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1 ianuarie 2008 
 
Pentru a da posibilitatea organizaŃiilor Ńărilor membre FCI precum şi partenerilor aflaŃi 
sub contract să adapteze propriile regulamente naŃionale, s-a stabilit o perioadă de 
tranziŃie de doi ani (termen limită, 31 decembrie 2009).  
 

Notă: Termenii ce fac referire la persoane fizice sunt aplicabili pentru ambele sexe şi 
pentru orice număr 
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Prezentul regulament completează Regulamentul General al FCI şi se referă doar la 
expoziŃiile la care se poate acorda "Certificat d'Aptitude au Championnat International de 
Beauté de la FCI" ("Certificat de Aptitudine pentru Campionatul InternaŃional de FrumuseŃe"- 
CACIB). 

FCI va percepe taxe pentru aceste manifestări, valoarea acestora fiind stabilită de Adunarea 
Generală FCI. Taxele sunt plătibile din momentul recepŃionării catalogului şi listelor de 
rezultate CACIB/RCACIB şi se aplică pentru fiecare câine înscris în catalog.  Aceste taxe vor 
fi plătite chiar dacă nu s-a acordat nici un titlu. 

1 GENERALITĂłI 

Membri federali sau asociaŃi ai FCI trebuie să organizeze cel puŃin 1 (o) expoziŃie CACIB pe 
an.  

Membri au sarcina exclusivă să stabilească expoziŃiile în care se acordă titlul CACIB. 

Secretariatul General FCI elaborează şi publică calendarul expoziŃiilor CACIB. 

ExpoziŃiile pentru care FCI autorizează acordarea titlului CACIB vor purta obligatoriu numele 
următor: "ExpoziŃie Canină InternaŃională cu atribuirea titlului CACIB de către FCI" 

Sigla FCI precum şi denumirea „Fédération Cynologique Internationale (FCI)” trebuie să 
apară obligatoriu pe catalogul expoziŃiilor CACIB.   

2 CERERI                                                                                                              

Cererile pentru primirea autorizaŃiei de organizare a ExpoziŃiilor Chinologice InternaŃionale 
CACIB trebuie trimise Secretariatului General FCI nu mai târziu de 12 luni înainte de data 
desfăşurării expoziŃiei sau nu mai devreme de patru ani calendaristici înainte de data 
evenimentului.  

3 RESTRICłII 

În aceiaşi zi şi în acelaşi loc, se poate acorda numai un singur titlu CACIB pentru fiecare sex, 
rasă şi varietate (conform nomenclatorului raselor FCI). 

Nu se pot desfăşura expoziŃii CACIB în zilele în care au loc expoziŃii mondiale sau de 
secŃiune pe acelaşi continent. 

În caz de anulare a expoziŃiei, organizatorul va rambursa parŃial expozanŃilor taxa de 
înscriere pe care deja au plătit-o. 

FCI va autoriza organizarea mai multor expoziŃii în aceiaşi zi doar cu condiŃia ca acestea să 
se desfăşoare la cel puŃin 300 km distanŃă una faŃă de alta. În cazul în care distanŃa este mai 
mică de 300 km, este posibilă acordarea autorizaŃiei cu condiŃia ca organizatorul care a făcut 
primul cererea să-şi dea consimŃământul. În acest caz se recomandă ca locurile şi zilele de 
desfăşurare precum şi repartiŃia grupelor în conformitate cu nomenclatorul raselor FCI, să se 
facă într-o manieră adecvată.  

În expoziŃiile CACIB, dacă este posibil, o rasă trebuie arbitrată într-o singură zi, iar rasele din 
aceiaşi grupă FCI deasemenea. Cu toate acestea, dacă din motive de organizare trebuie 
procedat altfel, este posibilă repartizarea arbitrajului raselor din cadrul aceleiaşi grupe pe 
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două zile.  

Decizia cu privire la autorizarea expoziŃiilor CACIB revine Directorului Executiv al FCI. 

4 CONDIłII SPECIALE / ÎNSCRIEREA CÂINILOR 

La toate expoziŃiile, se va acorda o ATENłIE MAXIMĂ asupra bunăstării câinilor.  

Organizatorii se vor asigura că rasele prezentate să fie numai acelea pentru care FCI a 
aprobat standardele (definitiv sau provizoriu), iar exemplarele să fie înscrise în cartea de 
origine sau anexa cărŃii de origine (lista de aşteptare) a unei Ńări membră FCI  sau a unei Ńări 
care nu este membră FCI dar care are cartea de origine recunoscută de FCI, sau care încă 
nu sunt recunoscute (definitiv sau provizoriu) de FCI. În acest caz, rasele trebuie să fie 
recunoscute la nivel naŃional şi să aibă certificate de origine emise de organizaŃia lor 
naŃională care este membră FCI sau partener sub contract. Aceste rase trebuie să apară în 
catalog la o secŃiune specială (“rase nerecunoscute de FCI”). Taxa datorată FCI este valabilă 
şi pentru câinii din rasele respective. În plus, exemplarele acestor rase nu pot primi titlul 
CACIB, nu pot fi înscrise la concursurile de Best of Group şi nici nu li se acordă alte titluri 
FCI.  

Este obligatoriu ca la expoziŃiile FCI cu acordarea titlului CACIB, repartiŃia pe grupe să se 
facă în conformitate cu Nomenclatorul Raselor FCI în vigoare. Dacă nu se respectă această 
regulă, FCI îşi rezervă dreptul de a nu mai acorda pe viitor autorizaŃia de atribuire a titlurilor 
CACIB la expoziŃiile internaŃionale.  

