REGULAMENTO GERAL DO CAMPEONATO DE CRIAÇÃO COAPA-WUSV
1- Podem participar os exemplares de todos os países de todos os países membros da COAPA.
2- Cada país pode participar com a quantidade de exemplares nascidos nas Américas que deseje. O cão representará
única e exclusivamente no país em que nasceu. Exemplares não nascidos nas Américas podem participar, porém não
somam pontos para o país do proprietário, por não ter nascido nas Américas.
3- As categorias em disputa, separadamente, machos e fêmeas, são:
Mais de 12 meses a 18 meses (Júnior A), mais de 18 meses a 24 meses (Júnior B), e mais de 24 meses com seleção.
4- Nas categorias Júnior A e Júnior B, os exemplares maiores de 13 meses deverão comprovar o diagnóstico "a" de
DCF para obter a máxima qualificação de "Muito Bom", como também, para obter os três primeiros lugares de suas
correspondentes categorias, os exemplares maiores de treze meses deverão comprovar diagnóstico de HD e ED "a",
aprovado pela SV, clubes com diagnósticos reconhecidos pela SV ou pela DRa. Margarita Durán.
5- Exemplares maiores de 24 meses deverão comprovar seleção vigente, como também, para obter a qualificação
"VA":
* Deverão comprovar diagnóstico de HD e ED "a", aprovado pela SV, clubes com diagnósticos reconhecidos pela SV
ou pela Dra. Margarita Durán
* Deverão ser aprovados na prova de proteção com"Pronunciado espírito de luta", controle (junto sem guia com
uma distância de 8 metros) e com "Larga ao comando" (até 2 metros de distância no surpresa e 5 metros no lançado).
São permitidos 3 comandos. Os que obtiverem "Existente", ou não cumprirem o "larga ao comando", ou não façam o
"Fuss" (junto) sem guia (controle), somente poderão obter a qualificação "Excelente".
* Pai e mãe com seleção
* No caso de exemplares maiores de 36 meses, para obter o título de Campeão COAPA, deverão comprovar
descendência.
6- A pontuação máxima por categoria será de 10 pontos para o primeiro lugar, 9 pontos para o segundo lugar, e assim
sucessivamente até o décimo lugar, que obtém 1 ponto.
Estas pontuações são exclusivamente aplicáveis aos cães nascidos nas Américas. Assim, por exemplo, e para melhor
clarificar, se o primeiro lugar é obtido por um cão nascido na Europa, e o segundo e terceiro lugares são obtidos por
cães nascidos nas Américas, o segundo lugar fará 10 pontos e o terceiro lugar 9 pontos.
7- Com a finalidade de evitar uma vantagem do país local, na medida que haverá normalmente a possibilidade de
apresentar um maior número de exemplares, e sendo que se busca premiar a qualidade dos participantes acima de
sua quantidade, uma vez concluída a exposição COAPA, se obterão as pontuações de todos os exemplares
participantes, considerando-se, para efeito do campeonato de criação COAPA, somente as cinco melhores pontuações
que um país obtenha nas seis categorias em disputa. Isto significa que, ao final, cada país somente poderá somar cinco
pontuações. Assim, por exemplo, e para melhor clarificar, se um país participa com com doze cães, e obtém o primeiro
e segundo lugar nas seis categorias em disputa, a máxima pontuação que poderá obter esse país são 50 pontos, vale
dizer, os dez pontos que correspondem a cada uma das cinco categorias vencidas, já que as pontuações obtidas pelos
demais exemplares que obtiveram os segundos lugares não serão levadas em conta.
8- Ao final da exposição COAPA se fará a respectiva somatória segundo o disposto no item 7, para que se proceda a
premiação do país vencedor.
9- Caso haja empate na pontuação total entre dois ou mais países, se calculará, em função das cinco melhores
pontuações a que se refere o item 7, qual equipe que obteve maior pontuação em cada uma das seguintes categorias,
de maneira excludente e nesta ordem: machos de 24 meses ou mais com seleção, fêmeas de 24 meses ou mais com
seleção, machos de 18 a 24 meses, fêmeas de 18 a 24 meses, machos de 12 a 18 meses e fêmeas de 12 a 18 meses.
Assim, por exemplo e para melhor clarificar, se os países "A" e "B" empatam na somatória prevista no item 8, com 50
pontos cada um, e resulta que, dentro de suas cinco melhores pontuações, o país "A" soma 19 pontos na categoria

machos de 24 meses ou mais com seleção, enquanto que o país "B" soma 8 pontos na mesma categoria, o país "A"
será o ganhador. Se por alguma razão persistir o empate, se fará o mesmo procedimento com a categoria fêmeas de
mais de 24 meses com seleção e assim sucessivamente.
10- A COAPA premiará a equipe campeã, vice campeã e terceiro lugar.
11- Premiação individual: A COAPA premiará individualmente o campeão, vice campeão e terceiro lugar de cada uma
das seis categorias da COAPA.
OS PAÍSES COMPETIRÃO PELO "TROFÉU JULIO BRISOLA"
REGLAMENTO GENERAL DEL CAMPEONATO DE CRIANZA COAPA-WUSV
OCTUBRE 16, 2017
1. Pueden participar los ejemplares de todos los países miembros de COAPA.
2. Cada país puede participar con la cantidad de ejemplares nacidos en América que desee. El perro representará única
y exclusivamente al país en el que nació. Ejemplares no nacidos en América pueden participar, pero no suman puntos
para el país del propietario, al no haber nacido en América.
3. Las categorías en las que participan, separadamente, machos y hembras, son: más de 12 meses a 18 meses (muy
jóvenes), más de 18 meses a 24 meses (jóvenes), y más de 24 meses con selección.
4. En ejemplares jóvenes y muy jóvenes, los ejemplares mayores de 13 meses deberán acreditar el diagnóstico “a” de
DCF para obtener la máxima calificación de “Muy Bueno”. Asimismo, para poder obtener los tres primeros puestos de
sus correspondientes categorías, los ejemplares mayores de 13 meses deberán acreditar diagnóstico de HD y ED “a”,
aprobado por la SV, clubes con diagnósticos reconocidos por la SV o por la doctora Margarita Durán.
5. En ejemplares mayores de 24 meses, deberán acreditar selección vigente.
Asimismo, para obtener el calificativo “VA”:
• Deberán acreditar diagnóstico de HD y ED “a”, aprobado por la SV, clubes con diagnósticos reconocidos por la SV o
por la doctora Margarita Durán.
• Deberán aprobar la prueba de defensa con “marcado coraje y espíritu de lucha”, control (junto sin correa con una
distancia de 8 metros) y con “suelto a la orden” (hasta a 2 metros de distancia en el corto y 5 metros en el largo). Se
permiten hasta 3 órdenes. Los que obtuvieran “presente”, o no cumplieran con el suelto a la orden, o no hagan el
“fuss” sin correa (control), sólo podrán acceder al Excelente.
• Padre y madre con selección.
En caso de ejemplares mayores a 36 meses, para obtener el título de Campeón COAPA, deben acreditar descendencia.

