REGULAMENTO TORNEIO MINEIRO DE EXPOSIÇÕES
CÃES PASTORES ALEMÃES.
CAPÍTULO I- DA DURAÇÃO
1-O Torneio Mineiro de Exposições de Cães Pastores Alemães terá a duração de um
ano, de janeiro a dezembro.
Podendo participar todos e qualquer cães de outros Estados sendo campeões e vice.
Desde que some o maior número de pontos decorrente das exposições do ano.
CAPÍTULO II- DA CONSTITUIÇÃO
1-Constituir-se-á o torneio Mineiro de Exposições de Cães Pastores Alemães as
exposições constantes no calendário mineiro mais o Campeonato da Região Sudeste,
Sieger Brasileira e Campeonato Brasileiro.
CAPÍTULOIII- DAS CLASSES E TÍTULOS
1-Estarão concorrendo aos títulos de Campeão e Vice-Campeão do torneio mineiro.
Classe Novíssimos Fêmeas
Classe Novíssimos Machos
Classes Júnior Fêmeas
Classe Júnior Machos
Classe Sênior Fêmeas
Classe Sênior Machos
2- Os animais que sagrarem vencedores de um desses títulos terá direito à anotação
em seus respectivos CROs.
CAPÍTULO IV- DA DISPUTA
1-Um animal poderá disputar o titulo de apenas uma classe por ano.
3- Os vencedores serão aqueles que obtiverem em exposições especializadas
constantes no calendário mineiro, o Campeonato da Região Sudeste, Sieger
brasileira e Campeonato Brasileiro.
CAPÍTULO V- DA PONTUAÇÃO
1-Os pontos serão obtidos mediante a escala abaixo:
CLASSE FILHOTE (4 a 6 meses)
1º. Lugar-------------------10 pontos
2º. Lugar-------------------08 pontos
3º. Lugar-------------------06 pontos
4º. Lugar-------------------04 pontos
5º. Lugar-------------------02 pontos
6º. Lugar em diante------01 ponto
CLASSE NOVÍSSIMOS “A” e “B”(6 meses e 1 dia a 12 meses)
1º. Lugar-------------------12 pontos
2º. Lugar-------------------10 pontos
3º. Lugar-------------------08 pontos
4º. Lugar-------------------06 pontos
5º. Lugar-------------------04 pontos

6º. Lugar em diante------02 pontos
Obs: pontuarão apenas os cães que obtiverem qualificação máxima
CLASSE JÚNIOR “A” e “B”(12 meses e 1 dia a 24 meses)
COM QUALIFICAÇÃO MÁXIMA-MUITO BOM
1º. Lugar-------------------16 pontos
2º. Lugar-------------------14 pontos
3º. Lugar-------------------12 pontos
4º. Lugar-------------------10 pontos
5º. Lugar em diante------08 pontos
COM QUALIFICAÇÃO BOM
1º. Lugar-------------------06 pontos
2º. Lugar-------------------05 pontos
3º. Lugar-------------------04 pontos
4º. Lugar-------------------03 pontos
5º. Lugar em diante------02 pontos
CLASSE SÊNIOR ( 24 meses em diante)
COM QUALIFICAÇÃO MÁXIMA - EXCELENTE
1º. Lugar-------------------22 pontos
2º. Lugar-------------------20 pontos
3º. Lugar-------------------18 pontos
4º. Lugar-------------------16 pontos
5º. Lugar em diante------14 pontos
COM QUALIFICAÇÃO MUITO BOM
1º. Lugar-------------------11 pontos
2º. Lugar-------------------10 pontos
3º. Lugar-------------------09 pontos
4º. Lugar-------------------08 pontos
5º. Lugar em diante------07 pontos

MELHOR CÃO. (MACHO X FEMEAS)
1-10 PONTOS
2-08 PONTOS
3-06 PONTOS
4-04 PONTOS
5-02 PONTOS

HANDLER

5 MELHOR PONTUAÇÃO
De cada exposição.
Parágrafo 1º.
Contarão mais 03 pontos os animais da Classe Júnior “B” que já tiverem “Seleção I” e
01 ponto os de “Seleção II”.