RepartiŃia grupelor este următoarea: 

Grupa 1 Câinii ciobăneşti de turmă şi de cireadă (fără ciobăneştii elveŃieni) 
 
Grupa 2 Câini de tip Pischer şi Schnauzer – Rase molosoide – Câini elveŃieni de 

munte şi de cireadă  

Grupa 3 Terrieri 

Grupa 4 Teckeli 

Grupa 5 Câini de tip Spitz şi primitiv 

Grupa 6  Copoi şi rase înrudite 

Grupa 7 Câini de aret 

Grupa 8 Câini aportori, scotocitori şi câini de apă  

Grupa 9 Câini de agrement şi de companie 

Grupa 10 Ogari 

La toate expoziŃiile cu un număr mic de înscrieri, organizatorii pot comasa grupele pentru 
arbitrajul Best of Group. Cu toate acestea, regula nu se aplică expoziŃiilor mondiale şi de 
secŃiune. 
 
La toate expoziŃiile, în afara denumirii unei rase în limba Ńării organizatoare, programul şi 
catalogul mai trebuie să cuprindă Ńara de origine a rasei şi trebuie să fie redactate într-una 
din cele patru limbi de lucru FCI.  
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În catalog pot fi publicate numai titlurile de campion internaŃional şi naŃional deja omologate 
precum şi titlurile oficiale obŃinute în expoziŃiile mondiale şi de secŃiune FCI (Învingător 
ExpoziŃie Mondială, Învingător Junior ExpoziŃie Mondială, Învingător ExpoziŃie SecŃiune şi 
Învingător Junior ExpoziŃie de SecŃiune).  
Nu au acces în expoziŃii câinii bolnavi (bolnavi temporar sau suferinzi de o boală 
contagioasă), estropiaŃi sau atinşi de atrofie testiculară precum şi căŃelele în lactaŃie sau 
însoŃite de puii lor. În funcŃie de regulamentul expoziŃional al Ńării organizatoare, căŃelele în 
călduri pot participa la expoziŃii. Nu au acces la expoziŃiile FCI de tip CACIB câinii orbi sau 
surzi. Dacă această regulă nu se respectă iar un arbitru descoperă că un câine este surd sau 
orb, atunci acesta are dreptul de a elimina câinele respectiv.  
 
Câinii ce nu apar în catalog nu pot fi arbitraŃi decât dacă această situaŃie apare datorită unor 
erori ale comitetului de organizare (probleme de tipărire a catalogului, etc.) şi cu condiŃia ca 
formularele de înscriere să fi fost bine completate şi trimise organizatorului nu mai târziu de 
ultima dată de înscriere iar taxa de participare să apară pe extrasele de cont ale comitetului 
de organizare.  
 
Câinii cu coada sau urechile cupate vor fi acceptaŃi la expoziŃii în conformitate cu legislaŃia în 
vigoare a Ńării lor de origine şi a Ńării unde se desfăşoară expoziŃia. Arbitrajul acestor câini 
trebuie să se realizeze fără nici o discriminare şi în conformitate cu standardul de rasă 
recunoscut.  
 
Se interzice să se trateze roba, pielea sau nasul câinelui cu orice ar putea schimba aspectul 
structurii, culorii sau formei. Se interzice pregătirea câinelui în timpul expoziŃiei cu orice 
substanŃă sau echipament. Numai pieptănatul şi perierea sunt acceptate. Deasemenea, este 
interzis să se lase câinele legat la masa de toaletat o perioadă mai lungă de timp decât cea 
necesară pentru pregătire.  
 
Sunt admise în egală măsură microcipurile (standard-ISO) şi tatuajele. Dacă nu există cititor 
de microcipuri în Ńara unde se desfăşoară expoziŃia, expozantul trebuie să aducă unul cu el. 
 
Comitetul de organizare îşi rezervă dreptul de a refuza participarea la expoziŃie a oricărui 
expozant.  

5 CLASE 

Înscrierea unui câine în două clase precum şi înscrierile tardive (după data limită) nu sunt 
acceptate. În funcŃie de cutuma Ńării unde se desfăşoară expoziŃia CACIB, pot avea loc în 
aceiaşi incintă şi alte concursuri şi expoziŃii dar în afara manifestării oficiale.  

La expoziŃiile CACIB autorizate de FCI sunt recunoscute numai clasele următoare: 

a. Clase în care se poate acorda titlul CACIB: 

- Clasa intermediară  (de la 15 la 24 luni)   obligatorie 
- Clasa deschisă  (de la 15 luni)    obligatorie 
- Clasa muncă  (de la 15 luni)     obligatorie 
- Clasa campioni   (de la 15 luni)    obligatorie 

Clasa muncă 

Pentru a înscrie un câine în clasa muncă, se va anexa obligatoriu la formularul de înscriere şi 
o copie a certificatului internaŃional de muncă (model FCI) emis de asociaŃia chinologică 
naŃională din Ńara de reşedinŃă permanentă a deŃinătorului/proprietarului, cu menŃiunea că 



Regulamentul expoziŃiilor FCI şi reguli pentru expoziŃiile Mondiale şi de SecŃiune 
_____________________________________________________________  

5

acel câine a trecut proba şi detalii cu privire la proba respectivă. 

Rasele eligibile pentru clasa muncă sunt cele menŃionate în nomenclatorul raselor FCI ca 
fiind rase de lucru, luând în considerare excepŃiile acordate unor Ńări pentru unele rase.  

Clasa campioni 
 
Pentru a înscrie un câine în clasa campioni este necesar ca acesta să fi obŃinut omologarea 
unuia din următoarele titluri, nu mai târziu de data prevăzută pentru închiderea oficială a 
înscrierilor. Copia acesteia va însoŃi buletinul de înscriere.  
 

� Campion InternaŃional FCI                                                                         

• Campion NaŃional (obŃinut în baza a cel puŃin două recompese într-o Ńară 
membră FCI). 

• Pot fi acceptate titlurile Campion NaŃional din Ńările nemembre FCI. 

Se interzice transferul câinelui de la o clasă la alta odată ce catalogul a fost tipărit, cu 
excepŃia cazului în care această situaŃie apare datorită unei erori de introducere.  

