
locația: Complexul Sportiv Sparta (Techirghiol) - GPS: 44°3’5”N   28°35’49”E
Address: Str. Narciselor, Nr. 2, Techirghiol

TARIFE EXPOZIŢII INTERNAŢIONALE C.A.C. – 31.08.2019
 ENTRY FEES C.A.C.I.B – 01.09.2019

1 x CACIB 1 x CACIB 1 x CAC Membrii 1 x CAC Nemembrii

Clasele J,I,D,M,C
Classes J,I,O,W,Ch

MEMBRI A.Ch.R. (*)
Members R.K.C. 

NEMEMBRI(**)
 Non-members

MEMBRI A.Ch.R. (*)
Members R.K.C. 

NEMEMBRI(**)
 Non-members

Termen limita înscriere
Deadline 23.08.2019 23.08.2019 23.08.2019 23.08.2019

Primul câine
First dog 119 RON 50 € 109 RON 40 € 

Al doilea şi următorii
Second and next 109 RON 40 € 99 RON 30 €

Clasele B,P,V
Classes B,P,V

MEMBRI A.Ch.R. (*)
Members R.K.C.

NEMEMBRI(**)
 Non-members

MEMBRI A.Ch.R. (*)
Members R.K.C.

NEMEMBRI(**)
 Non-members

Termen limita înscriere
Deadline 23.08.2019 23.08.2019 23.08.2019 23.08.2019

Primul câine
First dog 105 RON 40 € 95 RON 30 €

Al doilea şi următorii
Second and next 85 RON 35 € 75 RON 25 €

Concurs Perechi, Grup Crestere
Pairs, Breeding Group 70 RON 30 € - -

Copilul şi câinele
Junior Handler Gratuit / Free Gratuit / Free

(*) Aceste tarife sunt valabile doar pentru membri A.Ch.R. cu cotizatia la zi. In caz contrar se vor aplica tarifele pentru NEMEMBRI. These taxes are available only 
for R.K.C. members with up to date paid yearly fees. Otherwise NON-MEMBER taxes shall be applied.

(**) Taxele pentru nemembri cetateni romani se vor percepe in RON, respectiv contravaloarea tarifelor in euro la cursul BNR din ziua platii. Taxes for non-member 
Romanian citizens shall be paid in RON, meaning the counter value of the taxes in euro at the RNB exchange rate on the day of payment.

Inscrierile sunt luate in considerare numai daca se ataseaza si dovada platii. Platile efectuate dupa data de 23.08.2019 se majoreaza cu 50%. Nu se admit plați în 
ziua expozitiei. Taxele aferente inscrierilor nu se returneaza. Pentru Ciobanescul Romanesc Corb tarifele sunt reduse cu 50%. Entries are valid only if accompanied by 
payment proof. Payments sent after 23.08.2019 will be 50% higher. Payments are not possible on the day of the show. Fees are not refundable. For Romanian Raven 
Breed fees are 50% lower.

Prin inscrierea in expozitiile organizate de ACH Hobby Constanta  si A.Ch.M.B., se considera automat ca expozantul/proprietarul cainelui inscris a luat la 
cunostinta de prevederile regulamentare si se va supune acestora. By entering the Constanta Hobby Kennel Club and A.Ch.M.B. shows, it is automatically presumed 
that the handler/owner of the dog has acknowledged the regulations and will respect them.

Catalogul expozitiei va fi disponibil in format electronic prin descarcarea gratuita in ziua expozitiei. Cei ce doresc si catalogul tiparit este obligatoriu sa bifeze 
casuta corespunzatoare din acest formular. Catalogul in format tiparit va fi disponibil contracost.

The catalog will be available for free electronic download on the day of the show. If you want printed copy of the catalogue please check the option you can find 
in the entry form. Printed catalogue will be available only for sale on show ground.

www.achmb.com

1 EXPOZIŢIE INTERNAŢIONALĂ C.A.C.I.B.
2 EXPOZIȚII NAȚIONALE C.A.C.

2 x EXPOZIȚII NAȚIONALE C.A.C.
31.08.2019

EXPOZIȚIE  INTERNAȚIONALĂ C.A.C.I.B.
01.09.2019

Ultima dată a înscrierilor / Last entry deadline: 23.08.2019

3 x CACJ = RoJCh
3 x CAC = RoCh

2 x CACV = RoVet Ch 
3 x CACL = RoCh CL

For FCI Countries
Champions: 

2 x CAC or CACL = RCh
2 x CACJ = RJCh

2 x CACV = RVCH

Organizator: Asociația Chinologică Hobby Constanța
în colaborare cu

Asociația Chinologică Metropolitană București



Doresc contracost catalogul tipărit / I want to buy printed catalogue. 

