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REGULAMENTUL PROBELOR DE LUCRU PENTRU RETRIEVERI 
 

I. Dispoziţii generale 

Art.1 România Retriever Club organizează, cu aprobarea A.Ch.R. , Examene de lucru cu 
acordarea titlurilor C.A.C.I.T. (Certificat d'Aptitudes au Championnat de Travail), în conformitate 
cu reglementările F.C.I. şi A.Ch.R. 

Art.2 Scopul 

Retriver-ul este ajutorul indispensabil al vânătorului după focul de armă. Scopul acestor probe este 
de a selecţiona cele mai bune exemplare pentru căutarea vânatului împuşcat, cu un bun 
temperament, cu nas bun şi iniţiativă. Nu deterioreaza vânatul (morsecare). 
Dresajul (handling) trebuie considerat ca un complement indispensabil al acestor calităţi, făcând ca 
acest caine să fie calm în stand, docil la îndeplinirea ordinelor şi eventualelor îndrumări pe care 
conducătorul său este câteodată chemat să i le dea dacă nu a văzut locul unde a cazut vânatul. 

Promovarea Examenului de lucru este necesara pentru obtinerea titlului de Campion Romania, titlu 
acordat de catre A.Ch.R.  

II. Condiţii de participare  

Art.3 La Examenul de lucru pot fi înscrişi retrieveri, care posedă certificat de origine (pedigree) 
recunoscut de F.C.I. şi care, la data expoziţiei, au împlinit vârsta de cel puţin 12 luni.  

Art. 4 În spaţiul destinat desfăşurării probelor pot intra doar câinii înscrişi la Examenul de lucru, 
obligatoriu purtaţi în lesă. De orice pagubă provocată de câine este răspunzător proprietarul 
acestuia. La intrarea în acest spatiu, câinele va trece prin filtrul sanitar veterinar. La Examenul de 
lucru nu vor putea participa câinii cu afecţiuni evidente, femelele în gestaţie avansată (peste 40 de 
zile) sau femele în călduri. 

III. Organizarea Examenului de Lucru  

Art. 5 Acest examen se va desfăşura cel puţin o dată pe an. Terenul ales trebuie să fie 
corespunzător probelor ce se vor desfăşura. Organizatorii vor lua, de comun acord cu proprietarii 
terenurilor de vânătoare, măsurile necesare reuşitei acestor probe. Ei veghează la aplicarea 
prezentului regulament. Armele oficiale vor fi desemnate de către comitetul de organizare sau de 
către gazda de vânătoare. Examenul se va organiza doar in sezonul de vanatorare conform AGVPS. 

Rezultatele Examenului de lucru vor fi trimise de către România Retriever Club la AchR. 
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Conform deciziei FCI se va acorda CACIT doar în probele cu vânat viu, concursurile cu atribuire 
CACIT vor avea loc doar în zilele ce au caracter de vânătoare practică, organizate în funcţie de 
aceste probe, cu vânat natural, împuşcat în prezenţa câinelui, sau dupa caz, cu vanat artificial. 

Art. 6 Arbitrajul va fi efectuat de către arbitrii numiţi de România Retriever Club , dintre 
arbitrii F.C.I. cu competenţă şi experienţă pentru Proba de lucru la rasele de retriever. Arbitrii vor 
avea la dispoziţie un asistent de ring.  

Art. 7 Organizarea cuprinde 3 secţiuni:  
•  Prezentarea câinilor, tragerea la sorţi a ordinii de intrare în examen, discuţii asupra probelor;  
•  Desfăşurarea probelor;  
•  Calcularea punctajelor, acordarea calificativelor, decernarea premiilor .  

IV. Prezentarea câinilor, tragerea la sorţi a ordinii de intrare în examen, discuţii asupra probelor  

Art. 8 In funcţie de numărul de câini înscrişi, vor fi amenajate una sau mai multe piste necesare 
desfăşurării probelor 

Art. 9 Documentele fiecărui câine vor fi prezentate secretarilor de ring pentru verificare 
(tatuaj/microcip, vârstă etc.) 

Art. 10 Tragerea la sorţi a ordinii de intrare va fi efectuată de câtre arbitru împreună cu 
conducatorii câinilor înscrişi in examen şi va fi consemnată pe foile de arbitraj. După tragerea la 
sorţi, arbitrul are obligaţia sa prezinte conducatorilor probele ce urmeaza a fi susţinute.  

