Asociatia Chinologica Metropolitana Bucuresti, membra ACHR – FCI, va invita pe toti cei ce
aveti caini de rasa cu pedigree tip A, B, C dar si cei ce aveti caini de rasa fara pedigree sa
participati la acest unic week end chinologic anual in care se va imbogati palmaresului
cainelui, se dobindesc cele doua titluri CACJ necesare eliberarii diplomei de Campion al
Romaniei la Juniori, se dobindesc doua din cele trei titluri CAC necesare eliberarii diplomei
de Campion al Romaniei, se obtine “dreptul de monta”, se obtine pedigriul tip C, totul in
functie de tipul expozitiei! Locatia este superba, OUTDOOR, pe terenul de Rugby din superbul
Complex Sportiv Studentesc TEI.
Inscrierile se fac ON LINE direct de pe site ul nostru, pe mail sau la Secretariatul nostru!move
Platile se pot face in contul asociatiei noastre sau la Secretariatul nostru. Platile efectuate
dupa data limita 1 iunie 2016, vor suporta o majorare de 50%. NU acceptam plati in ziua
expozitiilor!
WWW.ACHMB.COM
PROGRAMUL: si simbata si duminica, la ora 9.00 va incepe fiecare CACIB, urmat de CAC si
dupa aceea de Programul de Best in Show.
Arbitri / Judges: http://achmb.com/doc/iunie2016/pg2.jpg
La care dintre aceste expozitii din acest week pot sa ma inscriu?
Daca aveti caini de rasa FARA PEDIGREE puteti doar la cele doua Expozitii Nationale CAC.
Pentru cei ce aveti caini de rasa fara pedigree (cu exceptia raselor: Ciobanesc German,
Boxer German, Dobermann, Rottweiler, Amstaff, Husky, Cocker Spaniel Englez, Lup Ceh)
puteti participa la aceste expozitii chinologice tip CAC, incepind cu orice clasa
(baby sau puppy). Doar incepind cu Clasa Juniori (minim 9 luni) puteti sa
dobinditi cel putin 2 calificative de Foarte bine pentru femele si 2 calificative de
Excelent pentru masculi si astfel sa puteti solicita eliberarea pedigriului "C"
pentru prietenii dv necuvintatori:)
Dreptul de monta se capata pe viata (virsta minima admisa pentru imperechere
este de 14 luni, maxim 8 ani la femele). Sunt unele cluburi nationale care au si
alte pretentii, pe site ul www.ach.ro, la Regulamente, gasiti aceste informatii.

Aceste doua CAC uri sunt DE SPECIALA ceea ce inseamna ca titlurile si calificativele obtinute
in aceste expozitii sunt considerate si DE CLUB pentru rasele cuprinse in Clubul National
“Dac Moloss Club” (cu exceptia Boxer, Rottweiler, Ciobanesc de Asia Centrala, Ciobanesc
Caucazian, Tchiorny Terrier), “Clubul National al crescatorilor de Teckel” (Grupa 4) si
“Asociatia pentru caini pontatori din Romania” (Grupa 7).
Ideal ar fi la toate, sa comentam pe rind fiecare expozitie CACIB.
Pe data de 11 iunie 2016, la prima ora a diminetii, ora 9.00, va fi primul CACIB (Expozitie
internationala CACIB).
Pe data de 12 iunie 2016, tot la prima ora a diminetii, ora 9.00, va fi cel de al doilea CACIB,
Expozitie Chinologica Internationala.
Se pot inscrie toti cainii de rasa cu pedigree indiferent de tipul acestuia (A, B, C, pentru
palmares, drept de monta). Calificativele minime admise pentru dreptul de monta sunt: cel
putin 2 “Foarte bine” pentru female, cel putin 2 “Excelent” pentru masculi.Pe data de Aceste
expozitii chinologice internationale sunt dedicate doar cainilor de rasa cu pedigree (indiferent
daca este A, B, C).
Data limita de inscriere: 1 iunie 2016.
IMPORTANT: Platile inscrierilor efectuate in termenul precizat dar neachitate
pina la data de 1 iunie 2016, dupa aceasta data limita se majoreaza cu 50 %. Nu se
admit plati si / sau inscrieri in ziua expozitiilor.
Pentru participantii romani:
La CAC participa toti cainii de rasa fara pedigree si cainii de rasa cu pedigree eliberat de catre
ACHR - COR (daca sunt nascuti in Romania) fie ca este pedigree tip A, B sau C, selectia in ring
se face pe criteriu fenotipic. Titlurile CACIB sunt omologate doar pentru cainii cu pedigree tip
A (adica recunoscute si trebuincioase eliberarii diplomelor de campion). Pentru cei cu
pedigree tip B sau C, indiferent de titlurile dobindite, reprezinta palmaresul expozitional, se
trec in pedigreele puilor dar nu se pot elibera diplomele de Campion (nici de Juniori macar).
De aceea este foarte important sa fiti extrem de atenti la acordarea titlului CACIB si mai ales
REZ CACIB, Daca cel ce a luat titlul CACIB este deja CAMPION INTERNATIONAL DE
FRUMUSETE sau nu are pedigree FCI tip A, atunci confirmarea valorii intriseci a acestui titlu
ii revine cainelui ce a fost desemnat REZ CACIB.

