REGULAMENTUL COLEGIULUI DE ARBITRI A.Ch.R.

1. COLEGIUL DE ARBITRI (CA)
Colegiul de Arbitri este un organism tehnic al Asociației Chinologice Române (A.Ch.R.)
care funcționează pe baza Regulamentului propriu aprobat de Consiliul Director al
A.Ch.R., respectând normele și regulamentele A.Ch.R. și F.C.I.
Este format din arbitri chinologi atestați de către C.A. al A.Ch.R. care îndeplinesc toate
condițiile regulamentare de a activa ca arbitru la manifestările chinologice. Numai
membri C.A. au dreptul de a acorda asistență tehnică pentru desfășurarea manifestărilor
chinologice. În exercitarea acestei activități, arbitri chinologi sunt suverani în ring și sub
nici o formă nu poate fi acceptată vreo intervenție sau încercare de influențare a
deciziilor acestora. Decizia arbitriloir cu privire la calificative, titluri și clasamente este
definitică și irevocabilă.
2. FUNCȚIONAREA COLEGIULUI DE ARBITRI (C.A.)
Conducerearea C.A. este formată din Președinte, Vicepreședinte, un membru și doi
responsabili pentru arbitri de lucru. Aceștia vor fi aleși odată la 4 ani de către Plenara
Colegiului de Arbitri.
a) Plenara C.A.
Plenara C.A. este convocată odată la 4 ani de Președintele C.A. pe cât posibil la
începutul sezonului competițional. Între cele două plenare se va organiza cel puțin odată
pe an seminarii pentru arbitri și candidate. Convocarea se postează pe siteul oficial
A.Ch.R. cu cel puțin 20 de zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea acesteia.
Această convocare va conține în mod obligatoriu: data, ora, locația și ordinea de zi /
programul acestei reuniuni. La Plenara C.A. nu pot participa decât arbitricare și-au
achitat la zi (până la 31.01 a fiecărui an) taxa de licență anuală. Cuantumul taxei de
licență se stabilește prin Decizie a Consiliului A.Ch.R. Plenara Colegiului este condusă
de Președintele C.A.
Prezența la Plenara C.A. este obligatorie pentru toi arbitri chinlogi. Absența se poate
justifica în scris, la secretariatul C.A., înainte de data plenarei. Arbitri care nu au fost
prezenti și nici nu și-au justificat absența, nu pot arbitra la manifestările chinologice. Taxa
este obligatorie și pentru cei care au absentat.
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b) Președintele C.A.
Președintele C.A. este ales de către Plenara C.A. pe o perioadă de 4 ani și este
confirmat de către Consiliul Director al A.Ch.R. Președintele C.A. conduce și
coordonează activitatea C.A. Prezintă anual la Plenara C.A. și la Consiliul Director al
A.Ch.R. Raportul de activitate al Colegiului de Arbitri. Va autoriza arbitri la competițiile
canine naționale și internaționale. Coordonează și răspunde de organizarea cursurilor și
seminariilor de pregătire a arbitrilor și candidațiilor. Dispune organizarea sesiunilor de
examinare a candidaților și de extindere de competențe a arbitrilor, în funcție de solic
itări.
c) Vicepreședinte C.A.
Vicpreședintele C.A. este ales de către Plenara C.A. pentru o perioadă de 4 ani și este
confirmat de către Consiliul Director al A.Ch.R.
Vicepreședintele C.A. colaborează cu Președintele și îi preia toate atribuțiile în cazul
indisponibilității acestuia.
d) Responsabili pentru arbitri de muncă
Plenara C.A. va alege din rândul membrilor săi doi responsabili pentru competițiile de
lucru utilitar și vânătoare. Aceștia vor supraveghea activitatea C.A. în domeniul muncă
utilitar respectiv vânătoare și vor întocmi rapoarte specifice la cererea Prewședintelui
C.A. Sunt responsabili cu formarea și pregătirea candidaților și a arbitrilor de muncă.
e) Secretariatul C.A.
Activitatea Secretariatului C.A. este asigurată de către un secretar, propus de către
Președintele C.A. și angajat de către A.Ch.r. Fișa postului, pe baza căreia își va defășura
activitatea este întocmită de conducerea C.A. Secretarul C.A. nu poate substitui
conducerea C.A. și nu va avea atribuții decizionale ci doar de execuție.
Atribuțiile conducerii C.A. :
- Se întruneste la cererea Consiliului Director al A.Ch.R., la cererea Președintelui
C.A. sau la cererea a trei membrii ai conducerii CA;
- Funcțiile nu sunt remunerabile. Toate celelalte activități cum ar fi lector,
examinator, delegat, respectiv deplasările se vor deconta;
- Ordinea de zi este întocmită de Secretarul Colegiului de Arbitrui în urma
dispoziției Președintelui C.A.
- Să delege un arbitru la toate manifeștările și competițiile chinologice
organizate sub egida A.Ch.R. Delegatul este arbitru coordonator și va fi
responsabil de toate aspectele legate de arbitri iar acolo unde se impune, va
întocmi un raport către Consiliul de Coordonare al Arbitrilor.
Este comisia de examinare pentru lărgire de competențe și candidați de arbitri.
Întocmește subiectele, examinează și aprobă cererile de lărgire de competențe.
In cazul existentei unor candidati care sunt rude de gradul I cu membrii
Comisiei de Examinare, membrii comisiei aflati in aceasta situatie nu vor putea
face parte din comisia de examinare. In aceste cazuri, acestia vor fi inlocuiti cu
supleanti.
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Aprobă noi arbitri în urma examinărilor. Deleagă și alți arbitri pentru comisia
de examinare în funcție de necesitate. La examene va participa obligatoriu un
delegat A.Ch.R. ca observator.
Numește un mentor pentru cadidații de arbitru și pentru arbitri care își lărgesc
competența, acest mentor făcând parte din comisia de examinare la examenul
oral.
Întocmește Raportul de Activitate al CD al Arbitrilor pentru Adunarea Generală
A.Ch.R.
Are obligația de a organiza măcar odată pe an seminarii. Va organiza lărgiri de
competențe și examene pentru noi candidați, in functie de necesitati si in baza
hotararii conducerii CA.

