
 
 

REGULAMENTO BRAZILIAN CHALLENGE 

2022 

 

 

A Organização BRAZILIAN CHALLENGE, tendo por objetivo maior incentivar e aprimorar a prática 

do agility em todo o território nacional resolve realizar o campeonato denominado BRAZILIAN 

CHALLENGE, regido pelas regras estabelecidas no presente regulamento, observadas todas as 

disposições do Regulamento Geral de Agility válido para todo o território nacional. 

 

Artigo 1º - BRAZILIAN CHALLENGE será disputada em até 10 etapas, conforme datas previstas 

no calendário oficial da CBA – Comissão Brasileira de Agility, podendo ser reduzida a exclusivo 

critério da organização. 

 

§1º - As etapas serão disputadas da seguinte forma: 

 

a) 02 pistas iniciantes que abrangerão as categorias: (i) extra small + small  + medium; e (ii) 

intermediate + large. 

 

b) 02 pistas Grau 1, sendo um jumping e um agility, nas categorias (i) extra small + small, 

(ii) medium, e (iii) intermediate + large. 

 

c) 02 pistas do tipo Open Graus 2 e 3, sendo um jumping e um agility, nas categorias (i) 

extra small + small, (ii) medium, e (iii) intermediate + large. 

 

d) 01 Pista Grand Open (Graus 1, 2 e 3), sendo jumping ou agility, nas categorias (i) extra 

small + small, (ii) medium, e (iii) intermediate + large. 

d.1)  Considerando que as etapas serão duplas, ou seja, uma etapa no sábado e uma 

etapa no domingo, o resultado do Grand Open disputado no sábado será computado 

juntamente com o Grand Open disputado no domingo para fins de combinado, dessa 

forma em um dia será disputado o jumping e no outro dia o agility. 

 

§2º - A ordem das pistas será definida pela Organização BRAZILIAN CHALLENGE e divulgada na 

página de inscrição para as etapas, assim como o local de cada etapa. 

 

Artigo 2º - Os resultados de cada pista serão computados pelo desempenho obtido na respectiva 

pista (tempo + penalidades) e a premiação mínima de cada etapa será da seguinte forma: 

 

a) Iniciantes: 1º ao 3º colocados no combinado (2 pistas); 

b) Grau 1: 1º ao 3º colocados no combinado (jumping + agility); 

c) Grau 2: 1º ao 3º colocados no combinado (jumping + agility); 

d) Open Graus 2 e 3: 1º ao 3º colocados no combinado (jumping + agility); 

e) Grand Open: 1º ao 3º colocados no combinado (jumping + agility). 

 



 
 

§1º - Para o Grau 1 e Grau 2, a classificação e pódio serão para as categorias small (que incluirá 

extra small), medium, e large (que incluirá intermediate). 

 

§2º - Para o Open Graus 2 e 3 e Grand Open, a classificação e pódio serão para categorias small, 

medium e large. Dessa forma, cães que competirem nas categorias extra small e intermediate 

participarão apenas dos pódios Grau 1 e Grau 2. 

 

Artigo 3º - Haverá um ranking com a pontuação obtida pelas duplas em cada etapa do Brazilian 

Challenge e, na última etapa, será realizada a premiação do 1º ao 3º colocados no ranking 

Iniciantes, Grau 1, Grau 2 e Open Graus 2 e 3, conforme categorias indicadas no Artigo 2º. 

 

§1º - Para fins de ranking, a pontuação das duplas Iniciantes, Grau 1, Grau 2 e Grau 3, se dará na 

forma e tabelas abaixo discriminadas: 

 

 

 
 Pontuação por combinado: 



 
 

 
 

Artigo 4º - Se na apuração final da pontuação obtida pelas duplas durante o certame ocorrer 

empate em qualquer das colocações, o desempate será estabelecido observando-se os critérios 

abaixo:  

 

a) Será declarada primeira colocada a dupla que tiver maior número de vitórias nas etapas 

do BRAZILIAN CHALLENGE; 

b) Persistindo o empate, será declarada primeira colocada a dupla que tiver obtido maior 

número de EZ's (excelentes zerados) combinados em todo o certame; 

c) Ainda persistindo o empate, será declarada primeira colocada a dupla que tiver obtido 

durante o BRAZILIAN CHALLENGE o maior número de EZ's em provas de Agility; e 

d) Finalmente, como último critério para desempate, será declarada primeira colocada a 

dupla que tiver obtido o maior número de EZ's em provas de “Jumping”. 

 

Artigo 5º - O valor da inscrição para cada etapa do BRAZILIAN CHALENGE será de R$60,00 

(sessenta reais) para a categoria Iniciantes e R$90,00 (noventa reais) para os demais graus. 

 

a) Do 2º cão do mesmo condutor em diante, será concedido um desconto de R$10,00 (dez 

reais) no valor da inscrição; 

 

b) Para os condutores que se candidatarem a ajudar na etapa, será concedido um desconto 

de R$10,00 (dez reais) no valor da inscrição por condutor (ou seja, um condutor com 

mais de um cão poderá escolher apenas um cão para obter o desconto); 

 

b.1) Os condutores que optarem pelo desconto concedido no item (b), acima, que não 

ajudarem até sua penúltima pista do final de semana deverão realizar o pagamento do 

desconto para que seja permitido competir nas últimas pistas do final de semana. 

 

 

Artigo 6º - As demais normas técnicas serão as estabelecidas no Regulamento Geral de Agility e 

no Regulamento de Agility da FCI. 

 



 
 

Artigo 7º - Casos omissos a este regulamento serão solucionados pela Organização BRAZILIAN 

CHALLENGE, em conjunto com a CBA, quando necessário. 

 

Artigo 8º - A Organização BRAZILIAN CHALLENGE e a CBA têm conhecimento de que o presente 

Regulamento foi elaborado com base no Regulamento Geral de Agility 2022, enviado pela CBA 

no dia 29/11/2021. Dessa forma, este Regulamento poderá sofrer alterações caso o 

Regulamento Geral de Agility 2022 oficialmente publicado pela CBA contenha disposições 

distintas daquelas contidas na versão do dia 29/11/2021.  

 

 

São Paulo, 28 de dezembro de 2021. 

 

 

Organização BRAZILIAN CHALLENGE 

 


