
                                                                              

REGRAS DE CRIACÃO  

 

As regras de criação da LNR visa aperfeiçoar a criação  da raca rotweiller em nível  Nacional ,tendo como base 

a descentralização e viabilização de procedimentos e técnicas para todos os associados. 

Para ser um criador LNR , obrigatoriamente, 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 o mesmo deverá ter  o canil devidamente registrado junto a CBKC e seguir as 

regras da mesma. 

2. Ser um Associado Criador 

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

 

 Regras de criação da LNR. 

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”   

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. 

B- Os cães deverão ter Microchip e Pré-pista de avalição de um Juiz/Criador. 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                          
                          CERTIFICADO DE PRÉ-PISTA 

Nome do Animal:_________________________________ RG___________N º da Inscrição_______ 

Sexo ____ Chip N º __________________________ Data do Nasc.     /   /   Data do Evento      /     /    

Local ________________Juiz(ª)/Avaliador__________________________ 

Proprietário(ª) _______________________________, foi examinado(a) com os seguintes 

resultados. 

 

 RESULTADOS OBTIDOS APÓS EXAMES 

       

COR DOS OLHOS    TAMANHO 

                           PESO KG   ALTURA DA CERNELHA CM 

COR DA GENGIVA       

DENTICAO     PROPORCÃO CRÂNIO / FOCHINHO 

MORDEDURA   FOCINHO CM 

LARGURA DE FRENTE    CRÂNIO CM 

DE OMBRO A OMBRO CM  CABECA TOTAL CM 

PERÍMETRO TORÁXICO CM  COMPRIMENTO DO TRONCO CM 

 

A pré-pista deverá ser feita de preferencialmente, por um Juiz de Trabalho, porém na ausência do mesmo 

poderá ser feita por um Juiz de Beleza ou por um criador designado pela LNR.  

 

 

 



 

 

C- Em complemento a estas regras a partir de 01/07/17 todos os cães deverão ter adicionalmente uma 

súmula de avaliação feita por um Juiz. 

                                               
                                                           SÚMULA                            

Nome do Animal:_________________________________ RG___________N º da Inscrição_______ 

Sexo ____ Classe _______________ Chip N º __________________________ Data do Nasc.      /   /     

Data do Evento      /     /     Local _____________________ Juiz(ª)____________________________ 

Evento________ Homologação: LNR- __/__   Proprietário(ª) ________________________________ 
PONTOS DE AVALIACAO TECNICA  

  DENTADURA  MORDEDURA  TESTÍCULOS 

COMPLETA    TESOURA    COMPLETO   

FALTA    TORQUES    APENAS UM   

DUPLA    PROGNATISMO    NENHUM   

DECÍDUOS    TORCAO MANDIBULAR    OBS:     

OBS:      OBS:         

  

 

 
 

   Avaliação GERAL: 
_____________-
____________________ 

    _____________________________________________________ 

    _____________________________________________________ 

    _____________________________________________________ 

    _____________________________________________________ 

    _____________________________________________________ 

    _____________________________________________________ 

    _____________________________________________________ 

    _____________________________________________________ 

    _____________________________________________________ 

    _____________________________________________________ 

CLASSIFICACAO QUALIFICACÃO  CERTIFICACÃO 

1º da Classe   EXCELENTE   CCF   CCJ   

2º da Classe   MUITO BOM   CAC   CCG   

3º da Classe   BOM   ABSOLUTO       

4º da Classe   SUFICIENTE   RES.ABSOLUTO       

TITULOS   DESQUALIFICADO   ASSINATURA JUIZ(ª)       



 

D- Em complemento a estas regras a partir de 01/01/18 todos os cães deverão ter adicionalmente o TC 

(Teste de Caráter) que consiste em: 

                                                              

                                      CERTIFICADO                           

                                                      TESTE DE CARÁTER 

                                                                                                      

Nome do Animal:_________________________________ RG___________N º da Inscrição_______ 

Sexo ____ Classe _______________ Chip N º __________________________ Data do Nasc.     /   /  .     

Data do Evento      /     /     Local _____________________ Juiz(ª)_____________________________ 

Evento________ Homologação: LNR- __/__   Proprietário(ª) ________________________________ 
Certificamos que o cão acima foi examinado pelos itens abaixo: 

 I – Comando com guia:                                                                    (   ) Aprovado  (   ) Reprovado 

O condutor deverá conduzir o cão com guia (frouxa) por 25 metros na direção do Juiz após meia 

volta iniciará o item II. 

II - Comportamento a tiro:                                                                (   ) Aprovado  (   ) Reprovado 

Após a execução do idem II o condutor ira conduzir o cão em direção ao juiz, sendo disparando o 

1º tiro após 10 metros e o 2 º no máximo 20 metros do ponto inicial. Caso o Juiz julgue necessário 

poderá solicitar outro disparo. 

