CAMPEONATO DAS AMÉRICAS E CARIBE DE AGILITY.
Organização
Anualmente realiza-se um "Campeonato das Américas e Caribe de Agility".
Este evento terá lugar em de abril de cada ano. O vencedor irá receber o título de
"Campeão do Américas e Caribe de Agility"
As organizações nacionais caninas candidatas a organizar o "Campeonato das Américas e
Caribe de Agility", devem apresentar sua solicitação na reunião dos delegados das
Américas e do Caribe e ao Presidente da Comissão de agility da F.C.I dois anos antes da
data proposta para a sua realização.
As solicitações devem incluir os seguintes elementos:
-O nome do candidato organização canina nacional, incluindo o nome e o endereço de
quem coordenará o evento;
-Localização pretendida;
-Mapa, descrição e comodidades;
-Ratificação de que o evento será realizado em conformidade com os requisitos para
campeonatos internacionais e será realizado sob os regulamentos de agility da FCI ;
-Descrição das instalações e o local de prova escolhido, recursos disponíveis e obstáculos
para usar.
O país anfitrião irá fornecer o equipamento e material necessário. Será responsável por
receber os participantes convidados, personalidades e gerar uma boa atmosfera que
contribua para o sucesso do evento.
Deve contatar a mídia (imprensa, rádio, televisão), a fim de dar a este campeonato a
publicidade necessária para obter assistência de um grande número de espectadores,
promovendo assim o agility.
O Kennel Club organizador, é o único responsável para a FCI da organizaçãodo
campeonato e tomará todas as medidas necessárias para assegurar o seu desenvolvimento
adequado.
O Kennel Club nacional organizador convidará outras organizações filiadas para participar
no evento, pelo menos com seis meses de antecedência, dizendo-lhes o limite de registro,
data e o número máximo de inscrições autorizadas para cada país, solicitando-lhes que as
suas equipes se apresentem com uniformes oficiais.
O Comitê de delegados de agility para as Américas e o Caribe, nomeará um representante
responsável por garantir o cumprimento dos "requisitos" para campeonatos internacionaise
a aplicação estrita das regras e os regulamentos de agility da FCI.
O Kennel Club, ou sua comissão organizadora, deve fornecer o programa de competição.

Regulamento para o Campeonato das Américas e Caribe de Agility.
1.Provas
As provas serão julgadas de acordo com as normas e os regulamentos de agility da FCI.
Serão realizadas em uma área de 24 x 40 m
A área para a construção das pistas devem medir no mínimo 20 x 40 metros.
O campeonato das Américas e do Caribe incluirá:
Um campeonato aberto a cães homologados (com pedigree) e não homologados (sem
pedigree), designado como "Open das Américas e o Caribe", individual e por equipes e um
campeonato só para os cães homologados(com pedigree), designado como "Campeonato
do Américas e o Caribe" individual e por equipes.
2.Juízes:
Devem ser convidados:
Dois juízes internacionais (dois juízes do Campeonato do mundo de agility da FCI do
respectivo ano, ou dois juízes do European Open do respectivo ano,uma combinação de
ambos, ou outros dois juízes internacionais europeus).
Um juiz assistente (pertencente ao país organizador e reconhecido pela FCI).
Os dois juízes principais são responsáveis pelo desenho e julgamento das provas que lhes
forem atribuídas.
O juiz assistente só é responsável por julgar o contato de subida de passarela
Custos de juízes.
Serão da responsabilidade da Comissão organizadora, todas as despesas dos juízes
convidados, dentro do padrão estabelecido pela FCI.
O país organizador deve colocar à disposição do juiz estrangeiro um intérprete das quatro
línguas oficiais da FCI(Francês, inglês, alemão e espanhol).
As decisões dos juízes são inapeláveis.
Open das Américas e Caribe de Agility
Reservado para os cães com e sem pedigree , homologados e não homologados.
a) Duas provas individuais
-1 Prova de agility, com obstáculos, com zonas de contato;
Se for usada mesa, ela deve ter contador eletrônico.
-1 prova de jumping, sem obstáculos de zona de contato nem mesa.

Ambas incluem apenas, obstáculos homologados.
A soma dos resultados das duas provas determinará o vencedor, que receberá o título de
"Campeão do Open das Américas e Caribe de Agility".
Em caso de empate (somente para o primeiro lugar), o juiz do agility, determinará uma
pista extra de agility para desempatar.
b) Duas provas por equipe
-1 Prova de agility com zonas de contato; Se for usada mesa, ela deve ter contador
eletrônico.
-1 prova de jumping, sem obstáculos de zona de contato nem mesa.
Ambas incluem apenas, obstáculos homologados.
A soma dos resultados das duas provas determinará o vencedor, que receberá o título de
"Campeãodo Open equipas das Américas e Caribe de Agility".
Em caso de empate (somente para o primeiro lugar), o juiz do agility, determinará uma
pista extra de agility para desempatar.
Cada país participante pode formar um numero ilimitado deequipas de quatro duplas por
categoria (cada dupla só pode fazer parte de uma equipe).
Será descartado em cada prova o pior resultado da equipa.
È possível formar equipas mistas entre países, para as duplas que ficaram de fora das
respectivasequipas do seu país e apenas em estes casos.
Ambas incluem apenas, obstáculos homologados.
A soma dos resultados das duas provas determinará o vencedor, que receberá o título de
"Campeão do Open equipas das Américas e Caribe de Agility".
Em caso de empate (somente para o primeiro lugar), o juiz do agility, determinará uma
pista extra de agility para desempatar.