3. CONDIȚII MINIMALE CU PRIVIRE LA ÎNSCRIEREA, INSTRUIREA, EXAMINARE ȘI
NUMIREA ARBITRILOR
Înscrierea candidaților ce doresc să devină arbitri va fi acceptată în baza prevederilor
regulamentului C.A. Actelele necesare se vor depune la Secretariatul Colegiului de
Arbitri cu minim două săptămâni înainte de examen. Examenul va fi afișat înainte cu
minim patru săptămâni pe pagina oficială A.Ch.R.
Acte necesare pentru depunerea candidaturii:
-

Curriculum vitae chinologic;
3 recomandări de la 3 arbitri internaționali (pentru arbitri de muncă din cele 3
recomandări 2 vor fi de la arbitri de lucru utilitari/vânătoare)
Recomandare din partea asociației/clubului din care fac parte
Rezultate de la expoziții/examene de lucru
Extras cazier judiciar
Dovada studiilor
2 poze color (3x4 cm)
Dovada că au activat ca și secretari sau comisari de rin, adeverința se
eliberează de către organizatori și este validată de arbitrul coordonator.
Cerere scrisă

Este obligația C.A. să asigure o instruire de bună calitate precum și un program satisfăcător
de formare pentru candidați astfel încât aceștia să primească o formare suficientă, să
asigure condițiile necesare pentru examinare și să-și asume responsabilitatea aprobării
oficiale a acestora ca arbitri.
Un astfel de program de instruire trebuie să îndeplinească un minim de cerințe incluse în
prezentul regulament.
Același program trebuie să fie urmat și de către arbitri care au avut o lungă perioadă de
absență (5 ani) precum și de către arbitri ce-și doresc să-și extindă competențele.
Programul trebuie urmat de către candidați înainte ca aceștia să fie supuși unei examinări
scrise.
Pentru a fi recunoscut de către C.A. ca arbitru, candidatul ce solicită prima rasă trebuie să
îndeplinească următoarele condiții:
a) Trebuie să aibă vârsta minimă de 25 de ani împliniți la data depunerii candidaturii, să fie
cetățean Român sau străin, rezident în România, să fie membru cotizant întro asociație
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recunoscutp de către A.Ch.R. de minim 7 ani, să aibă cel puțin studii medii și să nu aibă
cazier juridic.
b) În momentul depunerii candidaturii pentru una sau mai multe rase, solicitantul trebuie să
dovedească că a exercitat activități de crescător de cel puțin 7 ani dispunând de propriul
să afix protejat F.C.I. iar câinii sunt înregistrați în Cartea de Origine Română sau acesta
a avut rezultate deosebite în calitate de expozant pentru o perioadă de cel puțin 7 ani
sau acesta a avut 3 câini pregătiți de el sau sub îndrumarea lui (în acest caz trebuie să
apară numele candidatușui la rubrica instructor pe foaia de arbitraj) la nivel maxim la
examenele de lucru. Această condiție este obligatorie pentru candidații la probele de
lucru.
c) Trebuie să fi activat în cadrul colegiului de secretari ți comisari de ring la expoziții canine
(examene de lucru, concursuri de dresaj) de cel puțin 10 ori astfel încât să dobândească
cunoștiințele cu privire la aspecte de procedură și regulamente.
d) Candidatul va fi verificat de către comitetul oficial pentru examinare (numit de către
C.A.) și supus unei examinări preliminare scrise din care să rezulte cunoștințe suficiente
pentru următoarele:
1. Anatomia, morfilogia și mișcarea (dinamica) câinilor.
2. Genetică, sănătate și temperament, etologie
3. Cunoștiințe asupra standardului/standardelor de rasă (în cazul arbitrilor de
expoziție).
4. Conduita, principiile și tehnicile de arbitraj.
5. Regulamentul național de expoziții precum și alte rugulamente naționale conexe.
6. Regulamentul Expozițiilor F.C.I. prezentul Regulament C.A. și F.C.I. pentru arbitri
precum și Statutul A.Ch.R.
7. Cunoașterea caracteristicilor și defectelor rasei/raselor solicitate și luarea lor în
considerare.
8. Completarea unei foi de arbitraj.
9. Cunoașterea istoriei rasei/raselor solicitate.
10. Cunoașterea temperamentului/muncă/sănătate și problemele specifice ale
rasei/raselor solicitate.
11. Are cunoștiințe asupra numărului de câini al rasei atât în țară cât și în alte țări.
12. Are cunoștiințe asupra diferențelor între rase similare sau înrudite.
Candidatul treuie să ”ABSOLVE” la examinarea scrisă și la testul practic fiecare lucrare cu
nota minimă 7. Examenul se poate repeta o singură dată. Celor care nu au reușit la
reexaminare, dosarele acestora vor fi clasate.
După ce a absolvit partea de bază, candidatul trebuie să urmeze un curs practic.
e) În arbitraj, un factor important este dat de cunoaşterea completă a rasei, iar un
arbitru confirmat trebuie să fie bine familiarizat cu standardul rasei FCI astfel
încât să ia decizii bazate pe cunoaşterea rasei ce este arbitrată. Instruirea
practică trebuie să permită candidatului să obţină cunoştinţe complete şi de
înţelegere a rasei (raselor), a tuturor regulamentelor, precum şi a procedurii de
ring. Instruirea practică constă în participarea cu succes (minim nota 8) la 10
expoziţii în cadrul cărora candidatul este instruit, cu condiţia ca
acesta să fi absolvit examinarea scrisă.În cadrul acestui curs candidații vor învăța
pentru prima dată cum să evalueze câinii.
f) Formarea unui arbitru se va face rasă cu rasă. Această formare practică”rasă cu rasă” se
realizează in Romania sau în țările în care au o reprezentare mare ca număr în cadrul
expozițiilor.
g) Instruirea practică se face sub supravegherea unor arbitri experimentaţi. Candidatul
trebuie să completeze rapoarte asupra câinilor pe care îi arbitrează în timpul
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h)

