
 
 

 

DECIZII ALE CONSILIULUI DIRECTOR 
AL CLUBULUI NATIONAL DE CIOBANESC GERMAN 

ELABORATE IN SEDINTA DIN DATA DE 23.12.2017 

 
 

 In urma Sedintei Consiliului Director al CNCG, care a avut loc in localitatea Pitesti, in data 
de 23 septembrie 2017, s-au hotarat urmatoarele:  
 

 Reglementari de participare la expozitiile CNCG: 
 

 - Incepand cu data de 01.01.2018, este interzisa participarea la expozitiile CNCG a cainilor 
care au fost diagnosticati cu displazie de cot sau sold, in urma unui examen radiologic oficial. 
 - De asemenea, la expozitiile CNCG, nu pot participa nici exemplare care provin din caini 

diagnosticati oficial cu displazie de cot sau sold. 
Reglementarile se refera la cainii aflati in proprietatea cetatenilor romani. 

 
Exemplarele dovedite displazice si puii acestora nu pot promova examenul de selectie CNCG. 
 

Titulatura clasei de arbitraj a cainilor cu varsta de peste 2 ani, care nu indeplinesc conditiile de 
participare la clasa ,,Munca”, va fi Clasa ,,Amatori" 

 
 Reglementari de participare la Campionatul de Crestere CNCG: 
 

 - Incepand cu anul 2018, exemplarele de ciobanesc german, nascute dupa data de 
01.10.2015, care participa la Campionatul de crestere CNCG, la una din clasele: 

,,juniori” (cu varsta intre 12 si 18 luni) / ,,tineret” (cu varsta intre 18  si 24 de luni) / Amatori 
(peste 24 de luni) / Veterani (cu varsta peste 6 ani) / Munca, trebuie sa provina din parinti pentru 

care s-a efectuat cel putin testul ADN. 
 - Incepand cu anul 2019, cainii inscrisi in cadrul Campionatelor CNCG la clasele de varsta 
de peste 12 luni, trebuie sa provina din parinti carora li s-au efectuat cel putin examenele pentru 

displaziile de cot si sold (HD / ED) si testul ADN. 
 - In cadrul Campionatelor CNCG, se pot inscrie pentru arbitraj in concursul ,,Grup de 

Crestere”  grupuri de minim 3 caini, cu varsta  de peste 12 luni, din 3 tati si 3 mame diferite - 
obligatoriu exemplare selectionate (a se consulta regulamentul expozitiilor CNCG) 
 - De asemenea, la categoria ,,Grup de urmasi” pot fi prezentate doar grupuri ale masculilor 

selectionati. 
 

In cadrul Campionatelor de Crestere CNCG ordinea claselor de arbitraj va fi dupa cum urmeaza: 
1: clasele de varsta 4-6 luni, 6-9 luni si 9-12 luni par lung 
2: clasele de varsta 4-6 luni, 6-9 luni si 9-12 luni par scurt 

3: clasele de varsta 12-18 luni, 18-24 luni, Amatori, Veterani, Grup Crestere, Grup de Urmasi, 
Munca Femele, Munca Masculi, alternativ – par lung /par scurt 

 
 Reglementari pentru Campionatul IPO CNCG: 
 

 - Incepand cu anul 2018 titlul de Campion IPO CNCG, se poate acorda doar unui exemplar 
pentru care s-a efectuat testul ADN  

 - Incepand cu anul 2019 titlul de Campion IPO CNCG, se poate acorda doar unui exemplar 
selectionat (daca este in varsta de peste 3,5 ani) si care provine din parinti pentru care s-au 
efectuat minim testele HD / ED si ADN 



 - Incepand cu anul 2020 Titlul de Campion IPO CNCG, se poate acorda doar unui exemplar 
selectionat (daca este in varsta de peste 3,5 ani) si care provine din parinti selectionati. 

 
 



In cadrul unui Campionat IPO CNCG in care cel mai mare punctaj obtinut de un exemplar de 
ciobanesc german apartine unui caine care nu intruneste conditiile de mai sus, titlul de Campion 

National de Lucru NU se acorda. 
 

Incepand din anul 2021, la Campionatul IPO CNCG pot participa exclusiv exemplare selectionate 
care provin din parinti selectionati; reglementare valabila pentru cainii cu varsta peste 3,5 ani. 
 

 In cadrul examenelor de lucru CNCG NU se fac clasamente si nu se acorda diplome si 
trofee. Acordarea de trofee si diplome si efectuarea de clasamente se poate face doar in cadrul 

Competitiilor, in conditiile in care organizatorul solicita in scris aprobarea CNCG 
(Vicepresedinte Utilitar si Presedinte CNCG) in aceasta directie. 

 
Pitesti, 23.12.2017                                              Presedinte CNCG – Ing. Sorin Dragomir 

 


