
Clube Português de Canicultura 

Entidade Dirigente da Canicultura em Portugal 

 

A subcomissão de IGP/IFH do CPC vem pelo presente 
documento informar que, além dos títulos de campeão 

nacional, devidamente regulamentados pelos documentos 
actualmente em vigor, irá atribuir os seguintes troféus: 

 

Troféu de Melhor performance: 

1. Com o intuito de valorizar os participantes com performances de referência no decorrer do 

campeonato nacional serão atribuídos os seguintes troféus: 

 

a. Melhor performance IGP1 do campeonato nacional xxxx(referência ao ano) ao binómio 

que superar com a maior pontuação a prova FCI IGP1 

b. Melhor performance IGP2 do campeonato nacional xxxx(referência ao ano) ao binómio 

que superar com a maior pontuação a prova FCI IGP2 

c. Melhor performance IGP3 do campeonato nacional xxxx(referência ao ano) ao binómio 

que superar com a maior pontuação a prova FCI IGP3 

 

2. Todas as provas do campeonato nacional, Taça de Portugal de IGP inclusive, serão consideradas 

para obtenção deste titulo. 

 

3. Em caso de empate o critério a aplicar será: 

a. Melhor protecção 

b. Melhor obediência  

c. Melhor pista 

Troféu de Equipa IGP do campeonato nacional xxxx(referência ao ano) 

1. Com intuito de valorizar os clubes/entidades que investem no ensino, prática e divulgação da 

modalidade, no final do campeonato nacional será atribuído o troféu de equipa IGP do 

campeonato nacional xxxx(referência ao ano) 

 

2. Será proclamada a equipa IGP do campeonato nacional o clube/entidade com maior somatório 

de pontos, sendo estes pontos atribuídos pelos seguintes critérios: 

 

a. Por cada cão aprovado em: 

i. FCI IGP V 2 Pontos 

ii. FCI IGP1 3 pontos 

iii. FCI IGP2 4 pontos 

iv. FCI IGP3 5 pontos 

v. FCI Fpr1 2 pontos 

vi. FCI Fpr2 3 pontos 

vii. FCI Fpr3 4 pontos 

viii. FCI IFH1 4 pontos 

ix. FCI IFH2 5 pontos 

x. FCI-GPr 1 2 pontos 

xi. FCI-GPr 2 3 pontos 

xii. FCI-GPr 3 4 pontos 

 

b. Os pontos referidos acima em “a.” serão atribuídos a duplicar caso a prova superada 

seja realizada na Taça de Portugal de IGP ou IFH conforme aplicável. 

 



Troféu de Equipa TS CPC/BH do campeonato nacional xxxx(referência ao ano) 

 

1. Com intuito de valorizar os clubes/entidades que investem no angariação, ensino, prática e 

divulgação da modalidade, no final do campeonato nacional será atribuído o troféu de equipa TS 

CPC/BH do campeonato nacional xxxx(referência ao ano) 

 

2. Será proclamada a equipa TS CPC/BH do campeonato nacional o clube/entidade sócio do CPC 

com maior somatório de pontos, sendo estes pontos atribuídos pelos seguintes critérios: 

 

a. Por cada cão aprovado em: 

 

i. CPC TS 1 ponto  

 

ii. FCI BH VT ou FCI-BH/VT CRPP 2 pontos 

 

b. Os pontos referidos acima em “a.” serão atribuídos a duplicar caso a prova superada 

seja realizada na Taça de Portugal de IGP. 

 

Troféu de Handler do campeonato nacional xxxx(referência ao ano) 

 

1. Como reconhecimento do trabalho desenvolvido e acima de tudo apresentado será atribuído o 

troféu Handler do campeonato nacional xxx (referência ao ano) àquele que figurar nas folhas de 

inscrição de prova na condição de condutor e que acumular mais pontos,  

 

2. Os pontos referidos no ponto anterior serão atribuídos pelos seguintes critérios: 

 

a. Por cada cão conduzido pelo próprio e aprovado em: 

 

i. CPC TS 1 ponto  

ii. FCI BH VT ou FCI-BH/VT CRPP 2 pontos 

iii. FCI IGP V 2 Pontos 

iv. FCI IGP1 3 pontos 

v. FCI IGP2 4 pontos 

vi. FCI IGP3 5 pontos 

vii. FCI Fpr1 2 pontos 

viii. FCI Fpr2 3 pontos 

ix. FCI Fpr3 4 pontos 

x. FCI IFH1 4 pontos 

xi. FCI IFH2 5 pontos 

xii. FCI-GPr 1 2 pontos 

xiii. FCI-GPr 2 3 pontos 

xiv. FCI-GPr 3 4 pontos 

 

b. Os pontos referidos acima em “a.” serão atribuídos a duplicar caso a prova superada 

seja realizada na Taça de Portugal de IGP ou IFH conforme aplicável. 

 

 

  

 