22.06 - CACIB 22.06 - CAC

23.06 - CACIB 23.06 - CAC

2 EXPOZIŢII INTERNAŢIONALE C.A.C.I.B.
2 EXPOZIȚII NAȚIONALE C.A.C.
22-23 IUNIE 2019 BUCURESTI 

ON LINE: www.achmb.com E-mail: a.metropolitanabucuresti@yahoo.ro
Mob : +40 771 760194, +40 772 213162

INCHIDEREA ÎNSCRIERILOR - DEADLINE: 14-06-2019

Intermedia Class:

REPARTIŢIA ARBITRILOR – JUDGES LIST
Rase/Breeds C.A.C. (1) 31.08. C.A.C. (2) 31.08. C.A.C.I.B. 01.09.

Gr.I Calin Simu Ozan Belkis (TR) Dr. Kelemen Atilla

Bulldog Dr. Kelemen Atilla Papp Vasile Carol Ali Denis

Bullmastiff Dr. Kelemen Atilla Papp Vasile Carol Ali Denis

Cane Corso Dr. Kelemen Atilla Papp Vasile Carol Ali Denis

Rottweiler Dr. Kelemen Atilla Calin Simu Ozan Belkis (TR)

Kavkazskaya Ovtcharka Dr. Kelemen Atilla Calin Simu Ozan Belkis (TR)

Sredneasiatskaya Ovtcharka Dr. Kelemen Atilla Papp Vasile Carol Ali Denis

Rest Gr.II Papp Vasile Carol Dr. Kelemen Atilla Papp Vasile Carol

Gr.III Dr. Augustin Ionescu Cristina Epuras Ozan Belkis (TR)

Gr.IV Dr. Augustin Ionescu Cristina Epuras Ozan Belkis (TR)

Gr.V Cristina Epuras Calin Simu Dr. Augustin Ionescu

Gr.VI Cristian Stefanescu Dr. Kelemen Atilla Calin Simu

Gr.VII Cristina Epuras Dr. Augustin Ionescu Calin Simu

Gr.VIII Ozan Belkis (TR) Dr. Augustin Ionescu Cristina Epuras

Gr.IX Ozan Belkis (TR) Dr. Kelemen Atilla Cristina Epuras

Gr.X Cristian Stefanescu Dr. Kelemen Atilla Calin Simu

Breeds non FCI Cristian Stefanescu Dr. Kelemen Atilla Calin Simu

Junior Handler - - Cristina Epuras

Perechi/Couples - - Papp Vasile Carol

Grup de crestere/Br.group - - Ali Denis

Cel mai frumos Ciobanesc Romanesc - - Dr. Kelemen Atilla

Best baby - - Dr. Augustin Ionescu

Best puppy - - Calin Simu

Best veteran - - Papp Vasile Carol

Best junior Calin Simu Dr. Augustin Ionescu Ozan Belkis (TR)

Best in Show Cristina Epuras Calin Simu Dr. Kelemen Atilla

Arbitrii ale caror nume sunt ingrosate (bold) arbitreaza grupa corespunzatoare.
Aceasta repartie a raselor si a arbitrilor poate suferi modificari.

Numele arbitrilor evidențiate cu caractere îngrosate (bold) vor arbitra și BOG. La expozițiile CAC, BOG se vor arbitra în ringul unde au fost arbitrate rasele grupei respective. În cazul grupei a II-a, împărțită la mai mulți arbitrii, se va speci-
fica ringul corespunzător în conformitate cu specificația de la paragraful anterior. Pentru aceste expoziții (CAC) se vor arbitra în ringul central numai concursurile BIS Jun și BIS. Acestea se vor programa imediat înaintea începerii programului 
BIS al fiecărei expoziții CACIB. Repartiția de mai sus va fi publicată imediat cu mențiunea că organizatorii își rezervă dreptul de a o modifica în cazul unor situații neprevăzute.

