.A.C.I.B.: Pentru titlul C.M.B.R. (BOB) concurează masculii si femelele
rasei, castigatori ai titlurilor C.A.C.J., C.A.C.I.B. si C.A.C.V. Dupa acordarea titlului CEL MAI BUN
AL RASEI (B.O.B.) vor ramane in ring pentru acordarea titlului CEL MAI BUN AL SEXULUI OPUS
(B.O.S.) doar concurentii sexului opus castigatorului de B.O.B.
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b) în expoziţii naţionale C.A.C.: Pentru acest titlu concurează câştigătorii titlurilor C.M.B.M. (B.D.) si
C.M.B.F. (B.B.). Titlul C.M.B.S.O.(B.O.S.) revine exemplarului de sex opus celui care a obtinut titlul
C.M.B.R. (B.O.B.).
Este obligatoriu ca la toate exemplarele care au obținut titlurile C.A.C.J., C.A.C., C.A.C.L., C.A.C.V. să
fie citit microcipul imediat dupa acordarea acestuia. Citirea va fi efectuata de catre comisarul de ring. În
cazul în care nu se depistează niciun microcip sau expozantul refuza citirea, titlurile respective vor fi
retrase.
B. CONCURSURI SPECIALE
1. Următoarele competiţii vor fi arbitrate în ringul de onoare, de câte un singur arbitru care va fi desemnat
înainte de data expoziţiei :
a) Concursul Junior Handler: se va organiza în ringul central pe două categorii de vârstă: copii între 8 şi
13 ani şi copii între 14 și 17 ani. Dacă numărul copiilor trece de 10 la fiecare categorie, se va proceda la
o preselecţie într-un ring special amenajat.
b) Concursul perechi : se pot înscrie un mascul şi o femelă de aceeaşi rasă şi varietate şi care aparţin
aceluiaşi proprietar şi care au obţinut în ziua expoziţiei următoarele calificative: pentru femelă minim
foarte bun şi pentru mascul excelent.
c) Concursul Grup de creştere : se pot înscrie un număr minim de trei şi maximum cinci exemplare din
aceeaşi rasă şi varietate, fără să se ţină seama de sex, având crescător aceeaşi persoană (acelaşi
nume de canisă), chiar dacă nu sunt în proprietatea acestuia). Ordinea valorică la arbitrajul grupului de
creştere este stabilită de omogenitatea materialului canin prezentat. (In concursul Grup de creștere, pot
fi înscrise grupuri de câte cel puţin trei, maxim cinci câini din aceeaşi rasă şi aceeaşi varietate, indiferent
de sex, provenind de la acelaşi crecător şi aparţinând unor proprietari diferiţi) Exemplarele care
formează un grup de creştere trebuie să fi obţinut în cadrul expoziţiei respective calificativul Excelent
pentru masculi şi minim Foarte bun pentru femele.
d) Concursul Grup de urmaşi : se pot înscrie un mascul sau femela împreună cu cel puţin trei sau maxim
cinci urmaşi ( din prima generaţie, fii/fiice).
e) CEL MAI BUN CIOBĂNESC ROMÂNESC AL EXPOZIŢIEI
f) CEL MAI BUN AL GRUPEI (B.O.G.)
g) CEL MAI BUN BABY AL EXPOZIŢIEI
h) CEL MAI BUN PUPPY AL EXPOZIŢIEI
i) CEL MAI BUN VETERAN AL EXPOZIŢIEI
j) CEL MAI BUN JUNIOR AL EXPOZIŢIEI (Jun.B.I.S.)
k) CEL MAI BUN CÂINE AL EXPOZIŢIEI (B.I.S.)
Pentru participarea la aceste concursuri, câinii trebuie să fi fost înscrişi individual la una din clasele
obligatorii.
Arbitrul va alege exemplarul pentru cel mai bun al grupei și numai acel câine va putea fi expus în ringul
de onoare pentru Best in Show.
În vederea eficientizării concursurilor din ringul de onoare, arbitrul trebuie să evalueze exemplarele sau
grupurile într-un ring separat, în timp util, înainte ca acestea să intre în ringul de onoare astfel încât
arbitrul, la intrarea câinilor în ringul central, să poată alege semi-finaliștii sau finaliștii care vor fi evaluați
mai atent.
Dacă în ring (rasă, grupă, finală) un câine are un comportament agresiv iar acest comportament este
observat de către arbitrul din ring, atunci acel arbitru va redacta un raport adresat Comitetului de
Organizare și va descalifica câinele pentru restul manifestării. Toate calificativele și titlurile obținute în
acea zi vor fi anulate.
