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REGULAMENT TURNEUL CAMPIONILOR

§ 1.

SCOP

1.1

Concursul TURNEUL CAMPIONILOR, va fi organizat de către AChR, în fiecare an,
la sfârşitul sezonului competiţional şi are ca scop stabilirea promovarea şi mediatizarea
câinilor campioni. Organizarea acestui concurs poate fi delegată şi unei asociaţii
teritoriale prin decizia Consiliului Director A.Ch.R. In acest caz, toate cheltuielile şi
încasările cad în sarcina asociaţiei delegate.

§ 2.

PARTICIPARE

2.1

La această competiţie poate participa orice câine care care a obţinut diploma de
Campion al României (RJCh, RCh, RChL). Concursul este deschis şi câinilor care au
obţinut diploma de Campion Internaţional de Frumuseţe F.C.I. precum şi celor care au
obţinut diploma de Campion al unei ţări membre FCI. Se vor lua în consideraţie numai
diplomele obţinute înainte de data limită de înscriere în concurs.

2.2

Numărul de participanţi este nelimitat.
Concurentul se va înscrie pe baza unui formular ce va conţine următoarele date :
• Data, adresa şi organizatorul concursului.
• Numele, prenumele şi adresa concurentului.
• Numele, nr. certificatului de origine, nr.tatuaj sau microcip, data naşterii, rasa,
varietatea şi sexul câinelui ce urmează să participe la concurs.
La acest formular se vor anexa în mod obligatoriu următoarele documente:
• Copia diplomei de campion.
• Copia certificatului de origine al câinelui înscris în concurs.
• Copia legitimaţiei de membru cu cotizaţia la zi într-o asociaţie sau club membre
A.Ch.R. şi copia chitanţei cu care a achitat taxa de participare în concurs.

§ 3.

MODUL DE ARBITRAJ

3.1

Arbitrarea câinilor se face pe rase şi pe sexe. La acest concurs există o singură clasă de
arbitraj.

• Calificativele care se pot acorda sunt:
- Excelent
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- Foarte bun
- Bun
Clasamentul locurilor de la I la IV se efectuează numai pentru câinii care au obţinut
calificativul Excelent. Câinele care obţine calificativul Excelent I primeşte automat şi
titlul onorific de „Campionul Campionilor” la rasa şi sexul respectiv. Arbitrajul este
nedescriptiv în cazul câinilor care au obţinut calificativul Excelent. Pentru câinii care au
obţinut alte calificative decât Excelent, se va consemna în foaia de arbitraj o descriere
sumară.
3.2

Pentru titlul de Cel Mai Bun Câine al Rasei (B.O.B.) vor concura cel mai bun mascul
(Excelent I) şi cea mai bună femelă (Excelent I). Toţi câinii care au obţinut titlul
C.M.B.R. (B.O.B.) primesc titlul onorific “Cel Mai Bun Campion al Rasei în anul.....”.
După terminarea arbitrajelor pe rase, se organizează concursul Cel Mai Bun al Grupei
şi Cel Mai Bun al Turneului Campionilor (B.I.S.). In cazul unei prezenţe mai slabe, se
poate arbitra direct concursul B.I.S. fără a se mai organiza arbitrajul pe grupe. La
concursul B.I.S. se vor clasa, de către arbitrul desemnat, primii trei câini în ordinea
valorică.

§ 4 DISPOZIŢII FINALE
• În incinta şi pe timpul desfăşurării competiţiei sunt valabile normele şi regulamentele
AChR cu privire la desfăşurarea unei expoziţii.
• Toţi câinii înscrişi la acest concurs vor fi cuprinşi într-un catalog redactat după normele în
vigoare pentru expoziţiile de frumuseţe. Dacă acest concurs este organizat în aceeaşi zi şi
locaţie cu o expoziţie C.A.C., participanţii la acest concurs pot fi incluşi în catalogul
expoziţiei C.A.C. cu condiţia să existe o departajare clară între cele două manifestări.
• Pentru arbitri ţinuta este obligatorie şi anume :
Bărbaţi – smoking.
Femei – ţinută de seară.
• Pentru concurenţi ţinuta este obligatorie şi anume :
Bărbaţi – sacou, pantalon, cămaşă şi cravată, pantofi sau pantofi de sport.
Femei – sacou, fustă, rochie sau pantalon, bluză sau cămaşă, pantofi sau pantofi de sport.
• Toţi concurenţii vor primi o diplomă, ce va conţine obligatoriu numele câinelui, rasa,
sexul, proprietarul, calificativul şi titlul obţinut.
Acest regulament a fost adoptat în şedinţa Consiliului Director A.Ch.R. de la Bucureşti din data de 18.05.2007 şi intră în vigoare
de la această dată.

