Alterações aos Regulamentos de Cães de Utilidade

Regulamento de Pré‐RCI:
Inserir:
Organização da Prova
No que diz respeito aos pedidos de realização, e todos os procedimentos relacionados com a
calendarização, marcação e organização de provas, deve ser seguido o disposto no
Regulamento de Prova de RCI do Clube Português de Canicultura

Regulamento de Prova Básica:
1.6 – Organizações
Inserir no final do 1º parágrafo, a seguir a figurantes: “, nos mesmos termos e condições
definidos no Regulamento de Provas RCI do Clube Português de Canicultura:
Acrescentar no final do artigo: “Para os casos omissos neste regulamento, aplicar‐se‐ão as
disposições do Regulamento de Provas de RCI, do Clube Português de Canicultura.”

Regulamento de Provas de RCI
Artigo 11 – Impressos
Inserir no final do 1º parágrafo, a seguir a pedidos: “ao Clube Português de Canicultura, com o
mínimo de uma semana de antecedência”

Artigo 12 – Inscrições dos concorrentes
Alterar o 1º parágrafo, para: “Os preços de inscrição nas provas homologadas pelo CPC, a
cobrar pelas entidades organizadoras, é fixado anualmente pela Direcção do CPC.”
No segundo parágrafo, substituir “os sócios do CPC, terão um desconto de” para “os sócios do
CPC com as quotas em dia, terão um desconto de 10%”
Acrescentar um parágrafo com: “No caso das inscrições serem enviadas directamente para a
entidade organizadora, esta deverá enviar atempadamente ao CPC os elementos sobre os
exemplares inscritos, para que este possa proceder aos necessários trâmites de secretaria”

Artigo 13 – Calendário / época
Acrescentar parágrafo:
“As provas com realização pedida após a aprovação do calendário final, poderão ser aceitas
pela 4ª Comissão, Sub‐Comissão de Cães de Utilidade, mas ficarão de fora do Campeonato e da
pontuação do Ranking. Não obstante, poderão ser aceites por esta Comissão, novas provas que
assegurem a substituição de provas constantes do calendário e que tenham sido canceladas.”

Regulamento de Juízes de Provas de Mondioring
Artigo 2º
b) corrigir o erro ortográfico “à” por “há”
Parágrafo 2, acrescentar: “podendo pedir parecer à 4ª Comissão, Sub‐Comissão de Cães de
Utilidade”
Artigo 9º
Alterar “três Provas oficiais realizadas em Portugal” para “cinco Provas oficiais realizadas em
Portugal”; e, “cinco anos” para “dois anos”

Regulamento de Certificado de Obediência Básica (COB)
1.1, paragrafo 3º. Acrescentar: “A fim de poder ser emitido o respectivo certificado, a entidade
organizadora fará chegar ao CPC os dados do exemplar, com o seu nome e número de registo,
e indicação de proprietário e condutor. Em caso de aprovação, o COB será homologado no
pedigree do exemplar”

Regulamento da Prova de BH
Inserir:
Organização da Prova
No que diz respeito aos pedidos de realização, e todos os procedimentos relacionados com a
calendarização, marcação e organização de provas, deve ser seguido o disposto no
Regulamento de Prova de RCI do Clube Português de Canicultura.
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