ANEXO I

UNIÃO DE FREGUESIAS
DE
CASTRO LABOREIRO E LAMAS DE
MOURO

REGULAMENTO
EXPOSIÇÃO LOCAL DO CÃO CASTRO LABOREIRO
I – ENTIDADE ORGANIZADORA
A entidade organizadora da Exposição Local do Cão Castro Laboreiro é a Junta da União de
Freguesias de Castro Laboreiro e Lamas de Mouro.
II – LOCAL E DATA
Exposição Local do Cão Castro Laboreiro realizar-se-á no dia 15 de Agosto de 2018, pelas
15.00 H, em local a determinar pela Entidade Organizadora.
III - ADMISSÃO
1. Na Exposição Local, só poderão apresentar-se Cães de Raça Castro Laboreiro,
propriedade de naturais e/ou residentes nas freguesias de Castro Laboreiro e de Lamas
de Mouro.
2. Os exemplares têm que ser inscritos em boletim fornecido pela entidade organizadora
e em nome do seu proprietário.
3. A inscrição é gratuita.
4. Está vedada a inscrição a exemplares que participam na Exposição Monográfica ou
sejam propriedade de alguma estrutura empresarial ou equivalente.
IV – CLASSES ADMITIDAS
São admitidas as seguintes classes:
A) BEBÉS – Destinada a todos os exemplares de 4 a menos de 6 meses de idade à data
do julgamento.
B) CACHORROS – Destinada a todos os exemplares de 6 a menos de 9 meses de idade
à data do julgamento.
C) JUNIORES – Destinada a todos os exemplares de 9 a menos de 15 meses de idade à
data do julgamento.
D) ADULTOS – Destinada a todos os exemplares a partir de 15 meses de idade à data
do julgamento.
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V – APRECIAÇÃO DOS EXEMPLARES
1. Os Juízes apreciarão os exemplares expostos por cada sexo da mesma classe e, se os
considerarem merecedores de qualificação, esta será feita segundo as suas
características rácicas em 4 categorias: Excelente, Muito Bom, Bom e Suficiente.
2. As qualificações deverão ser atribuídas segundo os seguintes critérios:
A) EXCELENTE - a atribuir ao exemplar que se aproxime muito do Estalão da Raça,
em perfeitas condições físicas e apresentando conjunto harmonioso e equilibrado e
um porte brilhante. A superioridade das qualidades dentro da Raça fará esquecer
pequenas imperfeições, devendo possuir as características do seu sexo.
B) MUITO BOM - a atribuir ao exemplar perfeitamente típico, equilibrado nas suas
proporções e em boas condições físicas. Ser-lhe-ão tolerados alguns defeitos
ligeiros, desde que não sejam morfológicos. Esta qualificação apenas pode
recompensar um cão de qualidade, constituindo a qualificação máxima a atribuir na
Classe de Cachorros e Bebés.
C) BOM - a atribuir a um exemplar possuidor das características da Raça mas
evidenciando defeitos que não sejam eliminatórios.
D) SUFICIENTE - a atribuir ao exemplar suficientemente típico sem qualidades
notórias ou em deficiente condição física.
3.

Será emitido um diploma certificador da qualificação atribuída.

VI – PRÉMIOS
Prémios a atribuir a todos os exemplares inscritos:
A. PRÉMIOS ESPECIAIS
Os animais participantes ficam isentos da taxa de canídeos a pagar no ano civil seguinte à
sua participação.
B. PRÉMIO DE PARTICIPAÇÃO
Um saco de ração para cães, com o peso de 20KG.
VII – CASOS OMISSOS
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Entidade Organizadora, em
articulação com os juízes da Exposição Local.

