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

Datorita situatiei generate de virusul SARS-CoV-2 si limitarea numarului de personae care pot stationa in spatiul 

competitiei,  va informam: 

1. Accesul la locul de desfãşurare al competitiilor se va face numai pe bazã de orar publicat înainte de data evenimentelor. 

Dupã arbitrajul de rasã, vã rugãm sã nu mai staţionaţi în incinta terenului, cu excepţia concurenţilor care vor participa la 

competiţia B.l.S.; 

2. Catalogul competitiilor va fi disponibil DOAR ONLINE, pe site-ul nostru www.achr-tm.ro , cu câteva ore înainte de 

începerea arbitrajului; 

3. Nu dispunem de electricitate pentru grooming in spatiul competitional; 

4. Arbitrajul în CAC & CACIB  se va desfãşura astfel: grupele 1, 2, 3, 4, 5 în prima de la ora 09:00, iar grupele  6, 7, 

8, 9, 10 şi Rase neomologate FCI de la ora 12:30. 

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

6. Testul PCR este doar pentru straini; 

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

8. Numerele de arbitraj (de la sponsorul Royal Canin) se vor ridica de la secretariat cu o orã înainte de începerea arbitrajului 

la rasã; 

9. 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 SPAŢIUL COMPETIŢIONAL; 

10. 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, dacã aţi intrat în contact cu o persoanã infectatã în ultimele 14 zile sau știți că sunteți infectat 

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

11. 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; 

12. 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.). 

 

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

Due to the situation generated by the SARS-CoV-2 virus and the limitation of the number of people who can stay on the 

showground, we inform you: 

 

1. By simply entering in our dog shows, you are obliged to follow the instructions on social distance and compliance with 

the measures to prevent the spread of Covid 19 in accordance with HG 394/2020, HG 434/2020 and Order 2897/2020, as 

well as all normative acts that are or will be adopted to prevent the spread of Covid 19. ( keep a distance of 2.0 m between 

people, wear a protective mask, hygiene measures, hand disinfection); 

2. Access on the showground will be possible based on the schedule published before the date of the events. After the breed 

judging, please do not stay on the showground, except the competitors for B.l.S.; 

3. The show catalog will be available only online on our website www.achr-tm.ro, few hours before judging time; 

4. We don’t have electricity for grooming; 

5. CAC & CACIB judging, will take place as follows: groups 1, 2, 3, 4, 5 from 09.00 a.m and groups 6, 7, 8, 9, 10 and 

FCI non-approved breeds from 12.30.; 

6. In all 4 shows,  BOG will be judged in the ring in which the group was judged; 

7. You can take PCR test on Saturday at the showground, between 10-13 

8. It is forbidden to congratulate and greet with a hand shake; 

9. Judging numbers will be picked up from the secretariat (from sponsor Royal Canin), one hour before the start of the breed 

judging; 

10. Performance notebook will not be completed on the showground; based on each dog judging report, this action will be 

fulfilled by the territorial kennel club you belong to; 

11. If you have symptoms of respiratory illness (fever, cough, difficulty breathing, lack of sense of smell and taste), if you 

have been told to self isolate or you know you are infected with COVID 19, DO NOT ATTEND TO OUR EVENT!!!; 

12. Maintain distance ( at least 2 m from each other), do not stay in groups, do not make close contact with other people on 

arrival, during or after event; 

13. WEAR PROTECTIVE MASK, gloves, desinfect your hands often, take general hygiene measures (rules also valid for all 

closed spaces – supermarket, shopping malls, public transport, pharmacies, etc). 

 

 

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

