Normativa de cria, a partir de l’1 de gener de 2019

1. Mínim de 2 anys d’antiguitat com a soci del Club.
2. Posseir afix propi reconegut per la FCI i haver fet almenys una notificació de cadellada en
els darrers 3 anys.

3. Haver exposat exemplars de propietat en almenys 3 de les darreres 5 Exposicions
Monogràfiques, amb la obtenció de màximes qualificacions en les respectives categories
(Excel·lent pels gossos de més de 9 mesos. Molt prometedor, pels menors de 9 mesos), i
que hi hagin participat almenys dos gossos del propi afix (siguin, o no, de propietat
obtenint almenys 2 màximes qualificacions durant aquest període).

4. (*) Control de displàsia. De tots els exemplars reproductors caldrà presentar-ne
puntualment el Certificat de displàsia de maluc de la RSCE o d’alguna de les
organitzacions
que
la
mateixa
RSCE
reconeix
(http://www.rsce.es/web/images/rsce/Normativa_displasia.pdf ) al Club del Gos d’Atura
Català, via e-mail, a info@clubdelgosdaturacatala.cat,
◦ Selecció genètica:
▪ Es consideren els gossos de grau A i B plenament aptes per la cria
▪ (**) Un gos de grau C es podrà reproduir si compleix aquests 2 requisits:
1. És fill de dos gossos de grau A o B.
2. S’encreua preferiblement amb un gos de grau A, i mai amb un altra C.
▪ Es consideren els gossos amb grau D o E, NO aptes per la cria.

5. Es recomana publicar almenys un exemplar propi a la galeria del web del Club
6. Es recomana emprar el Certificat de Lliurament del Club amb la seva respectiva
recomanació bibliogràfica sobre el maneig i educació del cadell en tots els cadells lliurats i
enviar-ne puntualment còpia al Club. (Aquest Certificat només el poden utilitzar els
criadors que formen part del llistat. Si algun altre criador l’empra sense permís del Club,
es considerarà usurpació.)

7. La Junta Directiva del Club del Gos d’Atura Català podrà no admetre o excloure,
temporalment o indefinidament del llistat de criadors, a aquella persona o persones que la
JDCGAC consideri que realitza mala praxi i/o comportaments relacionats amb la cria
inadequats o perjudicials. (això inclou actituds irrespectuoses i/o perjudicials cap a altres
criadors, cap el Club, o cap al propi Gos d’Atura Català)
(*) Mesura obligatòria per tots els gossos nascuts a partir del gener 2017 (inclòs)
(**) Per tant un gos de grau C només podrà perpetuar els seus gens si es donen aquestes 3 condicions:
1. Els progenitors són A o B // 2. S’encreua amb un gos A o B // 3. Els descendents directes són A o B
Observacions:
S’informa a tots els criadors que en alguns territoris i països, com és el cas de Catalunya, és obligatori tenir
Número de Nucli Zoològic per criar. Cal que els criadors s’informin de la llei de la seva zona, doncs és
responsabilitat de cada criador complir la llei del seu territori. El Club del Gos d’Atura Català en queda
exclòs de qualsevol responsabilitat de l’incompliment d’aquesta o altres normatives per part del criador. En
aquelles que sigui obligatori, es recomana que el criador enviï el Certificat de Nucli Zoològic al Club del
Gos d’Atura Català. El número de Nucli Zoològic serà publicat juntament amb les altres dades del criador.

