Regulamento de Exposições de Beleza do CAPI

As exposições de Beleza do CAPI têm como principal objectivo fomentar e
seleccionar a qualidade dos exemplares a concurso, de acordo com o estalão oficial
específico de cada raça, tendo em vista o aperfeiçoamento e melhoramento das
mesmas.

Aprovado em Assembleia-geral

Objectivo
A concepção de um regulamento de exposições visa definir critérios e parâmetros de
avaliação no decurso dos julgamentos em exposições de beleza bem como a
metodologia a seguir pelos juízes convidados para o efeito. Pretende-se criar um
sistema claro e homogéneo de procedimentos que melhor garantam a qualidade dos
julgamentos nas diversas exposições, atribuição de classificações e prémios.
Para tal foi elaborado o seguinte sistema de julgamento, vinculativo para todas as
Exposições de Beleza organizadas pelo CAPI.

Método de Avaliação
Quantitativo/Comparativo
As exposições de beleza do CAPI baseiam-se num sistema de campeonato e visam a
avaliação e atribuição de Certificados de Aptidão a Campeonato (C.A.C). Será
proclamado Campeão todo o exemplar que tenha reunido 3 C.A.C e/ou 2 C.A.C e
1BOB/BOV (mínimo obrigatório de 95 pontos) atribuídos, pelo menos por 2 juízes
diferentes, em exposições organizadas pelo CAPI. Para efeitos de Campeonato só
será contabilizado o BOV/BOB conquistado na Classe Intermédia e/ou Adulto. O BOB
conquistado na Classe de Juniores não tem valor para efeitos de campeonato. Só
serão contabilizáveis para efeito de campeonato 2 C.A.C conquistados na Classe de
Juniores sendo que o terceiro terá obrigatoriamente que ser atribuído na Classe
Intermédia e/ou Adulto.

Todos os exemplares inscritos serão julgados por um Juiz credenciado e avaliados
segundo uma escala numérica de 0 a 100.
É atribuído um C.A.C (Certificado de Aptidão a Campeonato) a todo o exemplar que
obtenha um somatório total mínimo de 95 pontos por exposição.

A atribuição dos prémios de Variedade (BOV) e raça (BOB) são inteiramente da
responsabilidade do Juiz podendo o mesmo achar não haver lugar á sua atribuição.
Independentemente da classificação obtida, e mesmo que esta seja suficiente para a
obtenção do CAC. O Certificado de Aptidão a Campeonato (C.A.C) é um título
autónomo desvinculado dos prémios de variedade (BOV) e raça (BOB) e atribuído
sempre que o somatório final dos pontos seja igual ou superior a 95 pontos.

A avaliação dos exemplares será efectuada de acordo com os critérios e disposições
constantes do Estalão Oficial Europeu (European Standard Cavies 2008), emanadas
e regulamentadas pela Comissão de Estalões da EE (Entidade Europeia). Todas as
alterações ao Estalão resultantes de directivas da EE terão efeito imediato, não
retroactivo, entrando em vigor sem necessidade de consulta ou aprovação prévia em
assembleia do CAPI.

Tabela de Pontos segundo o Estalão Europeu :

Tipo e Forma
Cabeça, Orelhas e Olhos
Pelo
Características Especificas da Raça*
Características Especificas da Raça
Características Especificas da Raça
Condição e Apresentação
Total

20 Pontos
10 Pontos
10 Pontos
15 Pontos
15 Pontos
15 Pontos
15 Pontos
100 Pontos

Tabela Qualitativa segundo o Estalão Europeu :
Suficiente (S)
Bom (B)
Muito Bom (MB)
Excelente (E)
Óptimo (O)

> de 90,0Pontos
90 – 91,5Pontos
92 – 94,5Pontos
95 – 97,5Pontos
98 –100,0Pontos

Por cada exemplar será preenchido um relatório do julgamento, em impresso
prontamente facultado ao Juiz, onde constam as classificações atribuídas, a
assinatura do Juiz responsável pelos julgamentos e a assinatura do Presidente do
CAPI.

Será nomeado em todas as exposições do CAPI um Auxiliar de Juiz que terá a seu
cargo acompanhar e prestar assistência ao Juiz no decurso dos julgamentos. A
nomeação do Auxiliar de Juiz será feita por método aleatório de sorteio, entre os
sócios autopropostos para o efeito, e tem carácter rotativo. O sócio que desempenhe
funções numa exposição não poderá autopropor-se como Auxiliar na seguinte. Exigese que o Auxiliar de Juiz domine razoavelmente bem o, ou um, idioma falado pelo
Juiz convidado para a exposição. O Auxiliar de Juiz poderá ser substituído a qualquer
momento por incapacidade ou incumprimento das suas funções. O Auxiliar de Juiz
deve abster-se de tecer comentários e emitir opiniões sobre os exemplares presentes
a julgamento.
Após a atribuição das classificações individuais todos os exemplares serão
novamente presentes á mesa e comparados entre si pelo Juiz para a atribuição dos
prémios de Melhor de Variedade (BOV), Melhor de Raça (BOB) e Melhor Exemplar
da Exposição (BIS).
Só estão aptos a participar na final de Melhor Exemplar da Exposição (BIS) única e
exclusivamente os exemplares que tenham obtido a classificação de Melhor da Raça
(BOB).
Os exemplares a concurso serão divididos pelas respectivas classes e presentes ao
Juiz para julgamento tendo em conta o seguinte:





