
REGULAMENTO DA I COPA ROYAL CANIN DE AGILITY E POR EQUIPES 

A I Copa Royal Canin de Agility e Por Equipes observará todas as disposições do Regulamento Geral 

de Agility Válido para todo o Território Nacional.  

Art. 1º: A I Copa Royal Canin de Agility e Por Equipes será disputada em 2 (duas) etapas, uma sendo 
individual e outra por equipes.  

Parágrafo primeiro: Cada etapa terá dois combinados (Agility/Jumping) e serão declaradas 

vencedoras da copa as primeiras classificadas, somados os resultados dos dois combinados de cada 

etapa de acordo com a pontuação do XIX Campeonato Brasileiro de Agility. 

Parágrafo Segundo: Os valores das inscrições da I Copa Royal Canin de Agility e Por Equipes serão de: 
Grau I, Grau II e Grau III: R$ 50,00; Categoria iniciante: R$25,00.  

Art2º: Na etapa da I Copa Royal Canin de Agility será disputada em 2 categorias, iniciante (Jumping + 

Jumping) e Open I, II e III (2 combinados Agility + Jumping). Para a determinação do resultado, não 

ocorrerá divisão entre as categorias Mini, Midi e Standard. 

Art3º: Na etapa por equipes, para a categoria Iniciante, as equipes devem ser constituídas por 2 

duplas (aceitando apenas 1 equipe com 3 duplas, apenas se o número de inscritos impossibilitar a 

formação de equipes com 2 duplas) entre as categorias mini e standard. Serão válidos todos os 
resultados. 

Parágrafo Primeiro: As equipes devem ser constituídas por duplas Iniciantes, podem ser mistas, com 

duplas mini e standard e ainda de escolas diferentes. Para tal, no ato de inscrição esta deve ser feita 
já indicando a constituição das equipes. 

Art4º: Na etapa por equipes, para a categoria Open I, II e III, as equipes devem ser constituídas por 

três duplas, (aceitando equipes com 2 duplas, apenas se o número de inscritos impossibilitar a 

formação de equipes com 3 duplas) para as categorias mini, midi e standard. Serão válidos os 2 

melhores resultados, sendo o pior descartado (Para as equipes com 2 duplas, dessas, não será 
descartado o pior resultado combinado). 

Parágrafo Primeiro: As equipes podem ser constituídas por duplas de grau 1, grau 2 e grau 3, podem 

ser mistas, com duplas mini, midi e standard e ainda de escolas diferentes.  Será obrigatório a pelo 

menos 1 dupla G1 por equipe. Para tal, no ato de inscrição esta deve ser feita já indicando a 
constituição das equipes. 

Parágrafo Segundo: Os resultados individuais do GRAU I serão válidos para obtenção do Excelente 

Zerado para mudança de Grau. Os resultados individuais dos combinados do GRAU II serão válidos 

para obtenção de Combinado Zerado para mudança de Grau. Em ambos os casos o TSP válido para o 

Grau I e Grau II será o fixado pelo juiz da prova obedecendo a letra(d) do Art. 8º do Regulamento 

Geral de Agility Válido para todo o Território Nacional.  

Parágrafo Terceiro: Estes resultados apenas serão válidos para efeitos de obtenção de excelentes 
zerados para mudança de Grau.  

As pistas e tempos para as provas por equipe deverão ser de Grau 2. 

Art. 5º: As normas técnicas serão as estabelecidas no Art. 8º do Regulamento Geral de Agility Válido 
para todo o Território Nacional.  

Art. 6º: A premiação será concedida às três primeiras equipes iniciantes e três primeiras equipes 

open. A pontuação da categoria iniciante será pelo desempenho da dupla ganhando a equipe com 

maior número de Excelente zerado (Ouro), permanecendo empate, serão contabilizados os 
Excelentes (Prata) e por fim os Muito Bons (Bronze). 