2. Concursurile prevăzute la literele b), c), d), e), f), g), h), i), j) şi k) vor fi organizate în mod obligatoriu in
cadrul expozitiilor internationale. In cadrul expozitiilor nationale organizate in acuplaj cu expozitiile
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internationale sun obligatorii minim concursurile prevazute la lit. j) si k). Pentru concursurile prevăzute la
literele e), f), g), h), i), j) şi k) nu se vor percepe taxe de înscriere. Câinilor care au obţinut titluri ce îi
propulsează în concursurile speciale şi care în momentul desfăşurării acestora nu se prezintă in ringul
central li se anulează arbitrajul din ziua respectivă. Excepţie fac doar cazurile în care organizatorul a fost
anunţat şi a fost de acord ca respectivii câini să părăsească expoziţia.
3. Efectuarea arbitrajelor la aceste concursuri poate fi făcută numai de acei arbitri care au fost autorizaţi în
scris pentru aceasta de către asociaţiile lor naţionale.
4. Arbitrii all-round din ţările membre federale FCI pot arbitra, fără autorizarea prealabilă a organizaţiei lor
naţionale, toate rasele şi toate competiţiile, inclusiv BIS şi BOG.
5. Arbitrii de grupă din ţările membre federale FCI pot arbitra, fără autorizarea prealabilă a organizaţiei lor
naţionale, toate rasele din grupele pentru care sunt aprobaţi cât şi concursul BOG la grupele pentru care
sunt calificaţi. De asemenea, ei pot arbitra şi concursul BIS dacă au fost aprobaţi de organizaţia lor
naţională şi au primit autorizarea pentru aceasta din partea comitetului de organizare al expoziţiei.
C.

TITLURI ŞI RECOMPENSE NAŢIONALE.
1. Titlul “CAMPION ROMÂNIA” (R.CH.) poate fi acordat acelui caine care posedă un certificat de orgine
(pedigree) F.C.I. cu cel puțin 3 generații complete și a obținut 3 (trei) titluri C.A.C. dintre care unul
OBLIGATORIU intro expozitie internationala C.A.C.I.B. Pentru rasele reprezentate de cluburi de rasa
membre A.Ch.R. un titlu C.A.C. poate fi inlocuit cu un calificativ „Excelent” obtinut in expozitia de club la
una din clasele Intermediara, Deschisa sau Munca. Cele trei titluri/calificativ trebuie obtinute de la trei
arbitri diferiti.
Pentru obţinerea titlului R.CH., la rasele pentru care sunt prevãzute probe de muncã în vederea
omologării titlului C.A.C.I.B., solicitanţii vor depune obligatoriu şi certificat internaţional de muncă (model
F.C.I.).
Cainii Campioni de frumusete ai celorlalte tari F.C.I., vor putea omologa titlul R.CH. daca au obtinut
doua titluri C.A.C. sau C.A.C.L. de la doi arbitri diferiti. Cel putin unul din titluri va trebui obtinut intro
expozitie C.A.C.I.B.
2. Titlul “CAMPION ROMÂNIA CUM LAUDAE” (R.Ch.C.L.), se acordă câinelui care deține un certificat de
origine (pedigree) F.C.I. cu cel puțin 3 generații complete și este deja CAMPION ROMANIA şi care a
obţinut trei titluri C.A.C.L. în clasa Campioni de la 3 arbitri diferiți din care cel putin un titlu întro expoziție
internațională C.A.C.I.B. Pentru rasele reprezentate de cluburi de rasa membre A.Ch.R. un titlu
C.A.C.L. poate fi inlocuit cu un calificativ „Excelent” obtinut in expozitia de club la clasa Campioni. Cele
trei titluri/calificativ trebuie obtinute de la trei arbitri diferiti. Titlurile C.A.C.L. vor fi obținute consecutiv
datei la care s-a omologat titlul de campion national de frumusețe.
3. Titlul “CAMPION ROMÂNIA JUNIOR” (R.J.Ch.) poate fi acordat acelui câine care deține un certificat de
origine (pedigree) F.C.I. cu cel puțin 3 generații complete şi care a obţinut trei titluri C.A.C.J. de la 3
arbitri diferiți din care un cel putin un titlu întro expoziție internațională C.A.C.I.B. Pentru rasele
reprezentate de cluburi de rasa membre A.Ch.R. un titlu C.A.C.J. poate fi inlocuit cu un calificativ
„Excelent” obtinut in expozitia de club la clasa Juniori.
Cainii Campioni Juniori de frumusete ai celorlalte tari F.C.I. vor putea omologa titlul R.J.CH. daca au
obtinut doua titluri C.A.C.J. de la doi arbitri diferiti. Cel putin unul din titluri va trebui obtinut intro expozitie
C.A.C.I.B.
Titlul “CAMPION ROMÂNIA VETERANI” (R.Ch.V.), se acordă câinelui care deține un certificat de origine
(pedigree) F.C.I. cu cel puțin 3 generații complete şi care a obţinut doua titluri C.A.C.V. în clasa Veterani,
de la 2 arbitri diferiți din care cel putin un titlu întro expoziție internațională C.A.C.I.B. Pentru rasele
reprezentate de cluburi de rasa membre A.Ch.R., celalalt titlu C.A.C.V. poate fi inlocuit cu un calificativ
„Excelent” obtinut in expozitia de club la clasa Veterani. Cainii Campioni Veterani de frumusete ai
celorlalte tari F.C.I., vor putea omologa titlul R.Ch.V. daca au obtinut doua titluri C.A.C.V. de la doi arbitri
diferiti. Cel putin unul din titluri va trebui obtinut intro expozitie C.A.C.I.B.
