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Natura 2022 

 

EXPOZITIA FILATELICA NATIONALA „CANIS” - 

REGULAMENT 
 

I.SCOP, ORGANIZARE, PARTICIPARE 

1.Expoziţia Filatelică Naţională „Canis”,  marchează 100 de ani de la înființarea 

la Timișoara a „Societății Cȃinilor de Poliție pentru Romȃnia”, prima asociație 

de sporturi canine din țară. 

 
In primii ani de după Unire, Timișoara a reprezentat un puternic centru care a 

polarizat și impulsionat dezvoltarea activității în multe direcții și pe multe paliere. 

Hobbiurile, sportul, partea de calitate a vieții și-au găsit și ele domeniul de 

aplicare… Fotbalul din acea perioadă era dominat de echipele timișorene, filatelia, 

pleca dinspre Timișoara, sportul canin, s-a organizat pornind tot de aici. După ce în 

anul 1922 s-a înființat „Societatea Cȃinilor de Poliție pentru Romȃnia” pe 6 mai 

1923, la Luna Parc, a avut loc prima expoziție la care au fost expuși 36 de cȃini 

ciobănești, expoziție care a avut un succes uriaș. Un an mai apoi, la expoziția din 

1924 au participat 76 de cȃini, iar în acel an s-a desfășurat și un curs de dresaj la 

care au participat 30 de cȃini. Societatea din Timișoara a invitat în anul 1931 un 

arbitru de peste hotare, pentru ca în 1936, la aniversarea a 14 ani de existență să 

organizeze prima expoziție internațională. Acum, la anivesarea centenară, Asociațiile 

Chinologice și Filatelice, organizeză împreună Prima Expoziție Filatelică Națională 

„Canis”.  

 

2.Expoziţia este organizată de: Federaţia Filatelică Română prin Asociaţia 

Filatelică Timişoara în colaborare cu Asociația Chinologică Romȃnă a județului 

Timiș, Asociația Chinologică Romȃnă, Universitatea de Vest din Timişoara, 

Universitatea Politehnică Timişoara şi Consiliul Judeţean Timiş şi se desfăşoară 

în perioada 6- 8 mai 2022. 

3.Expoziţia este deschisă participării expozanţilor români şi străini şi se  

desfăşoară în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare a 

Expoziţiilor Filatelice din România şi în conformitate cu prezentul Regulament. 

4.Participarea este deschisă tuturor filateliştilor români şi străini cu exponate 

tematice de faună și floră, cu accent pe exponate cu tematica “Cȃini”. 
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5.Expoziţia va fi organizată pe următoarele clase: 

 5.1.Clasa de onoare, în afara concursului - exponate ale membrilor 

juriului şi exponate invitate; 

 5.2.Clase de competiţie - maturi şi tineret cuprinzând exponate de 

tematică conform punctului 4; 

5.2.1.Istorie poştală şi filatelică; 

5.2.2.Filatelie tematică; 

5.2.3.Marcofilie; 

5.2.4.Intreguri poştale; 

5.2.5.Maximafilie ; 

5.2.6.Fiscalotelie; 

5.2.7.Open Class; 

5.2.8. 1 Panou; 

5.2.9.Exponate 2 – 3 panouri 

5.2.10.Cartofilie; 

5.3.Literatură filatelică şi cartofilă. 

 

6.Participarea la expoziţie este gratuită. Cheltuielile poştale vor fi suportate de 

participant la trimitere şi de organizatori la returnare. 

 

7.Numărul minim de feţe de panou admise în competiţie este de 5 la maturi şi 3 

la tineret (15 foi A4 pe panou), cu excepția exponatelor de la punctele 5.2.8 și 

5.2.9. 

8.Cererile de participare, vor fi trimise până în data de 28 februarie 2022 pe 

adresa : Asociaţia Filatelică Timişoara, CP 204, OP 1 Timişoara sau 

mariusvasilem@yahoo.com. Organizatorii vor confirma acceptul participării cel 

târziu până în data de 15 martie 2022. 

9.Exponatele admise vor fi trimise pe aceeaşi adresă până în data de 15 aprilie 

2022. 

10.Foile de expunere, introduse în plicuri grupate pe panouri, vor fi protejate în 

folii de plastic. Fiecare foaie va avea înscris pe verso numele colecţionarului. 

Exponatele vor fi însoţite de un inventar. 

Nerespectarea acestor condiţii va duce automat la excluderea exponatului. 

Important: Pentru exponate de peste hotare se accepta copii Xerox color având 

pe verso certificarea organizaţiei filatelice locale. Copiile Xerox nu se 

returnează. 

11.Organizatorii vor returna exponatele până la data de 01 iunie 2022 (data 

poştei). 

12.Cu ocazia Expoziţiei se vor realiza : catalog, diplomă, medalie, întreguri 

poştale şi ştampile omologate. Toate materialele vor fi distribuite gratuit 

expozanţilor. 

13.Juriul expoziţiei va fi alcătuit din 3 membri. Juriul va acorda distincţii în 

rang maxim de medalie de Aur la Maturi şi Vermeil la Tineret.   
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14.Cu ocazia expoziţiei se va desfasura un Târg Filatelic şi al Colecţionarilor la 

o dată şi o locaţie ce vor fi anunţate în timp util. 

15.Expoziţia se va organiza ţinând cont de recomandările sanitare care vor fi în 

vigoare în perioada respectivă. In funcţie de evoluţiile sanitare, organizatorii îşi 

rezervă dreptul de a amâna/ anula Expoziţia. 

16.Datele de contact ale Comitetului de Organizare sunt: 

Asociaţia Filatelică Timişoara 

CP 204, OP1 Timişoara 

 

sau 

Marius Muntean 

Str.Romulus 41A, ap.2 

300203 Timişoara 

Tel.0722- 594608 (Marius Muntean) 

Mail – mariusvasilem@yahoo.com 

 

Comitetul de Organizare, 

 
 