i)

j)

k)

instruirii şi să le înmâneze arbitrului care are responsabilitatea de a confirma în
faţa comitetului oficial cunoştinţele candidatului, performanţa şi conduita. După
terminarea cu succes a instruirii practice, candidatul trebuie supus unui test
practic sub supravegherea comitetului oficial pentru examinare.
Examinarea finala va avea o parte teoretică și o parte practică. Candidații vor arbitra cel
puțin doi câini din rasa pentru care a facut formarea practica. Candidatul trebuie să
completeze o foaie de arbitraj și să ofere o descriere consecventă prin care va prezenta
părțile bune și mai puțin bune ale cânelui în poziție statică și în mișcare și să acorde
atenție asupra stării de sănătate și bunăstării câinelui. Concluziile vor fi dezbătute cu
examinatorii dupa care comitetul de examinare va redacta un raport scris cu
privire la testare şi rezultatele acesteia.
Odată confirmat şi inclus pe lista arbitrilor de către CA, trebuie mai întâi să
arbitreze la minim 5 expozitii nationale si 2 internationale organizate in Romania,
pe o perioadă minim 3 ani, înainte săi fie permis să arbitreze în expoziţii FCI cu
acordarea titlului CACIB desfăşurate în afara Romaniei. CA are responsabilitatea
de a include pe lista oficială a arbitrilor de expoziţii FCI numai acele persoane
care au îndeplinit condiţiile de mai sus, de a elabora şi revizui propria listă de
arbitri precum şi informaţiile cu privire
la aceştia, acestea urmând a fi înaintate în fiecare an către FCI. Această listă specifica î
n mod clar rasele pentru care arbitrul are competenţe de a acorda titlul CACIB,
grupele pe care le are în competenţă şi dacă are sau nu competenţa să
arbitreze la Best In Show. La elaborarea acestei liste, trebuie luat în considerare
Nomenclatorul Raselor FCI.
Dacă un arbitru sau candidat de arbitru care domiciliază mai mult de 3 ani întro altă ţară decât Romania, atunci acesta are obligaţia să urmeze programul de
instruire şi să
obţină aprobarea pentru noi competenţe în ţara unde locuieşte în acel moment. Prezent
a dispoziţie nu se aplică arbitrilor FCI ce au în competenţă toate rasele.
Dacă un candidat își are reședința în mai multe țări, atunci acesta trebuie să se decidă
asupra autorității unei organizații naționale sub care vrea să oficieze ca arbitru. Decizia
acestuia va fi comunicată la FCI. Odată ce un arbitru-candidat și-a început formarea
pentru o anumită rasă, grupă sau pentru toate rasele, această formare se va continua
sub autoritatea aceleiași organizații. În cazul în care arbitrul se mută în altă țară FCI,
Regulamentul FCI pentru arbitri stipulează că licența acelui arbitru se va transfera în
trei ani în noua țară de reședință, cu excepția cazului când țara de reședință este de
acord să tranfere licența mai devreme.

