
 
REGULAMENTO DO AGILITY PRÉ AMERICA & CARIBE 2022 

 
 
 
 O presente Regulamento é elaborado com base nas regras oficiais da Federação Internacional de 
Agility, denominada FCI e pela Comissão Brasileira de Agility, doravante denominada CBA, órgão 
normativo designado pelo Conselho Nacional de Adestramento, doravante denominado CNA e 
pertencente à Confederação Brasileira de Cinofilia, doravante denominada CBKC, tendo por objetivo 
principal o aprimoramento, cada vez maior, da prática deste esporte e a sua expansão em todo 
território nacional. 

 
Art. 1º - O presente regulamento será válido para o certame denominado PRÉ AMERICA & CARIBE 
2022.  
 
Art. 2º - O campeonato descrito no artigo 1º, será disputado em um único dia, composto da seguinte 
forma: 

  
• Iniciantes – Pista I e Pista II 
• Jumping – OPEN – Pista I e Pista II – Classificatórias   
• Agility –  OPEN     – Pista I – Classificatórias 
• Agility –  OPEN     – Small e Medium - Pista II - FINAL 
• Agility – OPEN      – Large - Pista III – FINAL 
 

(a) As pistas Open serão para os Graus I, II e III. Todas as duplas terão a possibilidade de chegar 
à Final.  

 
(b) As duplas de Grau I estarão aptas a receber a qualificação de excelente para mudança de 

Grau nas pistas Open e no Agility Final caso consigam o acesso à Final.  
 
Art. 3º  - Os valores das inscrições estarão divulgados no “site” oficial da CBA, 
www.brasilagility.com.br, na página referente a prova. 
 
Art. 4º -  Acesso à Final  
 

(a) Categorias Small e Medium:  
Para cada 10 inscritos por categoria, 2 duplas por pista terão o direito de a chegar à Final.  
Por exemplo: 20 inscritos por categoria, os 4 primeiros de cada pista terão acesso à Final. Se a 
mesma dupla estiver entre os 4 primeiros em mais de uma pista nas pistas classificatórias, a dupla 
seguinte não terá direito de acesso à Final, ou seja, serão somente os 4 primeiros de cada pista.  
 

(b) Categoria Large:  
Para cada 10 inscritos, 1 dupla por pista terá o direito de chegar à Final.  
Por exemplo: 50 inscritos na categoria, os 5 primeiros de cada pista terão acesso à Final.  
Se a mesma dupla estiver entre os 5 primeiros em mais de uma pista nas pistas classificatórias, a 
dupla seguinte não terá direito de acesso à Final, ou seja, serão somente os 5 primeiros de cada 
pista.  
 
 
 
 



Art. 5º -  Premiação:  
 
• Categoria Iniciantes:  
1° ao 3º colocados, por pista para a categoria Small/Medium e para a categoria Large  
 
• Pistas Open:  
1º ao 3º colocados, por pista para cada categoria, Small, Medium e Large. 
 
• Agility Final:  
1º ao 3º colocados, por pista para cada categoria, Small, Medium e Large  
 
Art. 6º - Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação, vigorando até a apuração final 
dos resultados do PRÉ AMERICA & CARIBE 2022 podendo, entretanto, ser alterado em caso de 
alteração nas regras editadas pela FCI - Federação Internacional de Cinofilia, sob as quais o mesmo 
foi elaborado.  
 
Art. 7º - Eventuais omissões serão decididas pela Coordenação da CBA. 
 
São Paulo, 03 de março de 2022.  
 

Os Coordenadores  
José Ernesto Galvão Ferreira  
Kleber Malfatti 