Titlul “CAMPION ROMÂNIA” (R.CH.) poate fi acordat acelui caine care posedă un certificat de orgine (pedigree) 
F.C.I. cu cel puțin 3 generații complete și a obținut 3 (trei) titluri C.A.C. dintre care unul OBLIGATORIU intro expozitie 
internationala C.A.C.I.B. Pentru rasele reprezentate de cluburi de rasa membre A.Ch.R. un titlu C.A.C. poate fi 
inlocuit cu un calificativ „Excelent” obtinut in expozitia de club la una din clasele Intermediara, Deschisa sau Munca. 
Cele trei titluri/calificativ trebuie obtinute de la trei arbitri diferiti.

 
        Pentru obţinerea titlului R.CH., la rasele pentru care sunt prevăzute probe de muncă în vederea omologării 

titlului C.A.C.I.B., solicitanţii vor depune obligatoriu şi certificat internaţional de muncă (model   F.C.I.). Cainii   
Campioni de frumusete ai celorlalte tari F.C.I., vor putea omologa titlul R.CH. daca au obtinut doua titluri C.A.C. sau 
C.A.C.L. de la doi arbitri diferiti. Cel putin unul din titluri va trebui obtinut intro expozitie C.A.C.I.B.

 
Titlul “CAMPION ROMÂNIA CUM LAUDAE” (R.Ch.C.L.), se acordă câinelui care deține un certificat de origine 

(pedigree) F.C.I. cu cel puțin 3 generații complete și este deja CAMPION ROMANIA şi care a obţinut trei titluri C.A.C.L. 
în clasa Campioni de la 3 arbitri diferiți din care cel putin un titlu întro expoziție internațională C.A.C.I.B. Pentru 
rasele reprezentate de cluburi de rasa membre A.Ch.R. un titlu C.A.C.L. poate fi inlocuit cu un calificativ „Excelent” 
obtinut in expozitia de club la clasa Campioni. Cele trei titluri/calificativ trebuie obtinute de la trei arbitri diferiti. 
Titlurile C.A.C.L. vor fi obținute consecutiv datei la care s-a omologat titlul de campion national de frumusețe.

 
Titlul “CAMPION ROMÂNIA JUNIOR” (R.J.Ch.) poate fi acordat acelui câine care deține un certificat de origine 

(pedigree) F.C.I. cu cel puțin 3 generații complete şi care a obţinut trei titluri C.A.C.J. de la 3 arbitri diferiți din care 
un cel putin un titlu întro expoziție internațională C.A.C.I.B. Pentru rasele reprezentate de cluburi de rasa membre 
A.Ch.R. un titlu C.A.C.J. poate fi inlocuit cu un calificativ „Excelent” obtinut in expozitia de club la clasa Juniori. Cainii 
Campioni Juniori de frumusete ai celorlalte tari F.C.I. vor putea omologa titlul R.J.CH. daca au obtinut doua titluri 
C.A.C.J. de la doi arbitri diferiti. Cel putin unul din titluri va trebui obtinut intro expozitie C.A.C.I.B. 

 
Titlul “CAMPION ROMÂNIA VETERANI” (R.Ch.V.), se acordă câinelui care deține un certificat de origine (pedigree) 

F.C.I. cu cel puțin 3 generații complete şi care a obţinut doua titluri C.A.C.V. în clasa Veterani, de la 2 arbitri diferiți 
din care cel putin un titlu întro expoziție internațională C.A.C.I.B. Pentru rasele reprezentate de cluburi de rasa 
membre A.Ch.R., celalalt titlu C.A.C.V. poate fi inlocuit cu un calificativ „Excelent” obtinut in expozitia de club la clasa 
Veterani. Cainii Campioni Veterani de frumusete ai celorlalte tari F.C.I., vor putea omologa titlul R.Ch.V. daca au obt-
inut doua titluri C.A.C.V. de la doi arbitri diferiti. Cel putin unul din titluri va trebui obtinut intro expozitie C.A.C.I.B.