4. EXTINDEREA COMPETENŢELOR
Arbitri de expoziţie care au deja în competenţă una sau mai multe rase din oricare
grupă şi doresc săşi extindă competenţa pentru alte rase trebuie să facă o cerere
scrisă
pina
la
data
plenarei
colegiului
din
anul
respectiv,
să urmeze
instruirea practică la trei asistente de ring pe langa arbitri cu experienta şi să absolve
un examen cu nota minim 8 cu privire la standardul (standardele) rasei (raselor)
pentru care doresc extinderea. Delegatiile pentru asistenta, eliberate de secretariatul
CA trebuie sa contina in mod obligatoriu rasele/examenele de lucru cerute.
Delegatiile trebuie predate la secretariatul colegiului in termen de 15 zile de la data
asistentei efectuate.
La cererea scrisa va fi atasata dovada platii taxei de examinare stabilita de Consiliul Director
AChR.
În cazul imposibilităţii de a efectua asistenta la exemplare dintro anume rasă,
candidatul trebuie sa redacteze o lucrare scrisa despre rasa/rasele pentru care solicită
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extinderea si să absolve un test aprofundat cu privire la standardul (standardele) rasei (rasel
or) respective.
Înainte ca un candidat să fie lăsat să-și extindă competențele pentru mai mult de o grupă, CA
trebuie să-i evalueze maniera de arbitraj. CA are dreptul de a decide dacă arbitrul de rasă va
urma un curs pentru arbitru de grupă sau pentru toate rasele.
a.
Un arbitru poate solicita extinderea pentru arbitru de grupă numai atunci când
a activat pentru o perioadă de cel puțin 4 ani și a avut în competență mai
multe rase din acea grupă. În această perioadă trebuie să fi arbitrat de cel
puțin 5 ori rasele pe care le are în competență. Ca alternativă, acesta trebuie
să aștepte trei ani de la data în care a avut în competență prima rasă pentru
ca să intre în cursul pentru arbitru de grupă.
b.
Înainte de a începe cursul pentru ce-a de-a doua grupă, arbitrul trebuie să-și
finalizeze cursul pentru prima. Astfel, cursurile penrtu primele grupe se vor
face grupă cu grupă.
c.
După ce și-a extins competențele și pentru cea de-a cincea grupă, candidatul
poate studia pentru două grupe în acelașii timp doar dacă nu studiază una din
grupele cheie(grupele 1,2,3 si 9).
d.
Studiul pentru prima grupă trebuie să dureze minim doi ani. Pentru celelalte
grupe studiul se poate face intr-un singur an.
e.
Examinarea candidaților se va face printr-o probă practică pentru o rasă sau
un grup de rase și o probă teoretică pentru acel grup de rase. Atunci când i sau aprobat competențele pentru un anumit număr de rase în cadrul aceleiași
grupe FCI, este posibil pentru un arbitru de grupă să primească în competență
celelalte rase ale grupei fără examinare cu condiția ca acesta să fi primit o
bună instruire. Este la latitudinea CA de a stabili cerințele pentru această
instruire specială.
f.
După ce a primit în competență a cincea grupă un candidat poate solicita CA
oficial în scris începerea cursurile pentru mai multe grupe.
g.
În timp ce studiază pentru una sau mai multe grupe, candidatul trebuie să
continue să arbitreze rasele pe care le are în competență.
h.
AChR-CA trebuie să informeze FCI atunci când un arbitru devine arbitru
pentru prima grupă.
Nu pot solicita extinderi de competenta arbitri care nu au arbitrat niciodata.
Arbitri de expoziţie care doresc săşi extindă competenţa pentru probele
de lucru sau arbitrii de lucru care doresc sasi extinda competenta pentru expozitii, trebuie să urmeze procedura descrisa l
a art.3.
5. DEFINIREA CATEGORIILOR DE ARBITRI
Arbitru FCI este acea persoană care a fost autorizată de către CA să arbitreze una sau mai
multe rase.
Un arbitru poate fi:
a.
Arbitru FCI de rasă
b.
Arbitru FCI de grupă
c.
Arbitru internațional FCI pentru toate rasele
d.
Arbitru pentru probe de lucru
CA-AChR trebuie să informeze FCI cu privire la toate informațiile legate de arbitri care pot
oficia în afara țării unde își are reședința legală.
6

Un arbitru AChR poate fi:
a) Arbitru de rasăeste acea persoană
care a fost autorizata de către C.A. să arbitreze una sau mai multe rase.
b) Arbitru de grupăeste acea persoană
care a fost autorizata de către CA sa arbitreze una sau mai multe grupe în conformitate
cu nomenclatorul raselor FCI. Instruirea arbitrului de grupă trebuie să dureze minim un
an pentru primele cinci grupe solicitate. Odată numiţi, arbitri de grupă pot arbitra
concursurile Cel Mai Bun Al Grupei (BOG) la grupa (grupele) pentru care ei
sunt autorizati.
Dacă FCI recunoaşte o nouă rasă, arbitrul de grupă are automat dreptul să o arbitreze cu co
ndiţia ca această rasă să fie repartizata la o grupă pentru care acesta are competenţă.
Dacă o rasă este transferată la o grupă pentru care arbitrul nu are competenţă, arbitrul îşi me
nţine dreptul de a arbitra rasa respectivă.
Pentru ca unui arbitru săi fie permis să devină arbitru de grupă, acesta trebuie să fi arbitrat oficial şi frecvent la expoziţ
ii naţionale şi internaţionale pe o perioadă de cel puţin 4 ani.
c) Arbitru internațional pentru toate rasele (all round) este o persoană autorizata
de către CA pentru a arbitra toate rasele din grupele recunoscute de FCI.
Dacă FCI recunoaşte o nouă rasă, un arbitru pentru toate rasele are automat dreptul
să o arbitreze.
Pentru ca un arbitru de grupa să devină arbitru pentru toate rasele, acesta trebuie
să aibă competenţe pentru cel puţin sapte grupe FCI (obligatoriu grupele1, 2, 3si 9).

