Comissió del Campionat del Club
La Junta Directiva del Club del Gos d’Atura Català, designara una Comissió de
"Campionat del Club" que estarà formada, com a mínim, pel President, el Secretari i
un Vocal de la Junta Directiva del Club.
La seva funció consistirà en vetllar pel compliment de la normativa del present
reglament i resoldre els casos de dubtes que poguessin plantejar-se, per no estar
contemplats o especialment ressenyats en el present reglament.

Registre de resultats
La Junta Directiva del Club registrarà els resultats.
Els resultats dels sis primers classificats s’exposaran a la web del Club actualitzant-se
regularment.
Aquest registre es procurarà que sigui exhaustiu, no obstant, els socis poden enviar
resultats dels seus exemplars que no hagin sigut recollits.

Títols
Es concediran de forma anual i sempre a l’Exposició Monogràfica del Club, els
següents títols:
- Campió/na del Club del Gos d’Atura Català (mascle i femella), per aquells exemplars
que, amb més de 15 mesos que hagin participat en classe Intermèdia, Oberta,
Campions o Veterans que hagin obtingut la màxima puntuació i compleixin el present
reglament.
- Jove Promesa del Club del Gos d’Atura Català (mascle i femella), per aquells exemplars
que entre els 4 i 24 mesos que hagin obtingut la màxima puntuació participant en
classe Molt Cadells, Cadells, Joves o Intermèdia i compleixin el presente reglamento.
Les puntuacions obtingudes pels exemplars només podran computar-se per un dels
dos títols (“Campió del Club" o "Jove Promesa del Club") i mai per ambdos.
Per a la inscripció dels exemplars a cada classe, serà d’aplicació les normes recollides
al Reglament de Certàmens de Morfologia Canina de la Real Sociedad Canina de
España.

Condicions per a la obtenció dels Títols
El Club del Gos d’Atura Català atorgarà aquests títols anualment, a aquells exemplars
que obtinguin la major puntuació al llarg del campionat.
No es considerarà Campió del Club de Gos d’Atura Català o Jove Promesa del Club Gos
d’Atura Català a cap exemplar fins que la comissió del Campionat del Club homologui
aquests títols i es faci entrega d’ells a l’Exposició Monogràfica corresponent.
Els títols i els trofeus corresponents s'entregaran als guanyadors a la següent
Exposició Monogràfica del Club en què serà obligatòria la participació dels exemplars
premiats, menys per causa de força major degudament justificada.
Les proves valedores per el Campionat seran:
• L’Exposició Monogràfica del Club del Gos d’Atura Català.
• Els Concursos Monogràfics organitzats pel Club del Gos d’Atura Català, excepte
aquells que expressament es decideixi com a no valedors pel campoonat.
• Les Exposicions i Concursos organitzats per la RSCE i per Societats Canines
col·laboradores de la RSCE, que la Comissió del Campionat del Club proposi i
siguin aprovades per la Junta Directiva del Club del Gos d’Atura Català.
• Les Exposicions Monogràfiques de Clubs de Gos d’Atura Català estrangers, que
la Comissió del Campionat del Club proposi i siguin aprovades per la Junta
Directiva del Club del Gos d’Atura Català.
Les proves puntuables en general, estaràn compreses entre l’1 de novembre
de l’any de la monogràfica fins el 31 d’octubre de l’any següent, per raons
organitzatives.
Tindran dret a participar en la obtenció dels títols els exemplars que compleixin els
següents requisits:
1. Ser un gos / a de la raça Gos d’Atura Català inscrit al LOE o RRC o en un altre Llibre
d’Orígens reconegut per la RSCE i la FCI.
2. El propietari / a de l’exemplar participant haurà de ser soci del Club i estar al
corrent de pagament de la quota anual, amb una antiguitat mínima d’un any.
3. Pel campionat d’adults serà requisit indispensable haver obtingut un Excel·lent en
la Monogràfica del Club; per al de joves un Excel·lent en classe Jove o Intermèdia o un
Molt Bo en classe cadells o Molt Cadells.
4. Haver presentat al Club el diagnòstic de displàsia de l’exemplar, complint la
normativa vigent a tal efecte.
5. Per guanyar el campionat o ser mencionat a la classificació definitiva serà
imprescindible haver obtingut més de 100 punts en el Campionat adult o 75
en el Campionat jove i haver participat en un mínim de 4 proves.