Pentru cei ce au caini importati din straintate: acesti caini trebuie sa aiba obligatoriu pedigree
de export eliberat de catre asociatia chinologica nationala a acelei tari, asociatie recunoscuta
de catre FCI (Federatia Chinologica Internationala); sa fie tiparite datele proprietarului si sa
fie microcipul notat. Aceste pedigree de export trebuie obligatoriu NOSTRIFICATE, procedeu
in urma caruia CARTEA DE ORIGINE ROMANA constata autenticitatea lor in original si
autentifica prin atribuirea unui numar in COR, ca exemplar canin "cetatean" roman.
Nostrificarea este obligatorie pentru recunoasterea propriuzisa a acestui pedigree. FCI rules.
Odata cu nostrificarea se pune la dispozitia proprietarului si acel carnet de performanta atit
de necesar si obligatoriu la intrarea in ringul de arbitraj din expozitiile chinologice de
frumusete sau examenele de lucru. Acest carnet de performanta este un "centralizator" al
arbitrajelor, calificativelor si titlurilor obtinute de acel caine in expozitiile chinologice.
Ce caini participa la Clasa Campioni? Doar cei ce au diploma de Campion RO CH
eliberata de ACHR sau de catre o tara straina in care s-au obtinut acele titluri necesare
(conform regulilor fiecarei tari) si cei ce au diploma de CIB adica Campion International de
Frumusete, diploma eliberata direct de catre FCI. NU participa la Clasa Campioni cei ce au
diploma de Campion De Juniori sau Diploma de Campion de Club indiferent de ce tara /
clubul care a eliberat-o.
Ce caini participa la Clasa Munca? Cainii ce au Certificatul International de Munca
eliberat de catre o asociatie chinologica nationala - membra FCI. Adica: daca s-au absolvit
examenele de lucru necesare in Romania, atunci ele se vor elibera pe baza de cerere depuse la
asociatia teritoriala sau clubul national - membre ACHR. OBLIGATORIU trebuie
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE MUNCA eliberat, absolvirea examenului de lucru nu este
indeajuns.
Exemplarele care sunt deja Campioni Nationali de frumusete ai unei tari membre F.C.I. sau
Campioni Internationali de frumusete ai F.C.I. si au obtinut titlul C.A.C. si C.A.C.I.B. la una
din cele doua expozitii internationale, indeplinesc conditiile pentru a solicita eliberarea
diplomei de Campion al Romaniei. Se va anexa la cererea de omologare copia Certificatului de
campion national al unei tari FCI/Campion International F.C.I. Aceste conditii sunt valabile si
pentru cainii din clasele Junior si Veteran si care au omologat la data expozitiei un titlu de
Campion National Junior sau Veteran de frumusete al unei tari membre F.C.I. De asemenea
se va anexa copia certificatului respectiv.

Titlul “CAMPION ROMÂNIA JUNIOR” poate fi acordat si acelui câine care a obţinut doua
titluri C.A.C.J. din care cel putin unul sa fie in expozitie CACIB
Titlul “CAMPION ROMÂNIA CUM LAUDAE” (R.Ch.L.), se acordă câinelui care este deja
CAMPION ROMANIA şi care a obţinut doua titluri C.A.C.L. în clasa Campioni.
Titlul “CAMPION ROMÂNIA VETERANI” (R.Ch.V.), se acordă câinelui care este deja
CAMPION ROMANIA şi care a obţinut doua titluri C.A.C.V. în clasa Veterani din care cel
putin unul sa fie in expozitie CACIB.
Va rugam insistent sa cititi REGULAMENTUL DE ORGANIZARE AL EXPOZITIILOR
CHINOLOGICE ACHR:
http://www.ach.ro/regulamente/reg%20expo.pdf

The title of “ROMANIAN VETERAN CHAMPION” (R.Ch.V.), is awarded to the dog which is
already ROMANIAN CHAMPION and who has obtained two C.A.C.V. titles in Veteran Class
one in CACIB show.
TAXELE DE PARTICIPARE / FEES: http://achmb.com/doc/iunie2016/pg4.jpg
Va asteptam! We are waiting you!
www.achmb.com