In orice caz, autorizarea unui arbitru pentru toate rasele nu se va face decat dupa
zece ani de la data cand a devenit arbitru de grupa.
Numai acești arbitri au dreptul de a oficia la expozițiile CACIB din toată lumea toate rasele
recunoscute de FCI.
Numirea unui arbitru FCI pentru toate rasele este strict sub jurisdicția CA-AChR și în mod
particular se va lua în considerare numărul de rase înregistrate în acea țară.
Se va considera că un arbitru FCI pentru toate rasele a fost instruit pentru toate grupele FCI.
La cererea FCI, CA va trimite o listă cu toți noii arbitri pentru toate rasele care să conțină
informații cu privire la instruirea și experiența acestora.
d) Arbitru pentru probe de lucru este o persoană autorizata de catre CA pentru a
arbitra la examenele si concursurile de lucru. Acestia pot arbitra doar probele de
lucru pentru care au primit autorizarea CA.
6. CONDIȚII GENERALE PENTRU ADMITEREA UNUI ARBITRU DE EXPOZIȚII
Numai acei arbitri ce sunt incluși pe lista CA în conformitate cu condițiile de mai sus au
dreptul de a acorda titlul CACIB la expozițiile internaționale. Pentru arbitri ce provin de la
organizații partenere sub contract cu FCI rasele sunt meționate clar în respectivele contracte.
Arbitri care emigrează dintr-o țară a cărei organizație este membru FCI în alta, rămân
recunoscuți și trebuie acceptați de către CA-ul își au reședința legală in Romania,
recunoscându-se competentele cu condiția de a nu se fi luat sancțiuni disciplinare împotriva
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lor. Solicitarea acestora trebuie trimisă la CA întro perioadă de maximum 3 ani de la data
schimbării reședinței. În acest caz, CA al AChR va fi responsabilă pentru aceștia.
7. CONDIŢII GENERALE PENTRU
ARBITRUL COORDONATOR.

ACORDAREA

STATUTULUI

DE

ARBITRU.

In conformitate cu prevederile de mai sus, numai acei arbitri care figurează pe lista
arbitrilor
AChR
pot
arbitra
la expozitiile canine respectiv la examenele/concursurile de lucru.
C.A. va elibera anual pentru membrii săi legitimatii/licente de arbitru. Aceste legitimatii/licente
vor fi eliberate numai
pentru arbitrii care siau achitat taxa de licenta anuala in termenul prevazut si care corespund criteriilor enuntate in
prezentul regulament.
Arbitrii atestati de CA dar care nu au arbitrat pe o perioadă de 5 ani de cel putin trei
ori, trebuie să urmeze programul de instruire si sa absolve un test înainte de a fi din n
ou inclusi pe lista arbitrilor CA.
La toate manifestările chinologice organizate de către A.Ch.R., conducerea C.A. va
desemna un arbitru coordonator ce va fi responsabil de buna desfăşurare a întregii
manifestări din punct de vedere al arbitrajelor.
Acesta va colabora cu organizatorul expozitiei si ii va acorda asistenta in vederea repartitiei r
aselor pe arbitri.
Arbitrul coordonator al unei manifestări chinologice are dreptul, în cazuri excepţionale, să sol
icite un arbitru pentru a oficia la o manifestare chinologică, dar numai în cazul în care arbitrul
delegat iniţial se află în imposibilitatea de a oficia. Arbitrul coordonator va avea obligaţia
de a comunica ulterior în scris la C.A. motivul înlocuirii arbitrului desemnat iniţial.
8. OBLIGAŢII GENERALE ALE UNUI ARBITRU
La expoziţiile din ţările membre FCI, arbitri de expoziţie trebuie întotdeauna să aplice
standardele de rasă
FCI aflate în vigoare, atâta timp cât acestea nu se află în conflict cu legislaţia naţională.
Arbitrii nu pot interpreta niciun standard de o manieră care să aducă atingere sănătăţii funcţio
nale a câinelui.
Atunci când oficiază, toţi arbitri de expoziţie trebuie să respecte cu stricteţe prezentul
regulament,
Regulamentul AChR si FCI pentru expoziţii precum şi celelalte regulamente ale AChR si FCI.
Arbitri trebuie să se pregătească pentru fiecare expoziţie prin studierea standardelor
şi a celorlalte regulamente importante.
Atunci când oficiază, arbitri trebuie să fie atenţi şi meticuloşi, trebuie să respecte
regulile convenţionale de etică, săşi respecte colegii arbitrii precum şi expozanţii, să
arbitreze câinele în conformitate cu standardul FCI al acelei rase, să respecte Codul Etic al
Arbitrilor FCI pentru Expoziții cu privire la bunăstarea câinilor de rasă pură.
Arbitri pentru expozitii, vor participa anual la cel putin un seminar organizat de
Colegiul de arbitri pentru
rasele/grupele la care acestia sunt autorizati.
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Arbitri pentru probe de lucru, vor participa anual la cel puţin la o şedinţă tehnică
la un seminar organizat
de Colegiul de arbitri pentru probele de lucru la care acestia sunt autorizati.

