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Criterii de calificare la Campionatul Mondial FCI-IPO 

  

 

 

I. Scop    

 Reprezentarea României, în numele ACHR, la campionatele mondiale FCI IPO. 

 Asigurarea ajutorului în vederea participării celor mai buni concurenți în fiecare an 

și motivarea lor pentru a da rezultate cât mai bune, atât la nivel de echipă, cât și 

individual. 

 Organizarea unei competiții corecte, cu participarea membrilor într-o manieră 

sportivă, cu respectarea valorilor și regulamentului ACHR, precum și a regulilor 

privind Campionatul Mondial FCI (CM). 

 

 

II. Metodologie 

Concurenții care doresc să reprezinte România la mondialele FCI-IPO sunt obligați 

să participe la selecțiile organizate în acest sens. Data și organizatorul preselecțiilor vor 

fi anunțate pe site-ul ACHR (www.ach.ro), până la data de 30.01 a fiecărui an, prin 

selecție din calendarul ACHR. 

Anual se vor organiza minimum doua competiții cu valoare de selecție. 

Candidații care îndeplinesc condițiile de calificare trebuie să depună la secretariatul 

ACHR o declarație scrisă (Anexa 1) cu o dată anterioară CM, dar nu mai târziu de 15 

zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor preselecțiilor pe site-ul ACHR. 

Echipa națională va avea structura de 5 participanți + 2 rezerve și va fi formată din 

primii 5 + 2 calificați, în ordinea descrescătoare a punctajelor. 

Dacă sunt insuficienți candidați care să îndeplinească condițiile menționate, atunci, 

la cererea concurentului, se poate solicita convocarea la echipa națională, prin cerere 

scrisă la secretariatul ACHR. Locurile rămase disponibile vor fi ocupate în ordinea 

descrescătoare a punctajelor obținute la calificări.  Pentru aceasta este necesar acordul 

căpitanului echipei și al președintelui ACHR. 
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 Membrii echipei sunt invitați să participe la Campionatul Mondial de președintele 

ACHR sau de un reprezentant al acestuia. 

 

 

III. Condiții pentru a fi convocat la echipa națională  

1. Conductorul trebuie să aibă calitatea de membru ACHR valabilă pentru anul 

participarii la preselecții, precum și pentru anul participării la CM (cotizația 

achitată trebuie atestată pentru ambii ani la o asociație teritorială sau Club 

membru ACHR). 

 

2. Conductorul împreună cu cainele trebuie să participe la minimum două competiții 

de selecție, în sezonul dat, indicat de ACHR. 

 

3. Câinele va concura cu același conductor la fiecare competiție de selecție, 

acordul pentru participarea la CM oferindu-se pentru echipa om-câine. Această 

condiție este obligatorie și pentru rezultatele obținute la campionatele mondiale 

de rasă din anul anterior, doar astfel va fi luat în considerare rezultatul. 

 

4. Câinele prezent la competiție trebuie să apară în baza de date ACHR cu număr 

de identificare atribuit de clubul de rasă român, respectiv să aibă numar COR, 

începând cu prima participare pentru selecție. 

 

5. Echipa trebuie să obțină o medie minimă de 255 de puncte la două competiții de 

selecție după cum urmează: obligatoriu se va lua în considerare la calcul ultima 

competiție la care s-a participat (care  nu poate fi mai veche de 9 luni față de 

data CM), precum și cel mai bun rezultat obținut în anul participării sau în cel 

anterior participării la CM la o selecție natională. 

 

6. Rezultatul obținut la campionatul mondial de rasă din anul anterior se ia în 

considerare doar dacă echipa se află între primii 50 (cincizeci) de concurenți 

promovați. 
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(Campionatele mondiale de rasă: FMBB - ciobănesc belgian, WUSV - ciobănesc 

german, IDC – dobermann, IFR – rottweiler, ISPU – schnauzer, ATIBOX – 

boxer) 

 

7. Cerințe suplimentare privind sportivii care locuiesc în străinătate: 

a. cetățenie română,  

b. reședință declarată în România, 

c. participarea la minimum o competiție indicată în România, 

d. pentru al doilea rezultat, se pot lua în calcul punctele obținute la o 

competiție de selecție organizată în țara respectivă. 

 

8. În cazul în care un conductor are mai mulți câini calificați, câinele cu cel mai bun 

rezultat poate să participe la Campionatul Mondial. Având în vedere 

regulamentul FCI IPO CM, care precizează că un conductor poate participa doar 

cu un câine, nu se poate nominaliza celălalt câine ca rezervă. 

 

IV. Înscriere  

 Procedura de înscriere se face de către căpitanul de echipă nominalizat de ACHR.   

 

V. Costuri  

  Costul taxei de înscriere este suportat de catre ACHR, excepție făcând 

concurenții care fac parte din echipa națională, dar nu îndeplinesc condițiile de 

participare. 

Cupa și steagul care trebuie predate la CM sunt asigurate de către ACHR. 

Concurenții călătoresc la CM pe cont propriu și își achită costul cazării. ACHR 

poate oferi subvenție, în funcție de venitul anual al Asociației, care este comunicată 

căpitanului echipei. 

Sponsorizările venite pentru echipa națională vor fi contractate de către ACHR și 

direcționate către aceasta. 
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VI. Echipa 

  

Membrii echipei:  

 respectă ordinile căpitanului de echipă pe durata pregătirii și a Campionatului 

Mondial; 

 se comportă în mod sportiv și etic pe durata competițiilor de selecție, a pregătirii 

și a derularii Campionatului Mondial; 

 participă la sesiunile de antrenament organizate de căpitanul echipei; 

 discută orice nelămurire privind competiția cu căpitanul echipei (nu acționează 

singuri, nu depun contestații); 

 ajută la antrenamentele coechipierilor, interesul echipei fiind cel mai important; 

  

Membrii echipei pot fi suspendați de căpitanul echipei, dacă nu se comportă în mod 

sportiv, etic sau dacă au probleme de purtare. În cazul suspendării, cu acordul 

președintelui ACHR, căpitanul echipei poate delega concurentul rezervă sau un alt 

concurent care îndeplinește condițiile. 

