
Timisoara Traditional Trophy 2023 

100 ani de la prima competitie in Romania 
 

 
 

12.05.2023 
Retriever & Water Dog Club Show 

58th CACIB I - Timisoara Traditional Trophy 
 

13.05. 2023 
55th CAC - Timisoara Winter Trophy 

59th CACIB II - Timisoara Traditional Trophy 

14.05.2023 
60th CACIB III - Timisoara Traditional Trophy 

Inscrierile la Timisoara Traditional Trophy 2023 se pot face doar online inclusiv si pentru 
concursurile speciale (junior handler,perechi, grup de crestere/urmasi).  Inscrierile sunt acceptate 
DOAR pana la data limita 03.05.2023, nu se mai pot efectua inscrieri extra. Cainii odata inscrisi nu pot 
fi retrasi si/sau schimbati cu un alt caine; exceptia se aplica doar in caz de imbolnavire sau deces a 
cainelui înregistrat (cu certificat veterinar). Schimbarea clasei după incheierea inscrierii nu este 
posibila. Nu exista o lista de asteptare pe care organizatorul sa va poata plasa. 

Intr-un minut puteti finaliza inregistrarea unui caine. Cainele va fi inregistrat după achitarea taxei de 
participare, care se va face doar cu cardul de credit. Dupa inscrierea cainelui aveti termen de 7 zile 
sa achitati inscrierea, in cazul neachitarii aceasta nu se finalizeaza. 
 

REGULI BEST IN SHOW in CAC - Castigatorii grupelor (BOG) FCI vor fi selectati în ringul de rasa, 
după arbitrarea raselor din acea grupa, in CACIB selectatia se va efectua în ringul central.  

REGLEMENTARI VETERINARE : Participantii trebuie sa respecte prevederile legislative in vigoare 
(carnetul/pasaportul cainelui vizat, certificate veterinare pentru cazurile de urechi si/sau cozi cupate). 

Informatie: 

• Arbitrajul se face pe intervale de timp; 
• Digitalizare completa a activitatii ringului si catalog online gratuit; 
• Catalogul este disponibil DOAR ONLINE; 
• Arbitrii de rasa pot fi modificati fara notificare; 
• Nu este permis mutarea unui caine la un alt eveniment; 



• Prin inregistrarea cainelui, subsemnatul, declar ca accept prelucrarea datelor cu caracter 
personal GDPR 679/2016; 

• In cazul in care evenimentul trebuie anulat, toate inscrierile vor fi rambursate, minus 10 % 
pentru acoperirea costurilor aferente. 

 
 

Cainele dumneavoastră poate deveni Campion al României! 

• 2 x CACJ - orice câine Campion al altei țări membre FCI devine Campion Junior al 

României! 

3 x CACJ (obligatoriu un titlu în CACIB) - orice câine Junior devine Campion Junior al 

României! 

• 2 x CAC - orice câine Campion al altei țări membre FCI devine Campion al României! 

3 x CAC (obligatoriu un titlu în expoziţie CACIB) - orice câine devine Campion al României! 

3 x CACL (obligatoriu un titlu în expoziţie CACIB) - orice câine devine Campion al României 

Cum Laude! 

• 2 x CACV (obligatoriu un titlu în expoziţie CACIB) - orice câine devine Campion al României 

Veterani! 

Pentru rasele unde există club, unul dintre CAC-uri trebuie să fie în expo de club sau CAC 

special. 

 

 


