
                                                                      
 
 
 
 
 

REGULAMENTO DO VIII CAMPEONATO PERNAMBUCANO DE 

AGILITY 2014 
 
O Kennel Club do Estado de Pernambuco – KCEP, no uso de suas atribuições, tendo por 
objetivo maior incentivar e aprimorar a prática do agility no estado de Pernambuco, vem 
publicar as normas do VIII CAMPEONATO Pernambucano de Agility 2014: 
 
Art.1º O VIII CAMPEONATO Pernambucano de Agility será composto de 10 (Dez) 
etapas que serão realizadas entre os meses de Fevereiro a Novembro de 2014, observadas 
todas as disposições do Regulamento Geral de Agility Válido para todo o Território 
Nacional. Exceto em relação ao parágrafo único do artigo 3º. O KCEP se reserva o direito 
de alterar datas ou cancelar etapas, caso seja do interesse do desenvolvimento do Agility em 
Pernambuco. 
(a) Condutores Grau I poderão participar além das duas provas de Agility Grau I, participar 
da prova de Agility Grau II, para obtenção do índice “Excelente Zerado” pagando para o 
efeito uma taxa adicional de R$25,00. 
(b) Estes casos apenas serão válidos para efeitos de obtenção de excelente zerado. A 
Classificação da etapa será pelo combinado de Agility+Agility do Grau I. 
 
Art.2º Provas válidas do VIII CAMPEONATO Pernambucano de Agility. 
As provas a serem realizadas em cada etapa serão as seguintes: 
- Categoria Iniciante (Agility e Agility) 
- Categoria Grau 1 (Agility e Agility) 
- Open Grau 2 e 3 (Agility e Jumping) 
(a) As normas técnicas serão as estabelecida no Art. 8º do Regulamento Geral de Agility 
Válido para todo o Território Nacional. 
(b) As provas de Grau II e de Grau III serão na forma “Open”, porém obedecendo as normas 
técnicas estabelecidas na letra (a) desse regulamento. 
 
Art.3º O valor das inscrições fixado para o VIII CAMPEONATO Pernambucano de Agility 
para todas as Categorias, será de R$ 45,00 por dupla. 
 
Art.4º O prazo para inscrições será encerrado na quarta-feira (17:00h)que antecede a 
prova. 
 
Art.5º Premiação e Ranking 
No VIII Campeonato Pernambucano de Agility a premiação e ranking das duplas deve 
seguir os seguintes critérios: 
- Categoria Iniciante: Mini / Midi e Standard do 1º ao 5º lugar 
- Categoria Grau 1: Mini, Midi, Standard e QRMBC do 1º ao 5º lugar 
- Categoria Grau 2: Mini, Midi, Standard e QRMBC do 1º ao 3º lugar 
- Categoria Grau 3: Mini, Midi, Standard do 1º ao 3º lugar. 
- Parágrafo único: Fica estabelecido que a dupla iniciante terá direito ao pódio e premiação 
mesmo que tenha sido desclassificado em uma das provas. 
 
Art.6º Pontuação do Ranking   
 
A pontuação das duplas no VIII CAMPEONATO Pernambucano de Agility, nas etapas em que 
participarem, fica estabelecida na forma e tabelas abaixo discriminadas: 
 
(a) A pontuação será por prova e pelo resultado combinado da soma das duas provas, com 
base na qualificação da dupla. Não obterá pontuação no combinado das duas provas dupla 
que obtiver em uma das provas, não qualificado ou desclassificado. 
 



(b) As pontuações do ranking do VIII CAMPEONATO Pernambucano de Agility, obedecerão 
as normas vigentes para o XIV Campeonato Brasileiro (temporada 2013/2014). 

 

 

 

 

(c) Caso haja necessidade de algum juiz ter que julgar em uma prova de um grau que 

compete, ao final do campeonato esta dupla terá nessa prova seus pontos fixados pela 

média dos pontos nas etapas em que efetivamente participar. 

Art.7º Empate entre Duplas 
Caso exista alguma dupla no final do Campeonato que fique empatada nas três 
primeiras colocações, o critério de desempate será o seguinte: 
a) Será declarada primeira colocada a dupla que obtiver o maior número de vitórias nas 
etapas do VIII CAMPEONATO Pernambucano de Agility. 
b) Persistindo o empate, será declarada primeira colocada a dupla que tiver obtido maior 
número de EZ's (excelentes zerados) por prova em todo o certame; 
c) Ainda persistindo o empate, será declarada primeira colocada a dupla que tiver obtido 
durante o VIII CAMPEONATO Pernambucano de Agility o maior número de Excelentes; 
d) Finalmente, como último critério para desempate, será declarada primeira colocada a 
dupla que tiver obtido o maior número de vitórias por perna. 
 
 
Art.8º Apuração Final 
 Após apuração final dos resultados, deduzidos os 2 (dois) piores resultados, serão 
declaradas campeãs as duplas que obtiverem a maior contagem na somatória dos pontos de 
todos os Graus e categorias. 
 
Art.9º Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação, vigorando até a 
apuração final dos resultados do VIII CAMPEONATO Pernambucano de Agility podendo, 
entretanto, ser alterado caso haja alguma mudança nas regras editadas pela Fédéracion 
Cynologique Internationale - FCI, sob as quais o mesmo foi elaborado. 
 
Art.10º Casos omissos a este regulamento serão analisados e resolvidos pelo KCEP e 
 demais órgãos competentes. 
 
Art.11º Ranking 
Nesse Campeonato serão premiadas na festa do Ranking, dia 30 de novembro, as melhores 
duplas classificadas da 1ª à 3ª colocação. 
Também serão computadas as pontuações obtidas em cada prova pelos integrantes de cada 
escola, conforme as categorias ou graus a que pertençam, com a divulgação no final do 
campeonato. 
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