Art. 11 CAINII NU POT FI TINUTI IN LESA în timpul arbitrării lor, proprietarul sau conducătorul nu 
poate avea în mână nici un mijloc coercitiv. Câinii nu pot avea nici un colier coercitiv în timpul 
concursului şi nici un fel de colier atunci când sunt sub autoritatea arbitrilor. Nici o corecţie 
corporală nu poate fi administrată în timpul concursului sub sancţiunea excluderii. 
  

V. Desfăşurarea probelor 

A. PROBA FOCULUI DE ARMĂ, DISCIPLINĂ, MUNCA ÎN STAND 

Se vor arbitra în grupe de minimum 3 maximum 6 câini – in functie de teren. Conducatorii, la o distanţă de aprox.10 m 
vor fi aliniaţi la stand împreună cu arbitrii şi un puşcaş.  

La inceperea probei arbitrul transmite comanda conducatorilor, iar acestia la randul lor cainilor, culcat sau şezi. Câinii 

rămân pe poziţie iar conducatorii inainteaza 10-20 m. Puşcaşul trage câteva focuri de armă, iar conducatorii se întorc 
la câini. 

Câinele care-si părăseşte standul, dar la atenţionare se opreşte, pierde un punct, iar la a doua atenţionare este 
descalificat. 
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Proba continua prin tragerea unui foc de arma si aruncarea vanatului la minim 20 m. 

La indicatiile arbitrului unul dintre câini va aporta vânatul. La fel se procedeaza cu fiecare concurent. 

Fiecarui câine se acordă două şanse de aport. In cazul unui refuz de aport vânatul este recuperat de un ajutor, iar 
dupa un nou foc de armă câinele este retrimis la lucru. 

Dacă un câine părăseşte standul fără comandă dar conductorul îl poate rechema înainte de a parcurge o distanta mai 

mare 4-5 m, acesta pierde jumătate din punctaj, putand totusi continua examenul. Dacă şi a doua oară face aceeaşi 
greşeală - sau este un câine necontrolabil -, primeşte 0 puncte chiar dacă a aportat vânatul. 

 

Cerintele probei sunt: memorarea locului de cadere a vânatului, pornirea cu elan în direcţia vânatului, aportarea cu 

uşurinţă, aducerea trofeului nemorsecat conducătorului. 

Conducătorul, de la locul pornirii, poate dirija câinele prin semne sau fluier. 

Căutarea vânatului la distanţă foarte mare, pe o durată lungă, atrage după sine scăderea punctajului. Prima greseala 

reduce punctajul la jumatate, iar a doua atrage dupa sine eliminarea din concurs. 

Frica manifestata in momentul tragerii cu arma de foc este eliminatorie.  

Se arbitrează munca câinelui la picior, disciplina, colaborarea câinelui cu conducatorul, controlul câinelui, 

comportamentul la focul de armă, atenţia, dorinţa de lucru. 

 
B. Munca în câmp 

Vânatul poate fi: fazan, raţă, iepure sau alte animale mici. Pista se traseaza cu sânge pe un câmp 
deschis şi va avea minim un unghi,  pe o distanta de aprox. 200 de paşi. Modul de trasare 
(picătură cu picătură sau cu buretele) va fi indicat în formularele de înscriere. Se poate folosi sânge 
proaspăt de animal sălbatic cu păr, sau un sânge similar preparat, amestecat doar cu 
anticoagulant. Persoanele care pregătesc pista de urmă de sânge nu pot prezenta câini în această 
probă. 

La ordinul de pornire câinele poate fi condus aprox. 10m. 

Se cere amusinarea pe urma si neabaterea de la aceasta. Vânatul găsit va fi aportat imediat conducatorului, predat 
corect în mână fără a fi morsecat. 

Se arbitrează depistarea urmei, căutarea şi abilitatea câinelui, siguranţa mersului  pe urmă, găsirea vânatului, 

aportarea la conducator, perseverenţa,  atitudinea generală. 

Un câine poate pierde urma de maxim două ori. In acest caz, e necesar ca arbitrul să-i lase 
posibilitatea de a se corecta singur. 

Munca în apă profundă 
vănatul,  însoţit de focul de armă se arunca de la mal, la minim 20 m. Câinele poate porni numai la 
comanda arbitrului. 



ROMÂNIA RETRIEVER CLUB 
Mediaş, str. Ioan Raţiu, nr. 3, cod 551061; e-mail: contact@retrieverclub.ro; www.retrieverclub.ro 

Tel.: 0745 127 514; Fax: +40 369 811 593 

   Cod fiscal: 18869651 

Cont deschis la Banca Transilvania Sibiu – Medias: RO52 BTRL 0330 1205 A576 54XX 

 

 

 

4 

 
Pornirea cainelui dupa vanat trebuie sa fie in forta, în linie dreaptă, acesta fiind obligat sa retina 
locul de cadere si sa-l aporteze in cel mai scurt timp. 
Câinele poate fi încurajat şi dirijat de la locul de pornire dar se penalizeaza cu un punct. 

