REGULAMENTO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE ADESTRAMENTO 2019
IGP - INTER-RAÇAS - COPA ZAWAR APRO
HOMOLOGAÇÃO: CBKC 2E 20276 A 20277/19
Local:
Seções B e C - Estádio Municipal de Guararema - Rua João Ramos 261 - Guararema/SP
Seção A - Grameira - São José dos Campos/Caçapava
Data: 04 a 07 de Julho de 2019
Dia 4 – Treino Oficial e Reunião com Condutores
Dias 5, 6 e 7 – Campeonato e Copa
Árbitros:
Max Macedo (Seções A e C)
Orisval Lara (Seções B e C)
João Batista (reserva)
Figurantes:
IGP3 – Victor Saad (1ª parte) e Leandro Salles (2ª parte)
IGP1 e IGP2 – Diego Silva (1ª parte) e Gilson Alves (2ª parte)
Marcadores de Faro: Adriano Vargas Fernandes, Leandro Salles e Misael Fragoso
Veterinária: M.V. Kathleen Schwab Salles
Secretaria: Cristiane Dalle Molle, Kathleen Schwab Salles e Cristina Bastos
Auxiliares: Antonio Carlos de Paula, Eduardo Tastaldi e Luis Carlos Aragão Fraga
Diretores de Seções A, B, e C: Pablo Ruiz, Rogerio Sandoval e Luiz Cornélio de Araujo
Diretor da Prova: João Batista
- Estarão aptos a participar, cães possuidores de Pedigree, emitidos por Clube Filiado à C.B.K.C.;
- É obrigatório que os cães participantes sejam titulados em BH (Begleithund); portanto, deverão possuir
seus Livretos de Provas devidamente atualizados;
- É obrigatório que o cão seja portador de Tatuagem com visibilidade para leitura, ou Microchip;
- É obrigatória a apresentação da Carteira/Atestado de Vacinação do cão, em dia;
- Será permitido no treino oficial: brinquedos e mordedores, chicote (vara) de equitação/hipismo, guia e
colar de elos;
- Cães sem Livreto de Provas ou sem vacinação em dia não poderão participar;
- É proibido o uso de colar de garra, colar eletrônico, bem como qualquer tipo de aparato ou objeto
pontiagudo (bastões, varas, escovas, etc.) dentro e/ou nos arredores do campo, bem como no treino
oficial;
- Será permitido o uso de colete de treino durante a prova e treino oficial;
- Fêmeas no cio farão o reconhecimento de campo (treino oficial) por último, bem como as seções B e C.
Na seção A, participarão normalmente, na ordem definida pelo sorteio.
- É proibido treinar os cães nos campos destinados ao faro desde uma semana antes até o término do
evento.
- Os figurantes oficias do evento estarão disponíveis para todos os competidores durante o treino oficial.
No entanto, o treino com os figurantes do evento limita-se ao latido e revista no biombo e/ou um treino com

