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REGULAMENT CLASAMENTULUI NATIONAL CEL MAI BUN
CAINE DE RASA AL ANULUI IN ROMANIA

§ 1.

SCOP

1.1

Clasamentul va fi întocmit anual de către AChR şi are ca scop ierarhizarea celor mai valoroşi
câini din România în fiecare an, funcţie de punctajul individual acumulat.

§ 2.

PARTICIPARE

2.1

In acest clasament vor fi introduşi câinii de rasă pură care posedă acte de origine eliberate sau
înregistrate de C.O.R., se află în proprietate românească de la începutul anului în care se
întocmeşte clasamentul, respectiv au obţinut următoarele titluri: …..
-

2.2

2.3

AL DOILEA CLASAT IN GRUPA  REZ.B.O.G.
PRIMUL CLASAT IN GRUPA  B.O.G.
AL DOILEA IN JUNIOR BIS  REZ.BEST JUNIOR IN SHOW
PRIMUL IN JUNIOR BIS  BEST JUNIOR IN SHOW
AL DOILEA IN BIS  REZ.BEST IN SHOW
CEL MAI FRUMOS AL EXPOZITIEI  BEST IN SHOW

Acest clasament va fi actualizat de către Secretariatul A.Ch.R. prin intermediul Departamentului
Expoziţional şi Omologare a Rezultatelor. Calculul se va face pe baza rezultatelor oficiale
înaintate de către delegatul observator de la expoziţiile respective.
Se vor puncta numai expoziţiile C.A.C.I.B. şi C.A.C.organizate în cursul anului de desfăşurare a
concursului.

§ 3.

PUNCTAJUL

3.1

Punctarea se va face după următoarea grilă:
TITLU
AL DOILEA CLASAT IN GRUPA  REZ.B.O.G.
PRIMUL IN GRUPA  B.O.G.
AL DOILEA IN JUNIOR BIS  REZ.BEST JUNIOR IN SHOW
PRIMUL IN JUNIOR BIS  BEST JUNIOR IN SHOW
AL DOILEA IN BIS  REZ.BEST IN SHOW
CEL MAI FRUMOS AL EXPOZITIEI  BEST IN SHOW

3.2

NR.PUNCTE
C.A.C.I.B.
C.A.C.
30
20
40
30
60
50
100
80
60
50
100
80

Graficul clasamentului va fi publicat pe siteul oficial A.Ch.R. după următorul model:

2
TOTAL
PUNCTE

LOC

RASA

GRUPA

NUMELE EXEMPLARULUI

§ 4 DISPOZIŢII FINALE
· Grila de punctaj va fi actualizată permanent şi va fi publicată la data de 15 a fiecărei luni. Fiecare
publicare va face referinta la rezultatele actualizate la sfarsitul lunii anterioare datei de publicare.
Ex: la data de 15 august se publică grila de punctaj actualizată cu rezultatele la data de 31 iulie.
Rezultatul final al clasamentului anual se va publica în luna decembrie a fiecărui an.
· In caz de contestare a punctajului publicat, proprietarul câinelui în cauză, va înainta secretariatului
A.Ch.R., în maxim 48 de ore de la publicarea clasamentului, o contestatie scrisă care va conţine
obligatoriu datele de identificare ale acestuia precum si ale câinelui în cauză şi copia carnetului de
performanţă. Contestaţia va fi analizată operativ şi răspunsul va fi înaintat în maxim 24 de ore
petentului.
· Câini clasaţi în primele zece poziţii ale clasamentului anual vor primi Diplome şi reduceri
substanţiale la serviciile AChR. Primul câine clasat va primi titlul onorific : CÂINELE ANULUI …. IN
ROMANIA (ROMANIAN TOP DOG OF THE YEAR….). şi va reprezenta România la Eukanuba
World Challenge Selection în anul următor. Acest titlu va fi înregistrat în evidenţa C.O.R. şi din
acel moment va apare pe toate pedigreele descendenţei acestuia.
Acest regulament a fost adoptat în şedinţa Consiliului Director A.Ch.R. de la Cluj Napoca din data de 05.11.2010 şi intră
în vigoare de la această dată. Modificările evidenţiate în caractere italice îngroşate au fost adoptate de Consiliul
Director AChR de la Bucureşti din data de 19.02.2011.