 

b. Clase în care nu se poate acorda titlul CACIB: 

-Clasa baby   (până la 6 luni)  facultativ 

-Clasa pui  (de la 6 la 9 luni)  facultativ  

-Clasa juniori  (de la 9 la 18 luni)  obligatoriu 

-Clasa veterani (de la 8 ani)   obligatoriu  

Data luată în calcul pentru determinarea vârstei se consideră data la care câinele este 
prezentat.  

 

c.  Clase mixte/concursuri facultative  

Pentru participarea la aceste clase/concursuri, câinii trebuie să fi fost înscrişi individual în 
una din clasele obligatorii. 

-  Clasa/concursul perechi : se pot înscrie un mascul şi o femelă de aceiaşi rasă şi varietate 
şi care aparŃin aceluiaşi proprietar. 

-  Clasa/Concursul Grup de creştere : se pot înscrie un număr minim de trei şi maximum 
cinci exemplare din aceiaşi rasă şi varietate, fără să se Ńină seama de sex, având 
crescător aceiaşi persoană (acelaşi nume de canisă), chiar dacă nu sunt proprietatea 
acestuia.  

-  Clasa/Concursul Grup de urmaşi : se pot înscrie un mascul sau femelă împreună cu cel 
puŃin trei şi maxim cinci urmaşi (din prima generaŃie, fii/fiice). 

Este de preferat ca aceste clase/concursuri să fie arbitrate în ringurile unde se arbitrează 
rasele respective.  
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6 CALIFICATIVE ŞI CLASAMENT 

Calificativele date de arbitri trebuie să corespundă următoarelor definiŃii: 

EXCELENT poate fi acordat numai acelui câine ce se apropie foarte mult de standardul ideal 
al rasei, prezentat în condiŃie perfectă, care dă impresia unui ansamblu armonios, are un 
temperament echilibrat, este de „înaltă clasă” şi o alură strălucitoare. Superioritatea calităŃilor 
sale va permite ignorarea câtorva mici defecte dar el va trebui să posede caracteristicile 
tipice ale sexului său.  

FOARTE BUN poate fi acordat numai acelui câine care are caracteristicile tipice pentru rasa 
sa, cu proporŃii echilibrate şi în condiŃie corectă. Pot fi tolerate unele defecte uşoare, dar nu 
de natură morfologică. Acest calificativ nu poate fi acordat decât unui câine de calitate. 

BUN va fi acordat numai acelui câine care posedă caracteristicile principale ale rasei având 
defecte, cu condiŃia ca aceste defecte să nu fie ascunse.  

SATISFĂCĂTOR trebuie acordat unui câine suficient de tipic dar care nu posedă 
caracteristicile general acceptate sau care nu este în condiŃie optimă.  

DESCALIFICAT trebuie acordat unui câine ce nu corespunde tipului cerut de strandardul de 
rasă; are un comportament contrar standardului sau agresiv; prezintă o anomalie testiculară; 
prezintă lipsuri dentare sau anomalităŃi dentare; culoarea părului şi/sau roba sunt imperfecte 
sau câinele prezintă semne de albinism. Acest calificativ va fi acordat şi câinilor care nu 
posedă nici o caracteristică a rasei, punându-i astfel sănătatea în pericol. Deasemenea, se 
va acorda şi câinilor ce prezintă defecte eliminatorii, conform standardului de rasă.  
 
Câinilor ce nu li se poate acorda nici un calificativ de mai sus nu vor putea rămâne în ring şi 
vor primi următorul calificativ:  
 
NU POATE FI ARBITRAT. Acest calificativ este atribuit unui câine care nu merge, sare 
permanent pe prezentator sau încearcă să părăsească ringul, face imposibilă orice apreciere 
a mişcării sau a alurii, evită constant să fie examinat de arbitru şi nu se lasă să-i fie inspectaŃi 
dinŃii, anatomia şi structura, coada sau testiculele. Acelaşi calificativ se acordă şi câinilor la 
care arbitrul detectează urme de operaŃii sau manopere destinate ascunderii acestora.  
Acest calificativ este valabil şi dacă arbitrul are motive serioase să creadă că aceste operaŃii 
au fost practicate în vederea corectării condiŃiei originale a câinelui sau ale caracteristicilor 
sale (ex.: pleoapă, ureche sau coadă). Motivul pentru care câinele NU POATE FI ARBITRAT 
trebuie menŃionat în raport. 

Se va face clasamentul pentru patru din cei mai buni câini din fiecare clasă, cu condiŃia ca 
aceştia să fi obŃinut cel puŃin „FOARTE BUN”.  

7 TITLURI, RECOMPENSE ŞI CONCURSURILE DIN RINGUL CENTRAL 

CACIB – Certificat de Aptitudine pentru Campionatul InternaŃional de FrumuseŃe 
(Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté de la FCI) 

Pentru atribuirea titlului CACIB intră în competiŃie doar câinii ce au obŃinut calificativul 
„EXCELENT 1”.  Titlul CACIB nu poate fi decernat decât unui câine de calitate superioară. 
ObŃinerea calificativului „Excelent 1” nu implică automat şi nici obligatoriu acordarea titlului 
CACIB. 

Rezerva CACIB este decernată celui de-al doilea celui mai bun câine care a obŃinut 
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calificativul „Excelent”. Nu este obligatorie decernarea titlului REZERVĂ CACIB.  

Arbitrul atribuie titlul CACIB şi REZERVĂ CACIB numai în funcŃie de calitatea câinilor şi nu 
va Ńine cont de faptul că aceştia răspund sau nu criteriilor de vârstă sau de înscriere în cărŃile 
de origine recunoscute de FCI.  

Titlul CAC – Certificat de Aptitudine pentru Campionat - (Certificat d’Aptitude au 
Championnat) este un titlu naŃional. AsociaŃiile chinologice naŃionale vor decide pentru ce 
clase şi pentru ce câine poate fi decernat acest titlu.  Titlul CAC este necesar pentru 
dobândirea titlului de campion naŃional.  