Parágrafo 2º.
Na Classe Sênior, aos animais que tenham adquirido a qualificação VA serão conferidos
mais 5 pontos em cada participação.
Parágrafo 3º.
O título de Campeão e Vice-Campeão do torneio da Classe Novíssimos serão apurados
mediante a pontuação dos cães participantes nas 6ª., 5ª. e 4a. Categorias ( Classe de
Filhotes, Novíssimos “A” e novíssimos”).
Parágrafo 4º.
Para os animais que mudarem de classe no decorrer do torneio, o total de pontos
obtidos será computado na classe onde ele acumular a maior pontuação. Em caso de
igualdade de pontuação, prevalecerá a classe de maior faixa etária.
CAPÍTULO VI- DO EMPATE
Em caso de empate, a escolha do vencedor será pelo seguinte critério:
a) Pelo confronto direto nesta ordem: Sieger Brasileira e Campeonato Brasileiro e
Região Sudeste.
b) Persistindo o empate o confronto será pelas exposições do calendário mineiro na
ordem em que elas foram realizadas.
c) Continuando o empate, vencerá o animal mais novo.
d) Caso ainda ocorra empate, o critério será por sorteio.
CAPÍTULO VII- TROFÉUS ROTATIVOS
REPRODUTOR- CAMPEÃO E VICE-CAMPEÃO
REPRODUTORA- CAMPEÃ E VICE-CAMPEÃ
EXPOSITOR- CAMPEÃO E VICE-CAMPEÃO
CANIL CRIADOR- CAMPEÃO E VICE-CAMPEÃO
HANDLER- CAMPEÃO E VICE-CAMPEÃO
CÃO DESTAQUE NACIONAL
CÃO DESTAQUE INTERNACIONAL

Melhor cão do ano Macho
Melhor cão do ano Fêmea

1-A contagem de pontos será igual a do torneio Mineiro de Exposições
2- Para fins de contagem de pontos dos títulos de Campeão e ViceCampeão Reprodutor, Reprodutora, Expositor e Criador; contar-se-ão os pontos nas
exposições do calendário mineiro, e do Campeonato Brasileiro da Região Sudeste e da
Sieger Brasileira. Disputarão estes títulos só os Cães e Canis Mineiros.
2- Para fins de contagem de pontos dos títulos de Campeão e Vice-Campeão Handler;
contar-se-ão apenas os 5melhores pontuação das exposições do calendário mineiro.
Não contarão os pontos do Campeonato Brasileiro da Região Sudeste e da Sieger
Brasileira.
3-Para efeito de contagem de pontos de Campeão e Vice-Campeão Canil Criador,
só prevalecerá os animais registrados nos canis disputantes.
4- Ao animal adquirido fora do estado, começará a receber pontos a partir da data da
sua efetiva participação.

5- No que se aplica à Reprodutora e ao Reprodutor, caso sejam vendidos para fora do
estado, imediatamente seus filhos devem cessar de pontuar para tais. Porém se ao
final do torneio acumular pontos suficientes, terá direito ao título.
6-Os animais que pertencem a mais de um proprietário associado, contarão pontos
proporcionalmente à participação de cada um na propriedade.
7- Caso ocorra empate na competição do Reprodutor, Reprodutora, Canil Criador e
Expositor; prevalecerão, por ordem, o seguinte critério e desempate: maior número de
cães classificados em 1º. Lugar, com qualificação máxima, em todas as exposições
pertencentes ao torneio Mineiro. Persistindo o empate, por maior número de cães
expostos nas mesmas exposições. Se ainda assim, continuar empatado, será por
sorteio.
8- O título de Cão Destaque Nacional será conferido aos cães que obtiverem resultados
entre os 5 melhores de cada categoria na Sieger brasileira.
9- O título de Cão Destaque Internacional será conferido ao cão que participar de uma
Sieger Internacional e que se classifique entre os 10 primeiros colocados de sua classe
e obtiver qualificação máxima.
10- Somente estarão habilitados a receberem as premiações os sócios titulares e
quites com as suas obrigações com CBPA.
11-Fica criado o titulo de melhor cão do ano entre macho e fêmeas
Sr. Juiz ficara a cargo de escolher os 5 melhores cães da exposição do torneio.
Não terá pontuação, Sieger, Sudeste e Brasileiro.
CAPÍTULO VIII- DA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO
1-O presente regulamento não poderá ser alterado, total ou parcial, a não ser em
reunião para a sua aprovação e para vigorar no ano seguinte.
CAPÍTULO I X- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1-A todo animal que for inscrito e participar em classe incompatível com a idade será
anulada a sua pontuação, alterando a classificação e a pontuação dos animais que o
seguirem.
2- Deverá ser publicado um resultado parcial do campeonato a cada 2 exposições
Realizadas.
3- A receita para pagamento das premiações de final de ano será composta de
contribuição de 150,00 (cento e cinquenta reais) por exposição realizada em Minas
Gerais. A entidade que não realizar sua exposição terá que contribuir mesmo assim.
4- A cada ano uma entidade do torneio Mineiro, ficara responsável pela
confraternização de final de ano, por sorteio ou por quem se candidatar.
5- Fica estabelecida a criação de uma comissão de organização do torneio.
O objetivo desta comissão é a definição do calendário, aplicação das regras e
esclarecimentos de duvidas a cerca do regulamento.
A comissão fica composta pelos seguintes membros:
ROBLEDO NATAL DA SILVA
LUIS RODOLFO DOMINGUES TRAN
LEANDRO DE CASSIO LOPES MACHADO
DAYVES PETERSON VARANDA

