
 

 

ASOCIAŢIA CHINOLOGICĂ ROMÂNĂ 
(membre de la Federat ion Cynologique Internat ionale)  
Secre ta r ia t :  Bd .  D in i cu  Go lescu  n r .  37 /C /70 ,  Bucureş t i  010867  

Corespondenţă :  C .P .  262  -  O.P.  12 ,  Bucureş t i  014750  
Te l :  +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 JUNIOR (R-J.CH.) 

 

Subsemnatul………………………………....................................................domiciliat în localitatea…….....…..................... 

cod poştal....................jud/sector........................................strada……………...………………………….............................. 

nr…....bl……sc…..etaj.....ap........telefon………………………............... e-mail................................................................ 

proprietar al câinelui: 

Nume .................................................................................................................................................................................. 

Rasa................................................................................................Varietatea / culoarea :................................................. 

Sex:...................Născut la data ...............................C.O..........................nr........................................................................ 

vă solicit eliberarea diplomei de campion junior 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.J.Ch. (Extras din Regulamentul Expoziţiilor A.Ch.R.): 
 

 

Titlul “CAMPION ROMÂNIA JUNIOR” (R.J.Ch.) poate fi acordat acelui câine care deține un certificat de origine (pedigree) 
F.C.I. cu cel puțin 3 generații complete şi care a obţinut trei titluri C.A.C.J. de la 3 arbitri diferiți din care un cel putin un titlu 
întro expoziție internațională C.A.C.I.B. Pentru rasele reprezentate de cluburi de rasa membre A.Ch.R. un titlu C.A.C.J. poate 
fi inlocuit cu un calificativ „Excelent” obtinut in expozitia de club la clasa Juniori.  
Cainii Campioni Juniori de frumusete ai celorlalte tari F.C.I. vor putea omologa titlul R.J.CH. daca au obtinut doua 
titluri C.A.C.J. de la doi arbitri diferiti. Cel putin unul din titluri va trebui obtinut intro expozitie C.A.C.I.B. 

 
 Documentele și taxele aferente acestei cereri se vor depune doar prin intermediul asociației chinologice teritorial 

/ clubului național unde solicitantul este membru. 

 
 

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 solicitantului, 
                 (semnătura şi ştampila) 
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