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 ASOCIAŢIA CHINOLOGICĂ 
ROMÂNĂ 

 
 
 
 

RAPORT DELEGAT 
COMPETIŢIE NAȚIONALĂ / INTERNAȚIONALĂ: 

 

 

Denumire organizator:  

Denumirea expoziției:  

Oraș: Locație 

Data:  

Număr total de câini înscriși Rase recunoscute FCI: 
Rase nerecunoscute FCI:  
Înscrieri la competitii de club: 

Număr de rase/varietăți 
(recunoscute FCI) 

 

Număr de rase/varietăți 
(nerecunoscute FCI) 

 

Număr arbitri (din țara 
organizatoare, de la membri FCI 
și nemembri FCI) 

 

Numele delegatului observator 
A.Ch.R.: 
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1 Catalog /desfășurarea competitiei (se va sublinia/incercui opțiunea) 

Aspectul catalogului: sigle și denumiri corecte bine / satisfactor / nesatisfăcător 

Aspectul catalogului: editare / informații / lizibilitate 
(dimensiune) 

bine / satisfactor / nesatisfăcător 

Aspectul catalogului: aranjament și amplasare ringuri bine / satisfactor / nesatisfăcător 

Desfășurare bună da / nu 

Modificări în catalog: din cauza secretariatului / 
expozantului 

multe / nu multe 

Verificare aleatorie: titlu campion și/sau certificat 
munca pentru înscrierea în clasele campioni sau 
muncă/legitimatii de membru la zi 

corect / incorect 

Urechi cupate sau cozi tăiate: au existat probleme?  

Observații: 

 
2 Parcare (se va sublinia/incercui opțiunea) 

Număr de locuri conform standardului da / satisfăcător / nu 

Distanța până la pavilion (expozanți / vizitatori) bună / mai puțin bună 

Pavajul parcării bun / mai puțin bun 

Tichete de parcare și spații rezervate pentru personal bine / satisfăcător / nesatisfăcător 

Personal parcare adecvat / neadecvat 

Lifturi și spații pietonale în parcare da / nu 

Observații: 
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3 Aranjamentul pavilionului/terenului (se va sublinia/incercui opțiunea) 

Spațiu între ringuri suficient / insuficient 

Suprafata accidentata / netedă / la nivel / aspră 

Dimensiunea ringurilor suficient / insuficient 

Asigurarea de bănci / mese toaletaj / surse de apa convenabil / inconvenabil / nu este cazul 

Observații: 

 

 

4 Sănătatea animalelor /spațiu de mișcare (se va sublinia/incercui opțiunea) 

Spațiu de mișcare standard : (60 m²/100 câini) da / nu / satisfăcător 

Spațiu mișcare pe iarbă da / nu 

Întreținerea spațiului de mișcare și a pavilionului pe 
timpul zilei 

bine / satisfăcător / nesatisfăcător 

Prezența personalului de curățenie (pavilion și spațiu) da / nu 

Indicatoare corespunzătoare pentru spații de mișcare da / nu 

Veterinar (prezent sau la chemare pe parcursul întregii zile) da / nu 

Control veterinar la intrare da / nu 

Norme de reținere în carantină da / nu 

Grija față de animale (prim ajutor / ambulanță veterinară) da / nu 

Cititor microcipuri da / nu 

Observații: 
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5 Facilități generale și tehnice pentru competitori / vizitatori (se va sublinia/incercui opțiunea) 

Prezența personalului de prim ajutor da / nu 

Toalete conforme / neconforme 

Elemente de siguranță existente / inexistente 

Temperatura în pavilion suficientă / insuficientă 

Asigurare restaurant / catering pentru competitori suficient / insuficient 

Mobilier pavilion și ringuri bun / satisfăcător / nesatisfăcător 

Indicatoare logistice (toalete, secretariat, prim ajutor, etc.) corespunzător / necorespunzător 

Existența stației de anunțuri si acoperirea acesteia da / satisfăcător / nu 

Observații: 

 
6 Arbitrajul la ringuri (se va sublinia/incercui opțiunea) 

Ora de începere a arbitrajului la ringuri în conformitate cu cea 
anunțată în catalog 

da / nu (motivați mai jos) 

Sfârșitul arbitrajului la ringuri ora: (motivați mai jos) 

Schimbare de arbitri da / nu 

Probleme în timpul arbitrajului da / nu (descrieți mai jos) 

Catering în timpul arbitrajului bun / satisfăcător / nesatisfăcător 

Număr de câini arbitrați conform reglementărilor da / nu 

Observații: 

 

 