si

9. DISPOZIŢII CU PRIVIRE LA CĂLĂTORIE ŞI ASIGURARE
a). Planificarea călătoriilor
Arbitrii sunt liberi să încheie aranjamente private cu organizatorii de expoziţii. Aceste
acorduri pot fi diferite de prevederile cuprinse in regulament. Cu toate acestea, dacă nu
sau stabilit astfel de acorduri, arbitrii au dreptul la avantajele cuprinse in regulament.
Toate cheltuielile de călătorie
vor
include: distanţa reală
parcursă (nivelul
de decontare este stabilit la un minim de 0.35 €/km), parcare, tren, autobuz, taxi, avion
(preţ rezonabil pentru bilet “economy class” ce include şi asigurare pentru anularea
zborului – dacă este posibil – şi o opţiune pentru schimbare), mesele pe timpul
călătoriei
spre expoziţie. Acestea vor fi imediat decontate la sosire sau conform acordului dintre arbitru
şi organizator.
În plus, faţă de costurile menţionate mai sus şi pentru acoperirea micilor cheltuieli, arbitrul ar
e dreptul la o “diurnă” în valoare de 50 de euro (ce acoperă şi toate cheltuielile de
asigurare) pentru fiecare expozitie arbitrata precum şi 35 de euro pentru fiecare zi
de calatorie. Pentru arbitrii romani plata se va face in RON la cursul BNR din ziua
platii.
Se recomandă ca aranjamentele financiare să fie stabilite în avans sub
forma unui contract sau a unui acord scris între arbitru şi organizatorul de expoziţie iar acesta
trebuie onorat de ambele părţi.
b). Asigurare
Arbitrul trebuie să încheie un contract de asigurare (anularea zborului, accidente, etc)
oricând este invitat să oficieze în altă ţară. Luând în considerare numărul mare de
posibilităţi oferite de ţările membre, arbitrilor li se
recomandă următoarele:
1. Arbitrul care oficiază frecvent în afara ţării ar trebui să semneze un contract de asigurare p
entru un an;
2. Arbitrul care nu arbitrează frecvent în afara ţării ar trebui să semneze un contract de asigur
are pentru fiecare expoziţi e în parte.
10. CONDUITA
a). Generalităţi
Fiecare arbitru are un rol important în mediul chinologic. Astfel, conduita acestuia
trebuie să fie exemplară şi ireproşabilă atât în viaţa sa profesională cât şi în cea
privată. Candidatii de arbitru au obligatia de a respecta aceste prevederi.
În consecinţă:
Un arbitru nu trebuie să întârzie niciodată la arbitrajsau să părăsească expoziţia/competitia în
ainte de aşi fi îndeplinit sarcinile ce iau fost atribuite.
Un arbitru nu trebuie să critice arbitrajul colegilor săi.
Sub nici o formă, un arbitru nu poate solicita invitaţii pentru arbitraj.
Un arbitru nu are voie să consulte catalogul expoziţiei/competitiei înaintea sau în
timpul arbitrajului.
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În ring, un arbitru trebuie să aibă o conduită adecvată şi să examineze toţi câinii
fără discriminare. Acesta trebuie să aibă o ţinută sobră şi adecvată, în conformitate
cu sarcina ce ia fost atribuită, şi trebuie să fie corect şi să aibă un limbaj adecvat.
Un arbitru nu are voie să fumeze în ring.
Un arbitru nu are voie să consume alcool în ring.
Un arbitru nu are voie să utilizeze telefonul mobil în ring.
Un arbitru nu are voie să înscrie un câine sau să prezinte un câine
la o expoziţie/competitie la care oficiază.
Partenerul,
orice membru al familiei sau
orice persoană
care
locuieşte cu arbitrul poate înscrie şi prezenta orice câine aparţinând doar
rasei/probei pe care arbitrul nu o arbitrează în ziua expoziţiei/competitiei.
Câinii pe care îi prezintă un arbitru în cadrul unei expoziţii/competitii unde
acesta nu oficiază, trebuie să provină din crescătoria sa, sau să îi aparţină
(proprietar sau coproprietar), sau să aparţină unui partener, unui membru al
familiei sale sau unei persoane care domiciliază cu acesta.
Un arbitru nu poate arbitra un câine care cu cel puţin 6 luni înainte de
data expoziţiei/competitiei a fost în proprietatea sau coproprietatea sa, a fost
vândut
sau
încredinţat spre custodie cuiva sau
a locuit la acesta. Aceeaşi regulă este valabilă şi
pentru
câinii aparţinând unui
partener al arbitrului, unui membru al familiei sau unei persoane ce locuieşte
împreună cu acesta.
Un arbitru nu poate călători la o expoziţie/competitie unde urmează să
arbitreze împreună cu persoane
ale căror câini urmează a fi arbitraţi de către acesta.
Sub nici o formă un arbitru nu trebuie să socializeze cu expozanţii/concurentii
sau să fie găzduit de aceştia înainte de expoziţia/competitia unde va arbitra câinii ac
estora. Arbitrul poate să facă acest lucru numai dupa terminarea arbitrajului.
b). Acceptarea invitaţiilor
1. Un arbitru poate arbitra numai la expoziţiile/competitiile AChR/FCI organizate de
către membrii AChR/FCI sau partenerii FCI aflaţi sub contract. Unui arbitru de
expoziții
FCI
nu îi este permis să arbitreze la
manifestările ce nu sunt recunoscute de către AChR/FCI, mai puţin atunci când acestea
au loc în ţări ce nu fac parte din FCI (altele decât membri sau parteneri sub contract).Toț
i arbitri invitați să oficieze la o manifestare AChR/FCI trebuie să aibă aprobarea
organizației unde își reședința legală excepție făcând specificările de la punctul c.
Cu toate acestea, în acest caz, arbitrul trebuie să primească autorizarea din partea CA a
AChR.
2. La primirea unei invitaţii pentru arbitraj întro ţară din afara ţării de reşedinţă
permanentă, un arbitru
international trebuie să se intereseze dacă organizatorul expoziţiei se află sub
jurisdicţia FCI sau dacă
expoziţia/competitia este organizată de către o organizaţie recunoscută de FCI.
3. Dacă expoziţia/competitia este organizată de către un club, arbitrul trebuie
să verifice dacă acesta este oficial recunoscut de către AChR/asociatia membra
FCI sau partenerul aflat sub contract FCI din ţara unde se
desfăşoară expoziţia.
4. Organizatorii expoziţiei vor trimite o invitaţie scrisă arbitrului. Arbitrul are obligaţia să
informeze organizatorul, în scris, dacă acceptă sau nu invitaţia. Acesta este obligat săşi respecte angajamentele, mai puţin în cazurile în care motive importante îl impiedică să
facă acest lucru.
10