 
Pentru rasele naționale se aplică aceleași condiții de mai sus cu mențiunea că în plus este necesar un calificativ  

”excelent” obținut la Campionatul Național al Ciobăneștilor Românești organizat de A.Ch.R.

 The title of “ROMANIAN CHAMPION” (R.CH.) may be awarded to that dog which has an F.C.I. recognised 
pedigree with at least 3 complete generations and has obtained 3 (three) C.A.C. titles out of which one MUST be 
in an international C.A.C.I.B. show. For the breeds represented by RKC member breed clubs one C.A.C. title may be 
replaced with „Excellent” qualification obtained in a breeed club show in classes Intermediate, Open or Working. 
The three titles/qualification need to be obtained from three different judges.

 
  For the obtaining of the Romanian Champion title, for the breeds that need working trial for the homologation  

of the C.A.C.I.B. title, there is also needed the International Working Certificate (F.C.I. model).
 Beauty Champion dogs of other F.C.I. countries, can obtain the Romanian Champion title if they have obtained 

two C.A.C. or C.A.C.L. titles from two different judges. At least one of the titles must be obtained in C.A.C.I.B. show.
 
The title of “ROMANIAN CHAMPION CUM LAUDAE” (R.Ch.C.L.), may be awarded to that dog which has an F.C.I. 

recognised pedigree with at least 3 complete generations and is already ROMANIAN CHAMPION and has obtained 
three C.A.C.L. titles in Champion class from three different judges out of which one must be obtained in an interna-
tional C.A.C.I.B. show.  For the breeds represented by RKC member breed clubs one C.A.C.L. title may be replaced 
with „Excellent” qualification obtained in a breed club show in the Champion Class. The three titles/qualification 
need to be obtained from three different judges. The C.A.C.L. titles need to be obtained after the date of becoming 
Romanian Champion.

 
The title of “ROMANIAN JUNIOR CHAMPION” (R.J.Ch.) may be awarded to the dog that has a pedigree with at 

least 3 complete generations and has obtained 3 C.A.C.J. titles in Junior class from 3 different judges out of which at 
least one title in an international C.A.C.I.B show. For the breeds where there is a A.Ch.R. club, one of the C.A.C. titles 
may be replaced with an `Excellent` qualification in a breed club show obtained in junior class.

Beauty Champion dogs of other F.C.I. countries, can obtain the Romanian Champion title if they have obtained 
two C.A.C.J titles from two different judges. At least one of the titles must be obtained in C.A.C.I.B. show.

 
The title of “ROMANIAN VETERAN CHAMPION” (R.V.Ch.) may be awarded to the dog that has a pedigree with at 

least 3 complete generations and has obtained 2 C.A.C.V. titles in Veteran class from 2 different judges out of which 
at least one title in an international C.A.C.I.B show. For the breeds where there is a A.Ch.R. club, one of the C.A.C.V. 
titles may be replaced with an `Excellent` qualification in a breed club show obtained in Veteran class.

Beauty Champion dogs of other F.C.I. countries, can obtain the Romanian Veteran Champion title if they have 
obtained two C.A.C.V. titles from two different judges. At least one of the titles must be obtained in C.A.C.I.B. show.

Organizator: Asociația Chinologică Hobby Constanța
în colaborare cu

Asociația Chinologică Metropolitană București

2 EXPOZIȚII NAȚIONALE C.A.C.
EXPOZITIE INTERNATIONALA CACIB - BLACK SEA TROPHy

31.08 - 01.09.2019 CONSTANȚA

FORMULAR DE ÎNSCRIERE - ENTRY FORM
[  ]  31.08 C.A.C. 1           [  ]  31.08 C.A.C. 2           [  ]  01.09 C.A.C.I.B.

Programul expozițiilor va fi publicat pe site-ul: www.achmb.com
Show schedule will be posted on our site: www.achmb.com

ÎNCHIDEREA ÎNSCRIERILOR - DEADLINE: 23.08.2019

Trimiteți - Send to:

ON LINE: www.achmb.com   E-mail:a.metropolitanabucuresti@yahoo.ro
Mob: +40 771 760 194, +40 772 213 162, +40723 608 429

Vă rugăm completați cu litere de tipar! Please fill in block letters