Raça
Variedade
Idade
Cor*

*Nota: Só os porquinhos de raças de Pêlo Curto, Pêlo Curto Coroado e Pêlo Curto
Acetinado serão avaliados com critérios de cor. Nos pêlos longos (Acetinados e NãoAcetinados) e Pêlos Intermédios (Acetinados e Não-Acetinados) todas as cores,
marcações e/ou conjunto de cores, são admitidas a concurso não havendo assim
motivo para divisão e/ou diferenciação.
Nos pêlos longos são admitidos a julgamentos tanto exemplares Clipped (pêlo
cortado) como Non-Clipped (pêlo inteiro) competindo ambos em pé de igualdade
para as finais de Raça (BOB) e Melhor da Exposição (BIS).

Títulos disponíveis por exposição e para Raças Reconhecidas:

Pêlo Curto e Pêlo
Curto Acetinado
Pêlo Intermédio e
Pêlo Intermédio
Acetinado
Pêlo Longo e Pêlo
Longo Acetinado

Juniores/U5

Adulto/Intermédia
5 a 8 Meses

Adulto + 8 Meses

CAC – BOBJ – BJIS

CAC – BOV – BOB -BIS

CAC – BOV – BOB – BIS

CAC – BOBJ – BJIS

CAC – BOB – BIS

CAC – BOB – BIS

CAC – BOBJ – BJIS

CAC – BOB – BIS

CAC – BOB – BIS

Divisão de Classes e atribuição dos Prémios: Melhores de Variedade
(BOV) Melhores de Raça (BOB), Melhor de Raça
Júnior(BOBJ),Melhor Júnior da Exposição (BJIS), Melhor Exemplar
da Exposição (BIS) e Grupo de Criador.
Classes:
Juniores U/5
- Aberta a exemplares a partir das 5 semanas e até um dia antes de completarem os
5 Meses de Idade. Peso mínimo de admissão 350grs.
- Machos e Fêmeas julgados conjuntamente.
- Nesta Classe a pontuação conta para campeonato
- Raças de Pêlo Curto e Pêlo Curto Acetinado são divididos por variedade e
julgados de acordo com a marcação e cor.
- Raças de Pêlo Longo (Acetinado e Não-Acetinado) e Raças de Pêlo Intermédio
(Acetinado e Não-Acetinado) são divididos por raça e julgados independentemente
da cor.
- Não é atribuído Melhor de Variedade (BOV)
- É atribuído prémio de Melhor de Raça Júnior (BOBJ) sem no entanto este ter valor
para efeitos de campeonato
- Os exemplares desta classe não podem participar na final de BIS (Intermédios +

Adultos).
- Nesta Classe os exemplares vencedores do prémio Melhor de Raça Júnior (BOBJ)
competem na final para a eleição do Melhor Júnior da Exposição (BJIS).

Adultos/Intermédia 5 a 8 meses
- Aberta a exemplares com 5 meses e até um dia antes de completarem os 8 Meses
de idade
- Machos e Fêmeas julgados conjuntamente.
- Nesta Classe a pontuação conta para campeonato.

- Raças de Pêlo Curto e Pêlo Curto Acetinado são divididos por variedade e
julgados de acordo com a marcação e cor.

- Os exemplares desta classe concorrem para Melhor de Variedade (BOV).
- Os exemplares desta classe concorrem para Melhor de Raça desde que tenham
ganho o respectivo Prémio de Variedade (BOV)
- Os exemplares desta classe concorrem na final de BIS desde que tenham ganho o
respectivo Prémio de Raça (BOB).
- Raças de Pêlo Longo (Acetinado e Não-Acetinado) e Raças de Pêlo Intermédio
(Acetinado e Não-Acetinado) são divididos por raça e julgados independentemente
da cor. As Raças de Pêlo Longo (Acetinado e Não-Acetinado) serão divididas
para julgamento por duas Categorias sendo julgados separadamente os
exemplares que se apresentem na condição de Pelo Cortado( Categoria Clipped) e
Pelo Inteiro (Categoria Non-Clipped) .A final de Melhor de Raça (BOB) nos pelos
Longos será disputada entre os exemplares das Categorias (Clipped e Nonclipped) sendo seleccionado o exemplar que irá competir na final de Melhor
Exemplar da Exposição (BIS).
A atribuição do 2º lugar, Reserva de Raça (RBOB), na final de Melhor de Raça
(BOB), é da inteira responsabilidade do Juiz podendo este determinar a sua escolha
entre os exemplares das Categorias Pelo Cortado (Categoria Clipped) e Pelo
Inteiro( Categoria Non-Clipped).Assim sendo na atribuição dos prémios de Melhor
de Raça(BOB) e Reserva de Raça(RBOB) é considerado legitimo se a escolha
recair sobre exemplares da mesma Categoria.

Na eventualidade de a totalidade dos exemplares presentes a julgamento ser única
e exclusivamente composta por representantes de uma só Categoria ,Clipped ou
Non-Clipped, o 1º e 2º lugares na final de Melhor de Raça (BOB) serão eleitos
entre os inscritos na Categoria respectiva, avançando para competir na final de
Melhor Exemplar da Exposição (BIS) o 1º classificado no Prémio de
Raça(BOB).
Nota:
A divisão dos exemplares de Pelo Longo em 2 Categorias distintas prende-se única
e exclusivamente com critérios de Índole cosmética, não discriminativos, e de
forma a facilitar o processo de comparação, selecção e eleição dos exemplares
pelo Juiz.

