Regulamento de Prova Morfológica da Associação
dos Criadores de Ovelheiro Gaúcho (ACOG)

Capitulo 1
Dos objetivos da prova
Artigo 1º - A Associação dos Criadores de Ovelheiro Gaúcho (ACOG), com o
objetivo de difundir a raça, incentivar os seus criadores e avaliar os cães da
raça, se compromete em realizar provas morfológicas que avaliem os cães da
raça Ovelheiro Gaúcho destacando e premiando os melhores cães.
Das categorias de idade participantes
Artigo 2º - Poderão participar das provas da ACOG as seguintes classes de
idade:
I. Filhotes POB (a partir do 8 meses de idade), POI OU PO, a partir dos 6
meses;
II. Jovens (12 meses e um dia até os 24 meses) POB, POI ou PO;
III. Adultos (a partir dos 24 meses e um dia) POB, POI ou PO;
Parágrafo Único – É vedado a participação em qualquer prova de fêmeas
prenhes, em lactação ou se recuperando das mesmas.
Das premiações
Artigo 3º - Serão as seguintes as premiações atribuídas aos cães que
participarem da prova Morfológica da ACOG:
I.
Campeã Filhote
II.
Campeão Filhote
III.
Campeã Jovem
IV.
Campeão Jovem
V.
Campeã Adulta
VI.
Campeão Adulto
VII. Reservado Grande Campeão e Campeã Anual da raça, a ser
escolhido entre os Campeões e Campeã adultos de todas as
Exposições em um ano.
VIII. Grande Campeão e Campeã Anual da raça, a ser escolhido entre os
Campeões e Campeã adultos de todas as Exposições em um ano.
Capítulo 2
Do funcionamento das provas
Prova Morfológica
Artigo 4º - A prova Morfológica será realizada em data e local previamente
marcado e amplamente divulgado pela ACOG, de comum acordo com a
maioria dos associados criadores, e realizada desde que se inscrevam um
mínimo de 8 cães.
Parágrafo Primeiro - A inscrições devem ser realizadas com pelo menos 10
dias de antecedência. Os expositores associados criadores que não estejam

em dia com as anuidades da ACOG, os associados não criadores e os
expositores que não sejam associados da mesma pagarão uma taxa de
inscrição, cujo valor será decidido pela organização da prova.
Parágrafo Segundo – Os cães serão avaliados em uma pista, onde a sua
morfologia e comportamento serão avaliados de acordo com o padrão oficial da
ACOG, por um juiz convidado pela Direção ou Departamento Técnico da
ACOG e pertencente ao quadro de juízes da mesma, de acordo com a tabela
de pontuação abaixo. Dentre os filhotes será premiado o que apresentar
morfologia mais próxima do padrão da ACOG.
NOTA (1-5)
PADRÃO GERAL
CABEÇA
PESCOÇO
TRONCO
CAUDA
MEMBROS
ANTERIORES
MEMBROS
POSTERIORES
PELAGEM
MOVIMENTAÇÃO
TEMPERAMENTO
TOTAL

CLASSIFICAÇÃO
CAMPEÃ FILHOTE
CAMPEÃO FILHOTE
CAMPEÃ JOVEM
CAMPEÃO JOVEM
CAMPEÃ ADULTA
CAMPEÃO ADULTO
CAMPEÃ FILHOTE

Capítulo 3
Disposições Gerais
Artigo 5º - Os juízes das provas da ACOG serão escolhidos dentre as pessoas
com conhecimento da morfologia e comportamento da raça Ovelheiro Gaúcho,
sejam elas associadas ou não.
Artigo 6º - É vedado aos juízes ter cães de sua propriedade inscritos nas
provas.

Artigo 7º - O Juiz é soberano, não cabendo recursos ou questionamentos das
suas decisões por parte dos expositores.