El sistema de puntuació està format per tres barems:
1. en relació a la qualificació obtinguda per l’exemplar

2. pel número d’exemplars batuts en ring a la mateixa classe amb qualificació
inferior, més el número d’exemplars batuts a les classes Oberta, Treball,
Intermèdia i Campions si l’exemplar concursa en aquestes class
En el cas de que el jove o el veterà fossin millor de raça o sexe oposat se li
sumaran el número d’exemplars batuts de totes les classes excepte cadells i
molt cadells.
3. un coeficient atorgat a la prova celebrada.
Per obtenir la puntuació total s’ha de multiplicar el tercer barem per la suma dels dos
anteriors.
Els mascles i femelles competeixen per separat

Barem de puntuació:
QUALIFICACIÓ
MB (Classes Molt
cadells i cadells)
EXC
CAC y CCJ

PUNTUACIÓ
1
1
3

Rapel CAC

4

RCAC

1

CACIB
RCACIB
Millor Sexe Oposat
Millor de Raça

5
4
8
10

PROVES
CONCURS NACIONAL
EXPOSICIÓ NACIONAL (RSCE)
EXPOSICIÓ INTERNACIONAL
(RSCE)
EXPOSICIÓ ESPECIAL
NACIONAL O
INTERNACIONAL (RSCE)
EXPOSICIÓ PUNT OBLIGATORI
(RSCE)
EXPOSICIÓ MONOGRÀFICA
(Clubs estrangers)
CONCURS MONOGRÀFIC
(CLUB)
EXPOSICIÓ MONOGRÀFICA
(RSCE) (CLUB)

COEFICIENTS
1
2
3
4

4
4
3
6

PARTICIPACIÓ

ORDRE DE LA CLASSE

ORDRE ENTRE CLASSES

CLASSE MOLT
CADELLS

1 punt participant vençut

CLASSE CADELLS

1 punt participant vençut

CLASSE
INTERMÈDIA

1 punt participant vençut

Per al 1º 1 punt per participant en
oberta si guanya al primer d’oberta

1 punt participant vençut

Per al 1º 1 punt per
participant en intermèdia
si guanya al primer
d’intermèdia

CLASSE OBERTA

CLASSE
CAMPIONS

CLASSE JOVES

CLASSE
VETERANS

1 punt participant vençut

Per al 1º 1 punt per
participant a intermèdia i
oberta si guanya al
guanyador de dites classes
Per al 2º 1/2 punt per participant
a
intermèdia i oberta si guanya
al guanyador de dites
classes

1 punt participant vençut

1 punt per participant a totes les
classes adultes si resulta el millor
del seu sexe

1 punt participant vençut

1 punt per participant a totes les
classes adultes i joves si
resulta el millor del seu sexe

Homologació dels Títols
Per a la homologació dels títols, el propietari de l’exemplar haurà:
1. Sol·licitar per escrit la participació al campionat a la Comissió al menys 60 dies
abans de la Monogràfica del Club en la que s’ha de fer entrega del títol.
2. Remetre a la Comissió de Campionat una relació dels punts obtinguts en què hi
consti, com a mínim, l’exposició o concurs, data de celebració, Jutge, qualificació i
altres mèrits obtinguts. Fotocòpia del Certificat de Displàsia de l’exemplar, fotocòpia
del pedigrí, LOE o RRC o qualsevol altre admès per la FCI on s’indiqui la propietat de
l’exemplar al menys 30 dies abans de la següent monogràfica del club en la que s’ha
de fer entrega del títol.

Incompliment
L’incompliment de qualsevol dels apartats anteriors donarà com a resultat la pèrdua
expressa del dret al títol.
Les falsedats o errors d’inscripció d’un exemplar que poguessin donar lloc a errors en
les qualificacions i / o puntuacions o que afavoreixin d’alguna manera a l’exemplar,
seran sancionades de forma severa per la Comissió del Campionat, sens perjudici
d’altres sancions per part de la RSCE, FCI o societats canines delegades.

