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Catre,
Consiliul Director
al
Asociatiei Chinologice Romane

In atentia presedintelui A.Ch.R.
Dl Cristian Stefanescu

Pentru buna desfasurare a activitatii Asociatiei Clubul Mondioring si gestionarea sportului canin
Mondioring la nivelul prevazut in regulamentul A.Ch.R. si F.C.I. referitor la aceasta activitate, supunem
atentiei dvs. pentru analiza si aprobare : REGULAMENTUL DE ATESTARE COMISAR
MONDIORING.
Dupa aprobarea si adoptarea de catre A.Ch.R. al prezentului regulament el va deveni obligatoriu pentru toti
practicantii de Mondioring din Romania.
Cu stima,
Adrian Nicolaita
Presedinte ACMR

Proiect

Regulament Atestare comisar Mondioring
Comisarul Mondioring este persoana care il ajuta si asista pe arbitrul Mondioring in timpul examenului.
El este cel care intampina conductorul cainelui la intrarea pe teren, primeste de la acesta lesa si zgarda
cainelui si il invita sa il urmeze pentru a il prezenta arbitrului.
Condunctorul cainelui trebuie sa se subordoneze comisarului de ring care il va conduce pe toata perioada
examenului.
Comisarul Mondioring este cel care il conduce pe conductorul cainelui si ii indica acestuia locul unde
trebuie sa pregateasca cainele pentru exercitii si linia unde trebuie sa posteze cainele pentru inceperea
exercitiului in baza instructiunilor primite in prealabil de la arbitru.
Comisarul Mondioring este de asemenea persoana responsabila de respectarea ordinii exercitiilor, asa cum
a fost stabilita de catre arbitru inaintea inceperii examinarii si cum a fost prezentata la demonstratia
“Cainelui in alb.”
Comisarul Mondioring ofera concurentului aportul la proba de aport si il primeste de la acesta la sfarsitul
exercitiului.
El supravegheaza concurentul in timpul executarii exercitiilor precum si in perioada dintre exercitii pentru
ca acesta sa respecte intocmai regulamentul FCI/Mondioring si informeaza deindata arbitrul despre orice
observatie pe care o are cu privire la conduita concurentului: semene sau comenzi suplimentare,
influentarea cainelui prin orice activitate sau atitudine care contravine regulamentelor Mondioring.
Trebuie sa fie un bun cunoscator al Regulamentului FCI/Mondioring pentru toate categoriile(1,2,3)
Conditii pentru obtinerea licentei:
- varsta minima 18 ani
- trebuie sa aiba experienta ca practicant al sportului canin Mondioring, fiind astfel familiarizat cu terenul si
cu activitatile care se desfasoara cu ocazia examenului- in acest sens va depune o declaratie pe propria
raspundere din care sa rezulte de cat timp practica sportul canin Mondioring
- recomandare de la scoala sau clubul dresaj canin unde acesta a practicat Mondioring
- diplome sau certificate din care sa rezulte participarea la stagii Mondioring
- sa fie membru al Asociatiei Clubul Mondioring sau al altei asociatii sau club membru A.Ch.R.
- sa achite taxa de examinare si atestare
Prezentul regulament, componenta comisiei de examinare, precum si data si locul desfaurarii examenului
vor fi comunicate AChR si vor fi facute publice pe pagina web si Facebook a ACMR cu minim 30 zile
inaintea datei stabilite pentru examinare pentru a asigura transparenta si buna informare a celor interesati.

EXAMINAREA:
-Test tip grila de cunoastere a Regulamentului FCI/Mondioring: 20 intrebari cu cate 3 variante de raspuns.
Candidatul trebuie sa raspunda corect la minim 18 dintre intrebari.
Testul va fi pregatit de catre organizatorul examenului si prezentat comisiei de examinare pentru validare
* Candidatul care nu trece de proba scrisa va fi considerat eliminat datorita necunoasterii satisfacatoare a
Regulamentului FCI/Mondioring
Examen oral: candidatul trebuie sa se prezinte in fata comisiei si sa raspunda intrebarilor acesteia de
natura a convinge comisia ca poseda cunostiintele si aptitudinile necesare pentru a deveni comisar
Mondioring, fiind capabil sa ajute si sa asiste arbitrul Mondioring in desfaurarea examenului Mondioring.
* Candidatul care nu intruneste doua dintre cele trei voturi ale membrilor comisiei va fi considerat eliminat
datorita necunoasterii satisfacatoare a Regulamentului FCI/Mondioring
Proba practica: Candidatul va trebui sa demonstreze in teren modul cum ajuta si asista un arbitru in
desfasurarea examenului Mondioring .
Vor fi prezenti:
- Un conductor caine cu un caine pregatit pentru examen (cat.1,2,3) si un atentator mondioring care vor
fi invitati de catre organizator pentru a participa la acest examen de atestare.
- Arbitru: Nu este nevoie pentru aceasta examinare care in fapt nu este un examen oficial Mondioring sa
se solicite prezenta unui arbitru Mondioring, doar in cazul in care la invitatia organizatorului un arbitru
Mondioring doreste sa sprijine clubul in aceasta activitate.
- Terenul pe care se va desfasura proba practica trebuie aranjat de catre organizator pentru a corespunde
conditiilor de desfasurare a unui examen Mondioring.
Daca in urma examinarii membrii comisiei considera ca participantul la examenul de atestare poseda
cunostiintele teoretice si practice pentru a putea participa ca si comisar intr-un examen Mondioring
candidatul este considerat PROMOVAT si primeste un atestat emis de ACMR si validat de catre AChR.
* Daca in urma examinarii candidatul nu a reusit sa convinga membrii comisiei ca poseda cunostiintele
teoretice si practice necesare pentru ca sa fie atestat comisar Mondioring, el va fi declarat RESPINS si va
avea dreptul sa se prezinte la urmatorul examen de atestare comisar Mondioring achitand jumatate din taxa
stabilita pentru examinare.
Proces verbal
Dupa fiecare examen de atestare se va incheia un proces verbal de catre organizatorul
evenimentului, care va contine urmatoarele informatii:
- Data si locul desfasurarii examenului
- Componenta Comisiei de examinare
- Numarul candidatilor/ participanti la examen
- Numarul persoanelor declarate Promovat in urma examenului
- Lista nominala cu persoanele care au promovat examenul
Procesul verbal va fi semnat de catre organizatorul examenului si de catre membrii Comisiei
de examinare
Procesul verbal intocmit de catre Organizator va fi trimis impreuna cu diplomele de atestare catre A.Ch.R.
pentru validare.

Persoanele care vor deveni Comisar Mondioring atestat de catre ACMR si validat de catre AChR vor fi
trecute pe pagina web oficiala a ACMR si AChR si vor putea sa fie solicitate de catre orice oganizator de
examen Mondioring pentru a participa in calitatea pentru care au fost atestate la examene Mondioring
Toate activitatile de examinare si atestare se vor desfasura cu respectarea regulamentelor FCI si A.Ch.R.
referitoare la aceasta activitate.
Prezentul regulament, componenta comisiei de examinare, precum si data si locul desfaurarii examenului
vor fi facute publice pe pagina web si Facebook a ACMR cu minim 30 zile inaintea datei stabilite pentru
examinare pentru a asigura transparenta si buna informare a celor interesati.
Atestatul de Comisar Mondioring va fi recunoscut ca fiind un act oficial doar dupa validarea
acestuia de catre A.Ch.R.

Adrian Nicolaita
Presedinte ACMR

