ASOCIAŢIA CHINOLOGICĂ ROMÂNĂ
(membre de la Federation Cynologique Internationale)
Secretariat: Bd. Dinicu Golescu nr. 37/C/70, Bucureşti 010867
Corespondenţă: C.P. 262 - O.P. 12, Bucureşti 014750
Tel: +40 21 3143763. / Fax: +40 21 3161321
E-mail: office@ach.ro / Web: www.ach.ro

Cerere către A.Ch.R. pentru acordarea titlului de
CAMPION ROMÂNIA (R-CH)
Subsemnatul.................................................domiciliat în localitatea..................................cod poștal...............
jud/sector...........................strada....................................nr......bl......sc.......etaj......ap........telefon....................
e-mail................................................
proprietar al câinelui:
Nume .................................................................................................................................................................
Rasa................................................Varietatea/culoarea..........................Sex.........Nascut la data....................
C.O...................nr..........................................................
vă solicit eliberarea diplomei de campion pentru acesta în baza următoarelor rezultate obţinute:
Nr.

Locul, data şi tipul expoziţiei

Arbitru

Titlul obţinut

1.
2.
3.
Condiţii de atribuire a titlului R.Ch. (Extras din Regulamentul Expoziţiilor A.Ch.R.):
1. Titlul “CAMPION ROMÂNIA” (R.CH.) poate fi acordat acelui caine care a obtinut 3 titluri C.A.C. de la cel puţin
doi arbitri diferiţi. Pentru omologarea titlului R.CH. vor fi luate în considerare:
∙ 1 x C.A.C. obţinut în expoziţie C.A.C.I.B. sau de club
∙ 1 x C.A.C. obţinut în expoziţie naţionalã C.A.C.
∙ 1 x C.A.C. obţinut în expoziţie de Campionat
Pentru obţinerea titlului R.CH., la rasele pentru care sunt prevãzute probe de muncã în vederea omologării
titlului C.A.C.I.B., solicitanţii vor depune obligatoriu şi certificat internaţional de muncă (model FCI).
2. Titlul “CAMPION ROMÂNIA” va putea fi acordat şi câinelui care este deja campion al unei ţări membre F.C.I. şi
care obţine un titlu C.A.C.I.B. si un titlu C.A.C. în expoziţiile din România. De asemenea, titlul de “CAMPION
ROMÂNIA” va putea fi acordat si câinelui care obţine un titlu C.A.C.I.B. si un titlu C.A.C. în expoziţia OPEN
organizată anual în cadrul unei expoziţii internaţionale C.A.C.I.B.
Documente necesare: cerere tip, copie a certificatului de origine, copie a certificatului internaţional de muncă tip F.C.I.
(pentru rasele cu examen de lucru obligatoriu), copie a carnetului de performanţă, copia dovezii plăţii taxei pentru
eliberare în valoare de 40 RON.
Îmi asum întreaga responsabilitate pentru exactitatea datelor cuprinse în această cerere şi accept penalizările A.Ch.R.
în eventualitatea constatării unor falsuri.

Data…………….

Viza asociaţiei teritoriale,
(semnătura şi ştampila)

Semnătura solicitantului,

