
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)  
Place Albert 1er, 13, B – 6530 Thuin (Belgique), tel : +32.71.59.12.38, fax : +32.71.59.22.29, email : info@fci.be 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

REGULAMENTUL FCI PENTRU ARBITRI DE 

EXPOZIłIE 
 

 

 

 

 

 

CUPRINS 

1 GeneralităŃi 
2  CondiŃii minimale cu privire la înscrierea, instruirea, examinarea şi numirea arbitrilor de 

expoziŃii 
3 Extinderea competenŃelor 
4 Definirea categoriilor de arbitri de expoziŃie în cadrul FCI  
5 CondiŃii generale pentru numirea unui arbitru de expoziŃii 
6 ObligaŃii generale ale unui arbitru de expoziŃii 
7 Planificarea călătoriilor şi asigurare 
8 Conduită 
9 SancŃiuni 
10  DispoziŃii de aplicare 
 
 
 

 

 
 

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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1. GeneralităŃi 
 
Din prezentul regulament, prevederile paragrafelor 1 la 8 sunt obligatorii pentru toate 
organizaŃiile chinologice membre FCI precum şi pentru partenerii aflaŃi sub contract şi 
trebuie considerate ca fiind CONDIłII MINIMALE ale FCI pentru orice persoană ce va fi 
acceptată ca arbitru de expoziŃii de către organizaŃia chinologică naŃională din care face 
parte, organizaŃie ce este membru FCI (numită în continuare “OrganizaŃie NaŃională FCI”, pe 
scurt “ON-FCI”). Este obligaŃia ON-FCI de a comunica cerinŃele generale stabilite de către 
FCI şi este la latitudinea acesteia de a stabili un regulament mai strict.  Totuşi, în nici un caz, 
regulamentul naŃional nu trebuie să intre în conflict cu prezentul regulament FCI.  

 

2. CondiŃii minimale cu privire la înscrierea, instruirea, 
examinarea şi acordarea statutului pentru un arbitru de 
expoziŃii 

 
Înscrierea candidaŃilor ce doresc să devină arbitri de expoziŃie trebuie să fie acceptată în 
virtutea regulamentelor oficiale ale ON-FCI din Ńara de reşedinŃă a candidatului. Este 
obligaŃia fiecărei ON-FCI să asigure o instruire de bună calitate pentru candidaŃi astfel încât 
aceştia să primească o formare suficientă, să asigure condiŃiile necesare pentru examinare 
şi să-şi asume responsabilitatea aprobării oficiale a acestora ca arbitri de expoziŃii.  
 
ON-FCI trebuie să asigure un program de bază pentru instruirea adecvată a arbitrilor astfel 
încât aceştia să stăpânească subiectele prevăzute la paragraful 2. Un astfel de program de 
instruire trebuie să fie pus la dispoziŃia candidaŃilor în mod regulat.  
Acelaşi program trebuie să fie urmat şi de către arbitri care au avut o lungă perioadă de 
absenŃă, precum şi de arbitri ce doresc să-şi extindă competenŃele.  
 
Un astfel de program trebuie urmat de către candidaŃi înainte ca aceştia să fie supuşi unei 
examinări scrise.  
 
Pentru a fi recunoscut de către FCI ca arbitru internaŃional de expoziŃii, candidatul ce solicită 
prima rasă trebuie să îndeplinească următoarele condiŃii:  
 
a. Trebuie să fie major. 
 

b. În momentul depunerii candidaturii pentru una sau mai multe rase, solicitantul trebuie 
să dovedească că a exercitat activităŃi de crescător dispunând de propriul său afix 
înregistrat iar câinii sunt înregistraŃi în cadrul cărŃii de origine oficiale a Ńării din care 
face parte  

sau  
 acesta a avut rezultate deosebite în calitate de expozant pentru o perioadă de cel puŃin 

5 ani  
sau  
 acesta a avut o implicare activă şi responsabilă în cadrul manifestărilor chinologice 

pentru o perioadă de cel puŃin 5 ani.  
 

c. Trebuie să fi activat în cadrul expoziŃiilor oficiale în calitate de comisar de ring sau 
secretar de cel puŃin 5 ori într-o perioadă minimă de un an, astfel încât să 
dobândească cunoştiinŃele cu privire la aspecte de procedură şi regulamente.  