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4. Pentru rasele naționale se aplică aceleași condiții de mai sus cu mențiunea că în plus este necesar un
calificativ ”excelent” obținut la Campionatul Național al Ciobăneștilor Românești organizat de A.Ch.R.
5. Toate titlurile trebuie obţinute la expoziţiile din România. Titlurile nu se omologhează automat ci în baza
unei cereri tip disponibilă pe site-ul A.Ch.R. Cererile pentru obţinerea acestor titluri vor fi expediate
Secretariatului A.Ch.R. prin intermediul asociaţiei/clubului din care solicitantul face parte, vor fi vizate de
preşedintele asociaţiei şi vor fi însoţite de o copie a certificatului de origine, o copie a certificatului
internaţional de muncă tip F.C.I. (pentru rasele cu examen de lucru obligatoriu), o copie a carnetului de
performanţă și dovada plății. Toate procedurile se desfășoară exclusiv prin intermediul asociațiilor și
cluburilor. Rezolvarea solicitărilor membrilor A.Ch.R. pentru eliberarea diplomelor de campion sau
certificatelor internaționale de muncă se face în maxim 30 de zile lucrătoare de la data primirii la
secretariatul A.Ch.R. și vor fi expediate asociațiilor teritoriale/cluburilor prin intermediul cărora s-au primit
aceste solicitări.Pentru concurentii straini, diplomele se pot elibera la fata locului, la standul A.Ch.R.
prezent in expozitie.
VIII.

ARBITRI
1. Numai arbitrul este abilitat să decidă atribuirea titlurilor şi calificativelor precum şi stabilirea
clasamentului. In consecinţă, arbitrului îi este total interzisă consultarea cu alte persoane în luarea
acestor decizii. Din motive organizatorice, arbitrul poate fi asistat de unul sau doi secretari si un comisar
de ring, iar dacă este necesar şi de un interpret. Asistenţii arbitrului trebuie să vorbească una din limbile
de lucru FCI, conform opţiunii arbitrului.
2. Arbitrajul şi evaluarea raselor nu pot fi realizate decât de arbitri care au primit autorizaţia de a arbitra
numitele rase din partea asociaţiei lor naţionale, înainte de deschiderea expoziţiei. Când îşi îndeplinesc
funcţiunea, arbitrii sunt obligaţi să arbitreze numai conform standardului de rasă F.C.I. aflat în vigoare în
momentul expoziţiei.
3. In ceea ce priveşte arbitrajul rasei/raselor şi/sau finalelor ce se desfăşoară în ringul de onoare, un arbitru
nu poate arbitra decât dupa ce a primit autorizarea scrisă din partea asociaţiei lor naţionale, înainte de
deschiderea expoziţiei.
4. Arbitrajele sunt efectuate sub responsabilitatea exclusivă şi personală a arbitrului. Acestea sunt
definitive şi fără apel.
5. Arbitri ce provin din ţările nemembre FCI pot oficia la expoziţiile FCI dacă organizaţia lor naţională este
legată de FCI printrun contract sau printro înţelegere. Aceşti arbitri pot oficia la expoziţiile FCI cu condiţia
să fie incluşi pe lista oficială a asociaţiei lor naţionale. Se vor mai aplica şi următoarele:
a) Atunci când sunt invitaţi să arbitreze întro expoziţie FCI arbitri din ţările ce nu sunt membre FCI trebuie
să completeze chestionarul standard emis de către FCI. Acesta le va fi trimis în timp util şi va trebui
semnat şi returnat pentru aprobare.
b) Organizaţia naţională care a făcut invitaţia pentru un arbitru ce provine dintro ţară nemembră FCI are
responsabilitatea să verifice corectitudinea informaţiilor cuprinse în chestionar.
c) Toti arbitri, inclusiv cei ce provin din ţări nemembre FCI, atunci când oficiază la expoziţii desfăşurate sub
egida FCI, trebuie să respecte întotdeauna standardele de rasă FCI. Organizatorul are obligaţia să
trimită standardele FCI pentru rasele pentru care au fost invitaţi să arbitreze (în timp util).
d) Arbitri ce provin din ţări nemembre FCI sau aceia ce provin din ţări membre asociate au autorizaţia să
arbitreze la expoziţiile de sub egida FCI numai rasele recunoscute de către organizaţia lor naţională.
e) Arbitri ce provin din ţările nemembre FCI trebuie să fie informaţi cu privire la regulamentul expoziţiilor
FCI, precum şi cu privire la alte reglementări şi aspecte procedurale importante. Organizaţia naţională a
ţării unde are loc expoziţia este obligată de a furniza anticipat aceste informaţii.
