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1. PREFÁCIO 

 
O objetivo dessas regras é incentivar os profissionais da área de estética 

canina a desenvolverem e ampliarem ainda mais suas habilidades, 

participando de competições de grooming. 

 

 
2. OBJETIVOS DO GROOMING 

 
Os objetivos do grooming são: 

 

• Manter a saúde e limpeza de um cão. 
 

• Prevenir doenças mantendo a condição saudável de pele e 

pelagem. 

• Melhorar a aparência das qualidades estruturais e anatômicas do 

cão. 

 

 
3. BEM-ESTAR E SAÚDE DOS CÃES 

 
O bem-estar e a saúde dos cães devem ser de extrema importância e 

prioridade em todas as competições de grooming. 

Conseqüentemente, os organizadores de concursos devem fornecer 

um ambiente física e mentalmente benéfico para os cães, garantindo 

que água esteja disponível o tempo todo, que o cão não fique de pé 

por muito tempo, etc. 



 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

4. REGRAS GERAIS DE CUIDADOS CBKC/FCI 

 
4.1 Classificação das Categorias 

 
Cinco (5) categorias são oferecidas na competição: 

 

Categoria 1 - Hand-stripping 

Categoria 2 - Spaniels e Setters 

Categoria 3 - Poodles 

Categoria 4 - Outras raças Reconhecidas pela FCI para Scissoring 
 

Categoria 5 - Pet 

 
com três (3) níveis oferecidos em cada categoria: 

 Nível A - Profissional 

 Nível B - Intermediário 

 Nível C - Iniciante 

 
4.1.1 Raças reconhecidas pela CBKC/FCI, admitidas para 

competir 

Categoria 1 
 

Categoria Pequena 
 

• Cairn Terrier (4) 

• Border Terrier (10) 

• Dandie Dinmont Terrier (168) 

• Jack Russell Terrier (345) 

• Schnauzer em miniatura (183) 

• Norwich Terrier (72) 

• Norfolk  Terrier (272) 

• Sealyham Terrier (74) 



 
 

 
 

 

 

 

• Terrier escocês (73) 

• West Highland White Terrier (85) 
 

Categoria Média 
 

· Irish Terrier (139) 

· Lakeland Terrier (70) 

· Schnauzer Padrão (182) 

· Welsh Terrier (78) 

· Fox Terrier de Pêlo Duro (169) 
 

Categoria Grande 
 

· Airedale Terrier (7) 

· Schnauzer Gigante  (181) 
 

Categoria 2 
 

· American Cocker Spaniel (167) 

· Cocker Spaniel Inglês (5) 

· Springer Spaniel Inglês (125) 

· Setter Irlandês (120) 

· Setter Inglês (2) 

· Gordon Setter (6) 
 

Categoria 3 
 

Poodle – 4 tamanhos: Padrão, Médio, Miniatura e Toy (172) 
 

Categoria Pequena 
 

· Poodle Toy 
 

· Poodle miniatura 
 

Categoria Média 
 

· Poodle médio 
 

Categoria Grande 



 
 

 
 

 

 

 
 Poodle standard 

 

Categoria 4 
 

· Bichon Frisé (215) 

· Bedlington Terrier (9) 

· Kerry Blue Terrier (3) 

· Black Russian Terrier (327) 

· Bouvier des  Flandres (191) 

· Irish Soft Coated Wheaten Terrier (40) 
 

Categoria 5 
 

Para todas as raças reconhecidas pela CBKC/FCI que devem ter 

sua pelagem preparadas. Nesta categoria, o candidato pode 

participar com raças que geralmente requerem stripping ou 

scissoring. O estilo Comercial depende muito da criatividade do 

competidor. Não há estilos restritos. Colorir não é permitido. Tosas 

artísticos amplificando a beleza do cão formam a base de 

julgamento. Se acessórios estão sendo usados, eles não devem 

prejudicar a saúde do cão e não podem ser permanentes. Esta 

categoria não concorre ao Best In Show 

1. Classificação de Níveis 

 
1.1. Nível C – Iniciante 

 

Competidores com até dois anos de experiência. Experiência 

em exposições também podem ser levadas em consideração. O 

participante poderá competir nesta classe durante todo o ano 

(12 meses), a contar da primeira competição, tanto no Brasil 

como internacionalmente. 

A partir do segundo ano, o participante deve passar para a 

Classe Intermediária (aberta), na condição de que uma 

qualificação  tenha  sido  obtida  na  Classe  de  Iniciante),  como 



 
 

 
 

 

 

 

primeiro, segundo ou terceiro lugar de classe independente seja 

ela qual for. 