Sarcina atribuirii tuturor calificativelor, inclusiv al titlului CACIB, revine exclusiv unui singur 
arbitru pentru fiecare sex şi pentru fiecare rasă, iar arbitrul va fi desemnat înainte de data 
expoziŃiei.  

Pentru titlul de Cel mai bun câine al Rasei (BOB), vor concura masculul şi femela care au 
obŃinut titlul CACIB, cel mai bun mascul junior şi cea mai bună femelă junior care au obŃinut 
calificativul „Excelent 1” la Clasa Juniori, cel mai bun mascul veteran şi cea mai bună femelă 
veteran care au obŃinut calificativul „Excelent 1” la clasa Veterani.  

Câinii aparŃinând raselor FCI care nu au fost recunoscute definitiv (recunoscute provizoriu), 
deşi nu sunt eligibili pentru titlul CACIB, au dreptul să concureze pentru titlul cel mai bun al 
rasei, Cel mai bun al grupei şi Cel mai bun al ExpoziŃiei. 

Concursurile din ringul central : 

Fiecare din concursurile următoare vor fi arbitrate de către un singur arbitru care va fi 
desemnat înainte de data expoziŃiei: Cel mai bun al grupei, Cel mai bun al ExpoziŃiei, Grup 
de creştere, Grup de urmaşi, Perechi, Cel mai bun veteran, Cel mai bun junior, Cel mai bun 
pui, Cel mai bun Baby şi Junior Handling. 

Pot oficia la aceste concursuri numai acei arbitri care au fost autorizaŃi în scris pentru 
aceasta de către asociaŃiile lor naŃionale. 

8 OMOLOGAREA TITLULUI CACIB 

Propunerile pentru titlul CACIB vor fi făcute de către arbitri desemnaŃi. FCI va face 
omologarea definitivă. 

FCI are sarcina să se asigure că acei câini propuşi pentru omologarea titlului CACIB 
îndeplinesc condiŃiile cerute.  

Taloanele remise concurenŃilor atestă doar faptul că acel câine a fost propus pentru titlul 
CACIB. Taloanele vor purta următoarea menŃiune: „Sub rezerva omologării de către FCI”. 

Secretariatul General FCI trebuie să se asigure că propunerile pentru titlul CACIB au fost 
făcute corect. În cel mult trei luni de la data expoziŃiei, organizatorul trebuie să trimită 
Secretariatului General FCI două copii ale catalogului precum şi listele câinilor propuşi pentru 
titlurile CACIB şi Rezervă CACIB.  

Aceste liste vor cuprinde următoarele informaŃii: 
 
Numărul de catalog, numele câinelui, cartea de origine şi numărul CărŃii de Origine, sexul, 
rasa şi varietatea, data naşterii, numele proprietarului, numele arbitrului şi clasa în care s-a 
acordat titlul CACIB. 
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Rasele vor fi menŃionate respectându-se denumirea lor din Ńara de origine, urmată de aceea 
folosită în Ńara unde se desfăşoară expoziŃia.  

Masculii şi femelele trebuie înscrişi separat. Numerotarea trebuie să înceapă de la Nr. 1 şi să 
continue fără întrerupere. În cadrul aceleiaşi rase, numerotarea nu poate fi întreruptă. 

Dacă un câine nu este menŃionat în lista de rezultate (de exemplu în urma unei omisiuni), 
talonul de propunere poate fi acceptat cu condiŃia ca niciun alt câine din aceiaşi rasă şi de 
acelaşi sex să nu figureze deja pe listă.  

9 ARBITRI 

Numai arbitrul desemnat să oficieze este abilitat să decidă asupra acordării calificativelor, 
clasamentului şi atribuirea titlului CACIB. În acest sens, arbitrul este obligat să facă acest 
lucru fără ajutor din afară şi/sau fără a fi influenŃat de cineva.  

Arbitrajul şi evaluarea raselor nu pot fi realizate decât de arbitri care au primit autorizaŃia de a 
arbitra numitele rase din partea organizaŃiei lor naŃionale. Atunci când oficiază, aceştia sunt 
obligaŃi să arbitreze strict şi exclusiv în conformitate cu standardul de rasă FCI aflat în 
vigoare în momentul expoziŃiei.  

În ceea ce priveşte arbitrajul rasei (raselor şi/sau concursurilor finale din ringul central, un 
arbitru nu poate arbitra în altă Ńară decât după ce a primit autorizarea scrisă din partea 
organizaŃiei sale naŃionale înainte de data manifestării.  

Arbitri ce provin din Ńările nemebre FCI pot oficia la expoziŃiile FCI dacă organizaŃia lor 
naŃională este legată de FCI printr-un contract sau printr-o înŃelegere. Aceşti arbitri pot oficia 
la expoziŃiile FCI cu condiŃia să fie incluşi pe lista oficială a asociaŃiei lor naŃionale.  