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A. INVITAŢII PENTRU ARBITRAJ
a) Organizatorii trimit o invitaţie scrisă arbitrului. Arbitrul trebuie să informeze organizatorii, prin scrisoare,
dacă acceptă sau nu invitaţia. El este obligat săşi respecte angajamentele, mai puţin în cazurile când din
motive justificate nu poate să facă acest lucru.
b) Dacă un arbitru nu-şi poate respecta angajamentele dintrun motiv justificat, organizatorii trebuie să fie
informaţi imediat prin telefon, fax sau email. Imposibilitatea de a mai arbitra trebuie să fie confirmată în
scris.
c) De asemenea, organizatorii trebuie să-şi respecte angajamentele şi să-şi menţină invitaţiile lansate.
Anularea invitaţiilor nu este autorizată decât în caz de forţă majoră sau când intervine un acord amiabil
cu arbitrul.
c) Dacă organizatorii sunt forţaţi să anuleze manifestarea sau să anuleze invitatia pentru un anumit arbitru,
ei trebuie să restituie acelui arbitru care au avut deja cheltuieli în vederea deplasării la expoziţie, suma
pe care acesta a plătito în avans. Totodată, dacă un arbitru refuză să-şi onoreze angajamentele,
indiferent de motiv, el este obligat să-şi asume cheltuielile care au fost deja realizate de organizator pe
seama sa. In consecinţă, arbitrii sunt sfătuiţi să încheie şi o asigurare în caz de anulare atunci când îşi
cumpără biletul de transport.
d) La toate expozițiile internaționale FCI cel puțin două treimi din arbitrii invitați (arbitri de rasă, grupă sau
pentru toate rasele) trebuie să aparțină unei organizații naționale membru FCI. Dacă organizatorul are
nevoie de doar doi arbitri atunci aceștia trebuie să aparțină unei organizații membru FCI.
e) Arbitri FCI de rasă care provin de la membri federali FCI vor avea nevoie de confirmare – înaintea
desfășurării manifestării – din partea organizațiilor de care aparțin pentru a arbitra în afara țării lor rasa
(rasele) și/sau concursurile finale din ringul central doar dacă organizația țării unde își au reședința nu a
publicat în Directorul FCI pentru arbitri informații despre aceștia (în acest Director se vor publica
informațiile fără restricții).
f) Arbitrii allround FCI naționali care au în competență mai puțin de 100 de rase vor arbitra numai rasele
pentru care au fost autorizați de către organizația de care aparțin. Aceștia trebuie să aibă autorizație
din partea organizației lor doar dacă nu sunt înregistrați în Directorul FCI pentru arbitri.
B. DREPTURILE ARBITRILOR
a) Un arbitru trebuie să fie informat, cu suficient timp înainte, asupra raselor pentru care a fost invitat să
arbitreze si de asemenea de ceea ce va arbitra la ringul central. Este de datoria organizatorului de a-i
furniza în scris şi în avans aceste informaţii.
b) Arbitrii au toată libertatea de a încheia aranjamente private cu organizatorii de expoziţii. Aceste acorduri
pot fi diferite faţă de cele mai sus menţionate. Cu toate acestea, atunci când astfel de aranjamente nu au
fost convenite, arbitri au dreptul la avantajele menţionate în prezentul regulament.
c) Organizatorii care au invitat arbitrul, vor trebui să-l ia în grijă, conform termenilor unui acord prealabil, din
momentul sosirii acestuia în ţară şi până în momentul plecării sale. Aceasta înseamnă, în mod normal,
din ziua premergătoare expoziţiei şi până în ziua imediat următoare expoziţiei.
d) Un arbitru va trebui să fie cazat întodeauna întrun hotel de primă clasă. In afara de aceasta, el va avea
dreptul la trei mese pe zi şi la o diurnă pentru fiecare zi de arbitraj. Diurna este stabilită de A.Ch.R. prin
circulară şi cuantumul acesteia nu poate fi mai mic decât cel specificat de F.C.I., respectiv 50
euro/expozitie arbitrata + 35 euro/ziua de călătorie.
e) Toate cheltuielile prilejuite în mod normal de deplasarea arbitrului trebuie să fie rambursate imediat la
sosirea acestuia sau daca au fost încheiate aranjamente prealabile, să fie plătite în avans.