 

d. Candidatul va fi verificat de către comitetul oficial pentru examinare (numit de către 
ON-FCI) şi supus unei examinări preliminare scrise din care să rezulte cunoştinŃe 
suficiente pentru următoarele materii:  

 

1. Anatomia, morfologia şi mişcarea (dinamica) câinilor 
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2. Genetică, sănătate şi temperament 
3. CunoştiinŃe asupra standardului/standardelor de rasă 
4. Conduita, principiile şi tehnicile de arbitraj 
5. Regulamentul naŃional de expoziŃii precum şi alte regulamente naŃionale conexe 
6. Regulamentul expoziŃiilor FCI, prezentul regulament FCI pentru arbitri de expoziŃii 

precum şi alte regulamente conexe 
 
 Candidatul trebuie să “ABSOLVE” examinarea scrisă în totalitate. 
 
e. În arbitraj, un factor important este dat de cunoaşterea completă a rasei, iar un arbitru 

confirmat trebuie să fie bine familiarizat cu standardul rasei FCI astfel încât să ia decizii  
bazate pe cunoaşterea rasei ce este arbitrată.  

 Instruirea practică trebuie să permită candidatului să obŃină cunoştinŃe complete şi de 
înŃelegere a rasei (raselor), a tuturor regulamentelor, precum şi a procedurii de ring. 
Instruirea practică constă în participarea cu succes la un anumit număr de expoziŃii în 
cadrul cărora candidatul este instruit, cu condiŃia ca acesta să fi absolvit examinarea 
scrisă. ON-FCI are obligaŃia să stabilească durata de timp cât şi volumul de instruire 
practică. 

 
f. Instruirea practică se face sub supravegherea unor arbitri de expoziŃii experimentaŃi şi 

recunoscuŃi de către FCI. Candidatul trebuie să completeze rapoarte asupra câinilor pe 
care îi arbitrează în timpul instruirii şi să le înmâneze arbitrului care are 
responsabilitatea de a confirma în faŃa comitetului oficial cunoştinŃele candidatului, 
performanŃa şi conduita.  

 După terminarea cu succes a instruirii practice, candidatul trebuie supus unui test 
practic sub supravegherea comitetului oficial pentru examinare. Comitetul de 
examinare va redacta un raport scris cu privire la testare şi rezulatele acesteia.  

 
g. Odată confirmat şi inclus pe lista arbitrilor de expoziŃii de către ON-FCI, candidatul 

trebuie mai întâi să arbitreze în Ńara sa de reşedinŃă rasele pentru care a fost confirmat,  
pe o perioadă minim de 2 ani, înainte să-i fie permis să arbitreze în expoziŃii FCI cu 
acordarea titlului CACIB desfăşurate în afara Ńării sale de reşedinŃă.  

 
ON-FCI, în calitate de membru FCI, are responsabilitatea de a include pe lista sa oficială a 
arbitrilor de expoziŃii FCI numai acele persoane care au îndeplinit condiŃiile de mai sus, de a 
elabora şi revizui propria listă de arbitri precum şi informaŃiile cu privire la aceştia, acestea 
urmând a fi înaintate în fiecare an către FCI. Această listă trebuie să specifice în mod clar 
rasele pentru care arbitrul are competenŃe de a acorda titlul CACIB, grupele pe care le are în 
competenŃă şi dacă are sau nu competenŃa să arbitreze la Best In Show.   La elaborarea 
acestei liste, trebuie luat în considerare Nomenclatorul Raselor FCI.  
 

Dacă un arbitru sau candidat de arbitru care domiciliază mai mult de 3 ani într-o altă Ńară 
decât Ńara sa natală, atunci acesta are obligaŃia să urmeze programul de instruire şi să 
obŃină aprobarea pentru noi competenŃe în Ńara unde locuieşte în acel moment. Prezenta 
dispoziŃie nu se aplică arbitrilor FCI ce au în competenŃă toate rasele.  