- As Raças de Pêlo Longo Acetinado serão dividas e julgadas de acordo com a
Categoria(Clipped ou Non-Clipped) mas concorrem todas em conjunto para a
eleição de um exemplar único no Melhor de Raça(BOB) (e.g. Melhor Peruano
Acetinado ou Melhor Texel Acetinado….). Contrariamente ao sucedido com os
Pelos Longos Não-Acetinados em que é atribuído um prémio individual de Melhor
de Raça (BOB) a todas as raças presente a concurso.

- Os exemplares desta classe concorrem para Melhor de Raça (BOB).
- Os exemplares desta classe concorrem na final de BIS desde que tenham ganho o
respectivo Prémio de Raça (BOB).

Adultos/+ de 8 meses
- Aberta a exemplares com 8 Meses ou mais.
- Machos e Fêmeas julgados conjuntamente.
- Nesta Classe a pontuação conta para campeonato.
- Raças de Pêlo Curto e Pêlo Curto Acetinado são divididos por variedade e
julgados de acordo com a marcação e cor.

- Os exemplares desta classe concorrem para Melhor de Variedade (BOV).
- Os exemplares desta classe concorrem para Melhor de Raça (BOB) desde que
tenham ganho o respectivo Prémio de Variedade (BOV).
- Os exemplares desta classe concorrem na final de BIS desde que tenham ganho o
respectivo Prémio de Raça (BOB).

- Raças de Pêlo Longo (Acetinado e Não-Acetinado) e Raças de Pêlo Intermédio
(Acetinado e Não-Acetinado) são divididos por raça e julgados independentemente
da cor. As Raças de Pêlo Longo (Acetinado e Não-Acetinado) serão divididas
para julgamento por duas Categorias sendo julgados separadamente os
exemplares que se apresentem na condição de Pelo Cortado( Categoria Clipped) e
Pelo Inteiro (Categoria Non-Clipped) .A final de Melhor de Raça (BOB) nos pelos
Longos será disputada entre os exemplares das Categorias (Clipped e Nonclipped) sendo seleccionado o exemplar que irá competir na final de Melhor
Exemplar da Exposição (BIS).
A atribuição do 2º lugar, Reserva de Raça (RBOB), na final de Melhor de Raça
(BOB), é da inteira responsabilidade do Juiz podendo este determinar a sua escolha
entre os exemplares das Categorias Pelo Cortado (Categoria Clipped) e Pelo
Inteiro( Categoria Non-Clipped).Assim sendo na atribuição dos prémios de Melhor
de Raça(BOB) e Reserva de Raça(RBOB) é considerado legitimo se a escolha
recair sobre exemplares da mesma Categoria.

Na eventualidade de a totalidade dos exemplares presentes a julgamento ser única
e exclusivamente composta por representantes de uma só Categoria ,Clipped ou
Non-Clipped, o 1º e 2º lugares na final de Melhor de Raça (BOB) serão eleitos
entre os inscritos na Categoria respectiva, avançando para competir na final de
Melhor Exemplar da Exposição (BIS) o 1º classificado no Prémio de
Raça(BOB).
Nota:
A divisão dos exemplares de Pelo Longo em 2 Categorias distintas prende-se única
e exclusivamente com critérios de Índole cosmética, não discriminativos, e de
forma a facilitar o processo de comparação, selecção e eleição dos exemplares
pelo Juiz.

- As Raças de Pêlo Longo Acetinado serão dividas e julgadas de acordo com a
Categoria(Clipped ou Non-Clipped) mas concorrem todas em conjunto para a
eleição de um exemplar único no Melhor de Raça(BOB) (e.g. Melhor Peruano
Acetinado ou Melhor Texel Acetinado….). Contrariamente ao sucedido com os

Pelos Longos Não-Acetinados em que é atribuído um prémio individual de Melhor
de Raça (BOB) a todas as raças presente a concurso.
- Os exemplares desta classe concorrem para Melhor de Raça (BOB).
- Os exemplares desta classe concorrem na final de BIS desde que tenham ganho o
respectivo Prémio de Raça( BOB).
Categorias

Clipped e NonClipped
nas
Classes

Eleição

Intermédia/Adulto
e Adulto

Melhor Pêlo Longo
por Raça

Pêlo Longo Acetinado

(Clipped)
+
(Non-Clipped)

Prémio de Melhor
de Raça (BOB)

1º e 2º

Pêlo Longo

(Clipped)
+
(Non-Clipped)

Prémios na Final
de Melhor de
Raça (BOB

Melhor Pêlo Longo
Acetinado*

Seleccionados entre todos
os exemplares
independentemente da
Categoria

1 BOB Pelo Longo
individual por Raça

Clipped
ou
Non-Clipped

Seleccionados entre todos
os exemplares
independentemente da
Categoria

1 BOB Pelo Longo
Acetinado*

Clipped
ou
Non-Clipped
*

Nota: Para melhor entendimento consultar tabela acima exposta ou Tabela elucidativa
do nº de presenças de Melhor de Raça (BOB) possíveis na final de Melhor Exemplar
da Exposição (BIS) constante no fundo do Regulamento.