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f) Organizatorii expoziţiei vor trebui să încheie o asigurare de răspundere civilă pentru arbitrul invitat sau
vor deconta asigurarea încheiată de arbitru.
g) Rambursarea cheltuielilor de transport cu avionul va fi calculată pentru « tarif redus (clasa economic) »
sau « Apex ». Această rambursare se va face, conform modalităţilor mai sus descrise, numai dacă
distanţa « dus simplu » depăşeşte 300 km. Dacă această distanţă este mai scurtă şi biletul de avion va fi
mai ieftin, va fi luată în calcul opţiunea cea mai avantajoasă. Este de dorit ca aranjamentele financiare
să fie fixate în avans sub formă de contract sau convenţie scrisă încheiată de arbitru şi organizatorii
expoziţiei. Acest contract va trebui să fie respectat de ambele părţi. Toate cheltuielile de călătorie vor
include: distanţa reală parcursă (nivelul de decontare este stabilit de catre Comitetul General FCI la un
minim de 0,35 euro/km), parcare, tren, autobuz, taxi, avion ce include si asigurarea pentru anularea
zborului – dacă este posibil – şi o opţiune pentru schimbare, mesele pe timpul călătoriei către expoziţie.
C. OBLIGAŢIILE ARBITRILOR
Un arbitru :
a. nu trebuie să întârzie la arbitraj sau să părăsească locul expoziției înainte de a-și fi onorat
complet sarcinile ce i-au fost încredințate.
b. nu va critica arbitrajul unui alt arbitru.
c. nu are voie sub nici o formă să solicite invitații pentru arbitraj.
d. în ring, un arbitru trebuie să aibă un comportament decent și trebuie să examineze toți câinii
fără discriminare.
e. trebuie să aibă o ținută sobră și adecvată, conformă cu activitatea ce o are de îndeplinit și
întotdeauna trebuie să fie corect și decent.
f. nu poate consulta catalogul expoziţiei înainte sau în timpul arbitrajelor sale. Nici un membru al
comitetului organizator nu va înmâna catalogul expoziţiei unui arbitru înainte de sfârşitul
expoziţiei.
g. nu poate fuma în ring în timpul arbitrajului.
h. nu poate consuma băuturi alcoolizate în ring.
i. nu poate călători la o expoziţie, unde urmează să arbitreze, împreună cu persoane ale căror
câini urmează a fi arbitraţi de către acesta. Organizatorii nu pot, sub nici o formă, să
încredinţeze arbitrul în grija unor persoane care îşi vor expune câinii în această expoziţie, decât
după terminarea arbitrajului.
j. în nici un caz nu trebuie să socializeze cu expozanţii sau să fie găzduit de aceştia pe cheltuiala
lor înainte de expoziţia unde va arbitra câinii acestora. Arbitrul va putea să facă acest lucru
numai după terminarea expoziţiei. Aceeaşi regulă este valabilă şi pentru întâlnirile private cu
expozanţii
k. nu poate să-şi înscrie un câine întro expoziţie dacă în aceeaşi zi când arbitrează în respectiva
expoziţie urmează a fi arbitrat şi câinele său.
l. nu poate prezenta un câine întro expoziţie dacă în aceeaşi zi el trebuie să oficieze în respectiva
expoziţie.
m. Un partener al arbitrului, un membru apropiat al familiei acestuia sau o persoană ce locuieşte
sub acelaşi acoperiş cu acesta pot înscrie şi prezenta câini în aceeaşi expoziţie unde
arbitrează acesta cu condiţia ca el să nu arbitreze rasele din care fac parte respectivii câini.
n. Câinii prezentaţi de un arbitru întro expoziţie unde acesta nu oficiază, trebuie să provină din
crescătoria sa sau să îi aparţină (proprietar sau coproprietar) sau să aparţină unui partener,
unui membru apropiat al familie sale sau unei persoane ce locuieşte sub acelaşi acoperiş cu
acesta.
o. Un arbitru nu poate arbitra un câine care cu cel puţin 6 luni înainte de data expoziţiei a fost în
proprietatea sau coproprietatea sa, a fost vândut sau încredinţat spre custodie cuiva sau a
locuit la acesta. Aceeaşi regulă este valabilă şi pentru câinii aparţinând unui partener al
arbitrului, unui membru apropiat al familiei sau unei persoane ce locuieşte sub acelaşi acoperiş
cu arbitrul.
p. Un arbitru trebuie să poată arbitra aproximativ 20 de câini pe oră mergând pâna la un
maximum de 80 de câini pe zi, pentru care se formulează concluzii scrise. El trebuie să poată
arbitra pâna la un maximum de 150 de câini pe zi în cazul în care nu i se solicită câte un raport
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individual pentru fiecare câine. Prin convenţie prealabilă între arbitru şi organizatori, aceste cifre
pot fi uşor majorate sau diminuate. Dacă numărul de câini ce urmează a fi arbitraţi este de 80
(cu raport) sau de 150 (fără raport), arbitrul trebuie să fie informat atunci când primeşte invitaţia
şi el trebuie să-şi dea acordul.
q. Singurul responsabil pentru arbitrajul efectuat în ring este arbitrul. Comisarul de ring este
responsabilul cu problemele de organizare. Cu toate acestea, nici o activitate nu poate avea loc
fără acordul arbitrului.
r. Rasele mici trebuie să fie examinate pe o masă furnizată în acest scop de către comitetul
organizator.
s. Se interzice arbitrarea unei rase înainte de ora stabilită în prealabil de organizator.
t. nu are voie să utilizeze telefonul mobil în ring.