3. EXTINDEREA COMPETENłELOR 
 
Arbitri de expoziŃie care au deja în competenŃă una sau mai multe rase din oricare grupă şi 
doresc să-şi extindă competenŃa pentru alte rase trebuie să facă o cerere scrisă, să urmeze 
instruirea practică şi să absolve un test cu privire la standardul (standardele) rasei (raselor) 
pentru care doresc extinderea. Deasemenea, pentru extinderea competenŃei la rasa (rasele) 
respectivă (respective) trebuie susŃinut şi un test practic.  
 
În cazul imposibilităŃii de a furniza exemplare dintr-o anume rasă pentru testul practic, 
candidatul trebuie, ca soluŃie alternativă, să absolve un test aprofundat cu privire la 
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standardul (standardele) rasei (raselor) pentru care solicită extinderea. Această regulă se 
aplică numai arbitrilor experimentaŃi care solicită extinderea pentru una sau mai multe rase.  
 

4. DEFINIREA CATEGORIILOR DE ARBITRI DE EXPOZIłII 
ÎN CADRUL FCI 

 
Un arbitru de expoziŃii al ON-FCI poate fi: 
 
 a) Arbitru de rasă FCI 
 b) Arbitru de grupă FCI 
 c) Arbitru InternaŃional pentru toate rasele FCI 
 d) Arbitru NaŃional pentru toate rasele FCI 
 
 
ON-FCI trebuie să înainteze către FCI informaŃiile complete cu privire la fiecare arbitru 
autorizat să arbitreze în afara Ńării sale de reşedinŃă permanentă.  
 
a) Arbitru de rasă FCI este acea persoană căreia i s-a dat dreptul de către ON-FCI să 

arbitreze una sau mai multe rase.    
 
b) Arbitru de grupă FCI este acea persoană căreia i s-a dat dreptul de către ON-FCI 

a arbitra la nivel de grupă, una sau mai multe grupe oficiale FCI în conformitate cu 
nomenclatorul raselor. Instruirea arbitrului de grupă trebuie să dureze minim un an 
pentru primele cinci grupe solicitate. Un arbitru de grupă FCI are dreptul să atribuie 
titlul CACIB pentru oricare rasă din grupa respectivă. Odată numiŃi, arbitri de grupă FCI 
ai ON-FCI pot arbitra concursurile Cel Mai Bun Al Grupei (BOG) din cadrul expoziŃiilor 
CACIB pentru grupa (grupele) pentru care ei sunt calificaŃi.  

  
Dacă FCI recunoaşte o nouă rasă, arbitrul de grupă FCI are automat dreptul să o 
arbitreze cu condiŃia ca această rasă să fie într-o grupă pentru care acesta are 
competenŃă.  

  
 Dacă o rasă este transferată la o grupă pentru care arbitrul nu are competenŃă, arbitrul 

îşi menŃine dreptul de a arbitra rasa respectivă.  
 
 Pentru ca unui candidat să-i fie permis să devină arbitru de grupă FCI, acesta trebuie 

să fi arbitrat oficial şi frecvent la expoziŃii naŃionale şi internaŃionale pe o perioadă de 
cel puŃin 4 ani. In rest, numirea unui arbitru de grupă FCI cade în totalitate sub 
jurisdicŃia ON-FCI, având însă în vedere în mod special numărul de rase înregistrate în 
Ńara respectivă.  

  
c)  Arbitru InternaŃional pentru toate rasele FCI este o persoană calificată de 

către ON-FCI pentru a arbitra toate rasele din grupele recunoscute de FCI. Un arbitru 
all round poate acorda titlul CACIB (în expoziŃiile internaŃionale din toată lumea) 
oricărei rase recunoscute de FCI. 

  
 Dacă FCI recunoaşte o nouă rasă, un arbitru internaŃional pentru toate rasele FCI are 

automat dreptul să o arbitreze.  
  