Dacă un arbitru nuşi poate respecta obligaţiile dintrun motiv important,
organizatorul trebuie imediat
Informat prin telefon, fax, email sau telegramă. Anularea trebuie confirmată prin scrisoare
.
6. În acelaşi fel, organizatorul trebuie săşi menţină invitaţia. Anularea este acceptată
doar pentru cazuri de forţă majoră sau prin acord mutual cu arbitrul.
7. Dacă organizatorul este obligat să anuleze manifestarea, acesta trebuie să
ramburseze arbitrului
Eventualele sume cheltuite. Dacă un arbitru nu îşi onorează obligaţiile, în afară de motivul
de forţă majoră, el este obligat săşi asume cheltuielile deja făcute.
8. Organizatorii expoziţiei/competitiei sau clubul care a invitat arbitrul, vor trebui săl ia
în grijă,conform termenilor unui acord prealabil, din momentul sosirii acestuia şi
până
la
plecarea
sa.
Aceasta
înseamnă
în
mod
normal
din ziua premergătoare expoziţiei/competitiei şi până în ziua imediat următoare.
9. Unui arbitru trebuie să i se asigure o cazare corespunzătoare, ce va cuprinde şi
noaptea de dinainte şi de după
expoziţie, conform aranjamentelor de călătorie ale arbitrului.
10. Atunci când oficiază în afara ţării de reşedinţă, un arbitru trebuie să vorbească fluent
cel puţin una din cele patru limbi FCI (engleză, franceză, germană sau spaniolă). În
cazul în care un arbitru nu poate îndeplini această condiţie, îi revine sarcina de aşi asigura un interpret dacă organizatorul solicită acest lucru.
11. Sub nici o formă, la nicio expoziţie/competitie, un arbitru nu trebuie să accepte să arbitrez
e o rasă/proba pentru care nu are competenţa aprobată de către CA
AChR.
Aceeaşi regulă se aplică şi pentru arbitrajul la Best of Group şi Best In Show.
12. Atunci când oficiază la expoziţii/competitii desfăşurate sub egida AChR/FCI, toţi
arbitrii trebuie să
Respecte standardele de rasă FCI/regulamentele AChR si FCI in vigoare.
13. Dacă arbitrilor li se cere să arbitreze rase nerecunoscute de FCI, atunci acestora
li se permite să facă acest lucru, cu condiţia ca aceştia să respecte regulamentul
arbitrilor organizaţiei naţionale FCI şi să le
Parvină standardul rasei de la organizator în timp util.
14. Unui arbitru i se interzice să deconteze de două ori orice fel de cheltuieli legate
de arbitraj.
Dacă
se constată că un arbitru a încercat acest lucru, acesta va fi sever sancţionat de către Co
misia de Disciplina a CA.
5.

