REGULAMENTO DA
III COPA PARAÍBA DE AGILITY 2016/2017
O KENNEL CLUB DO ESTADO DA PARAÍBA no uso das atribuições que lhe foram
conferidas pela CBKC - Confederação Brasileira de Cinófila, tendo por objetivo maior incentivar
e aprimorar a prática do Agility em todo o território nacional resolve editar um certame
denominado REGULAMENTO DA "III COPA PARAÍBA DE AGILITY", observadas todas as
disposições do Regulamento Geral de Agility Válido para todo o Território Nacional.

Art. 1º: Para a COPA PARAÍBA DE AGILITY disputado no período de Julho de 2016 a Junho
de 2017 a denominação será de “III COPA PARAÍBA DE AGILITY”.

Art. 2º: A “III COPA PARAÍBA DE AGILITY será disputado em 6 (SEIS) etapas, observando
todas as disposições do REGULAMENTO GERAL DE AGILITY VÁLIDO PARA TODO O
TERRITÓRIO NACIONAL com descarte de 01 resultado, e tendo as 02(duas) ultimas ETAPAS,
COM OS RESULTADOS DOBRADOS, SOMENTE para efeito do RANKING FINAL, o descarte
não vale para os bônus das duas ultimas etapas.
Parágrafo Primeiro: As etapas da “III COPA PARAÍBA DE AGILITY", serão única e
exclusivamente de organização do KENNEL CLUB DA PARAÍBA (KCEPB), que por sua vez
se reserva o direito de alterar datas, cancelar etapas, caso seja do interesse do
desenvolvimento do Agility na Paraíba.
Parágrafo Segundo: Prova validas da III COPA PARAÍBA DE AGILITY:
As provas a serem realizadas em cada Etapa da III COPA PARAÍBA DE AGILITY serão as
seguintes:
- Categoria Iniciante (AGILITY e AGILITY)
- Categoria Grau I (AGILITY e JUMPING)
- Open II e III (AGILITY e JUMPING)
(a) As normas técnicas serão as estabelecidas no Art. 8º do REGULAMENTO GERAL DE
AGILITY VALIDO PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL
Parágrafo Terceiro: Os valores das inscrições da III COPA PARAÍBA DE AGILITY serão de:
Categoria
Iniciante, Grau I, Grau II e
Grau III.
PISTAS EXTRAS (CADA)

Valor (R$)
50,00
25,00

Parágrafo Quarto: O prazo para inscrições encerrará na segunda-feira, que antecede a prova,
e o envio do comprovante de pagamento nos e-mails na circular até a terça-feira (18:00),
subsequente.
Parágrafo Quinto: O prazo para regularização das CTs será estipulado pela CBA.
Parágrafo Sexto: Os condutores de Grau I poderão participar do Agility e do Jumping do Grau II
para efeito de obtenção de excelente zerado, desde que no ato da inscrição seja sinalizada a
sua participação com o pagamento do valor correspondente, conforme parágrafo terceiro do
Art. 2º. Neste caso o TSP válido para o 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.

Estes resultados apenas serão válidos para efeitos de obtenção de excelentes zerados.
Parágrafo Sétimo: Para a categoria Iniciantes, haverá premiação por desempenho obtido em
cada pista, conforme determinado no Art. 3º, alínea (a) do Regulamento Geral do Agility
Brasileiro 2016/2017.
Parágrafo Oitavo: Para o Grau I, haverá pódio com premiação do 1º ao 3º colocados por
combinado para as categorias Mini, Midi, “Standard” e QRMBC. Dupla eliminada não terá
direito a pódio.
Parágrafo Nono: Para o Grau II, haverá classificação e pódio com premiação do 1º ao 3º
colocados do combinado (Agility + “Jumping”) para as categorias Mini, Midi, “Standard” e
QRMBC. Dupla eliminada não terá direito a pódio.
Parágrafo Decimo: Para o Grau III, haverá classificação e pódio com premiação do 1º ao 3º
colocados do combinado (Agility + “Jumping”) para as categorias Mini, Midi, “Standard”. Dupla
eliminada não terá direito a pódio.
Parágrafo Decimo primeiro: Caso haja necessidade de algum juiz ter que julgar em uma prova
de um grau que compete, ao final do campeonato esta dupla terá nessa prova seus pontos
fixados pela média dos pontos nas etapas em que efetivamente participar.
Art. 3º A pontuação do ranking da III COPA PARAÍBA DE AGILITY nas categorias Iniciante,
Grau I e Grau II será a seguinte:
Categoria Iniciante: Ranking pelo número de medalhas obtidas, sendo escalonados por:
Primeiro: pelo número de medalhas de ouro
Segundo: pelo número de medalhas de prata
Terceiro: pelo número de medalhas de bronze
Quarto: pelo número geral de medalhas.
Grau 1 e Grau 2.
A pontuação será por perna, pela classificação obtida, e resultado combinado,
conforme tabelas abaixo.
Exc Zerado
1° Lugar
2° lugar
3° Lugar
4° Lugar
5° Lugar
6° Lugar
7° Lugar
8° Lugar
9° Lugar
10° Lugar