 Pentru ca unui candidat să-i fie permis să devină arbitru pentru toate rasele FCI, 

acesta trebuie să aibă competenŃe pentru cel puŃin cinci grupe FCI.  In rest, numirea 
unui arbitru internaŃional pentru toate rasele FCI revine în totalitate ON-FCI, având însă 
în vedere în mod special numărul de rase înregistrate în Ńara respectivă.  
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 Totuşi, aceşti arbitri pot fi eligibili ca arbitri internaŃionali FCI pentru toate rasele numai 

după trecerea unei perioade de timp de zece ani de la dobândirea competenŃei pentru 
prima grupă. ON-FCI trebuie să ia în considerare că un arbitru poate fi considerat un 
arbitru internaŃional pentru toate rasele FCI doar atunci când acesta a fost instruit şi 
confirmat pentru diferite rase în toate grupele. Aceste rase trebuie să fie în număr 
suficient de mare şi reprezentative în Ńara în care arbitrul îşi are reşedinŃa. Informarea 
cu privire la acordarea şi numirea unui arbitru internaŃional pentru toate rasele trebuie 
comunicată FCI. 

 
d) Arbitru naŃional pentru toate rasele FCI este acea persoană căreia i s-a dat 

dreptul de către ON-FCI să arbitreze toate rasele la nivel naŃional. Acest arbitru are 
dreptul să arbitreze toate rasele recunoscute de FCI în cadrul expoziŃiilor CACIB 
desfăşurate numai în Ńara sa. Totuşi, acestui arbitru i se poate da dreptul să arbitreze 
toate rasele în Ńara sa numai atunci când a dobândit competenŃa să arbitreze cel puŃin 
cinci grupe FCI. Aceasta se aplică numai ON-FCI unde numărul de câini înscrişi la 
expoziŃii nu depăşeşte în mod normal 80 de rase. Arbitrul naŃional pentru toate rasele 
FCI are dreptul să oficieze în afara Ńării sale numai rasele pe care le are în competenŃă 
ca arbitru internaŃional de grupă sau de rasă FCI. FCI trebuie informată cu privire la 
aprobarea şi numirea unui arbitru naŃional pentru toate rasele. 

5. CondiŃii generale pentru acordarea statutului de arbitru 
de expoziŃii  

 
In conformitate cu prevederile de mai sus, numai acei arbitri care figurează pe lista arbitrilor 
de expoziŃii a oricărei ON-FCI pot acorda titlul CACIB la expoziŃiile internaŃionale. Arbitri care 
aparŃin partenerilor sub contract au dreptul să arbitreze doar rasele ce sunt clar menŃionate 
în cadrul contractelor individuale semnate de către FCI şi partenerii sub contract.  
 
- Arbitrii ce au fost numiŃi de ON-FCI dar care nu au arbitrat o perioadă de 5 ani sau mai 

mult, trebuie să absolve un nou test practic înainte de a avea dreptul să mai arbitreze 
din nou. ON-FCI, înainte de a acorda o nouă autorizare de arbitraj, trebuie să verifice 
capacitatea solicitantului pentru a arbitra rasa, sau rasele, pe care acesta le-a avut în 
competenŃă înainte.     

 
- Arbitrii ce au emigrat într-o Ńară a cărei organizaŃie chinologică naŃională (denumită în 

continuare “OCN”) nu este membră FCI sau partener sub contract pot, în baza unei 
cereri către FCI, să rămână recunoscuŃi pentru rasele pentru care au fost aprobaŃi într-
o Ńară FCI, în următoarele condiŃii: aceştia să nu fie sau să nu fi fost supuşi unei măsuri 
disciplinare; organizatorul să cunoască situaŃia; FCI să fie de acord în consecinŃă. 
Secretariatul FCI deŃine o listă corespondentă şi va emite autorizaŃiile de arbitraj. FCI 
are jurisdicŃie asupra acestor arbitri.  Aceşti arbitri nu mai au posibilitatea de a mai 
beneficia de instruirea FCI pentru alte rase şi/sau grupe.  

 
- Arbitrii ce emigrează dintr-o Ńară a cărei OCN este membră FCI către o altă Ńară 

membră îşi menŃin competenŃele şi ar trebui admişi (recunoscuŃi) de către noua ON-
FCI pentru rasele la care aceştia au competenŃa aprobată de ON-FCI din Ńara de 
provenienŃă, cu condiŃia să nu fie sau să fi fost supuşi unei măsuri disciplinare. În acest 
sens, aceşti arbitri trebuie să formuleze o cerere către ON-FCI a noii Ńări de reşedinŃă 
într-o perioadă de maxim trei ani de la data schimbării domiciliului. În acest caz, noua 
ON-FCI va purta responsabilitatea pentru aceşti arbitri. 
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6.  OBLIGAłII GENERALE ALE UNUI ARBITRU DE      
EXPOZIłII 

 
La expoziŃiile din Ńările în care ON este membră FCI, arbitri de expoziŃie trebuie întotdeauna 
să aplice standardele de rasă FCI aflate în vigoare, atâta timp cât acestea nu se află în 
conflict cu legislaŃia naŃională. Arbitrii nu pot interpreta niciun standard de o manieră care să 
aducă atingere sănătăŃii funcŃionale a câinelui.  
 