Aceste drepturi şi obligaţii se referă şi la arbitrii de muncă.
IX. COMISARI/SECRETARI DE RING
1. Un arbitru trebuie să fie asistat întodeauna în munca sa la ring de cel puţin un comisar de ring (sau
secretar de ring) desemnat de către organizatorii expoziţiei.
2. In cazul când arbitrul este străin, comisarul/secretarul trebuie să vorbească în mod curent limba aleasă
de arbitru, care trebuie să fie una din cele patru limbi de lucru FCI
3. Un comisar/secretar trebuie să cunoască bine regulamentul expoziţiilor F.C.I. şi regulamentul oficial al
expoziţiilor din România.
4. Un comisar/secretar trebuie să îndeplinească urmatoarele sarcini :
a) Să invite câinii în ring pe clase.
b) Să verifice absenţele în fiecare clasă.
c) Să informeze arbitrul asupra oricărei schimbări de prezentator sau înscriere neregulamentară.
d) Să scrie raportul cerut, dictat de arbitru în limba aleasă de acesta (cf.celor de mai sus)
şi să completeze carnetele de performanţă şi centralizatorul de arbitraj.
e) Să organizeze toată munca administrativă şi distribuirea recompenselor.
f) Să urmeze toate instrucţiunile arbitrului.
g) Să completeze cu prioritate concluziile arbitrului, iar atunci când se solicită, în limba aleasă de arbitru
(aceasta fiind comunicată în prealabil organizatorului) astfel încât arbitrul să înțeleagă ce este scris.
Dacă este necesar, traducerea foilor de arbitraj se va face în afara ringului întrun loc special
amenajat.
h) Sa citeasca microcipul fiecarui caine care a primit titlul C.A.C.J, C.A.C., C.A.C.L., C.A.C.V. imediat
dupa acordarea acestuia de catre arbitru. Cititorul va fi pus la dispozitie de catre organizatorii
expozitiei inainte de inceperea arbitrajului.
X. LOCAŢII SI RINGURI
1. Expoziţiile vor trebui să fie organizate în locaţii corespunzătoare acestui gen de manifestări.
2. Fiecare ring va trebui să fie spaţios, astfel încât câinii să poată fi arbitraţi în poziţie statică şi în mişcare
cu usurinţă, în funcţie de talia şi numărul câinilor.
3. Organizatorii expoziţiilor trebuie să asigure un ring de onoare suficient de mare pentru ca toţi câinii
chemaţi să poată fi arbitraţi conform nomenclatorului raselor FCI
4. Organizatorii trebuie să faciliteze accesul expozanţilor în ringul de onoare. Dacă sunt organizate
activităţi anexe, acestea nu pot împiedica buna desfăşurare a expoziţiei.
5. Dacă expoziţia se va desfăşura în aer liber, organizatorii vor trebui să prevadă o protecţie suficientă în
caz de timp nefavorabil.
6. Locul de desfăşurare va fi împrejmuit şi dotat în mod obligatoriu cu utilităţile de strictă necesitate: surse
de apă potabilă pentru public, toalete corespunzătoare, locuri amenajate pentru comercializarea
produselor alimentare, punct sanitar veterinar şi uman, suficiente spaţii umbrite în cazul terenurilor
descoperite;
7. Ringurile de arbitraj vor fi amenajate pe o suprafaţă netedă (gazon, beton, mochetă) care să nu afecteze
mişcarea câinilor; suprafaţa recomandată trebuie să fie 10 x 10 m, iar în cazul ringului central 30x30m;
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8. Ringurile vor fi delimitate cu ajutorul benzilor sau gardurilor, vor fi prevăzute cu o poartă de acces şi vor
fi semnalizate corespunzător cu panouri care vor indica numărul ringului, numele arbitrului şi ordinea în
care va fi arbitrată fiecare rasă.
9. Ringurile vor fi prevăzute cu mobilierul strict necesar bunei desfăşurări a procesului de arbitrare (mese,
scaune, umbrele sau corturi, mese pentru prezentare la rasele mici) precum şi asigurarea materialelor
de igienă: prosoape igienice şi vas cu apă potabilă.
10. Rasele mici trebuie să fie examinate pe o masă de prezentare furnizată de către organizator.
11. Organizatorii au obligatia angajarii de personal de paza, prezent pe intreaga durata a expozitiilor canine
organizate si care va interveni la solicitarea organizatorilor, folosirea fortei fizice utilizate urmand a fi
proportionala cu forta de rezistenta intampinata.
12. Organizatorii, prin intermediul personalului de paza, au obligatia de a nu permite accesul in locatiile de
desfasurare a expozitiilor canine si, daca este cazul, de a escorta in afara acestora:
(i) persoanele in stare vadita de ebrietate,
(ii) persoanele care manifesta comportament agresiv fizic sau verbal,
(iii) persoanele care desfasoara activitati publice de denigrare a organizatorilor, arbitrilor, reprezentantilor
A.Ch.R. sau F.C.I.