III – Comportamento a aproximação de Objeto:                          (   ) Aprovado  (   ) Reprovado 

Após a execução do item III será feito a aproximação por (bicicleta, carrinho de mão ou similar) 

neste teste o cão deverá estar sentado. 

IV – Condução pelo Grupo:                                                                  (   ) Aprovado  (   ) Reprovado 

Após a execução do item IV o cão sentado terá a aproximação de 6 a 8 pessoas ao seu redor o cão 

deverá permanecer sentado e imóvel. 

O cão reprovado no exame acima poderá repetir o exame após 60 dias deste exame.  

O teste de Caráter deverá ser feita por um Juiz de Trabalho. 

 

 

E- A partir de 01/07/20 todos os cães deverão ter adicionalmente o BH (BEGLEITHUND) Cão de 

Acompanhamento que consiste em: 

 

 



 

F- A partir do 01/01/22 todos os cães deverão ter adicionalmente o ZtP (Apto para Reprodução base 

ADRK) que consiste em: 

  

A LNR aceitará todos os testes já efetuados por outros clubes especializados ou similares. Neste caso será 

necessário o envio para a diretoria de criação para validação dos mesmos.  

Em complemento as regras acima os criadores LNR deveram efetuar os comunicados de Acasalamento e de 

Nascimento no site da LNR. 

1 – O comunicado de acasalamento deverá ser feito, com a data da última acasalar.  A Fêmea deverá estar 

cadastrada como de propriedade do criador.  Já para efeito de comunicado,( caso o Macho não seja de 

propriedade do criador )o macho deverá ser cadastrado como de não propriedade,assim o cão é cadastrado 

mas não ficará no plantel. Após a efetividade do comunicado ,o criador devera imprimir o comunicado, assinar 

e enviar por e-mail para a Diretoria de Criação. No futuro este procedimento será eletrônico.  

A numeração gerada por este comunicado será usada no comunicado de nascimento dos filhotes nascidos 

deste acasalamento. 

No caso em que a fêmea não ficar prenha o criador deverá cancelar este comunicado no site, que 

automaticamente será comunicado a diretoria de Criação a fim de utilizar esta Fêmea no próximo cio. 

2 – O Comunicado de Nascimento deverá ser feito no máximo com 72 horas do ocorrido, no site da LRN o 

criador utilizará o número do comunicado de acasalamento e deverá informar a data do nascimento, o número 

total de filhotes e em seguida informar o número de Natimortos, número de machos e fêmeas. 

Novamente o sistema gerará uma numeração  que será utilizada na vistoria de ninhada. 

3 – Quando feito o comunicado de Nascimento o sistema gerara automaticamente a 1a vistoria de ninhada 

que será agendada para 7 dias após o nascimento da mesma, e enviará para o e-mail do criador um 

documento que deverá ser impresso e oportunamente preenchido pelo vistoriador, que será designado pela 

Diretoria de Criação para realizar esta vistoria, esta vistoria não poderá ultrapassar 10 dias de vida da ninhada. 

Esta vistoria será confirmada pelo diretor de criação por e-mail. 

4 – Ao informar o número de filhotes nascido o sistema fara a validação deste número e para fins de nova 

cobertura será dá a seguinte: 

Se o número de filhotes nascido vivos for superior a 8 filhotes e se este número permanecer até a 1 vistoria de 

ninhada esta fêmea só poderá ser usada na criação após pular o próximo cio. 

Em média o tempo quando um cio for pulado será de 1 anos da data do Nascimento da Ninhada e somente 

após esta data o sistema aceitara outro acasalamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Segue modelo da 1 vistoria: 

 

1º VISTORIA DE NINHADA LNR  

Pelo presente venho realizar a 1º vistoria da ninhada dos exemplares 

abaixo relacionados, conforme determina o regulamento da CBKC/LNR. 

Número do comunicado de Nascimento: 

Data da Vistoria 1º      /    /    

Dados da Fêmea 

RG _____________________, 

Nome __________________________ , 

Microchip _________________________,  

DNA _____________________________, 

HD/ED____________________________, 

 

==================================================== 

 

Dados do Macho 

RG _____________________, 

Nome __________________________, 

Microchip ___________________________, 

DNA _______________________________, 



HD/ED______________________________, 

 

Dados a serem Observados, avaliados e condições: 

O (Ótimo) B (Bom) R (Regular) P (Péssima) 

Condição da Matriz: (   ) 

Condição da Ninhada (    ) 

Condição de Higiene (    ) 

Número de filhotes Machos (     )  Fêmeas (     ) 

Natimortos, mortos antes desta data (     ) 

 

Desenvolvimento dos filhotes e características gerais 

           

_______________________________________________________________________________ 

           

_______________________________________________________________________________ 

           

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Local , _______de ___________________de_________ 

 

________________                               ____________________          

Assinatura Criador(a)                                              Nome do Criador / Avaliador(a) 

                                                                                Assinatura Criador / Avaliador(a) 

 

 



Após a realização desta 1a vistoria, cujo documento necessita das assinaturas tanto do criador quanto do 

vistoriador designado, devera ser enviado ao diretor de criacao. No futuro este procedimento será feito 

eletronicamente. 