Atenção: Só são considerados aptos a participar na Categoria
Clipped os exemplares cujo pelo no corpo toque ou ultrapasse
claramente a linha do chão. O comprimento do pelo que atinge o
nível do chão deve apresentar-se homogéneo. O não cumprimento
deste requisito poderá dar lugar a Desqualificação.

Prémios de Melhor de Variedade (BOV) e Melhor de Raça (BOB)
Classes Intermédia + Adulto
O título de Melhor de Variedade (BOV) e Melhor de Raça (BOB) será disputado por
todos os exemplares inscritos e apresentados nas respectivas Classes e Categorias
sejam estas constituídas por 1 ou mais exemplares. Nos casos em que a classe é
constituída por único exemplar não há lugar a nomeação directa nem atribuição de
Prémio de Raça por ausência de concorrência. As nomeações para Melhor da Raça
são única e exclusivamente da competência do Juiz podendo este abster-se de
nomear exemplares em quaisquer das classes a concurso independentemente do nº
de exemplares presentes a concurso. A Classe Intermédia e a Classe Adulto são
julgadas conjuntamente resultando na atribuição única de 1BOV e 1BOB.
Os vencedores da categoria Melhor de Variedade (BOV) e Melhor da Raça (BOB)
receberão os respectivos Certificados de Prémio de Melhor de Variedade e/ou Raça.

O nº de prémios nas finais de variedade e raça serão os seguintes e conforme o
abaixo disposto:
Melhor de Variedade – BOV
Melhor de Raça – BOB

1º e 2º Lugares
1º e 2º Lugares

Prémios de Melhor júnior da Exposição
O título de Melhor Júnior da Exposição será disputado entre todos os juniores
presentes a concurso que tenham obtido a classificação de Melhor de Raça Júnior
(BOBJ). Nesta categoria não há lugar á atribuição prémios de Melhor da Variedade
(BOV), somente de Melhor de Raça Júnior (BOBJ).

Os vencedores classificados na final Melhor Júnior da Exposição (BJIS) receberão
um Certificado de Prémio de Melhor Júnior da Exposição.
O nº de prémios na final de Melhor Júnior da Exposição será directamente
proporcional ao nº de exemplares participantes, disputado entre os vencedores
do respectivo Prémio de Raça (BOBJ) e conforme o abaixo disposto:

Entre 1 a 30 exemplares (total de Juniores inscritos na exposição)
Entre 31 a 70 exemplares (total de Juniores inscritos na exposição)
Entre71 a100 ou+ exemplares(total de Juniores inscritos na exposição)

1º e 2º BISJ
1º, 2º e 3º BISJ
1º, 2º, 3º e 4º BISJ

Prémios de Melhor Exemplar da Exposição (BIS)
Só estão aptos a participar na Final de Melhor da Exposição (BIS) os
respectivos vencedores da categoria Melhor de Raça (BOB) nas classes
Intermédia e Adulto.
Aos vencedores da final de Melhor Exemplar da Exposição (BIS) será entregue um
troféu respectivamente.
O nº de classificações nas finais de Melhor da Exposição será directamente
proporcional ao nº de exemplares participantes e conforme o abaixo disposto:

Entre 1 a 30 exemplares (total de inscritos na exposição)
Entre 31 a 70 exemplares (total de inscritos na exposição)
Entre 71 a 100 ou + exemplares (total de inscritos na exposição)

1º e 2º BIS
1º, 2º e 3º BIS
1º, 2º, 3º e 4º BIS

Classe de Raças Não Reconhecidas
Estão aptos a participar nesta classe todos os exemplares não reconhecidos como
Raça segundo o Estalão Europeu mas que no entanto possuam estalões próprios
com critérios definidos de Raça em outros Clubes e/ou Associações. Os exemplares
nesta Classe estão aptos á conquista do Certificado de Aptidão a Campeonato de
Raça Não Reconhecida (CACnr) sem no entanto ter direito a participar na Final de
Melhor Exemplar da Exposição (BIS).Será eleito o Melhor Exemplar Raças NãoReconhecidas (BNR) entre todos os participantes na Classe.

Títulos disponíveis por exposição e para Raças Não-Reconhecidas :
Raças Não Reconhecidas
Pêlo Curto e Pêlo
Curto Acetinado
Pêlo Intermédio e
Pêlo Intermédio
Acetinado
Pêlo Longo e Pêlo
Longo Acetinado

Juniores/U5

Adulto/Intermédia
5 a 8 Meses

Adulto + 8 Meses

CACnr

CACnr

CACnr

CACnr

CACnr

CACnr

CACnr

CACnr

CACnr/

Melhor Exemplar Raças Não-Reconhecidas (BNR)

Grupo de Criador*
A categoria Grupo de Criador consiste na apresentação a julgamento de um conjunto
mínimo de 3 e num máximo de 4 exemplares da mesma raça e está aberta a todos os
participantes. Podem participar nesta categoria todos os exemplares
independentemente de idade e sexo.
- Raças de Pêlo Longo (Acetinado e Não-Acetinado) e Raças de Pêlo Intermédio
(Acetinado e Não-Acetinado) .
- Os exemplares inscritos nesta categoria têm de ser todos da mesma raça mas
podem apresentar cores de pelagem e marcações diferentes.
Raças de Pêlo Curto, Coroado e Pêlo Curto Acetinado. Os exemplares têm de
ser todos da mesma cor.