Se vor mai aplica şi următoarele: 

a. Atunci când sunt invitaŃi să arbitreze într-o expoziŃie FCI, arbitri din Ńările ce nu sunt 
membre FCI trebuie să completeze chestionarul standard emis de FCI. Acesta le va fi 
trimis în timp util şi va trebui semnat şi returnat pentru aprobare.  

b. OrganizaŃia naŃională care a făcut invitaŃia pentru un arbitru ce provine dintr-o Ńară 
nemembră FCI, are responsabilitatea să verifice corectitudinea informaŃiilor cuprinse în 
chestionar.  

c. ToŃi arbitri, inclusiv cei ce provin din Ńări nemembre FCI, atunci când oficiază la 
expoziŃii desfăşurate sub egida FCI, trebuie să respecte întotdeauna standardele de 
rasă FCI. Organizatorul are obligaŃia să trimită standardele FCI pentru rasele pentru 
care au fost invitaŃi să arbitreze (în timp util).  

d. Arbitri ce provin din Ńările nemembre FCI sau aceia ce provin din Ńările membre 
asociate au autorizarea să arbitreze la expoziŃiile sub egida FCI numai rasele 
recunoscute de către organizaŃia lor naŃională.  

e. Arbitri ce provin din Ńările nemembre FCI trebuie să fie bine informaŃi cu privire la 
regulamentul expoziŃiilor FCI, precum şi cu privire la alte reglementări şi aspecte 
procedurale importante. OrganizaŃia naŃională a Ńării unde are loc expoziŃia este 
obligată de a furniza anticipat aceste informaŃii.  
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10. SARCINILE COMITETULUI DE ORGANIZARE AL EXPOZIłIEI 
 

Comitetul de organizare al expoziŃiei trebuie să aibă cunoştinŃe temeinice cu privire la 
regulamentul FCI pentru arbitri de expoziŃii şi la prezentul regulament.  
Pentru orice incident ce are loc în cadrul unei expoziŃii internaŃionale FCI, FCI nu poate fi 
făcută responsabilă.  
Responsabilitatea asigurării revine organizatorului de expoziŃii.  

INVITAłII PENTRU ARBITRAJ 

a. Organizatorii expoziŃiei vor trimite o invitaŃie scrisă arbitrului. Arbitrul are obligaŃia să 
informeze organizatorul, în scris, dacă acceptă sau nu invitaŃia. Acesta este obligat să-
şi respecte angajamentele, mai puŃin în cazurile în care motive importante îl impiedică 
să facă acest lucru. 

b. Dacă un arbitru nu-şi poate respecta obligaŃiile dintr-un motiv important, organizatorul 
trebuie imediat informat prin telefon, fax, e-mail sau telegramă. Anularea trebuie 
confirmată prin scrisoare. 

c. În acelaşi fel, organizatorul trebuie să-şi menŃină invitaŃia. Anularea este acceptată 
doar pentru cazuri de forŃă majoră sau prin acord mutual cu arbitrul.  

d. Dacă organizatorul este obligat să anuleze manifestarea, acesta trebuie să ramburseze 
arbitrului eventualele sume cheltuite. Dacă un arbitru nu îşi onorează obligaŃiile, în 
afară de motivul de forŃă majoră, el este obligat să-şi asume cheltuielile deja făcute. 

e. Arbitri sunt sfătuiŃi să încheie o asigurare de călătorie (anularea zborului, accidente 
etc.) oricând aceştia sunt invitaŃi să oficieze în altă Ńară. 

f.  Dacă arbitrilor li se cere să arbitreze rase ce nu sunt recunoscute la nivel naŃional, 
atunci acestora li se permite să facă acest lucru, cu condiŃia ca aceştia să respecte 
regulamentul arbitrilor organizaŃiei naŃionale FCI şi trebuie să le parvină standardul 
rasei de la organizatorul expoziŃiei în timp util.  

g.  Două treimi din corpul de arbitri invitaŃi la o expoziŃie internaŃională FCI trebuie să fie 
autorizaŃi de către o organizaŃie membră FCI.  

h.  Arbitri de grupă FCI au dreptul să arbitreze fără să aibă o autorizare scrisă din partea 
organizaŃiei lor chinologice, toate rasele grupelor pentru care au competenŃă precum şi 
Best of Group acolo unde se aplică. Aceştia au dreptul să arbitreze concursurile de 
Best in Show cu condiŃia să aibă autorizarea organizaŃiei lor naŃionale şi a Ńării ce face 
invitaŃia şi sunt autorizaŃi ca arbitru de grupă FCI pentru cel puŃin două grupe FCI.  

i.  Arbitri internaŃionali pentru toate rasele FCI ce provin de la ON-FCI federale au dreptul 
să arbitreze fără a avea autorizarea din partea organizaŃiei lor naŃionale, orice rasă, 
orice concurs, inclusiv Best of Group şi Best in Show.  

 

REPARTIłIA RASELOR 

Arbitrul trebuie să fie bine informat şi anticipat cu privire la rasele şi numărul de câini pe care 
urmează să-i arbitreze dar şi asupra sarcinilor sale din ringul central. Organizatorul expoziŃiei 
are datoria să trimită anticipat şi în scris această informaŃie.  
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Nu trebuie să se ceară unui arbitru să arbitreze mai mult de aproximativ 20 de câini pe oră şi 
până la 80 de câini pe zi dacă organizaŃia naŃională solicită o descriere pentru fiecare câine. 
Arbitrul nu ar trebui să arbitreze mai mult de 150 de câini pe zi dacă nu i se cere arbitraj 
descriptiv. În urma acordului dintre arbitru şi organizaŃia naŃională, 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 
consecinŃă iar în acord se va specifica că este gata să arbitreze respectivul număr de câini.  

DREPTURILE ARBITRILOR 
 
Drepturile arbitrilor ce se deplasează la expoziŃii internaŃionale FCI în afara propriei Ńări de 
reşedinŃă sunt următoarele:  
 

a. Organizatorii expoziŃiei sau clubul care a invitat arbitrul, vor trebui să-l ia în grijă, 
conform termenilor unui acord prealabil, din momentul sosirii acestuia în Ńară şi până 
la plecarea sa. Aceasta înseamnă în mod normal din ziua premergătoare expoziŃiei şi 
până în ziua imediat următoare. 

 
b. Toate cheltuielile de călătorie vor include: distanŃa reală parcursă (nivelul de 

decontare este stabilit de către Comitetul General FCI la un minim de 0.35 €/km), 
parcare, tren, autobuz, taxi, avion (preŃ rezonabil pentru bilet “economy class” ce 
include şi asigurare pentru anularea zborului – dacă este posibil – şi o opŃiune pentru 
schimbare), mesele pe timpul călătoriei către expoziŃie. Acestea vor fi decontate la 
sosire sau conform acordului dintre arbitru şi organizator. 

