
                                                                       

GUIA DO ADMIRADORES LNR 

 

A LIGA – Liga Nacional do Rottweiler têm o prazer de dividir com vocês nossas regras de criação resumidas 

encontra-se em nosso site a versão na integra. 

Estas regas são especificas para os criadores porém para você que e Admirador e muito importante o 

conhecimento desta pois são a base do que é necessário para ser um Proprietário ou criador LNR. 

As regras de criação da LNR visa aperfeiçoar a criação a nível a Nacional tendo como base a descentralização e 

viabilização de procedimentos e técnicas para todos os associados. 

Para ser um criador LNR o mesmo deverá seguir os parâmetros estabelecidos pela LNR alguns destes 

parâmetros terão datas pré-estabelecidas para início de vigência. 

1. Para ser um criador LNR os mesmo deverá ter ser canil devidamente registrado junto a CBKC e seguir 

as regras da mesma. 

2. Se um Associado Criador. 

3. Cumprir em sua integridade as regras adicionais da LNR. 

Segue parte regras de criação da LNR. SUGERIMOS A LEITURA COMPLETA E ATENTA.  

A- Os cães só poderão ser radiografados (HD/ED) HD = displasia coxofemoral, ED = displasia de cotovelo 

com a idade mínima de 15 meses e utilizados para reprodução após terem completado a idade 

mínima de 20 meses e com compatibilidade de HD/ED. 

 

Segue compatibilidade permitida para acasalamento: 

HD (A) x HD (A)  

HD (A) x HD (AB)  

HD (A) x HD (C)  

HD (AB) x HD (AB)  

Esta informações são importante pois caso um dia você venha adquirir um filhote, estes são uns dos cuidados 
que você deve ter ao escolher o canil \ Filhotes. (Acompanhe nossos artigos). 
  
A Liga disponibilizará no site diversos eventos ligados à raça e contamos com a presença de todos, pois é de 
suma importância a participação de pessoas interessadas em adquirir mais conhecimento sobre tudo que é 
inerente à raça rottweiler.   

 

DICAS DE COMO UTILIZAR O SISTEMA 

1 – Após receber nosso e-mail de confirmação você poderá navegar e consultar nossos criadores e seus 

planteis selecionados. 

2 – Poderá acessar nossos Artigos que servirão de base para vocês para a aquisição de um filhote bem como os 

cuidados com o mesmo. 

3 – Ficaram disponíveis para consulta pública por 90 dias os comunicados de acasalamentos e de nascimento. 



Para acessar esta consulta você devera entrar em CANAL LNR e depois em LISTA DE COMUNICADOS  

4 – Caso você queira qualquer outra informação entre contado com a Diretoria. Através do e-mail 

criacao@lnrot.com.br 

5 – Não deixe de consultar nossa área de Eventos pois nela serão registrados os eventos e mídia mais 

importantes sobre Cinófila. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Diretoria de Criação - L N R  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:criacao@lnrot.com.br

