
!!!   IMPORTANT !!!   IMPORTANT   !!!    IMPORTANT   !!! 

 

Datorita situatiei generate de virusul COVID 19 si limitarea numarului de personae care 

pot sta in spatiul expozitiei,  va informam: 

1. Prin simpla înscriere la expoziţii vã obligaţi sã respectaţi instrucţiunile privind 

distanţarea socialã şi respectarea mãsurilor privind prevenirea rãspândirii Covid 19, în 

conformitate cu H.G. 394/2020, H.G. 434/2020 si Ordin 2897/2020, precum şi a tuturor 

actelor normative ce sunt sau vor fi adoptate pentru prevenirea rãspândirii Covid 19 

(pastrarea distantei de 2.00 m intre persoane, purtarea mastii de protective, masuri de 

igiena, dezinfectarea mainilor); 

2. Accesul la locul de desfãşurare a expoziţiilor se va face numai pe bazã de orar publicat 

cu o ora inainte de arbitraj. Dupã arbitrajul de rasã, vã rugãm sã nu mai staţionaţi în 

incinta expoziţiei, cu excepţia concurenţilor care vor participa la competiţia B.l.S.; 

3. Catalogul expoziţiilor va fi disponibil doar online, pe site-ul nostru www.achr-tm.ro , 

cu câteva ore înainte de începerea arbitrajului; 

4. Arbitrajul în expozitiile CAC & CACIB  se va desfãşura astfel: grupele1, 2 şi 3 în prima 

de la ora 09:00, iar grupele 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şi Rase neomologate FCI de la ora 13:00. 

5. Este interzis să felicitați și să salutați printr-o strângere de mână; 

6. În toate expoziţiile, BOG se va arbitra în ringul în care s-a arbitrat grupa; 

7. Numerele de arbitraj se vor ridica de la secretariatul expoziţiei cu o orã înainte de 

începerea arbitrajului la rasã; 

8. Completarea carnetelor de performanţã pentru cainii arbitraţi se va face la sediul 

asociaţiei/clubului din care expozantul face parte, pe baza buletinului de arbitraj. NU 

SE COMPLECTEAZÃ ÎN EXPOZIŢIE; 

9. Dacă aveți simptome de boală respiratorie (febră, tuse, dificultăți de respirație, lipsa 

simțului mirosului și a gustului), dacă vi s-a spus să vă auto-izolați sau știți că sunteți 

infectat cu COVID 19, NU VA PREZENTAŢI LA EVENIMENTUL NOSTRU!!!; 

10. Mențineţi distanța (cel puțin 2 m unul de celălalt), nu stați în grupuri, nu faceți apropiere 

strânsă cu alte persoane la sosire, în timpul sau după eveniment; 

11. Purtați MASCA DE PROTECŢIE, mănuși, dezinfectați-vă des mâinile, luați măsurile 

generale de igienă (reguli valabile și pentru toate spațiile închise - supermarket, mall-

uri, transport public, farmacii, etc.). 

 

VÃ MULȚUMIM PENTRU SUSȚINERE ȘI ÎNȚELEGERE! 

 

 

 

 

 

 

http://www.achr-tm.ro/