Caso não tenha nenhuma qualificação , deve permanecer mais 

12 meses como iniciante , passando depois para a classe 

Intermediaria 

Part icipantes que se qualif icaram para o Nível B (Classe 

Intermediária (aberta) por alcançarem uma alta qualificação (85 

pontos ou acima) estão isentos do prazo exigido de 12 meses para 

competir no próximo nível. 

Os tosquiadores (maquinas/clippers) podem ser usados apenas pelos 

participantes do Nível C para a Categoria 5. Podem ser utilizadas 

tesouras, não somente tesouras curvas, mas todo tipo de tesouras 

Para a confirmação da entrada em uma categoria, os participantes 

devem fornecer a comprovação dos certificados de um concurso de 

grooming de um clube filiado ao sistema CBKC ou de entidade 

reconhecida pela FCI, e estar em pleno gozo de seus direitos na 

entidade à qual é filiado. 

Nível B – Intermediário 
 

Competidores com mais de 2 anos de experiência, mesmo que 

nunca tenham ganho uma medalha na classe Iniciante, devem 

competir na classe intermediária (aberta) independente da classe 

escolhida. 

A Classe Intermediária também é para os participantes que 

obtiveram qualificação no Nível C. As tosas tentadas devem ser 

tosas de exposição ou tosas que são exigidas conforme estipulado 

nos padrões de cada raça. 

A partir do segundo ano, o participante deve passar para a Classe 

Profissional na condição de que tenha sido obtida uma qualificação 



 
 

 
 

 

 

 

na classe Intermediária. 
 

Tosquiadores (máquinas/clippers) só podem ser usados para face, 

pés e orelhas e na categoria 3 de Poodles na tosa "continental". 

Para a confirmação de inscrição em uma categoria, os 

participantes devem fornecer a prova de certificados de um 

concurso de grooming em entidade reconhecida pela FCI e estar 

em pleno gozo de seus direitos na entidade FCI à qual é filiado. 

1.2. Nível A – Profissional 
 

Incluem-se nesta classe, profissionais de grooming, handlers 

profissionais, palestrantes profissionais na área de grooming, 

vencedores de Best in Show em competições de grooming, e 

competidores três vezes vencedores de classes de grooming. 

Classe Profissional refere-se a participantes que obtiveram 

qualificação tanto no Nível C da classe Iniciante quanto no Nível B 

da classe Intermediária, ou aqueles que obtiveram qualificação no 

Nível A em qualquer categoria. Os participantes do Nível A 

devem ter alcançado uma qualificação no Nível B 12 meses 

antes. Aqueles que obtiveram uma alta qualificação no Nível B 

estão isentos do prazo de 12 meses.  Os participantes também 

são encorajados a participar de pelo menos 3 seminários 

organizados pela CBKC ou qualquer outro membro da FCI 

Tosquiadores (máquinas/clippers) só podem ser usados para face, 

pés, orelhas e na categoria 3 de Poodle na tosa "continental". 

Para a confirmação da entrada em uma categoria, os 

participantes devem fornecer a comprovação dos certificados de 

um concurso de grooming em entidade reconhecida pela FCI e 

estar em pleno gozo de seus direitos na entidade FCI à qual é 

filiado. 



 
 

 
 

 

 

 

1.3. Classificação Groomer Master 
 

Para o Groomer Master, o participante deve ter alcançado uma 

qualificação no Nível A em 3 Categorias. Em seguida, o participante 

receberá o título de "Silver Master Groomer". 

Os participantes que alcançarem uma qualificação no Nível A em 4 

categorias receberão o título de "Gold Master Groomer". 

Os participantes que alcançaram uma qualificação no Nível A em 

todas as 5 categorias receberão o título final de "Platinum Master 

Groomer". 

2. Progresso através das categorias 

 
Após a obtenção do Nível A para uma determinada categoria, o 

participante pode passar a competir em qualquer outra 

categoria, em Nível A. 

A qualificação para cada nível é de 70 pontos. 

 
3. Seminários 

 
A CBKC realizará seminários em pelo menos 3 categorias 

diferentes. O objetivo dos seminários é permitir a educação 

contínua dos participantes. Antes de avançar para o Nível 

Avançado de outra categoria, o participante deve ter participado 

de pelo menos 3 seminários diferentes. 