Se arbitrează rapiditatea ,aportul, memoria, viteza.  

 
Art. 12.  

GRESELI IMPORTANTE 
  
- aport neglijent: sfasierea, scaparea si pierderea vanatului pe traseu. 
- aşteptarea inutilă a ordinelor conducatorului 
- conduită agresivă 
- controlul slab al câinelui şi/sau deranjul inutil al terenului 
- eye-wipe - Definiţia eye-wipe: o ocazie neutilizată de găsire şi aport a vânatului care este găsit 
apoi de un alt câine, trimis în aceleaşi condiţii sau care este adus de către arbitrii sau la ordinul lor. 
 - first dog down - Definiţia first dog down: o ocazie neutilizată de găsire şi aport al vânatului 
rănit (sau presupus a fi aşa) care poate fi recuperat. Câinele trebuie să fi marcat vânatul pe care 
este imediat trimis să îl aporteze. Vânatul nu este găsit nici de către câinele desemnat, nici de un 
alt câine, nici adus de arbitrii sau la ordinul acestora. 
- neliniştit în post si nerăbdător 
- marking prost şi/sau reţinerea greşită a punctelor de cădere 
- muncă slabă şi/sau lipsă de iniţiativă. 
 
GREŞELI ELIMINATORII 
  
- schimbatul vânatului 
- contactul fizic cu câinele 
- comportament agresiv 
- morsecare 
- repetarea unei greseli majore 
- scheunat sau lătrat excesiv 
- frica la focul de armă 
- părăsirea postului 
- scăpatul cainelui din mână, urmărirea vânatului sau continuarea vânătorii cu un vânat în gură  
- primirea a 2 „eye-wipe” 
- refuzul de a intra în apă 
- refuzul de a aporta vânatul găsit 

 

VI. Calcularea punctajelor, acordarea calificativelor, decernarea premiilor 
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Art. 13 

După încheierea tuturor probelor, arbitrii vor calcula punctajele obţinute de câinii participanţi şi vor 
face clasamentul. Clasamentul se va întocmi pe sexe, arbitrii putând să acorde următoarele:  

a) calificative (punctaj maxim : 300 puncte): 

 Excelent - intre 240 - 300 puncte; 

 Foarte Bun - intre 180 - 239 puncte; 

 Bun  - intre 120 - 179 puncte; 

 Satisfacator - intre  60 - 119 puncte; 

 Nesatisfacator - intre    0 -  59 puncte. 

b) titluri:  
•  CACIT - se poate acorda câinelui care obţinut calificativul “Excelent”, pe sexe şi are cel mai 
mare punctaj;  
•  Rez. CACIT – se poate acorda câinelui clasificat imediat sub cel care a obţinut cel mai mare 
punctaj (pe sexe). 

Art. 19 Se consideră Examenul de lucru trecut doar dacă un câine obţine minim 120 puncte.  

VII. Comisia de contestaţii 

Art. 23 Deciziile arbitrului cu privire la arbitrajul câinelui nu pot fi contestate. 

Art. 24 Contestaţiile pot fi făcute doar pentru vicii de formă (de ex. înscrierea greşită într-o 
clasă). Contestaţia se poate depune în maxim două ore de la efectuarea arbitrajului. Taxa de 
contestaţie este egală cu taxa de înscriere din ziua expoziţiei. Comisia de contestaţii trebuie să 
rezolve contestaţia depusă în maxim o oră de la depunere. Comisia poate decide restituirea taxei 
de contestaţie. 

Art. 25 Comisia de contestaţii se compune din trei persoane: delegatul A.Ch.R., delegatul C.A. şi 
cel al organizatorilor. 

Art. 26 Arbitrii care oficiază în ziua expoziţiei nu pot face parte din comisia de contestaţii. 

Art. 27 Hotărârile comisiei sunt definitive. 

VIII. Dispoziţii finale şi tranzitorii 

Art.28 Câinii înscrişi la Examenul de lucru trebuie ţinuţi numai în lesă cu exceptia perioadei in 
care sunt arbitrati. Aceştia trebuie să aibă zgardă fixă de piele sau ham şi lesă de minimum 3 
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metri. Este interzisă eliberarea câinilor din lesă/zgardă pe perioada desfăşurării Examenului de 
lucru. 

Art. 29 Prezentul regulament se poate modifica sau completa numai de către Adunarea 
Generala. 

 