Os vencedores do grupo de criador receberão um Certificado de Prémio de Grupo de
Criador.
As classificações nas finais de Grupo de Criador dispõem-se do seguinte
modo:

1º Classificado
2º Classificado
3º Classificado

6 Pontos
4 Pontos
3 Pontos

Nota: Os exemplares inscritos nesta classe tem que ser da criação do expositor
podendo no entanto não serem propriedade do mesmo á data da exposição. Os
exemplares têm que estar obrigatoriamente inscritos numa classe individual na
mesma exposição para poderem participar nesta classe e o proprietário ser sócio do
CAPI.
*Classe não obrigatória. Cabe única e exclusivamente á organização deliberar sobre
a sua viabilidade ficando esta sujeita a condicionalismos de ordem logística para a
sua realização.

Classe de Pares*
A categoria Classe de Pares consiste na apresentação a julgamento de um conjunto
2 exemplares da mesma raça e está aberta a todos os participantes. Podem participar
nesta categoria todos os exemplares independentemente de idade e sexo. Um par
pode ser constituído por 2 machos, 2 fêmeas ou 1 representante de cada sexo.
Podem participar nesta categoria todos os exemplares independentemente da idade.

As classificações nas finais de Classe de Pares dispõem-se do seguinte modo:
1º Classificado
2º Classificado
3º Classificado
*Classe não obrigatória. Cabe única e exclusivamente á organização deliberar sobre
a sua viabilidade ficando esta sujeita a condicionalismos de ordem logística para a
sua realização.

- Pêlos longos (Acetinados e Não- Acetinados e Raças de Pêlo Intermédio
(Acetinado e Não-Acetinado).
- Os exemplares inscritos nesta categoria têm de ser todos da mesma raça mas
podem apresentar cores de pelagem e marcações diferentes.
- Pêlos Curtos (Acetinados e Não- Acetinados) – Os exemplares têm de ser
todos da mesma cor.

Os vencedores da Classe de Pares receberão um Certificado de Prémio de Classe de
Pares.

Ranking Melhor Criador do Ano
O título de Melhor Criador do Ano resulta do somatório do cômputo geral das
pontuações conseguidas ao longo da época de exposições na categoria Grupo de
Criador, Melhor de Variedade (BOV), Melhor de Raça Júnior (BOBJ) Melhor de Raça
Adulto (BOB), Melhor Júnior da Exposição (BISJ) e Melhor Exemplar da Exposição
(BIS). È considerado Melhor Criador do Ano aquele que á data de encerramento da
época/período de exposições tenha somado mais pontos.

São consideradas as seguintes classificações e pontuações:
Melhor da Variedade (BOV) * / Melhor de Raça (BOB) *

1º Classificado
2º Classificado

9 e/ou +11
6 Pontos
5 Pontos

6-8
5 Pontos
4 Pontos

4-5
4 Pontos
3 Pontos

1-3
3 Pontos
-

Nota: Os pontos atribuídos no Melhor da Variedade (BOV) e Melhor de Raça
(BOB) revertem em favor do Afixo/Sufixo de Criador, constante no nome do
exemplar exposto, ainda que não seja o criador o expositor e/ou proprietário do
exemplar á data da exposição.
*O nº de pontos conquistados na variedade será calculado tendo em conta o nº
de exemplares a concurso nesta categoria. O nº de pontos conquistado pelo
exemplar vencedor da categoria Melhor de raça (BOB) é calculado tendo em
consideração o nº de exemplares inscritos e a concurso nas diversas
variedades. Os pontos obtidos nas finais de Variedade (BOV) e Raça (BOB) não
são cumulativos pelo que ao exemplar que vença em ambas as categorias só
serão considerados os pontos relativos ao Melhor de Raça (BOB).

Melhor de Raça Júnior (BOBJ)

1 Pontos

Melhor Júnior da Exposição (BJIS)

1º Classificado
2º Classificado
3º Classificado
4º Classificado

71 e/ou + 100
6 Pontos
5 Pontos
4 Pontos
3 Pontos

31 - 70
5 Pontos
4 Pontos
3 Pontos
-

1 - 30
4 Pontos
3 Pontos
-

Nota: Os pontos atribuídos no Melhor de Raça Júnior (BOBJ) e Melhor Júnior
da Exposição (BJIS) revertem em favor do Afixo de Criador, constante no nome
do exemplar exposto, ainda que não seja o criador o expositor e/ou proprietário
do exemplar á data da exposição

Melhor Exemplar da Exposição (BIS)

1º Classificado
2º Classificado
3º Classificado
4º Classificado

71 e/ou + 100
12 Pontos
10 Pontos
8 Pontos
6 Pontos

31 - 70
10 Pontos
8 Pontos
6 Pontos
-

1 - 30
8 Pontos
6 Pontos
-

Nota: Os pontos atribuídos no Melhor Exemplar da Exposição (BIS) revertem
em favor do Afixo de Criador, constante no nome do exemplar exposto, ainda

que não seja o criador o expositor e/ou proprietário do exemplar á data da
exposição.

