
                                                                                        

GUIA DO PROPRIETÁRIO 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 proprietário e muito importante o 

conhecimento desta porque ela lhe dar um norte do que seja necessário para ser um 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)  

ED +++ 

OBS:  Na data da radiografia definitiva dos animais que ainda não possuem laudo validado, o veterinário 

deverá adicionar ao laudo qual o tipo de mordedura do cão e quantidade de dentes. 

Exemplo: “Cão com mordida Tesoura e dentição completa “ex: “Cão com mordida Tesoura e falta do dente 

molar”   

Exemplo: “Cão com mordida Tesoura e dentição completa “ex: “Cão com mordida Tesoura e falta 

do dente molar”   

Não serão aceito para fins de comunicados de acasalamento, cães com RI (Pedigree Inicial). 



Para que um associado (proprietário) venha a ter uma ninhada o mesmo poderá ter ser status 

alterado para criador enviado para a Liga o comprovante de solicitação junto a CBKC pelo seu 

afixo. Assim poderá desfrutar dos comunicados e os demais processos da Liga. 

 

Os demais item como Certificado de pré-pista, Súmula e Teste de caráter são certificações que o proprietário 

pode certificar seus cães caso no futuro pretendam usá-lo na reprodução.   

 

 

 

 

 

DICAS DE COMO UTILIZAR O SISTEMA 

1 - Cadastre o seu plantel no site da LNR. O nosso sistema validará os dados mediante alguns dados obrigatórios, 

como número de registro, e dados dos pais (registro, nome e HD). 

2 – O Campo RG deverá ser informando utilizando a (\) como divisor de dados ex: 

Um cão nacional terá a seguinte forma SPX\08\02876 que para segundo o padrão CBKC são: Kennel do 

registo, ano de nascimento e numeração sequencial, para os cães importados/nacionalizados devemos usar o 

padrão CBKC (BR/284) ex, já para um cão alemão teremos o seguinte ADRK 18648, se for um da Servia JR 

724688 e assim com os demais clubes ou Países 

Para cadastrar atualizar seu plantel você deverá estar logado e acessar a opção MEU CADASTRO e depois 

EDITAR CADASTRO. 

Nesta tela você acessará seu plantel e poderá atualizar e adicionar outros cães. 

Em breve você terá a opção de passar para outro proprietário qualquer cão do seu plantel.  

 4 – Após a finalização do cadastro do seu cão você poderá anexar uma foto do mesmo retornado ao menu de 

plantel fazer o Download da imagem, você poderá alterar da imagem a qualquer tempo.   

5 – Você poderá a qualquer momento alterar seus dados cadastras lembre de mantê-los sempre atualizados 

OBS: Toda as informações aqui cadastradas são de responsabilidade do Proprietário, tão quanto e 

importante o cadastro do seu plantel mais ainda e a veracidade dos dados. 

6 – Caso você queira utilizar nosso site para anuncio diversos, basta enviar um e-mail endereçado a Diretoria 

de Eventos. 

7 – Na seção de Artigos, teremos práticas e experiências vividas e compartilhadas com vocês. 

8 – Não deixe de consultar nossa área de Eventos, pois divulgaremos importantes exposições, palestras, 

cursos, enfim, tudo que acontece de interessante na cinófila.  

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

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

 

Qualquer outra informação que deseja favor enviar um e-mail para a Diretoria da LNR.  

Através do e-mail criacao@lnrot.com.br 

 

mailto:criacao@lnrot.com.br


Atenciosamente, 

 

Diretoria de Criação - L N R  

 


