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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 : REGULAMENT SELECTIE ECHIPA NATIONALA
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 pentru Selectia echipei nationale
Mondioring

1.) Principii de baza
Echipa nationala Mondioring este echipa care reprezinta AChR si Romania la
Campionatul Mondial FMBB/Mondioring si Cupa Mondială Mondioring/FCI
Trebuie sa avem in vedere faptul ca Mondioringul este o disciplina sportiva internationala
si ca echipa noastra nationala va concura in prezenta altor tari.
Pentru aceasta trebuie selectionata o echipa nationala care sa fie reprezentativa pentru
sportul canin Mondioring in Romania si care sa lase o impresie buna in competitiile
internationale.
Echipa formata din conductor și câine se califică impreuna pentru Campionatul Mondial
FMBB/Mondioring sau Cupa Mondială Mondioring/FCI
Conductorul trebuie să aibă domiciliul legal în Romania si impreuna cu câinele trebuie
să faca parte dintr-un club sau asociatie membra a AChR
Câinele trebuie să posede unu carnet de performanta emis de AChR care sa cuprinda
evidenta examenelor promovate aferente categoriei Mondioring la care doreste sa
participle
Doar un singur caine poate fi prezentat de un conductor la o categorie pentru a participa
la examenul de selectie a echipei nationale.
*Un conductor poate prezenta doi cainii, la categorii diferite

2.) Organizarea examenului:
Alegerea locatiei unde se va tine examenul de selectie a echipei nationale se va face de
catre ACMR avand in vedere solicitarile de organizare care vor fi prezentate de catre
membrii ACMR.
Organizatorul care va fi numit de catre ACMR se va ocupa de buna organizare si
desfasurare a selectiei echipei nationale, sub supravegherea reprezentantului ACMR
(unul dintre membrii Cosiliului director ACMR)
dupa validarea de catre AChR vor face parte din programul examenelor de munca pe
anul respectiv.
ACMR se va ocupa de inaintarea catre AChR a propunerii datelor exacte pentru cele
patru zile de examen care vor conta pentru selectia echipei nationale, care dupa validarea
de catre AChR vor face parte din programul examenelor de munca pe anul respectiv.
Pentru selectionarea membrilor echipei nationale pentru Campionatul Mondial
FMBB/Mondioring si Cupa Mondiala Mondioring/FCI examenele de selectie vor fi
programate de asa natura incat selectia sa fie facuta cu cel putin 10 zile inaintea datei
limita de inscriere in competitiile mondiale.
Avand in vedere ca cele doua selectii se vor face in doua examene (de cate doua zile
fiecare) la intervale de timp de cateva luni intre ele nu este permis ca ele sa fie arbitrate
de acelas arbitru si cu participarea acelorasi atentatori la ambele selectii.
3.) Reguli privind Selectia echipei nationale
Pentru Campionatul Mondial FMBB/Mondioring se vor considera ca examene de
selectie cele doua zile de examene premergatoare Campionatului Mondial FMBB/
Mondioring
Pentru Cupa Mondiala Mondioring/FCI se considera necesara participarea la cele
doua examene din primavara( premergatoare FMBB ) si la cele doua examene
programate inaintea Cupei Mondiale Mondioring /FCI, calcularea punctelor se va face
tinand cont de participarea la aceste patru examene.
Modul de selectie realizat astfel va asigura buna calitate a pregatirii participantilor,
continuitatea calitatii, precum si o selectie clara pe baza rezultatelor obtinute
Numărul de participanți pentru echipa nationala este decis în primul rând de normele
organizatorului Campionatului Mondial FMBB/Mondioring si al Cupei Mondiale și apoi
de ACMR in functie de rezultatele obtinute de participantii la examenele de selectie.
Participarea la selectie este deschisă tuturor practicantilor sportului canin Mondioring,
membrii ai unui club sau asociatii membre AChR.

Participantii care doresc sa fie selectati pentru echipa nationala trebuie sa participe la
examene la aceeasi categorie pentru a acumula un punctaj cat mai mare.
* Exceptie fac cainii care promoveaza Mr cat3 pana cand numarul acestora va depasi 8
concurenti, cand si acestia vor trebuie sa se supuna acelorasi reguli de selectie ca si MR1
si MR2.
Pentru a putea fi selectionat, un concurent trebuie sa promoveze cel putin un examen la
categoria la care se inscrie pentru selectie ( participarea la toate patru examenele de
selectie fara a promova nici un examen NU include concurentul in lista persoanelor care
pot fi selectionate)
4.) Calcularea punctelor:
-Pentru Campionatul Mondial FMBB/Mondioring: se aduna punctele obtinute in cele
doua examene premergatoare competiei FMBB si vor fi selectati concurentii de la fiecare
categorie in functie de punctajele cele mai bune.
Cele 8 locuri in echipa se vor ocupa dupa cum urmeaza:
- concurentii la cat.3,
- locurile ramase se vor ocupa de concurentii la cat.2 (in ordinea punctajului
obtinut),
- locurile ramase se vor ocupa de concurentii la cat.1(in ordinea punctajului
obtinut),
Pentru Cupa Mondiala Mondioring/FCI: Pana la depasirea numarului de 8 concurenti
la MR.cat3 toti cei care au promovat acest examen au dreptul sa-si exprime dorinta de a
face parte din echipa nationala. Aceasta optiune trebuie exprimata inaintea examenului de
selectie a membrilor echipei nationale iar participarea acestora la examenul respectiv
(desi este simbolica) este obligatorie.
* Exceptie vor face cazurile medicale care nu permit cainelui participarea la examen, dar
inainte de data comunicarii listei cu membrii echipei catre AChR, proprietarul cainelui
care a fost bolnav trebuie sa prezinte o adeverinta medicala din care sa rezulte starea de
sanatate a cainelui.
Dupa ce numarul cainilor care au promovat examenul MR.cat3 va depasi numarul de 8
caini, selectia se va face in functie de punctajul obtinut in examenele de selectii.
Cele 8 locuri in echipa se vor ocupa dupa cum urmeaza:
- concurentii la cat.3,
- cel mai bun rezultat obtinut la MR cat.2 in urma calculului rezultatelor obtinute in
cele 4 examene de selectie
- cel mai bun rezultat obtinut la MR cat.1 in urma calculului rezultatelor obtinute in
cele 4 examene de selectie