Classe de Domésticos
A categoria Classe de Domésticos está a aberta a concurso a qualquer exemplar sem
raça definida independentemente de cor, idade ou sexo. Os julgamentos são
baseados no aspecto geral e condição física do exemplar sem critérios de raça ou
estalão.

- Aberta a todos os exemplares sem raça definida.
- Machos e Fêmeas julgados conjuntamente.
- Nesta Classe não há atribuição de pontuação contabilizável para campeonato ou
Ranking de Melhor Criador do Ano.
Os vencedores da classe de domésticos receberão um Prémio de Melhor Classe
Domésticos

As classificações na Classe de Domésticos dispõem-se do seguinte modo:

1º Classificado
2º Classificado
3º Classificado

Troféu Porquinho Dourado
O troféu Porquinho Dourado consiste numa competição extra concurso e não
abrangida pelo sistema de campeonato de exposições. Consiste na votação por parte

do público num exemplar da sua preferência, independentemente das suas
características como representante de uma raça. Será eleito, após as votações e no
final da Exposição ou Mostra, o Porquinho Mais Popular de acordo com o nº de votos
arrecadados. Será Titular do Troféu Porquinho Dourado o exemplar que tenha
somado mais vitórias no término da época/período de Mostras. Este Troféu só é
atribuído se durante o ano se realizarem no mínimo 3 Mostras com Votação pelo
Público.

Regras Gerais de Exposição
É obrigatório que o expositor e proprietário dos exemplares a concurso sejam o
mesmo, á excepção das Classes de Grupo de Criador e Classe de Pares.
A preparação e apresentação dos exemplares á mesa de julgamentos é da
responsabilidade do proprietário e deve este garantir a sua presença atempada e
sempre que solicitada. É da responsabilidade do proprietário a nomeação de um
substituto em caso de impossibilidade do mesmo desempenhar a função.

Os exemplares deverão permanecer nas suas gaiolas durante todo o período da
exposição e até ao final da mesma. O não comparecimento nos julgamentos de
Melhor da Raça (BOB) e Melhor da Exposição (BIS) resulta na anulação imediata dos
pontos atribuídos nas classes individuais sendo também revogado o C.A.C caso
tenha havido lugar á sua atribuição.

Todo e qualquer exemplar que se verifique na condição de Desqualificado no decurso
da exposição será imediatamente removido do concurso seja antes, durante ou após
o julgamento. As classificações, caso se tenham verificado a sua atribuição, serão
anuladas bem como o C.A.C cancelado, se atribuído.

O uso de secadores no recinto de exposições está limitado e só é permitido se este
não interferir com o bom funcionamento da exposição e não prejudicar o normal
decurso dos julgamentos. Reserva-se o direito á organização de limitar ou impedir o
seu uso caso se verifique a violação de alguma das condições acima mencionadas.

Regras para desqualificação:
a)Exemplares que apresentem faltas graves de tipo e/ou raça. Duas desqualificações
por dois Juízes diferentes resultam no impedimento de poder participar em futuras
exposições e recomenda-se a não utilização em criação.
b)Sempre que o exemplar se apresente com parasitas, sujo, com feridas e/ou falhas
visíveis de pêlo, seja mordedor, a fêmea mostre sinais evidentes de gravidez.

c) Sempre que o exemplar presente a concurso esteja inscrito numa classe indevida,
e por lapso do expositor, há lugar a Desqualificação imediata. No caso de ficar
provado que o erro é da inteira responsabilidade da organização este será
prontamente rectificado e o exemplar reinscrito e julgado na devida classe.
d) Sempre que o exemplar presente a concurso esteja inscrito numa Categoria
indevida (Categoria Clipped e Categoria Non-Clipped), e por lapso do expositor, há
lugar a Desqualificação imediata. No caso de ficar provado que o erro é da inteira
responsabilidade da organização este será prontamente rectificado e o exemplar
reinscrito e julgado na devida Categoria.

e) No caso de os exemplares na Classe de Juniores não apresentarem o peso
mínimo obrigatório para participação e que é de 350grs á data da exposição. Se
necessário, e em caso de duvida, reserva-se o direito á organização de proceder a
pesagem no local do/dos animal/animais em causa e a sua Desqualificação caso se
verifique não estarem cumpridos os requisitos mínimos de participação.
f) Só estão considerados aptos a concurso na Categoria Clipped os animais cujo pêlo
toque ou ultrapasse claramente a linha do chão e o comprimento se apresente de
forma homogénea (Ombros, Laterais e Saia). Todos os exemplares que não se
enquadrem dentro deste requisito poderão incorrer em Desqualificação e removidos
do concurso. O acto de corte de pelo nos Pelos Longos deve cingir-se única e
exclusivamente ao comprimento do pelo no corpo (e.g. ombros, laterais, saia).
Manipulação de coroas com tesouras, ou outros objectos cortantes, é expressamente
proibida incorrendo o expositor na possibilidade de Desqualificação do exemplar no
caso do incumprimento ser detectado pelo Juiz ou pela organização.
g) È expressamente proibido o uso de artifícios e/ou substancias que adulterem a
textura e estado natural do pelo dos exemplares no recinto de exposições (e.g. loções
acondicionadoras, lacas, gel, tintas….). Possibilidade de Desqualificação do exemplar
no caso do incumprimento ser detectado pelo Juiz ou pela organização.

