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As presentes normas complementam o regulamento da FCI no que respeita às provas com atribuição de um 

certificado de aptidão nos campeonatos internacionais de trabalho da FCI / "Certificat d'Aptitude au 

Championnat International de Travail de la FCI" («CACIT» recompensa para a obtenção do título de «Campeão 

Internacional de trabalho da FCI»).  

 

Para estes eventos, a FCI prevê uma taxa no valor fixado pela Assembleia Geral da FCI. Esta taxa é paga na 

receção do pedido de autorização para a organização de uma prova com obtenção do CACIT mesmo que 

nenhum CACIT seja atribuído. 

 

1. Generalidades 

 

Cada organização membro da FCI pode organizar provas com obtenção do CACIT conforme os regulamentos 

da FCI. As organizações membros determinam, sob sua responsabilidade, as provas para as quais um CACIT 

pode ser atribuído e deve submeter um pedido junto da FCI com vista a poder organizar este tipo de provas sob 

a égide da FCI. 

 

As organizações membros devem estar informadas das provas internacionais com atribuição do CACIT 

organizado sob a égide da FCI por intermédio de um calendário oficial. 

 

As provas autorizadas pela FCI à atribuição do CACIT devem obrigatoriamente conter a seguinte designação: 

«Prova Internacional com atribuição do CACIT da FCI» . O Catalogo dessas provas tem obrigatoriamente de 

conter de forma clara o logotipo da FCI assim como a seguinte denominação: "Fédération Cynologique 

Internacionale (FCI)". 

 

2. Candidaturas 

 

As candidaturas para poder atribuir o CACIT numa prova internacional devem ser dirigidas ao Secretariado 

Geral da FCI e à pessoal responsável da Comissão em causa pelo intermedio da Organização Cinológica 

Nacional o mais tardar no prazo de 3 meses antes e 4 anos antes da data do evento. A comissão em causa 

elabora o calendário de provas a ser entregue à FCI para distribuição para todas as organizações membro e 

parceiros contratuais da FCI. 

A modalidade (Utilidade, Pistagem, Mondioring ) ou o regulamento com base no qual o CACIT é atribuído deve 

absolutamente constar na candidatura. 

 

3. Restrições 

 

A FCI autoriza a organização de várias provas com atribuição do CACIT no mesmo dia apenas na condição de 

que elas estejam localizadas a uma distância mínima de 200km, isto é deve existir uma distância mínima de 200 

km entre duas provas da mesma modalidade (Utilidade, Pistagem, Mondioring ). uma exceção pode ser 

acordada na condição de que o organizador que tenha submetido a candidatura em primeiro lugar o consinta à 

organização de um outro evento. 

 

Nenhuma prova com atribuição de CACIT de uma determinada modalidade pode ser organizada no mesmo dia 

que o Campeonato do Mundo dessa mesma modalidade (Utilidade, Pistagem, Mondioring ). 
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4. Condições especiais / Admissão dos cães 

 

os microchips de identificação (ISO standard) e as tatuagens são admitidos sem distinção. Se não existir leitores 

de microchips no país onde se realiza a exposição, o participante deve trazer o seu. 

 

Os diferentes "graus de competições" podem ser organizados no quadro de uma prova com atribuição de 

CACIT sob a égide da FCI, mas o CACIT pode apenas ser atribuído no grau mais elevado (Grau 3). 

O formulário de admissão deve ser acompanhado de comprovativo, por parte da Organização Cinológica 

Nacional em causa, com confirmação que os cães preenchem as condições para poderem participar em 

determinado grau da competição. 

 

5. Prémios 

 

Apenas os cães que preencham as condições a seguir indicadas podem pretender a obtenção do CACIT ou à 

reserva CACIT: 

• Ter obtido pelo menos a qualificação «Muito Bom» numa exposição, 

• Ter obtido pelo menos a qualificação «Muito Bom» na prova em questão. A atribuição do CACIT não 

está automaticamente ligada à obtenção desta qualificação. 

• Fazer parte das raças submetidas a prova dentro dos grupos 1, 2 e 3 da nomenclatura das raças da 

FCI. 

 

6. Homologação do CACIT 

 

As propostas do CACIT são emitidas pelos juízes designados. A atribuição definitiva terá lugar após a 

homologação por parte da FCI. Compete ao Secretariado Geral da FCI de assegurar que os cães propostos 

satisfazem as condições exigidas para a homologação do CACIT (com exceção dos requisitos indicados no 

ponto 5). 

 

7. Juízes 

 

As avaliações e os julgamentos podem apenas ser efectuados por juízes que tenham recebido autorização da 

sua Organização Nacional para a modalidade em causa.  Os juízes, no exercício das suas funções,  tem de 

seguir exclusivamente os regulamentos da FCI em vigor. 

 

Um juiz pode apenas julgar no estrangeiro após receber autorização por escrito da sua Organização Cinológica 

Nacional membro da FCI. 

 

O juiz deve ser informado com a devida antecedência do numero de cães que deverá julgar. Compete ao 

organizador transmitir essa informação ao juiz assim como o local e a data da prova, com antecedência e por 

escrito. 

 

A Organização Cinológica Nacional que convida, está encarregue dos custos dos juízes com base nos seus 

regulamentos ou com base num acordo prévio por escrito entre o juiz e a organização. 

O juiz deve ser informado das condições de reembolso no momento que recebe o convite. 
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8. Director e Assistentes de prova 

 

No exercício das suas funções, o juiz deve ser sempre assistido por um director de prova ou pelos assistentes 

necessários. 

Essas pessoas devem ser fluentes numa das 4 línguas oficiais da FCI determinada pelo juiz. Essas pessoas 

devem ter um bom conhecimento dos regulamentos da FCI, assim como dos regulamentos nacionais do país 

onde se realiza a prova. A organização não pode em caso algum pedir a uma pessoa que participe na prova de 

se ocupar do juiz. 

 

9. Aplicação das normas 

 

Todos os organizadores de provas com atribuição de CACIT devem seguir os regulamentos da FCI e as regras 

da Organização Cinológica Nacional, membro da FCI. Essas regras não podem entrar em contradição com os 

regulamentos da FCI. 

 

Este regulamento foi discutido e elaborado pela Comissão dos Cães de Utilidade em Inglês e em Alemão. Em 

caso de litigio (em particular no que diz respeito da tradução para outras línguas), é o texto em inglês que 

prevalecerá. 

 

Este regulamento foi adoptado pela Comissão Geral d a FCI em Berlim, no dia 31 de Outubro 2007 e entra 

em vigor no dia 1 de Março de 2008. 

 

As modificações em negrito e itálico (Mondioring) f oram aprovadas pela Comissão Geral da FCI em 

Agosto de 2015. 

 

Tradução para português por Patrick Soares para a S ub-Comissão de Mondioring do Clube Português 

de Canicultura.  

 

 


