
                        Linii directoare FCI pentru atribuirea titlului CACIT  

                            la Examenul international al Cainilor de Salvare 

 

 

 

Aceste reglementări completează regulamentelor FCI și Standardele Internaționale pentru 

Examenul international de lucru pentru cainii de salvare IPO-R, al Federației Chinologice 

Internaționale (FCI) si al Organizatiei Internationale a Cainilor de salvare (IRO), cu privire la 

acordarea titlului CACIT - "Certificat d'Aptitude au Championnat International de Travail de 

la FCI"  - (Campion International de Lucru al FCI ) 

 

Pentru aceste evenimente o taxă este percepută de FCI, a cărei valoare este determinată de 

Adunarea Generală a FCI. Această taxă se datorează pentru primirea cererii de a organiza 

evenimentul CACIT, chiar dacă nu a fost acordat CACIT. 

 

 

1 INFORMATII GENERALE 

Fiecare membru FCI este permis să organizeze  CACIT conform Standardelor Internationale 

de testare pentru cainii de salvare IPO-R,  al Federației Chinologice Internaționale (FCI) si al 

Organizatiei Internationale a Cainilor de salvare (IRO). 

Membrii FCI sunt responsabili pentru a memntiona în care examen de salvare  poate fi 

acordat titlul CACIT și trebuie să trimită o cerere la FCI pentru a obține recunoasterea 

ulterioara a titlului CACIT . 

Membrii FCI trebuie să fie informati cu privire la examen CACIT aprobat de catre FCI printr-

un program oficial. 

Asa cum mentioneaza cerinta FCI, evenimentul trebuie să fie titularizat după cum urmează: 

"Examen International al cainilor de salvare cu atribuirea titlului CACIT al FCI ".  

Catalogul acestui eveniment trebuie să fie marcat în mod clar cu logo-ul FCI și următoarea 

expresie: "Fédération Chinologice Internaționale (FCI)". 

 

 

2 APLICATII 

Cererile de a organiza un eveniment CACIT  al FCI trebuie să fie trimise la Secretariatul 

General al FCI și a persoanei responsabile în cadrul Comisiei de salvare, cu 3 luni înainte de 

data examenului, in primii 4 ani. 

Comisia FCI de salvare întocmește calendarul evenimentelor și îl trimite la Oficiul FCI pentru 

a fi distribuite tuturor membrilor și partenerilor contractuali din cele FCI. 

Disciplina (salvare), adică regulamentul pe baza căruia se acorda CACIT trebuie să fie 

indicata pe cererea oficiala. 

 

 

 

3. RESTRICȚII 

FCI va autoriza examenele CACIT pentru cainii de salvare, care vor avea loc în aceeași zi, cu 

condiția ca acestea sa se desfasoare la o distanță de cel puțin 200 km una de alta. 

În caz contrar, acordul poate fi dat, cu condiția ca organizatorul care a depus primul cererea 

dă consimțământul celui de al doilea reclamant. 

Nici un examen CACIT în această disciplină, nu poate avea loc în ziua Campionatului 

Mondial al  Câinilor de salvare. 

 



 

 

 

 

 

4 CERINTE 
Micro-cipuri (ISO-standard) și tatuajele sunt acceptate în mod egal pentru identificarea 

câinilor. Dacă in tara respectiva nu exista  obligativitate din partea organizatorului de a avea 

scannere de citire, participantul trebuie să aducă propriul scanner. 

Diferite nivele, pe diferite specialitati,  pot fi organizate în cadrul unui examen CACIT , dar 

titlul CACIT pot fi acordat numai cainilor care participa la cel mai înalt nivel (RH-F B, RH-

FL B, RH-T B, RH-L B, B RH-W). 

Formularul de înscriere trebuie să contina nivelul si specialitile de concurs, la care câinele 

poate lua parte la nivelul solicitat. 

 

 

 

5 PREMII 

Câinii care îndeplinesc condițiile pentru acordarea titlului CACIT sau Rezerva CACIT sunt 

cei care: 

• au obținut cel puțin calificativul "Foarte bine" în expozitiile de frumusete, 

• au obținut cel puțin calificativul "foarte bun" în examenul de lucru  CACIT. 

Titlu CACIT  nu este legat în mod automat de calificativ. 

• apar, în conformitate cu nomenclatorul raselor recunoscute FCI, ca rase supuse unui test de 

lucru,  in grupele 1, 2 și 3 (salvare) 

 

 

 

6 CONFIRMAREA CACIT 

Propunerile CACIT sunt emise de către arbitrii examenului.  

Confirmarea finală va fi luată de către FCI, atunci cind secretariatul General al FCI a verificat 

dacă câinii propusi sunt in conformitate cu cerințele pentru confirmarea CACIT . 

 

 

 

 

7. ARBITRII 

Numai judecătorii/arbitrii autorizati de catre organizația națională pot efectua arbitrajul.  

Ei trebuie sa arbitreze în conformitate cu reglementările în vigoare ale FCI. 

Un arbitru  poate arbitra în altă țară, numai după ce a fost autorizat de catre asociatia nationala 

unde este membru, să facă acest lucru, si sa aiba in scris invitatia, de la acel club/asociatie 

membru FCI. 

Un judecător trebuie să fie informat în prealabil cu privire la numărul de câini la care el este 

programat să arbitreze.  

Este responsabilitatea organizatorului  pentru a trimite aceste informații, precum și informații 

privind locul și data evenimentului în avans și în scris judecătorului. 

Taxele de arbitraj depinde de reglementările individuale ale organizației naționale invita sau 

pe un acord scris, între judecător și organizatorul examenului.  

Judecătorul trebuie să fie informat cu privire la taxe primite,  la primirea invitației. 

 



 

 

 

 

 

 

 

8. ORGANIZATORII 

În timpul activității sale, un judecător trebuie să fie întotdeauna asistat de un responsabil de 

examen sau responsabili de zone. 

Aceste persoane trebuie să vorbeasca fluent în limba preferată a judecătorului, care trebuie să 

fie una dintre cele patru limbile de lucru ale FCI (engleza, franceza, germana, spaniola). 

Aceste persoane trebuie să aibă o bună cunoaștere a reglementărilor FCI, precum și 

reglementările speciale ale țării în care are loc examenul.  

Organizatorului nu ii este permis sa trimita alta persoana care sa insoteasca arbitru. 

 

 

 

 

9 DISPOZIȚII  

Fiecare organizator de examen CACIT trebuie să urmeze reglementările FCI și regulile și 

legile AChR, membra a FCI. Aceste reguli nu poate fi în contradicție cu reglementările FCI. 

 

Aceste reglementări au fost discutate și elaborat de Comisia FCI de salvare, în limba engleză 

și limba germana.  În cazul unor litigii (în special în ceea ce privește traduceri în celelalte 

limbi) textul în limba engleză este cel autentic. 

 

 

 

 

Aceste recomandări au fost aprobate în cadrul reuniunii Comitetului General FCI,  la 

Luxemburg, in martie 2009 și sunt valabile de la 1 septembrie 2009. 