13. Prin <comportament agresiv fizic> se intelege orice actiune fizica de impingere, tragere, impiedicare,
lovire, intepare, ridicare, coborare a unei persoane fara voia sa, aruncare de obiecte si lichide (inclusiv
saliva) asupra unei persoane, inclusiv gesturile obscene sau amenintatoare.
14. Prin <comportament agresiv verbal> se intelege adresarea de amenintari, injurii si cuvinte jignitoare
referitoare la calitatile si/sau defectele fizice sau psihice ale unei persoane, precum si folosirea unui limbaj cu
conotatii sexuale si referiri directe la sexualitatea oricarei persoane.
15. Despre interzicerea accesului sau escortarea realizate in conditiile art. 12, organizatorii au obligatia
incheierii unui proces verbal in care vor fi mentionate, cat mai detaliat, datele de identificare ale
persoanei/persoanelor in discutie (daca se cunosc), motivele pentru care s-a luat masura interzicerii
accesului sau a escortarea in afara locatiei si mentionarea mijloacelor audio/video cu care au fost inregistrate
operatiunile respective (daca este cazul).
16. O copie a procesului verbal va fi comunicata la A.Ch.R. in termen de maximum 3 zile de la data incheierii
expozitiei.
17. Se recomanda ca organizatorii sa anunte politia si jandarmeria in cazurile mentionate la art. 12 par. (ii) si
(iii), pentru ca acestea sa aplice sanctiunile prevazute de lege.
18. Organizatorii vor solicita în scris organizaţiilor de protecţie a animalelor de nivel local sau
naţional, la alegerea lor, să işi desemneze un reprezentant la expoziţiile canine organizate sub egida
A.Ch.R., precizându-se în mod expres în solicitare locaţia/locaţiile, data/datele şi programul
expoziţiei."
XI.

DELEGATUL A.Ch.R. şi C.A.
1. Delegatul AChR are următoarele atribuţiuni :
a) asistă şi acordă consultanţă organizatorilor pe durata expoziţiei.
b) verifică dacă organizatorii au respectat toate regulamentele şi dispoziţiile speciale AChR şi FCI, dacă
acestea s-au aplicat şi în timpul expoziţiei şi dispune toate măsurile necesare pentru respectarea lor;
c) ia notă de toate plângerile care au fost formulate în timpul expoziţiei şi care se bazează pe
infracţiunile comise împotriva regulamentelor şi dispozitiilor speciale AChR şi FCI; întruneşte şi
prezidează Comisia de contestaţii pentru rezolvarea plângerilor în maxim o oră de la formularea
acestora.
d) prezintă Consiliului Director A.Ch.R., în maxim 15 zile de la data expoziţiei, un raport scris cât mai
complet asupra manifestării precum şi asupra tuturor plângerilor primite.
e) comunică secretariatului A.Ch.R., în termen de 48 de ore de la data desfăşurării, numărul câinilor
înscrişi în catalogul expoziţiei şi numărul câinilor arbitraţi.
f) preia rapoartele de arbitraj în original şi situaţia B.O.G. – B.I.S. şi le expediază în termen de maxim
15 zile la secretariatul A.Ch.R.
g) o comisie formată din delegatul observator A.Ch.R şi un reprezentant al organizatorului de expoziţie,
va controla prin sondaj existenţa microcipurilor la exemplarele canine arbitrate în expoziţii şi
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competiţii AChR. In caz de fraudă sau tentativă de fraudă la prezentarea câinilor, se vor lua măsurile
cele mai drastice prevăzute de regulament.
2. Cheltuielile legate de deplasarea delegatului A.Ch.R. (transport, cazare, mese) sunt suportate de către
organizatorii expoziţiilor la acelaşi nivel asigurat arbitrilor. Diurna delegatului A.Ch.R este suportată de
A.Ch.R. şi se acordă numai după ce delegatul depune la secretariatul A.Ch.R. raportul de observaţie.
3. Delegatul C.A. este arbitrul coordonator al expoziţiei delegat în acest sens de către C.A. In cazul unei
contestaţii în care este vizat, acesta va fi înlocuit de arbitrul cel mai în vârstă, membru C.A., care face
parte din corpul de arbitri delegat să arbitreze la expoziţia respectivă.
XII. CONTESTAŢII
1. Toate deciziile luate de arbitru cu privire la meritele unui câine, clasamentul cât şi oferirea titlurilor şi
recompenselor sunt fără apel, mai puţin în cazurile când arbitrul a încălcat formalităţile şi regulamentele
în vigoare.