Tabela de Raças e Variedades reconhecidas e aptas a concurso segundo o
estalão oficial do CAPI.

Pêlo Curto
e
Pêlo curto
Acetinado

Pêlo
Intermédio
e
Pêlo
Intermédio
Acetinado

Raça

Variedades

Unicolor e Unicolor
Acetinado
Agouti e Agouti
Acetinado
Malhado e Malhado
Acetinado
Coroado Inglês e
Coroado Inglês
Acetinado
Coroado Americano
e Coroado
Americano
Acetinado
Coroado
c/Marcações e
Coroado
c/Marcações
Acetinado

Conforme disposto no Estalão Oficial Europeu

Abissinío e Abissínio
Acetinado

Rex e Rex Acetinado

US-Teddy e USTeddy Acetinado

Todas

CH-Teddy e CHTeddy Acetinado

Pêlo Longo
e
Pêlo Longo
Acetinado

Sheltie e Sheltie
Acetinado
Coronet e Coronet
Acetinado
Peruano e Peruano
Acetinado
Texel e Texel
Acetinado
Alpaca e Alpaca
Acetinado
Merino e Merino
Acetinado

Todas

Quadro descritivo do processo de eleição dos prémios de Melhor de Variedade
(BOV), quando aplicável, e/ou Melhor de Raça (BOB) nos diferentes tipos de
Pêlo, Raças e Variedades, e a sua aptidão a competir na final de Best in Show
Adultos (BIS).
Raça
Unicolor e Unicolor
Acetinado
Agouti e Agouti
Acetinado

Pêlo Curto
e
Pêlo curto
Acetinado
BOV
+
BOB

Pêlo
Intermédio
e
Pêlo
Intermédio
Acetinado
BOB

Malhado e Malhado
Acetinado
Coroado Inglês e
Coroado Inglês
Acetinado
Coroado Americano e
Coroado Americano
Acetinado
Coroado c/Marcações
e Coroado
c/Marcações
Acetinado
Abissinío e Abissínio
Acetinado
Rex e Rex Acetinado
US-Teddy e US-Teddy
Acetinado

CH-Teddy e CHTeddy Acetinado

Sheltie e Sheltie
Acetinado

Pêlo Longo
e
Pêlo Longo
Acetinado
BOB

Coronet e Coronet
Acetinado
Peruano e Peruano
Acetinado
Texel e Texel
Acetinado
Alpaca e Alpaca
Acetinado

Merino e Merino
Acetinado

Melhor de Variedade (BOV) +/ou Melhor de Raça (BOB)
aptos para final de Best In Show Adultos (BIS)
Melhores das Variedades Unicolor (BOV) competem para Melhor de Raça (BOB)
Melhores das Variedades Unicolor Acetinado (BOV) competem para Melhor de
Raça (BOB) com as restantes Raças Acetinadas de Pêlo Curto
Melhores das Variedades Agouti (BOV) competem para Melhor de Raça (BOB)
Melhores das Variedades Unicolor Acetinado (BOV) competem para Melhor de
Raça (BOB com as restantes Raças Acetinadas de Pêlo Curto
Melhores das Variedades Malhado (BOV) competem para Melhor de Raça
(BOB)
Melhores das Variedades Malhado Acetinado (BOV) competem para Melhor de
Raça (BOB) com as restantes Raças Acetinadas de Pêlo Curto
Melhores das Variedades Coroado Inglês (BOV) competem para Melhor de Raça
(BOB)
Melhores das Variedades Coroado Inglês Acetinado (BOV) competem para
Melhor de Raça (BOB) com as restantes Raças Acetinadas de Pêlo Curto
Melhores das Variedades Coroado Americano (BOV) competem para Melhor de
Raça (BOB)
Melhores das Variedades Coroado Americano Acetinado (BOV) competem para
Melhor de Raça (BOB) com as restantes Raças Acetinadas de Pêlo Curto
Melhores das Variedades Coroado c/ Marcações (BOV) competem para Melhor
de Raça (BOB)
Melhores das Variedades Coroado c/ Marcações Acetinado (BOV) competem
para Melhor de Raça (BOB) com as restantes Raças Acetinadas de Pêlo Curto
Eleito Melhor de Raça (BOB) Abissinio
Melhor Abissinio Acetinado compete para Melhor de Raça (BOB) com as
restantes Raças Acetinadas de Pêlo Intermédio Acetinado
Eleito Melhor de Raça (BOB) Rex
Melhor Rex Acetinado compete para Melhor de Raça (BOB) com as restantes
Raças Acetinadas de Pêlo Intermédio Acetinado
Eleito Melhor de Raça (BOB) US-Teddy
Melhor US-Teddy Acetinado compete para Melhor de Raça (BOB) com as
restantes Raças Acetinadas de Pêlo Intermédio Acetinado
Eleito Melhor de Raça (BOB) CH-Teddy
Melhor CH-Teddy Acetinado compete para Melhor de Raça (BOB) com as
restantes Raças Acetinadas de Pêlo Intermédio Acetinado
Eleito Melhor de Raça (BOB) Sheltie
Melhor Sheltie Acetinado compete para Melhor de Raça (BOB) com as restantes
Raças Acetinadas de Pêlo Longo Acetinado
Eleito Melhor de Raça (BOB) Coronet
Melhor Coronet Acetinado compete para Melhor de Raça (BOB) com as
restantes Raças Acetinadas de Pêlo Longo Acetinado
Eleito Melhor de Raça (BOB) Peruano
Melhor Peruano Acetinado compete para Melhor de Raça (BOB) com as
restantes Raças Acetinadas de Pêlo Longo Acetinado
Eleito Melhor de Raça (BOB) Texel
Melhor Texel Acetinado compete para Melhor de Raça (BOB) com as restantes
Raças Acetinadas de Pêlo Longo Acetinado
Eleito Melhor de Raça (BOB) Alpaca
Melhor Alpaca Acetinado compete para Melhor de Raça (BOB) com as restantes
Raças Acetinadas de Pêlo Longo Acetinado
Eleito Melhor de Raça (BOB) Merino
Melhor Merino Acetinado compete para Melhor de Raça (BOB) com as restantes
Raças Acetinadas de Pêlo Longo Acetinado

