
EXAMEN AGILITY, BH si pentru a doua oara in Romania “Test de sociabilitate și de 

aptitudini canine” TSAC (organizat de catre ACHMB)  

 

Locatie: Ringstar Club - dresaj canin. Adresa: Bucuresti, Sector 1, Sos. Odaii nr. 6, Coordonate 

GPS: 44.522963, 26.032150.  

 

17 sept 2016 EXAMEN AGILITY Arbitru invitat: BLAZ OVEN din Slovenia  

 

“I was born on January, 1992 in Ljubljana, capital of Slovenia. At the moment I live near 

Ljubljana, I have Bachelor’s Degree in Computer science and Mathematics and am currently 

working in Ljubljana. Dogs are with me for my whole life, but got my first one, border collie, in 

2006. Since then I regularly attend competitions in Slovenia and countries around and far from 

us. I was a member of Slovenian national team for European Championship since year 2010. At 

the moment I compete with three dogs, two border collies and one shetland sheepdog. Soon after 

my beginnings in agility I wanted to become a judge. And I fulfilled this goal in summer 2014 

when I became judge for agility at Cynological Society of Slovenia. Since then I judged in 

Slovenia, Serbia, Estonia, Croatia, Greece, Austria, Denmark and I have planned judging in 

Slovakia and ROMANIA. It is my pleasure that you will run my courses and I hope you will 

have fun and I wish you all the best!! Greeting from Slovenia till September!”  

 

Regulament de Agility: 

http://ach.ro/regulamente/Regulament%20de%20Agility%20FCI%20-%20RO.pdf  

 

Se organizeaza 3 examinari Agility si un Jumping. Levels A0, A1, A2 Open. Speram sa avem si 

Para Agility, ca la examenul anterior.  

 

18 sept 2016: BH, TEST DE SOCIABILITATE SI DE APTITUDINI CANINE (TSAC) 

 

Pentru a doua oara in Romania si in Bucuresti se organizeaza acest TEST DE 

SOCIABILITATE, un fel de examen “GOOD CITIZEN”. Cainii ce vor fi declarati 

ADMISI primesc DIPLOMA AUTENTIFICATA DE CATRE ACHMB, ACHR si 

ARBITRU.  

 

Arbitru invitat: LUCIAN SAVA din Romania  

 

"M-a întrebat un copil: „Ce să mă fac când o să fiu mare?”. Iar eu i-am răspuns: „Ce vrei tu, doar 

să-ți placă meseria pe care ți-o alegi!”. Și i-am oferit și o explicație: „Atunci când pasiunea și 

dăruirea se îmbină cu strădania și seriozitatea, lucrurile nu pot ieși decât bune”. Sunt Lucian 

Sava, am 37 de ani, iar de 20 de ani dresez câini. De-a lungul anilor am lucrat în Turcia, în 

Olanda și în România. Prin natura meseriei, am fost la zeci de examene de IPO, atât ca 

participant, cât și ca instructor coordonator. Am obținut titlul de campion național la multiple 

competiții și, totodată, am participat la numeroase concursuri internaționale, unde am avut 

rezultate meritorii. Am reprezentat cu succes Romania la Campionatul Mondial FCI, unde am 

obținut locul 72 mondial. Nelipsit din peisajul competițional de dresaj canin, sunt membru 

ACHR încă din 1995.Invitația Asociatiei Chinologice Metropolitane Bucuresti mă bucură mult și 

aș dori să urez succes tuturor concurenților! "  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fach.ro%2Fregulamente%2FRegulament%2520de%2520Agility%2520FCI%2520-%2520RO.pdf&h=lAQHlFuDJ&s=1


Regulament BH (virsta minima 15 luni):  

http://www.ach.ro/regulamente/REGULAMENT%20BH%2018.09.2015.pdf  

 

TEST DE SOCIABILITATE (pentru toti cainii, cu sau fara pedigree, virsta minima 12 

luni, examenul va fi sustinut de proprietar)  

 

Regulament:  

http://ach.ro/regulamente/REGULAMENT%20TEST%20DE%20SOCIABILITATE.pdf  

 

Va multumim pentru interes!  

 

DATA LIMITA DE INSCRIERE 10 sept 2016. 

 

Va asteptam!  

www.achmb.com  

 
 

http://ach.ro/regulamente/REGULAMENT%20TEST%20DE%20SOCIABILITATE.pdf
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.achmb.com%2F&h=ZAQHYeiME&s=1