2. Eventualele contestaţii cât şi plângerile cu privire la modul de organizare a expoziţiei sau atribuirea
titlurilor şi recompenselor trebuie să fie redactate imediat în scris şi să se depună împreună cu o sumă
de bani care este dublul taxei de înscriere. Acestea vor fi înregistrate la secretariatul expoziției. Comisia
de contestaţii trebuie să rezolve contestaţia depusă în maxim o oră de la depunere. Pentru contestaţiile
găsite nejustificate, taxa va fi reţinută de organizatorii expoziţiei. Dacă se constată a fi justificată, taxa va
fi returnată.
3. Comisia de contestaţii se compune din trei persoane, preşedintele acesteia fiind delegatul A.Ch.R. iar
membri: delegatul C.A. şi cel al organizatorilor.
4. Deciziile Comisiei de contestaţii sunt definitive şi fără apel.
XIII.DISPOZIŢII FINALE
1. SANCŢIUNI
Incălcarea prezentului regulament poate atrage sancţiuni mergând până la măsuri disciplinare. A.Ch.R.
poate interzice asociaţiei/clubului să mai organizeze expoziţii pe o perioadă de un an sau mai mulţi.
Consiliul Director A.Ch.R. este abilitat să ia o anumită decizie după ce a procedat la audierea (sau
consultarea scrisă) a organizatorilor.
Asociatiile teritoriale si cluburile membre A.Ch.R. vor aplica sanctiuni membrilor lor (participanti sau
expozanti) care:
(I) prin comportament sau limbaj indecent ori agresiv, ori prin publicarea de materiale in mass-media,
inclusiv pe internet (site-uri specializate, site-uri de socializare, formuri etc.) au adus atingere inainte, in
timpul si dupa organizarea expozitiilor, imaginii, onoarei si demnitatii organizatorilor, arbitrilor,
reprezentantilor F.C.I. si A.Ch.R. prezenti in expozitie, expozanţilor si participanţilor;
(II) au făcut declaraţii false sau de natură să inducă în eroare organizatorii sau arbitri;
(III) au procedat la manopere sau operaţii de natură să nască susceptibilităţi asupra calităţii reale a
câinelui prezentat;
(IV) au părăsit expoziţia înainte de ora fixată de organizatori;
(V) nu au asigurat securitatea şi confortul câinilor expusi sau iau supus la rele tratamente, indiferent de
natura acestora
Orice persoana interesata poate sesiza Consiliul Director A.Ch.R. cu privire la orice abatere sau
încălcare a regulamentelor în vigoare, conduita şi comportamentul necorespunzător al participanţilor şi
expozanţilor.
Consiliul director sesizat potrivit prevederii de mai sus va proceda la instiintarea asociatiei teritoriale
si/sau a clubului membre A.Ch.R. al carui/caror membru este participantul sau expozantul in cauza in
vederea analizarii si aplicarii unei sanctiuni de catre asociatia teritoriala sau clubul membre A.Ch.R.

Regulamentul Expozițiilor AChR Pagina 16 din 17

2. INTERDICŢIA DE A EXPUNE
A.Ch.R., la cererea organizatorilor, va publica liste forfetare cu privire la expozantii care nu au achitat
taxele de inscriere la expoziţiile unde au înscris caini.
Toate asociaţiile teritoriale si cluburile membre A.Ch.R. sunt obligate să respecte aceste liste, precum şi
listele forfetare F.C.I.
Expozantii mentionati pe aceste liste nu pot participa la expozitii, iar daca participa pot fi inlaturati din
expozitie. Orice persoana interesata poate sesiza organizatorii despre existenta vreunei imprejurari din
cele mai sus mentionate in vederea luarii masurilor care se impun.
Cainii mentionati pe aceste liste nu pot fi inscrisi in expozitii, iar daca au fost inscrisi atunci nu pot
participa la expozitii, iar in cazul in care cainii au fost arbitrati atunci rezultatele obtinute nu vor fi
omologate de catre C.O.R. inainte de plata taxelor de inscriere datorate. Orice persoana interesata
poate sesiza organizatorii si/sau C.O.R. despre existenta vreunei imprejurari din cele mai sus
mentionate in vederea luarii masurilor care se impun.
Radierea de pe listele forfetare se face la cererea organizatorilor care atesta in scris ca expozantii au
achitat taxele de inscriere restante.
3. APLICARE
Toţi organizatorii de expoziţii trebuie să respecte regulamentele şi legislaţia naţională în vigoare în
momentul desfăşurării expoziţiei. In caz de plângeri specifice, Consiliul Director are toată autoritatea de
a lua măsuri în caz de violare a acestor regulamente de către arbitri şi de către organizatorii de expoziţii,
în aşa fel încât să asigure credibilitatea manifestărilor organizate conform regulamentelor A.Ch.R. şi
F.C.I. şi să garanteze aplicarea acestora.
Prezentul regulament a fost amendat de Consiliul Director A.Ch.R. în cadrul reuniunii
desfăşurate la Cluj Napoca în data de 01.03.2017 (textul în caractere italice îngroşate). Acest
regulament intră în vigoare de la aceeasi data.
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