 
c. Unui arbitru trebuie să i se asigure o cazare rezonabilă, ce va cuprinde şi noaptea de 

dinainte şi după expoziŃie, conform aranjamentelor de călătorie ale arbitrului.  
Pentru arbitrajul la expoziŃiile internaŃionale, mondiale sau de secŃiune, un arbitru 
poate avea dreptul, în plus faŃă de costurile menŃionate mai sus şi pentru a-şi acoperi 
micile cheltuieli, la o “diurnă” în valoare de 35 de euro (ce acoperă toate cheltuielile 
de asigurare) pentru fiecare zi de arbitraj precum şi pentru fiecare zi de călătorie. 

 
d.  Arbitrii au dreptul să încheie acorduri particulare cu organizatorii de expoziŃie, acestea 

putând diferi faŃă de cele menŃionate mai sus. În cazul în care nu s-au stabilit astfel 
de acorduri se vor aplica prevederile prezentului regulament. 

 
e.  Se recomandă ca aranjamentele financiare să fie stabilite în avans sub forma unui 

contract sau unui acord scris între arbitru şi organizatorul de expoziŃie iar acesta 
trebuie onorat de ambele părŃi. 

 

RESTRICłII ÎN GĂZDUIREA ARBITRILOR 

a. Un arbitru nu poate călători la o expoziŃie unde urmează să arbitreze împreună cu 
persoane ale căror câini urmează a fi arbitraŃi de către acesta şi sub nici o formă nu 
trebuie să socializeze cu expozanŃii sau să fie găzduit de aceştia înainte de expoziŃia 
unde va arbitra câinii acestora. 

b. Organizatorii nu pot să încredinŃeze arbitrul unei persoane care îşi va expune câinii 
într-o expoziŃie şi nu pot accepta cazarea arbitrului la o persoană care îşi va prezenta 
câinii la arbitrul respectiv.  
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CATALOGUL 

Un arbitru nu poate consulta catalogul înainte sau în timpul arbitrajului. În consecinŃă, 
organizatorul nu va pune la dispoziŃia arbitrului catalogul înainte de sfârşitul expoziŃiei.  

ORGANIZAREA ŞI PERSONALUL DIN RING 
 

Rasele mici trebuie să fie examinate pe o masă furnizată de către organizator.     

Arbitrul este suveran în ring. Totuşi, responsabilitatea pentru aspectele 
organizatorice revine comisarului, însă toate activităŃile din ring au loc doar cu 
consimŃământul arbitrului; 

Din punct de vedere organizatoric, un arbitru trebuie să aibă la dispoziŃie în ring un secretar 
şi/sau un comisar. Aceştia trebuie să vorbească limba aleasă de arbitru care trebuie să fie 
una din limbile de lucru FCI.  

Comisarii şi/sau secretarii de ring vor fi desemnaŃi de organizatorul expoziŃiei.  

          Una din persoanele care asistă arbitrul trebuie să aibă cunoştinŃe temeinice ale 
regulamentului de expoziŃii FCI precum şi regulamentului de expoziŃii al Ńării unde are loc 
expoziŃia.   

Un comisar trebuie să îndeplinească următoarele sarcini: 

- să invite câinii în ring pe clase; 

- să verifice absenŃele în fiecare clasă; 

- să informeze arbitrul asupra oricărei schimbări de prezentator sau înscriere 
neregulamentară; 

- să scrie raportul cerut în limba aleasă de arbitru (conform celor de mai sus); 

- să administreze documentele necesare şi să distribuie recompensele; 

- Să urmeze instrucŃiunile arbitrului. 

 

11. RESTRICłII PENTRU ARBITRI LA EXPOZIłII 

Un arbitru 

- nu are voie să fumeze în ring; 

- nu are voie consume băuturi alcoolice în ring; 

- nu are voie să utilizeze telefonul mobil în ring; 

- nu are voie să înscrie sau să prezinte un câine la o expoziŃie unde oficiază; 
 
- Partenerul, orice membru al familiei sau orice persoană care locuieşte cu arbitrul poate 

înscrie şi prezenta orice câine aparŃinând acelei rase (cu condiŃia ca acel câine să nu 
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fie fie înscris ca fiind proprietatea arbitrului) pe care arbitrul nu o arbitrează în ziua 
expoziŃiei. 

- Câinii pe care îi prezintă un arbitru în cadrul unei expoziŃii CACIB unde acesta nu 
oficiază, trebuie să provină din crescătoria sa, sau să îi aparŃină (proprietar sau co-
proprietar), sau să aparŃină unui partener, unui membru al familiei sale sau unei 
persoane care domiciliază cu acesta;  

- nu poate arbitra un câine pe care l-a deŃinut, sau a fost co-proprietar, sau l-a pregătit, 
sau l-a avut în custodie sau l-a vândut într-o perioadă de 6 luni înainte de expoziŃia la 
care oficiază. Aceiaşi regulă este valabilă şi pentru câinii deŃinuŃi de un partener, un 
membru al familiei sale sau orice altă persoană care domiciliază cu acesta. 

 
12. SESIZĂRI 
 
Decizia arbitrului cu privire la calificative, titluri şi clasamente este definitivă şi indiscutabilă.  
 
Totuşi, sesizările cu privire la organizarea expoziŃiei, procedura de atribuire a calificativelor, 
titlurilor şi clasamentelor sunt admise şi trebuie depuse imediat în scris împreună cu plata 
unei sume de garanŃie. Dacă sesizarea este nejustificată, această garanŃie va rămâne la 
organizatorul expoziŃiei.  
 
