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1. Âmbito de apl icação. 
As presentes normas regulamentam a seleção da equipa representativa do Boxer Club de Portugal 
(BCP) na Atibox de trabalho (ATIBOX – IGP - WM) e aplicar-se-á a partir de 1 de Janeiro de 2020. 
 
2. Disposições diversas e f inais. 
O número de selecionados será no máximo de 10 guias mais o seu exemplar. Repartidas as vagas 
por 6 no grau III, 2 no grau II e 2 no grau I. 
Podendo-se compensar a falta de exemplares num grau com o aumento de lugares nos outros 
graus, sempre sem prejuízo do limite máximo que pode exigir a ATIBOX. 
  
Os candidatos a representar o BCP na ATIBOX IGP WM terão de reunir as seguintes normas; 

a) Os proprietários dos exemplares (cães) têm que ter nacionalidade Portuguesa, ou 
residência a pelo menos 12 meses em Portugal. Caso tenha dupla-nacionalidade, deve 
escolher sem restrição aquele país que quer representar. 

b) Independentemente da nacionalidade, os guias/condutores dos exemplares não podem 
competir por mais que um país e apenas estarão autorizados e conduzir 1 exemplar. 

c) Tanto os proprietários, como os guias/condutores dos exemplares devem ser sócios de BCP 
em pleno gozo dos seus direitos há pelo menos 12 meses. 

d) Os exemplares devem estar registados no Livro de Origem Portuguesa, 6 meses antes da 
data da limite de inscrição e ter Caderneta autorizada pelo Clube Português de Canicultura 
(CPC). 

e) Os exemplares devem ter superado a prova de Seleção Portuguesa para a Criação (SPC). 
f) Os participantes devem ter aprovado as 3 disciplinas do grau IPO/IGP em que tenham 

participado, desta maneira estão automaticamente apurados para o grau em que tenham 
participado. 

 
Só está permitido participar em ATIBOX IGP WM no grau superado no último ano, pelo que; 

a. Os participantes no campeonato nacional de IPO/IGP que se apresentem e superem o grau 
I, ou II, podem se propor a um grau superior na ATIBOX IGP WM sempre e quando 
superem esse grau numa prova do campeonato nacional e julgada por um juiz internacional 
e tenham superado com uma pontuação mínima de 80 pontos na disciplina A, pistagem, 80 
pontos na disciplina B, Obediência, 80 pontos na disciplina C, Proteção, antes da data 
limite de inscrição para a ATIBOX IGP WM e que os lugares não estejam ocupados. 

b. Os exemplares participantes no campeonato nacional de IPO/IGP que não superem o seu 
grau tem a possibilidade se propor a ATIBOX IGP WM sempre e quando superem este 
grau numa prova de campeonato nacional de IPO/IGP julgada por um juiz internacional e 
que a tenham superado com a pontuação mínima de 80 pontos na disciplina A, pistagem, 
80 pontos na disciplina B, Obediência, 80 pontos na disciplina C, Proteção, antes da data 
limite de inscrição para a ATIBOX IGP WM. 

c. As inscrições para a ATIBOX IGP WM são realizadas exclusivamente por BCP, os 
candidatos selecionados devem informar o delegado de trabalho através do email oficial do 
clube com tempo suficiente para a gestão das inscrições, enviando todos os dados e 



 
Normativas para a participação na ATIBOX – IGP - WM 

w w w . b o x e r c l u b . p t  i n f o @ b o x e r c l u b . p t    Pág. 2 | 2 

informação pertinente. É obrigatório que cumpra as normas do IPO/IGP do CPC, quanto a 
cadernetas e licenças que deveram enviar ao BCP cópia das licenças para que se possa 
informar o CPC sobre quem são os representantes do BCP na ATIBOX e esta, por sua vez 
autorize a participação dos mesmos, cumprindo a suas normas e regulamentos. 

d. Esta é uma normativa para todos os sócios do BCP. O desejo do BCP é ter em todas as 
edições da ATIBOX uma participação e uma presença digna e ganha de forma desportiva. 
Se alguém quiser participar na ATIBOX IGP WM de uma forma diferente da planeada pelo 
BCP, serão tomadas as medidas necessárias junto da ATIBOX,  CPC e FCI de maneira a 
impedir que essa participação se realize de forma externa ao BCP, sócio da ATIBOX em 
pleno gozo dos seus direitos, pelos prejuízos que possam trazer ao BCP, ao CPC e à 
dignidade desportiva de todos os aficionados do IPO/IGP em Portugal. 

e. O chefe de equipa é nomeado pelo delgado de trabalho e tem como missão colaborar com 
todos os membros da equipa em todos os momentos. Uma das suas funções é organizar a 
viagem, estadia, treinos no país onde se realizará a prova e do equipamento da equipa. 
Não obstante, para todas estas tarefas sempre se pede a colaboração de toda a equipa e 
opinião. 

f. O chefe de equipa, organizará os treinos oficiais uma vez começada a ATIBOX IGP WM e 
zelará pelo bem estar dos animais, assim como pela tranquilidade dos seus guias. 

 
Seara, 29 de Janeiro de 2019   