7 Personalul de ring (se va sublinia/incercui opțiunea) 

Calitate generală bună / satisfăcătoare / nesatisfăcătoare 

Număr de oameni suficienți în ring bine / satisfăcător / nesatisfăcător 

Traducători / interpreți – limbi vorbite în ring  

Observații: 
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8 Arbitri (se va sublinia/incercui opțiunea) 

Cerințe / furnizare informații bun / satisfăcător / nesatisfăcător 

Primirea acestora în ziua arbitrajului de către organizatori bun / satisfăcător / nesatisfăcător 

Mese la restaurant bun / satisfăcător / nesatisfăcător 

Cazare hotel, inclusiv transportul către și de la hotel bun/ satisfactor / nesatisfăcător 

Conduita arbitrilor (în timpul și după competitie și la hotel) bună / satisfăcător / nesatisfăcător 

Observații: 

 

 

9 Comitetul de organizare – Secretariat (se va sublinia/incercui opțiunea) 

Spațiu și condiții de muncă pentru secretariat bun / satisfăcător / nesatisfăcător 

Calificativ pentru personalul secretariatului bun / satisfăcător / nesatisfăcător 

Informații furnizate delegatului A.Ch.R. (modificări în 
catalog, etc.) 

bun / satisfăcător / nesatisfăcător 

Observații: 
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10 Arbitrajul la ringul central (se va sublinia/incercui opțiunea) 

 Ziua 1 Ziua 2 Ziua 3 

Începerea arbitrajului la ringul central 
după Junior Handling ora: 

   

Încheierea arbitrajului la ringul central 
ora: 

   

Numărul de spectatori la începerea 
arbitrajului la ringul central 

   

Numărul de spectatori la încheierea 
arbitrajului la ringul central 

   

Timpul petrecut pentru fiecare grupă 
(medie de 10 min.) 

   

Experiență / viteza de arbitraj bun / satisfăcător / nesatisfăcător 

Prezentator (utilizarea de limbi 
străine, calitatea) 

bun / satisfăcător / nesatisfăcător 

Stația de anunțuri (volum) prea tare / bun / prea încet 

Curățirea pavilionului în timpul 
programului de best in show 

da / nu 

Viteza de desfășurarea a programului la ringul central / interesul audienței: 

Alte observații referitoare la arbitrajul de la ringul central: 

 

 

11 Diverse aspecte / personal și atractivitatea competitiei (se va sublinia/incercui opțiunea) 

Pavilionul are aspect national/internațional? da / satisfăcător / nu 

Expoziția are aspect national/ internațional? da / satisfăcător / nu 

Calitate în general / personal prietenos bine / satisfactor / nesatisfăcător 

Pavilionul/terenul este destul de spațios pentru numărul 
de câini (7-8 m²/ câine)? 

da / satisfăcător / nu 

Stand organizator pentru informare: personal / calitate bun / satisfactor / nesatisfăcător 

Organizatorul a fost deschis la sugestii pe perioada 
desfășurării manifestării? 

da / nu 

Observații: 
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12 Competitie în aer liber (se va sublinia/incercui opțiunea) 

Alternative în caz de ploaie bine / satisfăcător / nesatisfăcător 

Logistică pentru alternative în caz de ploaie bun / satisfactor / nesatisfăcător 

Ringuri alternative (dimensiune, etc.) bun / satisfactor / nesatisfăcător 

Reacție adecvată la vijelie da / nu 

Observații: 

 

 

13 Alte puncte de interes / îmbunătățire 

 

 

 

14 Apreciere per ansamblu (se va sublinia/incercui opțiunea) 

NESATISFĂCĂTOR MODERAT SATISFACTOR BUN EXCELENT 
 

Data  Semnătura  
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SITUATIA B.O.G., J.B.I.S., B.I.S. 
 

GRUPA 

FCI 
CLASAMENT NR. CATALOG RASA LOCALITATE/TARA 

 
I 

LOCUL 1    

LOCUL 2    

 
II 

LOCUL 1    

LOCUL 2    

 
III 

LOCUL 1    

LOCUL 2    

 
IV 

LOCUL 1    

LOCUL 2    

 
V 

LOCUL 1    

LOCUL 2    

 
VI 

LOCUL 1    

LOCUL 2    

 
VII 

LOCUL 1    

LOCUL 2    

 
VIII 

LOCUL 1    

LOCUL 2    

 
IX 

LOCUL 1    

LOCUL 2    

 
X 

LOCUL 1    

LOCUL 2    

 

JUNIOR BEST IN SHOW 
 

 LOCUL 1    

 LOCUL 2    

 
BEST IN SHOW 

 

 LOCUL 1    

 LOCUL 2    

 