Atunci când oficiază, toŃi arbitri de expoziŃie trebuie să respecte cu stricteŃe prezentul 
regulament, regulamentul FCI pentru expoziŃii precum şi celelalte regulamente ale FCI.  
 
Arbitri trebuie să se pregătească pentru fiecare expoziŃie prin studierea standardelor şi a 
celorlalte regulamente importante.  
 
Atunci când oficiază, arbitri trebuie să fie atenŃi şi meticuloşi, trebuie să respecte regulile 
convenŃionale de etică, să-şi respecte colegii arbitrii precum şi expozanŃii.  
 

7.  PLANIFICAREA CĂLĂTORIILOR ŞI ASIGURAREA  
 
a. Planificarea călătoriilor 
 
Toate cheltuielile de călătorie vor include: distanŃa reală parcursă (nivelul de decontare este 
stabilit de 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 
spre expoziŃie. Acestea vor fi decontate la sosire sau conform acordului dintre arbitru şi 
organizator.  
 
Pentru arbitrajul la ExpoziŃiile mondiale, internaŃionale sau de secŃiune, un arbitru are 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. 
 
Arbitri 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.  
 
Se recomandă ca aranjamentele financiare să fie stabilite în avans sub forma unui contract 
sau un acord scris între arbitru şi organizatorul de expoziŃie iar acesta trebuie onorat de 
ambele părŃi.  
 
b. Asigurare 
 
Arbitrul ar trebui să încheie un contract de asigurare (anularea zborului, accidente, etc) 
oricând este invitat să oficieze în altă Ńară. Luând în considerare numărul mare de posibilităŃi 
oferite de Ńările membre, arbitrilor li se recomandă următoarele:  

• Arbitrul care oficiază frecvent în afara Ńării sale ar trebui să semneze un contract de 
asigurare pentru un an; 

• Arbitrul care nu arbitrează frecvent în afara Ńării sale ar trebui să semneze un contract 
de asigurare pentru fiecare expoziŃie în parte.  
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8. CONDUITA 
 
1.  GeneralităŃi 
 
Fiecare arbitru de expoziŃie care aparŃine unei organizaŃii membră FCI are un rol important în 
mediul chinologic internaŃional. Astfel, conduita acestuia trebuie să fie exemplară şi 
ireproşabilă atât în viaŃa sa profesională cât şi în cea privată.  
 
În consecinŃă: 
 
- Un arbitru nu trebuie să întârzie niciodată la arbitraj sau să părăsească expoziŃia 

înainte de a-şi fi îndeplinit sarcinile ce i-au fost atribuite.  
- Un arbitru nu trebuie să critice arbitrajul colegilor săi. 
- Sub nici o formă, un arbitru nu poate solicita invitaŃii pentru arbitraj.  
- Un arbitru nu are voie să consulte catalogul expoziŃiei înaintea sau în timpul 

arbitrajului.  
-  În ring, un arbitru trebuie să aibă o conduită adecvată şi să examineze toŃi câinii fără 

discriminare. Acesta trebuie să aibă o Ńinută sobră şi adecvată, în conformitate cu 
sarcina ce i-a fost atribuită, şi trebuie să fie corect şi să aibă un limbaj adecvat.  

-  Un arbitru nu are voie să fumeze în ring. 
-  Un arbitru nu are voie să consume alcool în ring. 
- Un arbitru nu are voie să utilizeze telefonul mobil în ring. 
- Un arbitru nu are voie să înscrie un câine sau să prezinte un câine la o expoziŃie la 

care oficiază.  
- Partenerul, orice membru al familiei sau orice persoană care locuieşte cu arbitrul poate 

înscrie şi prezenta orice câine aparŃinând doar rasei 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.  

