
Câinele dumneavoastră poate deveni Campion al României! 

 
2 x CACJ - orice câine Campion al altei țări membre FCI devine Campion Junior al României! 

3 x CACJ (obligatoriu un titlu în CACIB) - orice câine Junior devine Campion Junior al României! 

 

2 x CAC - orice câine Campion al altei țări membre FCI devine Campion al României! 

3 x CAC (obligatoriu un titlu în expoziţie CACIB) - orice câine devine Campion al României! 

 

3 x CACL (obligatoriu un titlu în expoziţie CACIB) - orice câine devine Campion al României Cum 

Laudae! 

 

2 x CACV (obligatoriu un titlu în expoziţie CACIB) - orice câine devine Campion al României 

Veterani! 

 

Pentru rasele unde există club, unul dintre CAC-uri trebuie să fie în expo de club sau CAC special. 

 

La Turneul Campionilor poate participa orice caine care care a obtinut diploma de Campion al 

Romaniei (RJCh, RCh, RChL). Concursul este deschis si cainilor care au obtinut diploma de Campion 

International de Frumusete F.C.I. precum si celor care au obtinut diploma de Campion al unei tari 

membre FCI, de asemenea se pot inscrie cainii cu titlul de invingator european si mondial(Eu.W, 

Wd.W). Se vor lua în consideratie numai diplomele obtinute inainte de data limita de înscriere în 

concurs. 

PREVEDERI GENERALE: Expozitiile se desfasoara cu respectarea regulamentelor F.C.I. si 

A.Ch.R.  Sunt admisi doar cainii care poseda certificat  de origine (pedigree) recunoscut de catre 

F.C.I.. Cainii importati de catre membrii A.Ch.R. si aflati in proprietatea acestora trebuie sa aiba 

certificat de origine nostrificat de catre C.O.R. Inscrierile ce nu au atasate documentele necesare in 

clasele munca sau campioni vor fi inscrisi automat in clasa deschisa fara notificare. In cazul in care 

aplicantul a omis mentionarea clasei de arbitraj sau a facut-o incorrect, inscrierea se va face  automat 

in clasa corespunzatoare. O copie a Certificatului de origine si cea a dovezii achitarii taxei de inscriere 

trebuie sa insoteasca buletinul de inscriere. Inscrierile expediate dupa al doilea termen de inscriere nu 

vor fi acceptate. Inscrierile pot fi trimise: on-line (completati toate campurile solicitate, dupa trimiterea 

inscrierii verificati-va email pentru confirmare), e-mail.  Va rugam inscrieti un caine doar o singura 

data! Confirmarea inscrierilor pe email va fi facuta pe e-mail in 48 de ore de la primirea acesteia. 

Organizatorul nu este responsabil pentru neprimirea unor inscrieri, chiar daca acestea au fost trimise 

de pe o adresa de e-mail inregistrata. 

Expozantul se angajeaza sa achite taxele de inscriere chiar si in cazul in care nu se prezinta la arbitraj. 

In caz de suspendare a expozitie din cauze de forta majora taxele de inscriere nu se vor returna si vor fi 

folosite pentru acoperirea cheltuielior de organizate angajate. Organizatorul are dreptul sa refuze 

inscrieri fara a fi obligat sa motiveze decizia sa. Expozantul este singurul responsabil al daunelor 

provocate de caini sai. Expozantii ce au obtinut titlul de BOB pentru cainele lor au obligatia sa 

participe la competitiile finale in caz contrar pierzand titlul obtinut. Asmutirea unui caine asupra altuia 

nu este admisa ! Este interzisa lasarea cainilor nesupravegheati. Sunt interzise interventiile asupra 

cainilor ce afecteaza structura, culoarea sau forma acestora. Este interzisa lasarea cainilor 

nesupravegheati. Vinderea de pui in incinta expozitiei este stric interzisa. Nu se pot face inscrieri si 

schimbari de clasa in ziua expozitiei. Titlurile vor fi retrase exemplarelor care au castigat titlurile de 

CACJ, CAC, CACL, CACV fara microcip sau cu alt microcip inafara celui inscris in catalog . 

REGLEMENTARI VETERINARE : Cainii trebuie sa detina  documente de sanatate valabile 

conform legislatiei in vigoare. 

Prin semnarea si transmiterea inscrierii, subsemnatul, declar ca accept prelucrarea datelor cu 

caracter personal GDPR 679/2016, ma oblig sa o achit cel mai tarziu in ziua concursului, chiar si 

in cazul in care cainele nu participa la concurs si voi respecta prevederile regulamentelor 

A.Ch.R si FCI. 

ULTIMUL TERMEN DE PRIMIRE A INSCRIERILOR: 22.01.2020 