Pontos
30
15
10
9
8
7
6
4
3
1

Qualificação
Excelentes Zerados

Excelente
1° Lugar
2° lugar
3° Lugar
4° Lugar
5° Lugar

Pontos
15
10
8
6
3

Muito Bom
1° Lugar
2° lugar
3° Lugar

Pontos
5
3
1

Descrição:
A dupla termina de competir sem nenhuma

penalidade (tempo + percurso)
Excelente

A dupla termina de competir com uma penalidade
máxima de 05,99 pontos (tempo + percurso)

Muito Bom

A dupla termina de competir com uma penalidade
máxima de 15,99 pontos (tempo + percurso)

Por combinado
Classificação
1° Lugar
2° lugar
3° Lugar
4° Lugar
5° Lugar
6° Lugar
7° Lugar
8° Lugar
9° Lugar
10° Lugar

Pontos
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Art. 4º A pontuação do ranking da III COPA PARAÍBA DE AGILITY a categoria Grau III será
por categoria, nas etapas em que participarem, estabelecida na forma e tabelas abaixo
discriminadas:
Parágrafo primeiro: O tempo utilizado para a apuração de pontos para o ranking (“Tempo Alvo”)
será o tempo obtido pela dupla mais rápida de cada categoria, que tenha conquistado
Excelente zerado ou Excelente, adicionado de 6 segundos.
Parágrafo segundo: A partir do tempo alvo, descrito no parágrafo primeiro, será descontado o
tempo obtido por cada dupla, resultando na pontuação para a dupla.
Parágrafo terceiro: Duplas que cometam uma falta de percurso serão penalizados com a perda
de 3 (três) pontos. Duplas que cometam duas ou mais faltas de percurso não terão direito a
pontuação daquela pista.
Parágrafo quarto: Caso a somatória dos pontos da dupla gere uma pontuação negativa, a
mesma terá sua pontuação igual à zero.
Exemplo 1: A dupla mais rápida (dupla A) da pista obteve o tempo de 36,30s, definindo assim o
tempo alvo em 42,30s (36,30 + 6).
- A dupla A receberá 6 pontos (42,30 – 36,30 = 6,00)
- A dupla B obteve o tempo de 38,20s, então receberá 4,10 pontos (42,30 – 38,20 = 4,10).
- A dupla C obteve o tempo de 37,10s e cometeu uma falta de percurso, então receberá 2,20
pontos (42,30 – 37,10 = 5,20 – 3 pontos = 2,20).
- A dupla D obteve o tempo de 35,60s e cometeu duas faltas de percurso. Dessa forma, seu
tempo não é válido para o cálculo de tempo alvo e não tem direito a pontuação da pista.
Exemplo 2:
A dupla mais rápida (dupla A) da pista obteve o tempo de 36,30s e cometeu uma falta,
definindo assim o tempo alvo em 42,30s (36,30 + 6).
- A dupla A receberá 3 pontos (42,30 – 36,30 = 6,00 – 3 pontos = 3,00)

- A dupla B obteve o tempo de 36,40s, então receberá 5,90 pontos (42,30 – 36,40 =
5,90).
- A dupla C obteve o tempo de 39,20s, então receberá 3,10 pontos (42,30 – 39,20 =
3,10).

Art. 5º Caso, da apuração final da pontuação obtida pelas duplas durante o certame ocorra
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 da
III COPA PARAÍBA DE AGILITY;
(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 e mpate, será declarada primeira colocada a dupla que tiver obtido
durante a III COPA PARAÍBA DE AGILITY 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”.

Art.6º Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação vigorando até a apuração
final dos resultados do III COPA PARAÍBA DE AGILITY 2016/2017, podendo, entretanto, ser
alterado caso haja mudanças nas regras sem qualquer aviso prévio.

Art.7º Casos omissos a este regulamento serão analisados e resolvidos pelo KCEPB e demais
órgãos competentes.

Art.8º Ranking Nesse Campeonato serão premiadas na festa do Ranking, data a ser definida
até a ultima etapa da III COPA PARAÍBA DE AGILITY 2016/2017, as melhores duplas
classificadas da 1ª à 3ª colocação.

João Pessoa, 20 de Julho de 2016

Vilênia Toscana Cunha
Presidente do KCEPB

Felipe Terra
Diretor de Agility do KCEPB