- Un arbitru nu poate arbitra un câine care cu cel puŃin 6 luni înainte de data expoziŃiei a 
fost în proprietatea sau coproprietatea sa, a fost vândut sau încredinŃat spre custodie 
cuiva sau a locuit la acesta. Aceeaşi regulă este valabilă şi pentru câinii aparŃinând 
unui partener al arbitrului, unui membru al familiei sau unei persoane ce locuieşte 
împreună cu acesta. 

-  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.  

-  Sub nici o formă un arbitru nu trebuie să socializeze cu expozanŃii sau să fie găzduit de 
aceştia înainte de expoziŃia unde va arbitra câinii acestora. Arbitrul poate să facă acest 
lucru numai DUPĂ ce arbitrajul se sfârşeşte.  

 
2.  Acceptarea invitaŃiilor 
 
a.  Un arbitru internaŃional poate arbitra numai la expoziŃiile FCI  organizate de către ON-

FCI sau partenerii FCI aflaŃi sub contract. Nu îi este permis să arbitreze la manifestările 
ce nu sunt recunoscute de către FCI, mai puŃin atunci când acestea au loc în Ńări ce nu 
fac parte din FCI (altele decât membri sau parteneri sub contract). Cu toate acestea, în 
acest caz, arbitrul trebuie să primească autorizarea din partea ON-FCI din Ńara sa de 
reşedinŃă permanentă. 

 
b.  La primirea unei invitaŃii pentru arbitraj într-o Ńară din afara Ńării de reşedinŃă 

permanentă, un arbitru trebuie să se intereseze dacă organizatorul expoziŃiei se află 
sub jurisdicŃia FCI sau dacă expoziŃia este organizată de către o organizaŃie 
recunoscută de FCI. 
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c. Dacă expoziŃia este organizată de către un club, arbitrul trebuie să verifice dacă acesta 

este oficial recunoscut de către ON-FCI sau partenerul aflat sub contract FCI din Ńara 
unde se desfăşoară expoziŃia. 

 
d. Atunci când oficiază în afara Ńării de reşedinŃă, un arbitru trebuie să vorbească fluent 

cel puŃin una din cele patru limbi FCI (engleză, franceză, germană sau spaniolă). În 
cazul în care un arbitru nu poate îndeplini această condiŃie, atunci acestuia îi revine 
sarcina de a-şi asigura un interpret dacă organizatorul solicită acest lucru.  

 
e. Sub nicio formă, la nicio expoziŃie, un arbitru nu trebuie să accepte să arbitreze o rasă 

pentru care nu are competenŃa aprobată de către organizaŃia sa naŃională. Aceiaşi 
regulă se aplică şi pentru arbitrajul la nivel de Best of Group şi Best In Show.  

 
f. Atunci când oficiază la expoziŃii desfăşurate sub egida FCI, toŃi arbitrii, inclusiv aceia ce 

provin din Ńări ce nu sunt membre FCI, trebuie să respecte standardele de rasă FCI.  
 
g. Atunci când oficiază la expoziŃiile internaŃionale FCI, arbitrii ce provin din Ńări ce nu sunt 

membre FCI precum şi arbitri ce provin din Ńările membre asociate, au dreptul să 
arbitreze numai rasele recunoscute de organizaŃiile chinologice naŃionale de unde 
aceştia provin.  

 
h. ToŃi arbitri ce provin din Ńările nemembre FCI trebuie să completeze formularul 

standard emis de FCI (ataşat) dacă aceştia sunt invitaŃi să arbitreze la o expoziŃie FCI. 
ON le va trimite în timp util acest formular, iar aceştia, după ce-l semnează, îl vor 
returna pentru aprobare.  

 
i.  Unui arbitru i se interzice să deconteze de două ori orice fel de cheltuieli legate de 

arbitraj. Dacă se constată că un arbitru a încercat acest lucru, acesta va fi sever 
sancŃionat de către ON-FCI de care aparŃine.  