5.) Team leaderul echipei nationale

Team leaderul echipei nationale va fi numit de catre ACMR.
Acesta trebuie sa fie o persoana cu experienta in sportul canin Mondioring, buna
cunoscatoare a regulamentelor Mondioring, cunoscatoare a limbilor straine de circulatie
care sa-i permita sa poarte discutii cu organizatorii competitiei sau cu arbitrii pentru a
lamuri toate aspectele necesare pentru ca membrii echipei nationale sa beneficieze de
toate informatiile solicitate.
Team leaderul echipei nationale, cu sprijinul ACMR va organiza un antrenament al
echipei nationale, inaintea plecarii acesteia la competitie. Prezenta membrilor echipei
nationale la acest antrenament este obligatorie.
Locatia antrenamentului va fi decisa de catre ACMR in functie de posibilitatile existente.
Team leaderul se va ocupa (direct sau prin decizii organizatorice) de inscrierea membrilor
echipei nationale pe listele Campionatului Mondial FMBB/Mondioring si ale Cupei
Mondiale Mondioring/FCI
Echipa nationala va trebuie sa respecte instructiunile team leaderului referitoare la toate
activitatile menite sa fie reprezentative pentru imaginea AChR si a Romaniei.
6.) Echipamentul echipei nationale
O persoana numita de catre ACMR se va ocupa de achizitionarea echipamentului echipei
nationale, fiind abilitata sa colecteze sume de bani din donatii, sa identifice sponsori si sa
contacteze persoane fizice sau juridice interesate in a sprijini echipa nationala
Mondioring.
Echipamentul cu insemnele sponsorului se va purta obligatoriu de catre membrii echipei
la ceremoniile de deschidere si inchidere ale competitiei precum si in timpul participarii
la competitie sau cu orice alta ocazie cand trebuie sa reprezinte AChR si Romania.
Este obligatorie participarea membrilor echipei nationale la ceremonia de deschidere si la
ceremonia de inchidere a competitiei.
Steagul national va fi pus la dispozitie de catre ACMR si va fi purtat de catre unul din
membrii echipei la toate ocaziile festive.
ACMR va participa financiar, in functie de posibilitatile existente, in proportii egale
pentru fiecare membru al echipei ( inclusiv Team Leaderul) la transportul, cazarea si
echipamentul echipei nationale.
Nerespectarea acestui regulament va duce la aplicarea de sanctiuni disciplinare care pot
duce pana la eliminarea persoanei in culpa de la o urmatoare selectie in echipa nationala.
Echipa nationala Mondioring constituita in urma examenului de selectie in baza
prezentului regulament aprobat de AChR va fi adusa la cunostiinta AChR, publicata pe
pagina FB si pe pagina web a Clubului Mondioring pentru informarea persoanelor
interesate.
7.) Indicații pentru organizarea examenelor de selectie pentru echipa nationala
Mondioring

Trebuie sa avem in vedere faptul ca Mondioringul este o disciplina sportiva internationala
si ca echipa noastra nationala va concura in prezenta altor tari.
Pentru aceasta trebuie selectionata o echipa nationala care sa fie reprezentativa pentru
sportul canin Mondioring in Romania si care sa lase o impresie buna in competitiile
internationale.
Avand in vedere ca ACMR doreste o concurenta corecta, evitarea favoritismului rezultat
din cunoasterea de catre unii participanti a terenului, a tematicii examenului, a obiectelor
de aport sau a obiectului folosit la Mr3 la paza de obiect si urmareste un sistem de
departajare a concurentilor foarte clar si transparent, urmatoarele instructiuni pentru
organizarea examenelor de selectie ale echipei nationale Mondioring vor fi respectate de
catre toti organizatorii:
a.) Tematica examenului va fi anuntata cu 30 zile inainte de examen
*Fotografii ale terenului si obiectelor de baza ale tematicii vor fi fotografiate si
publicate pe pagina FB a clubului Mondioring. Ex: barca, manechine, masina de tuns
iarba, animale impaiate, etc.
b.) Vor fi alese 4 obiecte de aport care vor fi prezentate arbitrului pentru a alege
obiectul care va fi folosit.
*Se vor efectua fotografii ale celor patru obiecte de aport care vor fi postate pe pagina
FB a clubului Mondioring.
c.) Vor fi alese patru obiecte pentru Paza de obiect la Mr.cat.3 dintre care arbitrul va
alege obiectul care va fi folosit
* Se vor efectua fotografii ale celor patru obiecte si vor fi postate pe pagina FB a
clubului Mondioring
Consideram ca prin aceste masuri se asigura o concurenta egala pentru toti participantii la
examenele de selectie ale echipei nationale Mondioring nemaifiind in discutie avantajul
organizatorului.

Adrian Nicolaita
Presedinte ACMR