  

Membrii echipei, în cazuri excepționale (ex. probleme de sănătate, de familie; 

pierderea locului de muncă, etc.), pot renunța la participare. Concurentul trebuie să-și 

comunice intenția și motivul în cel mai scurt timp căpitanului echipei. În caz contrar sau 

în cazul renunțării nemotivate, concurentul poate să-și piardă dreptul de a participa la 

competiții sau la CM în anul următor. 

  

Căpitanul echipei 

Căpitanul echipei este nominalizat de catre Consiliul Director ACHR înainte de 

prima competiție de selecție a sezonului. Mandatul căpitanului este de 2 ani. 

  

Criteriile de selecție a căpitanului de echipă:    

 Să fie o persoană cunoscută și recunoscută în acest sport, 

 Să aibă un trecut ireproșabil din punctul de vedere a sportului, 
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 Să cunoască regulamentul actual și așteptările arbitrilor la nivel international, 

 Să cunoască limba engleză și/sau germană la nivel mediu. 

  

Căpitanul echipei are dreptul de a suspenda un membru al echipei dacă acesta 

prezintă probleme de purtare, etice sau nu respectă regulamentele. Suspendarea 

trebuie comunicată președintelui ACHR în cel mai scurt timp. Căpitanul echipei 

propune invitarea concurentului de rezervă în echipă, sau – dacă nu este – invitarea 

unui nou concurent care îndeplinește condițiile și acceptă invitația. Căpitanul echipei 

decide împreună cu președintele ACHR participarea noului concurent.  

Căpitanul echipei are dreptul de a demisiona înainte de sfârșitul mandatului, dar 

intenția și motivarea trebuie comunicată președintelui ACHR în scris. 

  

Atribuțiile căpitanului de echipă 

  Deleagă responsabilitățile de pregătire către cele mai potrivite persoane în 

vederea îndeplinirii următoarelor sarcini logistice:  

 ținerea legăturii cu colegii de la ACHR; 

 organizarea sedinței tehnice de echipă după competițiile de selecție; 

 declararea oficială a membrilor echipei (pe siteul ACHR); 

 organizarea sesiunilor de antrenament conform necesității și vremii (se va 

organiza minimum o sesiune de antrenament comun pentru simularea 

antrenamentului contratimp); 

 căutarea sponsorilor; 

 achiziționarea uniformei cu logoul sau inscripția ACHR;  

 rezervarea cazării, informarea concurenților despre detaliile tehnice ale călătoriei 

(este preferabil ca echipa să fie cazată în același loc); 

 administrarea înscrierii, comunicarea cu organizatorii;  

 ridicarea dovezii de plată a înscrierilor, a steagului național, a imnului și a 

cadoului. 

  

Sarcini pe durata Campionatului Mondial:  

 pastrarea legăturii cu organizatorii,  
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 comunicarea informațiilor legate de înregistrare și control veterinar, 

 organizarea și conducerea sesiunilor de antrenament oficiale și neoficiale, 

 facilitarea comunicării informațiilor primite de la organizator cu privire la accesul 

în terenul de antrenament și de urmă,  

 participarea la ședința organizată pentru căpitanii echipelor, 

 menținerea legăturii cu membrii echipei, 

 anuntarea concurenților înainte de participarea lor la fiecare probă, 

 însoțirea concurenților până la terenul de urmă (dacă tragerea la sorți permite), 

 depunerea contestațiilor solicitate de concurenți, 

 redactarea unui raport despre realizările echipei, evenimentul în general și 

predarea acestuia la ACHR.  
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Anexa 1 

DECLARAȚIE privind participarea la Campionatul Mondial 

FCI IPO ………………. 

    

  

Subsemnatul/a .......................................................................................... 

 

Locul și data nașterii ...............................................................................     

  

Domiciliul .....................................................................................................  

  

Telefon ..................................................................................................... 

 

E-mail  .....................................................................................................  

  

Împreună cu câinele 

 

Numele câinelui ............................................................................................ 

 

Nr. COR ....................................................................................................... 

 

Declar următoarele: 

1. Am calitatea de membru la asociația ............................................................., 

afiliată ACHR pentru: 

- anul ............... conform dovezii de plată a cotizației - chitanța/OP nr. 

................. din data de ....................  

- anul ............... conform dovezii de plată a cotizației - chitanța/OP nr. 

................. din data de ....................  
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2. Am participat împreună cu câinele la 

- ..................................................................... (numele competiției) organizată 

de ...................................................... la data de ............................. și am 

obținut punctajul total ........................, (A ..........., B .............., C ................) 

 

..................................................................... (numele competiției) organizată 

de ...................................................... la data de ............................. și am 

obținut punctajul total ........................, (A ..........., B .............., C ................) 

  

Cunosc, accept și respect “Criteriile de calificare la Campionatul Mondial FCI IPO”, 

publicate de ACHR. 

  

Pe baza celor menționate mai sus, declar că îndeplinesc condițiile de selecție și doresc 

să particip la Campionatul Mondial FCI IPO ………….. 

În susținerea celor declarate, atașez următoarele documente: 

- Copie CI 

- Copie pedigree 

- Copie chitanțe cotizație 

- Copie foi arbitraj 

  

 

 

 

 

  

   …………………………         ...............................

  Data:               Semnătura  