4 – Após efetuar a 1a vistoria e a atualização dos dados da ninhada pela diretoria de criação, o sistema gerara 

automaticamente a 2a vistoria de ninhada, que será feita entre 45 e 60 dias de vida. Esta vistoria será feita por 

um vistoriador designado pela diretoria de criação e  um veterinário. 

Na 2a vistoria serão avaliados os mesmos elementos requisitados na 1a vistoria, acrescido do nome de cada 

filhote mais o respectivo número do micro chip (que será aplicado pelo veterinário), quem tambem avaliara a 

existência de manchas, dentição bem como mordedura e ausência de testículo no caso dos machos. 

A LNR fará convenio com as empresas que fornecem microchip para aquisição dos mesmo com um valor 

reduzido para nossos criadores bem como as empresas que fazem o teste de DNA e com os veterinários no 

caso da 2º vistoria. 

Os custos das vistorias em especial da 2º será do criador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Segue modelo da 2 vistoria: 

2º VISTORIA DE NINHADA LNR  

Pelo presente venho realizar a 2º vistoria da ninhada dos exemplares 

abaixo relacionados, conforme determina o regulamento da CBKC/LNR. 

Número do comunicado de Nascimento: 

Data da Vistoria 1º     /    /    

Data da Vistoria 2º     /    /    

Dados da Fêmea 

RG _____________________, 

Nome __________________________ , 

Microchip _________________________,  

DNA _____________________________, 

HD/ED____________________________, 

==================================================== 

 

Dados do Macho 

RG _____________________, 

Nome __________________________, 

Microchip ___________________________, 

DNA _______________________________, 



HD/ED______________________________, 

Dados a serem Observados, avaliados e condições: 

O (Ótimo) B (Bom) R (Regular) P (Péssima) 

Condição da Matriz: (   ) 

Condição da Ninhada (    ) 

Condição de Higiene (    ) 

Número de filhotes Machos (     )  Fêmeas (     ) 

Testículos (     ) 

Natimortos, mortos antes desta data (     ) 

 

Desenvolvimento dos filhotes, dentição e características gerais 

           

_______________________________________________________________________________ 

           

_______________________________________________________________________________ 

           

 

 

 

Nome dos filhotes: 

Macho(s) / Número do Microchip 

 

Fêmea(s) / Número do Microchip 

 

 

Local , _______de ___________________de_________ 

 



________________                                   ____________________          

Assinatura Criador(a)                                                    Nome do Criador / Avaliador(a) 

                                                                                      Assinatura Criador / Avaliador(a)                 

 

______________________________ 

Nome do Veterinário (a) 

Assinatura/Carimbo do Veterinário(a)                                                 

 

5 – Após a inclusão dos dados da avaliação acima feito pelo Avaliador/Veterinário no sistema LNR o mesmo irá 

gerar o Mapa de Registro de Ninhada para o devido registro dos filhotes junto a CBKC, após o recebimento dos 

RG da CBKC o criador deverá atualizar o mapa com tais informações. 

6 -  A partir deste momento está ninhada estará no sistema LNR. Se e quando estes filhotes forem 

comercializados/Plantel, seus novos proprietários não só terá toda a procedência do mesmo como poderá 

somente usando o RG obter informações dos seus pais e atualizar o desenvolvimento do filhote. 

7 – O criador juntamente com a Liga terá um papel de acompanhar este filhote por toda a etapa de sua vida, 

após a comercializados, Plantel e/ou outros fim a este filhote o criador informará no sistema a destinação 

daquele filhote bem como informar os dados mínimo do novo proprietário para que a liga possa através do 

seu sistema acompanhar o desenvolvimento deste filhote. Estes dados serão Nome, CPF e Email. 

Os passos será o seguinte a Liga enviar ao novo proprietário um email sempre com cópia para o criador, 

parabenizando pela aquisição de um filhote do canil com atestado de qualidade pela LIGA. E com um usuário e 

senha para este novo proprietário caso este ainda não seja associado. 

Aproveitando e convidando ele a conhecer a Liga e se associar. 

Em outras etapas a Liga enviar email sempre copiando o criador, quando este filhotes tiver com idade para 

participar de eventos, ao completar 1 ano informando o que se sugere que seja feito a partir desta idade e ao 

completar 15 meses informaremos que seu cão está apto a realizar o controle de displasia. 

Como este novo proprietário tem um usuário e senha o mesmo poderá a qualquer momento atualizar os 

dados deste cão. 

Assim a Liga passara a ter de fato um grande banco de dados da criação Nacional para dividir com os criadores 

e nossos associados a fim de conhecer de fato o que nossa criação produz.   

 

A Liga enviara um manual do que se deve avaliar no momento da vistoria. 

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

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

 

Atenciosamente,  

 

Diretoria de Criação - L N R  

 

mailto:criacao@lnrot.com.br

