Asociatia Chinologica Metropolitana Bucuresti organizeaza in week end ul 24 - 25 nov
2018 EXAMEN BH si EXAMEN IPO.
Arbitrul International de munca pentru caini utilitari invitat este Domnul KOCSIS
ELEMER ATTILA, Atentator Domnul CORDOS CIPRIAN FLORIN. Responsabil
examen GHEORGHIU Brindusa Mariana, reprezentant ACHMB.
Locatia: Terenul de fotbal din Satul Dorobanțu, Comuna Plătărești, judetul Călărași.
Locația este la fix 18 km de Centura București, ieșirea spre Cernica.
Inscrierile se fac pe emailul: EXAMENEDRESAJACHMB@YAHOO.COM pina la
data de 18 nov 2018. Numar limitat de participanti, conform regulamentelor in vigoare.
Examenele vor fi filmate si fotografiate in vederea depunerii la Secretariatul ACHR la
predarea rezultatelor oficiale.
Regulament BH (virsta minima 15 luni):

http://www.ach.ro/regulamente/REGULAMENT%20BH%2018.09.2015.pdf
Regulament IPO (virsta minima pentru IPO 1:18 luni, IPO 2: 19 luni, IPO 3: 20 luni ):

http://www.ach.ro/regulamente/EX%20IPO%2015.09.2015.pdf
“Sănătatea și bunăstarea câinilor trebuie să fie PRIORITATEA CAPITALĂ la toate
expozițiile.
În cadrul manifestărilor F.C.I. și A.Ch.R., expozanții au obligația de a asigura bunăstarea
exemplarelor canine. Este interzisă expunerea exemplarelor canine unor situații care le-ar
periclita starea de sănătate sau bunăstarea, situații cum ar fi lăsarea câinelui în mașină la
temperaturi extreme (prea cald sau prea frig) sau aplicarea unui rău tratament.
Nerespectarea acestor aspecte va duce la excludere din expoziția respectivă precum și din
cele viitoare.
The dogs’ welfare and health must be of UTMOST PRIORITY at all dog shows.
The exhibitors are responsible for the welfare of the dogs at a FCI and A.Ch.R. dog
shows. It is forbidden to expose a dog to a situation that can be dangerous for its health
and welfare, such as for example leaving it in the car in excessively hot or cold weather
and/or treating it in a cruel manner. Violation of this ruling will result in exclusion from
the ongoing and future dog shows.”
Vă mulțumim pentru respectarea arbitrilor și deciziilor acestora, a celorlalți expozanți
precum și organizatorilor acestei expoziții.
Nerespectarea acestor reguli va duce la excluderea din expoziția în curs de desfășurare și
la declanșarea unei proceduri disciplinare de către asociația organizatoare.

We thank you for respecting the judges and their decisions, the other participants and the
organizers of this show.
Non-compliance to these rules will lead to exclusion from the ongoing show and the
starting of disciplinary measures by the organizing kennel club”