c). Autorizări pentru arbitri
Arbitri de rasă/de lucru vor putea arbitra la expozitiile/competitiile AChR/FCI numai in
baza unei autorizaţii scrise emisă de CA al AChR. Atunci când sunt invitaţi, aceştia
sunt
obligaţi
să
arbitreze
strict
şi
exclusiv
în
conformitate cu standardele de rasă FCI/regulamentele valabile în acel moment.
Arbitri de grupă, au dreptul să arbitreze, fără autorizatie CA, toate rasele grupelor
pentru care au competenţa
precum şi concursul Best of Group aferent acestor grupe.
Arbitri pentru toate rasele (all round) au dreptul să arbitreze, fără autorizaţie CA,
orice rasă si orice concurs, inclusiv Best of Group şi Best in Show.
Toti arbitrii AChR care primesc invitatii de arbitraj in afara Romaniei, au obligatia de a
anunta secretariatul CA in scris (email, posta sau fax), in cel mai scurt timp, despre
aceste invitatii. Aceste date sunt necesare la intocmirea evidentei anuale a arbitrajelor
pentru fiecare arbitru.
11

d). Repartitia raselor
Arbitrul trebuie să fie bine informat şi anticipat cu privire la rasele/probele şi numărul de câini
pe care urmează săi arbitreze dar şi asupra sarcinilor sale din ringul central. Organizatorul
expoziţiei/competitiei are datoria să trimită anticipat şi în scris această informaţie.
Organizatorul expozitiei nu poate cere unui arbitru să arbitreze mai mult de aproximativ
20 de câini pe oră şi până la 80 de
câini pe zi atunci cand se solicită o descriere pentru fiecare câine.
Arbitrul nu ar trebui să arbitreze mai mult de 150 de câini pe zi in sistem nedescriptiv.
În urma acordului scris dintre arbitru şi organizatorul expozitiei, aceste cifre pot fi
sensibil modificate în plus sau în minus. Dacă unui arbitru i se solicită să arbitreze 80
de câini (cu descriere) sau 150 de câini sau mai mult (fără descriere) atunci acesta
trebuie informat în consecinţă iar în acord se va specifica că este gata să
arbitreze respectivul număr de câini.
11. SANCŢIUNI
Orice arbitru care încalcă, în orice fel, regulamentul expoziţiilor si regulamentul pentru
arbitri FCI, AChR, CA intră sub jurisdicţia Comisiei de Etica si Disciplina.
Comisia de Etică şi Disciplină este compusă din 3 membri titulari şi 2 membri supleanţi aleşi
de Plenara CA, din randul membrilor CA., pentru o perioada de 4 ani. Membrii Comisiei de
Etică şi Disciplină nu pot avea funcţii de conducere si nu pot participa la sedintele Comisiei
daca sunt inplicati in cazul respectiv. Comisia de Etică şi Disciplină îşi alege un preşedinte
din rândul membrilor săi. Cel puţin un membru al Comisiei de Etică şi Disciplină este de
recomandat să fie licentiat in drept.
Comisia de Etică şi Disciplină funcţionează în baza unui regulament propriu validat de
Consiliul Director in baza propunerii membrilor Comisiei. Comisia de Etică şi Disciplină este
un organ consultativ care propune Consiliului Director masuri disciplinare in urma analizarii
plangerilor adresate Consiliului Director sau ale autosesizarilor Conduceri CA, daca a
solicitat Comisiei avizul consultativ in aceste chestiuni.
Comisia de Etică şi Disciplină are obligaţia de a convoca in fata sa pe arbitrul in cauza, cu cel
putin 15 zile inainte de data stabilita pentru audiere, pentru ca acesta sa isi prezinte
apararile. Convocarea arbitrului in fata Comisiei de Etica si Disciplina se face prin postare pe
siteul oficial al A.Ch.R (www.ach.ro), a carei data de luare la cunostinta / comunicare de
catre / la arbitru in cauza este considerata prima zi lucratoare ulterioara celei de postare pe
site, conform procesului verbal intocmit in acest sens si postat, de asemenea, pe site.
Recomandarea Comisiei de Etica si Disciplina va fi postata pe siteul oficial A.Ch.R.
(www.ach.ro), in termen de maximum 10 zile de la adoptarea acesteia, conform procesului
verbal intocmit in acest sens si postat, de asemenea, pe site.
Consiliul Director nu este obligat sa tina cont de recomandarea Comisiei de Etica si
Disciplina la aplicarea sau neaplicarea unei sanctiuni disciplinare, insa Consiliul Director
trebuie sa se asigure ca arbitrul in cauza ia fost respectat dreptul de a fi convocat in vederea
prezentarii apararilor sale, fie in fata Comisiei de Etica si Disciplina, fie in fata sa. In cazul in
care Consiliul Director analizeaza o posibila sanctionare a unui arbitru, intro chestiune in care
nu a solicitat avizul Comisiei de Etica si Disciplina, convocarea prealabila a membrului pentru
audiere este obligatorie si se va efectua in conditiile de mai sus.
Sancţiunile ce pot fi aplicate de către Consiliul Director:
1. Să închidă cauza fără sancţiune
2. Să emită o mustrare cu sau fără ameninţare de excludere a arbitrului
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3. Să suspende arbitrul pentru o anumită perioadă de timp
4. Să excludă arbitrul (radierea din lista arbitrilor AChR/FCI)
5. Să nui mai acorde sau săi retragă autorizaţia de a mai arbitra în altă ţară
12. DISPOZIŢII DE APLICARE
Prezentul regulament a fost aprobat de către Consiliul Director AChR la Bucuresti, în
data de 17.06.2009 si intra in vigoare in conformitate cu prevederile statutare AChR.
Modificările evidenţiate cu caractere italice, au fost aprobate de Consiliul Director ACh
R la Cluj Napoca în data de 24.08.2016.
Pt. Conformitate
PRESEDINTE

Cristian Stefanescu
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