


DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS
(Provas de Trabalho para Cães de Parar)

2º Semestre de 2020



Norma de cumprimento OBRIGATÓRIO para a
organização de provas de trabalho para cães de parar,
de acordo com a situação de saúde pública vigente
gerada pelo COVID-19.

Nota introdutória



Inscrições

As inscrições serão feitas pela internet em impresso
próprio, até 10 dias antes da data da prova.

Pagamento das Inscrições

Junto com o impresso de inscrição deve ser enviado o
comprovativo do pagamento, efetuado por transferência
bancária, para o NIB indicado no programa.
A entidade organizadora confirmará por email a receção

das inscrições e do respetivo pagamento, no prazo máximo
de 5 dias, após o encerramento das inscrições.



Cada condutor só poderá participar numa série.
As séries não poderão ter mais de 6 condutores.
Na modalidade individual, cada série terá no mínimo 6 e no
máximo 11 cães.
Na modalidade pares, cada série terá no mínimo 3 e no
máximo 11 pares.
A nomeação do juiz e a ordem de entrada dos exemplares
na série, será realizada por sorteio 24 horas antes da
competição.
Em cada terreno (série) o número de intervenientes não
pode ser superior a 10 pessoas
(2 juízes, 6 condutores, 1 postor e 1 proprietário).

Constituição das séries



Não se realizará concentração pela manhã.

No dia anterior ao evento, cada concorrente receberá da
organização por SMS, telefonema ou e-mail, o número de
sua série, a ordem de entrada, o nome do juiz, o local do
terreno, bem como as coordenadas GPS do mesmo e um
lembrete com instruções.

Juízes, postores e condutores dirigir-se-ão diretamente
para o terreno previamente indicado.

A organização garantirá a entrega das caixas com as
perdizes necessárias para cada série, no local mesma.

Concentração



É obrigatório manter distanciamento físico nos seguintes
termos:

• Pessoas imóveis: 2m entre pessoas, com
obrigatoriedade do uso de máscara;

• Pessoas em movimento: 10m.

Cada interveniente deverá levar a sua própria máscara.

A organização, em casos excecionais, poderá providenciar
máscaras.

A organização garantirá 1 ponto de gel hidro-alcoólico no
local de cada série.

Distanciamento físico, uso de máscara e 
líquido desinfetante



No final da série, os juízes, de forma sucinta, efetuarão
o rapport, a proclamarão dos resultados e a entrega
dos prémios.

No caso de ser necessário efetuar uma barrage para a
disputa do CACIT, os intervenientes devem de ser
reagrupados de acordo com o limite do número
máximo de pessoas autorizadas em cada terreno
(concorrentes proprietários e juízes).

Resultados e entrega de prémios



Secretaria

Um secretariado formado por 2 pessoas garantirá toda a
logística da competição, garantindo a distribuição de
impressos, entrega das caixas com as perdizes
necessárias para cada série e a refeição volante, para
juízes e postores no local de cada série.

Refeições

A organização não providenciará refeições aos
concorrentes (café da manhã, refeição do meio-dia e
jantar). Cada concorrente deve assegurar as suas próprias
refeições.



Não é autorizada a presença de público.

Devido à perigosidade da situação que vivemos em
consequência do COVID-19, é essencial o estrito
cumprimento das regras e o máximo sentido de
responsabilidade por parte de todos os intervenientes.
Vivemos uma situação sem precedentes, imprevisível e
com forte impacto económico, social e de saúde pública
que não pode, em momento algum, ser desvalorizada.

Cabe a cada cidadão cumprir com rigor, as regras de
higiene e proteção necessárias para o desenrolar das
atividades, dentro da normalidade possível.

Público
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