Tabela do Nº de presenças (BOB) possíveis na final de

Best in Show Adultos(BIS)

Pêlos Curtos (BOB)
Unicolor (Self)
Agouti
Malhado
Coroado Inglês
Coroado Americano
Coroado c/ Marcações

1
1
1
1
1
1
Pêlos Curtos Acetinados (BOB)

Unicolor Acetinado
Agouti Acetinado
Malhado Acetinado
Coroado Inglês Acetinado
Coroado Americano Acetinado
Coroado c/ Marcações Acetinado

1

Pêlos Intermédios (BOB)
Abissinio
Rex
US-Teddy
CH-Teddy

1
1
1
1
Pêlos Intermédios Acetinados (BOB)

Abissínio Acetinado
Rex Acetinado
US-Teddy Acetinado
CH-Teddy Acetinado

1
Pêlos Longos (BOB)

Sheltie
Coronet
Peruano
Texel
Alpaca
Merino

1
1
1
1
1
1
Pêlos Longos Acetinados (BOB)

Sheltie Acetinado
Coronet Acetinado
Peruano Acetinado
Texel Acetinado
Alpaca Acetinado
Merino Acetinado

Total

1

19

CAPI/2007

Alterações Aprovadas
no Regulamento de Exposições para 2013 e anos seguintes
1. Divisão da Classe de Pet’s em Pet’s Juniores ( porquinhos entre 2
e 5 meses -1 dia) e Pet’s Adultos (porquinhos com 5 ou mais
meses). Os vencedores destas duas classes competirão no final
para Best Pet. É limite de idade obrigatório os 2 meses para os
porquinhos concorrerem na classe de Pet.
2. Foi criada a Classe Mini para os porquinhos entre 5 semanas e 2
meses -1 dia. Na classe Mini não há BOV, BOB e BIS ou CAC.

3. O limite minimo de idade dos Juniores foi alterado para 2 meses.
Nos Juniores (2 a 5 meses-1dia) passa a ser atribuido o titulo de
Best of Variety (BOV’s), tal e qual o actual regulamento os descreve
nas classes intermédias e adultas. Desta forma todo o regulamento
destas duas classes em termos de atribuição de prémios passa a
ser aplicado também nos juniores. Continua no entanto a ser
requerido um CAC na Classe adulta ou intermédia para declarar um
porquinho campeão, bem como o BOV e o BOB nos juniores não
contam como CAC.
4. Criação de um Best In Show Intermédio para a Classe Intermédia
de 5 a 8 meses-1dia. Assim os porquinhos da Classe intermédia
não competirão com os porquinhos da Classe adulta como
acontecia até aqui.
5. O numero de prémios atribuidos na final de BIS de cada classe
será sempre de 4 (4ºBIS, 3ºBIS, RBIS e BIS), independentemente
do número de porquinhos inscritos.
6. Criação de uma finalissima de Best of Best in Show (BBIS). Os
participantes serão os vencedores e os reservas do Best in Show
Junior (BISj) + Best in Show Intermedio (BISi) + Best In Show
Adulto (BISa) totalizando 6 presenças. Será atribuido o titulo de
Best of Best e o de Reserve Best of Best.

7. Em virtude destas alterações foram alterados os preços das
inscrições dos Porquinhos para uma Exposição Nacional. A
inscrição na classe Pet e classe Mini será de 1 euro, enquanto que
nos Juniores, Intermédios e Adultos será de 4 euros, mantendo-se
a taxa de inscrição de 5 euros por expositor. Em cada classe,
depois do Sexto porquinho inscrito, a inscrição será gratuita para
todos os porquinhos a partir desse número inscritos nesta classe.
Por último compete sempre à organização da exposição proceder a
algum reajuste ou desconto no preço consoante forem as
condições da Exposição que irá decorrer.




2 primeiros do Best in Show Junior (BISj) -Classe Junior (2-5m)
2 primeiros do Best in Show Intermedio (BISi) -Classe Intermédia(5-8m)
2 primeiros do Best in Show Adulto (BISa) -Classe Adulta (> 8m)
Reserve Best in Show Junior + Reserve Best in Show Intermédio + Reserve Best In Show Adulto

+
Best in Show Junior + Best in Show Intermédio + Best In Show Adulto

↓
Best of Best in Show
↓
Reserve Best of Best in Show