 
13. SANCłIUNI 
 
Încălcarea prezentului regulament atrage după sine măsuri disciplinare. FCI poate interzice 
organizatorului să mai acorde tiltul CACIB la manifestările sale internaŃionale pentru o 
perioadă de un an sau mai mare. O astfel de decizie depinde de Comitetul General FCI după 
audierea sau consultarea scrisă a organizatorului. Orice apel la o sancŃiune impusă de 
Comitetul General FCI va fi rezolvat de Adunarea Generală FCI ca ultimă instanŃă.  
 
 
14. INTERDICłIA DE A EXPUNE 
 
Fiecare membru FCI sau partener aflat sub contract este obligat, în conformitate cu legislaŃia 
naŃională în vigoare, să publice o listă a tuturor câinilor, expozanŃi şi/sau prezentatori ce au 
interdicŃie la expoziŃii.  
ToŃi organizatorii trebuie să respecte aceste interdicŃii.  
 
 
15.     DISPOZIłII DE APLICARE                                                                                   
 
Fiecare organizator de expoziŃii CACIB trebuie să respecte regulamentele şi legislaŃia Ńării în 
care se desfăşoară expoziŃia. În cazul unor sesizări specifice, Comitetul General FCI poate 
să intervină şi să ia măsuri (inclusiv anularea unui titlu CACIB) pentru cazul în care prezentul 
regulament a fost încălcat de expozanŃi, arbitri FCI şi/sau organizatori de expoziŃii. Aceste 
măsuri vor menŃine credibilitatea expoziŃiilor internaŃionale FCI şi vor asigura respectarea 
regulamentelor.  
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Anexă la 

REGULAMENTUL EXPOZIłIILORREGULAMENTUL EXPOZIłIILORREGULAMENTUL EXPOZIłIILORREGULAMENTUL EXPOZIłIILOR    

FederaŃiei Chinologice InternaŃionaleFederaŃiei Chinologice InternaŃionaleFederaŃiei Chinologice InternaŃionaleFederaŃiei Chinologice InternaŃionale (FCI) (FCI) (FCI) (FCI)    

Regulament Regulament Regulament Regulament complementarcomplementarcomplementarcomplementar    pentru expoziŃiile mondiale şi pentru expoziŃiile mondiale şi pentru expoziŃiile mondiale şi pentru expoziŃiile mondiale şi 

de SecŃiunede SecŃiunede SecŃiunede SecŃiune    ale FederaŃiei Chinologice InternaŃionale (FCI)ale FederaŃiei Chinologice InternaŃionale (FCI)ale FederaŃiei Chinologice InternaŃionale (FCI)ale FederaŃiei Chinologice InternaŃionale (FCI)    

 

PREAMBUL 

Odată pe an, în cadrul unei expoziŃii internaŃionale desemnate de Adunarea Generală FCI, 
va putea fi atribuit pentru toate rasele recunoscute de FCI titlul de „Învingător al ExpoziŃiei 
Mondiale”. Odată pe an, în cadrul unei expoziŃii internaŃionale desemnate de fiecare 
secŃiune, va putea fi atribuit pentru toate rasele recunoscute de FCI, titlul de „Învingător al 
ExpoziŃiei de SecŃiune ....” . Nu se acordă rezervă de Învingător al ExpoziŃiei Mondiale sau 
de SecŃiune. Aceste expoziŃii trebuie să fie organizate cu respectarea integrală a 
regulamentului expoziŃiilor FCI.  
 
ExpoziŃiile Mondiale şi de SecŃiune nu pot fi organizate decât de membri federali FCI. În ziua 
în care are loc o expoziŃie mondială sau de secŃiune, este interzisă organizarea unei alte 
expoziŃii CACIB pe acelaşi continent. Indiferent de secŃiunea/secŃiunile unde se desfăşoară 
aceste manifestări, trebuie să existe o perioadă de minimum 6 săptămâni între o ExpoziŃie 
Mondială şi o ExpoziŃie de SecŃiune. Între o ExpoziŃie Mondială şi o ExpoziŃie de SecŃiune 
(atunci când acestea se desfăşoară în cadrul aceleiaşi secŃiuni), trebuie să existe un interval 
de trei luni. Data desfăşurării ExpoziŃiei Mondiale are prioritate.       
 
Taxele de înscriere pentru o ExpoziŃie Mondială sau de SecŃiune trebuie să fie identice 
pentru toŃi expozanŃii. Cu toate acestea, se admite o reducere atunci când expozanŃii sunt 
membri ai organizaŃiei naŃionale care organizează manifestarea.  

1 REGULAMENT 

Titlul de „Învingător al ExpoziŃiei Mondiale” şi „Învingător al ExpoziŃiei de SecŃiune” va fi 
atribuit masculului şi femelei propuşi pentru CACIB precum şi celui mai bun mascul şi celei 
mai bune femele în cazul raselor FCI recunoscute provizoriu (a se vedea secŃiunea 7 “Titluri 
şi Recompense” din Regulamentul ExpoziŃiilor FCI). Acordarea acestui titlu nu Ńine cont de 
numărul de câini înscrişi la rasa respectivă.  

Titlul "Învingător Junior al ExpoziŃiei Mondiale" sau "Învingător Junior al ExpoziŃiei de 
SecŃiune" va fi atribuit celui mai bun mascul junior şi celei mai bune femele junioare doar 
dacă au obŃinut calificativul „EXCELENT 1”. 

Titlul „Învingător Veteran al ExpoziŃiei de SecŃiune” va fi atribuit celui mai bun mascul veteran 
şi celei mai bune femele veterane doar dacă au obŃinut calificativul „EXCELENT 1”.  

Masculul şi femela propuşi pentru titlul CACIB, cel mai bun mascul junior şi cea mai bună 
femelă junioară, precum şi cel mai bun mascul veteran şi cea mai bună femelă veterană care 
au primit calificativul „EXCELENT 1” la clasele Junior şi Veteran vor concura pentru Cel Mai 
Bun Câine al Rasei. 
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Titlurile de mai sus precum şi titlul de Cel mai bun al rasei vor fi acordate de un singur arbitru 
ca va fi desemnat anterior.  