Campeonato da Américas e Caribe de Agility
Reservado para os cães com pedigree , homologados.
a) Duas provas individuais
-1 Prova de agility, com obstáculos, com zonas de contato; Se for usada mesa, ela deve ter
contador eletrônico.
-1 prova de jumping, sem obstáculos de zona de contato nem mesa.
Ambas incluem apenas, obstáculos homologados.
A soma dos resultados das duas provas determinará o vencedor, que receberá o título de
"Campeão das Américas e Caribe de Agility".
Em caso de empate (somente para o primeiro lugar), o juiz do agility, determinará uma
pista extra de agility para desempatar.

b) Duas provas por equipe
-1 Prova de agility com zonas de contato; Se for usada mesa, ela deve ter contador
eletrônico.
-1 prova de jumping, sem obstáculos de zona de contato nem mesa.
Ambas incluem apenas, obstáculos homologados.
A soma dos resultados das duas provas determinará o vencedor, que receberá o título de
"Campeão por equipas das Américas e Caribe de Agility".
Em caso de empate (somente para o primeiro lugar), o juiz do agility, determinará uma
pista extra de agility para desempatar.
Cada país participante pode estabelecer uma equipa de quatro duplas por categoria.
Será descartado em cada prova o pior resultado da equipa.
Ambas incluem apenas, obstáculos homologados.
A soma dos resultados das duas provas determinará o vencedor, que receberá o título de
"Campeão por equipas das Américas e Caribe de Agility".
Em caso de empate (somente para o primeiro lugar), o juiz do agility, determinará uma
pista extra de agility para desempatar.

Grande Jumping das Américas e Caribe

Será realizado um jumping final.
Cada país poderá estabelecer as suas regras para participação deste Gran Jumping, sendo
que este deve abranger o maior numero possível de participantes.
CÃO branco: antes do início de cada prova e uma vez o juiz determinou o T.R.S., um cão
não participante no Campeonato fará a pista com o objetivo de testar a mesma. Isto será
feito em cada uma das categorias.
Inscrições
Para o campeonato das Américas e Caribe de Agility, e Open das Américas e Caribe de
Agility as organizações caninas nacionais filiadas a FCI (ou aqueles que estão intimamente
ligados, como é o caso com o AKC), estão autorizados para selecionar em conformidade
com as seguintes regras:
-Os proprietários e guias devem ter a nacionalidade do país ou da sua residência
permanente no país em que seu cão vai competir. A organização canina nacional é
responsável pela residência do proprietário e o guia. Em caso de dupla nacionalidade, pode
o condutorescolher qualquer um dos dois países: no entanto, só pode competir
por um deles.
-O cão deve estar registrado no registro de livro ou apêndice ao país pelo qual competir
com um mínimo de seis meses de antecedência á data da realização do evento.

.
Só podem competir no Campeonato das Américas e Caribe de Agility, cães com pedigree
reconhecido pela FCI (ou aqueles que estão intimamente ligados, como é o caso com o
AKC)
As inscrições das duplas podem ser feitas individualmente ou por intermédio da
organização canina de cada país. O país organizador deve informar o procedimento de
inscrição.
Organizações nacionais caninas podem considerar outros critérios.
Inscrições individuais, no que se refere à organização canina nacional de cada país
participante, terá no prazo de quinze dias após o encerramento das inscrições, para não
apoiar a inscrição de duplas ou a não conformação de equipes do país.
Cada organização canina nacional determinará as duplas que competem em individual e
por equipas, dentro do prazo estabelecido pela comissão organizadora do evento.
Ao mesmo tempo, irá nomear um capitão e um delegado.
Obstáculos
Estarão disponíveis dois conjuntos completos de obstáculos de agility aprovados:
14 saltos, um pneu(recomendado a desmontável), um muroou viaduto, uma Passarela, uma
Rampa A, um slalom,, um salto em comprimento, dois túneis rígidas e um túnel de
lona.Mesa se houver terá de ser eletrônica.
Controlo veterinário
Todos os cães passarão por uma inspeção veterinária, antes do início da competição, Serão
controlados os certificados de vacinação de raiva. Os cães de uma região afetada por raiva
ou ir a ele, também deve ter o certificado sanitário válido emitido pelo seu veterinário.
Cães doentes, feridos ou em fêmeas de período de gestação não são aceites na
competição.
As fêmeas no cio poderão competir.
Especificações
A Comissão Organizadora deve cumprir com as regras e regulamentos da FCI que listados
todos os deveres e responsabilidades do Comité e aplicá-las corretamente.

