F.C.I. AGILITY - CAMPEONATO MUNDIAL
Organização
O campeonato Mundial de Agility é organizado anualmente. O vencedor será chamado
de Campeão Mundial de Agility. Qualquer FEDERAÇÃO que queira organizar o
campeonato Mundial de Agility deve se inscrever com dois anos de antecedência. As
inscrições devem ser enviadas ao Presidente da Comissão de Agility da F.C.I. e deverá
incluir os seguintes itens:
Nome da FEDERAÇÃO
Data planejada e local
Nome e endereço da pessoa organizadora da competição
Descrição da área e instalações destinadas ao evento , bem como, equipamentos
disponíveis, que devem estar de acordo com as especificações de um Campeonato
Mundial de Agility.
O Campeonato Mundial de Agility é um evento no qual os melhores condutores,
membros da F.C.I. participam. O país organizador deverá dar a esse evento o prestígio
de um Campeonato Mundial. O dono da casa fornecerá todo equipamento necessário.
É responsável pela recepção de todos os competidores convidados. Visando criar todo
o clima comum a um Campeonato, um orador deverá falar sobre o evento.
A mídia (imprensa, rádio, TV. etc.) deve ser contratada, assegurando uma divulgação
adequada para atrair um grande numero de espectadores, promovendo o Agility e cães
com pedigree.
A FEDERAÇÃO organizadora é a única responsável perante a FCI pelo bom andamento
das provas e deverá tomar todas as medidas necessárias para que o evento corra na
mais perfeita ordem.
Pelo menos 06 meses antes do evento, a FEDERAÇÃO organizadora deverá convidar
outras organizações para a competição, que precisarão estar cientes da data máxima
para as inscrições, do número máximo de inscrições e das exigências quanto aos
uniformes das equipes articipantes para melhor identificação das equipes.
A comissão de Agility da F.C.I. nomeará um representante que assegurará que todas
as especificações exigidas para um Campeonato Mundial sejam seguidas e respeitadas
e que as regras do Agility da FCI definidas sejam aplicadas. Ele atuará como um
representante da Comissão de Agility da FCI e a FEDERAÇÃO organizadora deverá
entregar um programa dos eventos planejados.

Provas
As provas serão julgadas de acordo com as regras e regulamento da FCI.
Devem ocupar uma área de 30 x 40 m, com dois juízes,um deles sendo do país
organizador.
O Campeonato Mundial de Agility consiste de:
a) 02 Provas individuais

1 Percurso de Agility abrangendo zonas de contato e se a mesa for utilizada deverá ter
um dispositivo eletrônico para a contagem .
1 Percurso de Jumping, sem qualquer obstáculo com zonas de contato e nem a mesa.
O percurso compreenderá os obstáculos aprovados. Os dois resultados somados
determinarão o vencedor, ele será considerado como Campeão Mundial de Agility. Em
caso de empate (para o primeiro lugar apenas) o Juiz determinará um terceiro
percurso.
b) 02 Provas de times
1 Percurso de Agility abrangendo zonas de contato e se a mesa for utilizada deverá ter
um dispositivo eletrônico para a contagem .
1 Percurso de Jumping, sem qualquer obstáculo com zonas de contato e nem a mesa.
Cada país participante poderá inscrever somente 01 time, constituído de 4 cães no
máximo por categoria (o cão somente poderá participar de uma única equipe). O
percurso deverá ser montado com os obstáculos aprovados.
O resultado dos 03 melhores cães dos times é somado nos dois percursos e levado em
consideração para determinar o vencedor que será chamado de: Campeão Mundial de
Agility por Times.
Depois de cada percurso , individual e por equipas , se fará a verificação do numero do
microchip do cão.
CÃO BRANCO
Antes do inicio da competição e após determinado o TSP, um "cão de teste"- que não
faz parte da competição, terá que percorrer o percurso. Isso deverá ocorrer para todas
as categorias.
Aplicações
Para o campeonato Mundial de Agility cada Federação afiliada à FCI ( ou aqueles com
boa relacionamento ) poderá selecionar e inscrever de acordo com as seguintes regras
:
Os proprietários e os condutores devem ter a nacionalidade ou sua residência
permanente no pais pelo qual a dupla vai competir. Em caso de dupla nacionalidade,
pode-se eleger um dos países para competir, mas só se pode competir por um deles.
O cão deve estar registrado no livro oficial de registros, ou apêndice, do pais pelo qual
vai competir á pelo menos seis meses.
Um condutor poderá competir no máximo com quatro cães.
Em caso de conflito, a decisão final será tomada pelo Comité Geral da FCI.
Provas Individuais: 09 cães, standard, midi e mini ( máximo 6 cães de uma mesma
categoria).
Provas por Times: 01 time formado por 4 cães (máximo) por categoria
Nota

Os vencedores das provas individuais (standard, midi e mini ) do último campeonato
mundial realizado serão automaticamente selecionados para participarem afim de
colocarem seus títulos em jogo. Esses cães simplesmente se somarão ao número de
cães autorizados à competirem por seus países.
Afim de se qualificarem, os cães deverão ter o pedigree reconhecido pela FCI e obtido
EXCELENTE ou MUITO BOM 02 em uma prova oficial do AGILITY 02 ou uma prova não
oficial do AGILITY 03. Outros critérios de seleção podem ser considerados pela
FEDERAÇÃO.
As FEDERAÇÕES deverão enviar formulários de inscrição, os quais tem de estar
previamente assinados por elas para o comitê organizador antes do encerramento do
prazo, eles também nomearão um capitão do time, que será o único responsável
perante o comitê organizador.
OBSTÁCULOS A SEREM UTILIZADOS
02 jogos completos, ambos aprovados e consistindo de:
14 saltos com varas ( 01 vassoura, um salto com painel cheio, e um salto tipo portão é
permitido) 01 pneu, se recomenda o pneu desmontável. 01 viaduto ou parede, 01
passarela, 01 Rampa A, 01 Gangorra, 01 Slalom, 01 mesa com dispositivo eletrônico,
01 salto em distância, 01 túnel aberto e 01 túnel fechado.
Controle Veterinário
Todos os cães serão submetidos a um controle veterinário antes do início das
competições e o certificado de vacinação contra raiva será checado. Cães vindo
ou indo à regiões infectadas com raiva, terão que ter a vacina válida. Cadelas
gestantes ou cães aparentemente doentes não poderão participar. Cadelas no
cio somente poderão competir, prevalecendo que sejam mantidas afastados e
que participem por último.
Caderneta de Resultados
Cada cão deverá possuir uma caderneta de resultados, que será entregue ao comitê
organizador antes do início das competições.
Juizes
A comissão de Agility da FCI nomeará 02 juizes qualificados, um deles vindo de um
país diferente. E um juiz assistente ( deve ser um juiz FCI), q eu apena sjulgará a zona
de contato da descida da passarela. Se necessário o comitê organizador providenciará
um intérprete para o juiz estrangeiro.
Não é permitido ao juiz julgar qualquer membro imediato de sua família, como
esposa(marido) companheiro(a) pai, mãe, filha, filho, ou qualquer outro residente no
mesmo lar.
As despesas dos juizes estão definidas nas especificações do Campeonato Mundial de
Agility.

Premiação
Em consideração ao Agility Internacional, é recomendado que cada país participante
contribua com o sucesso do Campeonato Mundial de Agility, colocando prêmios
especiais ou extras à disposição do comitê organizador.
O comitê organizador concorda em acatar e obedecer estas regras e agir de
conformidade com