ToŃi câinii trebuie să fie arbitraŃi conform regulamentului expoziŃiilor FCI. Este opŃională 
eliberarea unui raport al arbitrului.  Acest raport trebuie redactat în limba Ńării organizatoare  
sau în una din cele patru limbi de lucru FCI. Organizatorul decide asupra tipului de formular 
ce va fi utilizat şi este răspunzător asupra exactităŃii traducerii. Organizatorul trebuie să 
anunŃe în programul expoziŃiei dacă se va furniza sau nu expozanŃilor un astfel de raport.  

La ExpoziŃiile Mondiale şi de SecŃiune este obligatorie repartiŃia grupelor în conformitate cu 
nomenclatorul raselor FCI. Fiecare grupă FCI va trebui să fie arbitrată în aceiaşi zi.  

Nu se organizează concursul „Cel mai bun al zilei”. ToŃi câştigătorii de grupă vor concura în 
ultima zi a expoziŃiei pentru titlul „Cel Mai bun al ExpoziŃiei”.  

În cadrul fiecărei ExpoziŃii Mondiale, organizatorul va organiza un concurs mondial de 
ObedienŃă.  

2 AMPLASAMENTE ŞI RINGURI 

ExpoziŃiile Mondiale sau de SecŃiune trebuie să fie organizate pe amplasamente 
corespunzătoare acestui gen de manifestare.  

Fiecare ring trebuie să fie spaŃios astfel încât câinii să poată fi arbitraŃi în poziŃie statică dar 
să şi poată să se mişte cu uşurinŃă în ring, în funcŃie de talia şi numărul câinilor.  

Organizatorii ExpoziŃiilor Mondiale şi de SecŃiune trebuie să asigure un ring de onoare 
suficient de mare pentru ca toŃi câinii să poată fi arbitraŃi conform Nomenclatorului raselor 
FCI.  

Organizatorii trebuie să faciliteze accesul expozanŃilor la ringul de onoare. 

Dacă în timpul expoziŃiei mai au loc şi alte activităŃi, acestea nu pot împiedica buna 
desfăşurare a expoziŃiei. 

Comitetul de organizare trebuie să asigure o protecŃie adecvată dacă expoziŃia se 
desfăşoară în exterior.  

3 ARBITRI 

ToŃi arbitri invitaŃi să oficieze la o ExpoziŃie Mondială sau de SecŃiune trebuie să aibă o 
experienŃă apreciabilă la marile expoziŃii FCI şi pentru rasele pentru care au fost desemnaŃi 
să arbitreze. Arbitri trebuie să facă proba acestei experienŃe.  

Arbitrajele „Cel Mai Bun al Grupei” şi „Cel Mai Bun al ExpoziŃiei” vor fi efectuate de un singur 
arbitru autorizat în acest scop.  

La ExpoziŃiile Mondiale şi de SecŃiune numai un arbitru all-round dintr-o Ńară membră 
federală FCI poate arbitra „Cel Mai Bun al ExpoziŃiei”. Concursul „Cel Mai Bun al Grupei” nu 
poate fi arbitrat decât de un arbitru de grupă calificat pentru grupa respectivă sau de un 
arbitru all-round.  
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Corpul de arbitri internaŃionali nominalizaŃi pentru ExpoziŃiile Mondiale şi de SecŃiune trebuie 
să fie echilibrat.  Pentru ExpoziŃiile Mondiale, trebuie invitat cel puŃin un arbitru din fiecare 
secŃiune FCI. Arbitri calificaŃi ce provin din Ńări ce nu sunt membre FCI pot fi invitaŃi în număr 
limitat, mai mult pentru rasele lor naŃionale, având însă în vedere că arbitri FCI vor fi 
majoritari.  

Rasele atribuite fiecărui arbitru vor fi clar menŃionate în programul expoziŃiei.  

Alegerea şi angajarea arbitrilor pentru ExpoziŃiile Mondiale şi de SecŃiune cad în sarcina 
organizaŃiilor chinologice naŃionale.  

4 DELEGATUL FCI 

A  Pentru fiecare ExpoziŃie Mondială, Comitetul General FCI va numi un delegat oficial. 
Directorul Executiv al FCI va însoŃi delegatul FCI.  
 
Pentru fiecare ExpoziŃie de SecŃiune, secŃiunea respectivă va recomanda un 
reprezentant oficial iar Comitetul General FCI va lua decizia finală.  

B Delegatul FCI are următoarele atribuŃii: 

a. să asiste şi să acorde consultanŃă organizatorilor pe durata pregătirii expoziŃiei; 

b. să verifice dacă organizaŃia chinologică naŃională a Ńării organizatoare a 
respectat toate regulamentele şi dispoziŃiile FCI şi dacă acestea au fost aplicate 
pe durata expoziŃiei; 

c. să ia notă de toate sesizările care au fost formulate în timpul expoziŃiei şi care se 
bazează pe încălcările regulamentelor şi dispoziŃiilor speciale FCI; 

d. să prezinte Comitetului General FCI un raport scris cât mai complet asupra 
manifestării precum şi asupra tuturor sesizărilor primite şi dacă este necesar, să 
ajute Comitetul General FCI la soluŃionarea acestora.  

C În cazul în care delegatul oficial este şi membru al Comitetului General FCI, acesta va 
reprezenta şi FCI dacă la expoziŃie nu mai este prezent un alt membru al Comitetului 
General FCI.  

D Toate cheltuielile legate de deplasare, cazare şi masă ale delegatului oficial vor fi 
suportate de asociaŃiile chinologice naŃionale care organizează manifestarea. 

 

În caz de interpretare, textul în limba engleză este determinant  
 
 
Prezentul regulament a fost aprobat de către Comitetul General al FCI la Berlin, în data 
de 31 octombrie 2007.  Acesta intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2008. 