guia. Os figurantes não estarão liberados para o restante dos exercícios (fuga, transporte, lançado) para
preservar sua integridade física para o evento;
O não cumprimento do regulamento implicará na desqualificação da dupla.
Qualquer ato considerado abusivo contra os cães e que configure maus-tratos, assim como qualquer
atitude antiesportiva e/ou desrespeitosa, durante todo o evento, inclusive durante os trâmites de
documentação junto a secretaria, inspeção veterinária, pré-pista, cerimonial de abertura e premiação,
implicará em desqualificação e reporte ao Conselho Disciplinar da CBKC.
- Inscrições devem ser enviadas exclusivamente para o e-mail secretaria@apro.com.br conforme
instruções constantes na circular do evento. Encerramento das inscrições no dia 24/06/2019.
- Categorias IGP 1, 2, e 3
Será Permitido Competir e Titular em todas as Categorias.
- Critérios de Pontuação
Definições de seções:
Seção A – Faro
Seção B – Obediência
Seção C – Proteção
Nas três seções os conjuntos iniciam a prova com 100 (cem) pontos, em cada seção, e as faltas serão
descontadas de acordo com o regulamento, pelos juízes responsáveis pelo julgamento das provas.
Pela primeira vez no Brasil, teremos o julgamento da seção C (proteção) feita simultaneamente por 2
árbitros de trabalho, que não irão se comunicar durante o julgamento. A nota final será a média das notas
dadas pelos dois árbitros.
O Campeonato Brasileiro de Adestramento será somente para a categoria IGP 3.
A Copa Zawar APRO de Adestramento será para as categorias IGP 1 e IGP 2.
O resultado será definido pela soma dos pontos obtidos nas seções A, B e C.
Após a realização das provas, será definida a Classificação por Categoria, sendo premiados com troféus
os cães que ficarem em 1º, 2º e 3º lugares, conforme a soma em ordem decrescente do total de pontos
obtidos nas seções A, B e C.
No caso de empate de pontuação total, o critério de desempate segue a seguinte ordem: maior nota na
seção C, caso sejam iguais, vale a maior nota na seção B, se estas também forem iguais, vale então a
maior nota na seção A. Se houver empate nas 3 seções, a premiação vai para o cão mais novo.
Critério de desempate para Melhor Faro, Obediência ou Proteção é a idade do cão: o mais novo recebe a
premiação.
- Premiações
Primeiro, segundo e terceiro lugar IGP 3
(Campeão Brasileiro 2019, Vice-Campeão Brasileiro 2019 e Terceiro Lugar)
Melhor faro, melhor obediência e melhor proteção IGP 3
Primeiro, segundo e terceiro lugar IGP 2 e IGP 1 (Campeão Copa Zawar APRO 2019,
Vice-Campeão Copa Zawar APRO 2019 e Terceiro Lugar)
Melhor Rottweiler de cada seção (Premiação APRO)
Melhor Equipe

Para fins de classificação da MELHOR EQUIPE, preliminarmente fica definido que:
- Cada Equipe deverá ser composta por no mínimo 2 conjuntos.
- Será permitida a formação de mais de uma equipe de um mesmo local, porém não pontuarão em
conjunto, e sim individualmente. Os 2 melhores resultados pontuarão para cada equipe, identificada pelo
nome da Equipe, que deve ser único.
- Será atribuído para cada conjunto, pontos pela classificação obtida na categoria que participa, conforme
segue:
Primeiro Lugar: 9 pontos
Segundo Lugar: 6 pontos
Terceiro Lugar: 4 pontos
Quarto Lugar: 3 pontos
Quinto Lugar: 2 pontos
Sexto Lugar: 1 ponto
- Serão atribuídos pontos pela melhor proteção, obediência e faro:
Melhor Proteção: 10 Pontos
Melhor Obediência: 10 Pontos
Melhor Faro: 10 Pontos
* Melhor Proteção, Melhor Obediência e Melhor Faro serão disputados somente entre as duplas
competidoras do CAMPEONATO IGP 3.
- Em caso de empate, o critério de desempate será:
Equipe que tiver obtido melhor classificação no IGP 3
Equipe que tiver obtido melhor classificação no IGP 2
Equipe que tiver obtido melhor classificação no IGP 1
- Premiações Especiais:
Oferecidos pela ZAWAR Materiais de Adestramento:
1ª Lugar IGP3 - 1 Motocicleta Honda 160 Zero Km
1ª Lugar IGP2 - 1 TV 50”
1ª Lugar IGP1 - 1 Smartphone
Oferecidos pela Royal Canin:
1 Saco de Ração linha profissional (20kg) para os primeiros colocados
- Seletiva para os Mundiais FCI 2019 / FMBB 2020
Os condutores interessados em participar da seletiva deverão informar no ato da inscrição. A solicitação
para participação sem real interesse será devidamente representada ao Conselho de Ética da CBKC.
As vagas para os mundiais FCI/FMBB serão definidas de acordo com a classificação no Campeonato
(apenas IGP3).

Os casos omissos serão definidos por uma junta composta dos Árbitros do evento e do Diretor de Prova,
cuja decisão será soberana.
COMISSÃO NACIONAL DE IGP – CBKC
João Batista / Kathleen Schwab
www.adestramentobr.com.br
igpcbkc@gmail.com