 
 
3.  Autorizări pentru arbitri 
 
Arbitri de rasă FCI trebuie să aibă o autorizaŃie scrisă emisă de organizaŃia chinologică 
respectivă pentru a putea arbitra la expoziŃiile FCI. Numai arbitri care sunt autorizaŃi de către 
organizaŃia lor naŃională au dreptul să arbitreze rasele respective. Atunci când sunt invitaŃi, 
aceştia sunt obligaŃi să arbitreze strict şi exclusiv în conformitate cu standardele de rasă FCI 
valabile în acel moment.  
 
Arbitri de grupă FCI care aparŃin de ON-FCI federale, au dreptul să arbitreze, fără autorizare 
oficială din partea organizaŃiei chinologice naŃionale de care aparŃin, toate rasele grupelor 
pentru care au primit competenŃe precum şi Best of Group pentru grupele la care au 
competenŃe. Aceştia pot arbitra concursurile de Best In Show cu condiŃia ca organizaŃia 
chinologică naŃională de care aparŃin precum şi Ńara care face invitaŃia să consimtă la 
aceasta iar acesta este arbitru de grupă pentru cel puŃin două grupe FCI.  
 
Arbitri internaŃionali pentru toate rasele FCI ce aparŃin ON-FCI federale au dreptul să 
arbitreze, fără autorizaŃie din partea asociaŃiei chinologice de care aparŃin, orice rasă, orice 
concurs, inclusiv Best of Group şi Best in Show.  
 
Arbitri internaŃionali pentru toate rasele FCI au dreptul să arbitreze orice rasă recunoscută la 
nivel naŃional, cu condiŃia ca standardul rasei să le fie pus la dispoziŃie în timp util de către 
organizatorul expoziŃiei. Aceiaşi regulă este valabilă şi pentru arbitri de grupă FCI care au în 
competenŃă grupele respective. 
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La toate expoziŃiile internaŃionale FCI, din totalul arbitrilor invitaŃi, 2/3 trebuie să fie arbitri FCI 
(de rasă-de grupă-pentru toate rasele) aprobaŃi de către ON-FCI.  
 

9.  SANCłIUNI 
 
1. Orice arbitru care încalcă, în orice fel, regulamentul expoziŃiilor FCI şi/sau cele 

naŃionale precum şi regulamentul FCI pentru arbitri de expoziŃie, intră sub jurisdicŃia 
propriei ON-FCI, care trebuie să-l sancŃioneze dacă se dovedeşte încălcarea. ON-FCI 
este obligată să adopte un regulament prin care să se prevadă posibilitatea de a să 
sancŃiona orice încălcare de conduită sau regulament din partea arbitrilor săi.  

 
2. Trebuie să se garanteze arbitrului implicat posibilitatea de a-şi susŃine apărarea verbal 

sau în scris. Arbitrul trebuie să aibă dreptul de a face apel împotriva deciziei luate. Nici 
o persoană care a fost implicată în procesul de pronunŃare nu poate fi membru al 
autorităŃii la care s-a făcut apelul.  

 
3. ON-FCI trebuie să aibă în vedere următoarele posibilităŃi de sancŃiune:  
 

a) Să închidă cauza fără sancŃiune 
b) Să emită o mustrare cu sau fără ameninŃare de excludere a arbitrului  
c) Să suspende arbitrul pentru o anumită perioadă de timp 
d) Să excludă arbitrul 
e) Să nu-i mai acorde sau să-i retragă autorizaŃia de a mai arbitra în altă Ńară  

 
4. După intrarea în vigoare, decizia ON-FCI trebuie comunicată imediat FCI. 
 

10. DISPOZIłII DE APLICARE 
 
În cazul în care o parte a prezentului regulament devine nulă, Comitetul Executiv FCI poate 
decide modificări parŃiale ale prezentului regulament pentru a asigura valabilitatea oricărei 
manifestări internaŃionale ce se desfăşoară sub egida FCI şi aplicarea acestui regulament.  
 
Anularea uneia sau a mai multor părŃi nu conduce la invalidarea întregului regulament.  
 
Prezentul regulament intră în vigoare în momentul aprobării de către Comitetul General al 
FCI şi trebuie transmis către toŃi membri FCI precum şi partenerilor aflaŃi sub contract.  
 
 
 
Prezentul regulament a fost aprobat de către Comitetul General FCI la Berlin, în data 
de 31 octombrie 2007.  Acesta intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2008.  
 

 