 
 

2. GUIA DO EXAMINADOR 

 
2.1. Ficha de Pontuação 

 
Um mínimo de um e até quatro juízes comporão o painel de 

juízes. Em cada categoria, há um mínimo de 3 prêmios (1º, 2º e 

3º) concedidos por nível para os participantes que alcançarem a 



 
 

 
 

 

 

 

qualificação mínima (70 pontos). A CBKC poderá premiar mais 

posições, para os participantes que alcançarem a qualificação 

mínima de 70 pontos, conforme julgar necessário, com um 

número máximo de 10% das inscrições. 

Fotos dos cães serão tiradas antes e depois da competição. 
 

As pontuações médias dos juízes para os vencedores de cada 

categoria serão levadas em consideração para decidir pelo 

vencedor geral do BIS. 

 

Adequação do estilo escolhido ao cão 10 pontos 

O grau de dificuldade da tosa 10 pontos 

Capacidade de camuflar defeitos e realçar qualidades 10 pontos 

Atualizado com os estilos modernos de grooming de hoje 5 pontos 

Respeito pelo padrão de raça 15 pontos 

A qualidade do scissoring, shaving e/ou stripping.  Os 

detalhes do trabalho do groomer 

20 pontos 

Equilíbrio, simetria e suavidade 20 pontos 

Apresentação do cão ao juiz 10 pontos 

1. Notas para participantes sobre fichas de pontuação 

 

Adequação do estilo escolhido ao cão 

Dependendo do equilíbrio do cão, o estilo escolhido deve 

realçar as qualidades e camuflar defeitos 

10 pontos 



 
 

 
 

 

 

 
 

O grau de dificuldade do corte 
 

Por exemplo: A ordem decrescente das dificuldades 

na Categoria 3 são (1) Saddle Clip (Sela Inglesa), 

(2) Second Puppy Clip (Tosa Escandinavo ), (3) 

Continental Clip, (4)Puppy Clip (Tosa Filhote), 

(5)Terrier Clip (Tosa Terrier) / German Clip (Tosa Alemã) 

e (6) Modern Clip (Tosa Moderna). 

10 pontos 

Capacidade de camuflar defeitos e realçar a beleza 
 

Por exemplo, se o cão tem um declive no topline, a 

pessoa que está fazendo o stripping é capaz de 

encobrir  a falha, então pontos extras são alocados. 

10 pontos 

Atualizado com os estilos modernos de grooming de hoje 
 

Por exemplo, o estilo de preparação de schnauzers em 

miniatura difere do 

De 10 anos atrás, à medida que os cães melhoram 

em conformação “bell bottom’’ nas pernas não são 

mais vistos como moda. 

5 pontos 

 
 

 

Respeito pelo padrão atual da raça 
 

As normas da raça mudaram e a FCI fez várias 

mudanças, levando em conta a saúde e o bem-estar do 

cão como de extrema importância. Assim, os groomers 

precisam conhecer as características da raça que eles 

estão preparando e espera-se que os amplifiquem. 

15 pontos 



 
 

 
 

 

 

 
 

A qualidade do scissoring, shaving e/ou stripping. Os 

detalhes do trabalho do groomer. 

Os pontos são concedidos pelas habilidades e técnicas 

no uso de tesouras ou lâminas de corte e os resultados 

sobre o revestimento com essas ferramentas e 

habilidades. Quanto mais detalhado o trabalho sobre a 

pelagem, mais pontos. 

20 pontos 

Equilíbrio, simetria e suavidade 

Por exemplo, o comprimento das pernas deve ser 

equilibrado com a profundidade do corpo, o 

comprimento do corpo deve ser equilibrado com a altura 

de acordo com o padrão da raça. 

20 pontos 

Apresentação do cão ao juiz 

A saúde do cão, condição muscular, condição do pêlo, 

brancura, etc. 

10 pontos 

 
 
 

1. Requisito de qualificação 

 
A qualificação para cada nível é de 70 pontos. 

 
1.1. Empate 

 

Na situação de um resultado empatado, os juízes vão conferir e 

decidir quem deve ser o vencedor. Caso os juízes não consigam 

chegar a um acordo, serão concedidas 2 vagas para esse nível. 

2. Guia Geral para cada Nível 

 
Para o Nível C, as qualificações é a capacidade de fazer um corte 

de manutenção, ou seja, comprimento de pelagem no corpo para 

não exceder 5cm após o corte. A pelagem das pernas, face e 

focinho não deve restringir o movimento ou a visão. 



 
 

 
 

 

 

 

Para Poodles de categoria 3, apenas a tosa tosa moderna é 

permitida para o nível C. O princípio básico para um groomer nível C 

é a capacidade de preparar cães para um nível de manutenção. 

Para o nível B, a qualificação é a capacidade de fazer um corte 

de manutenção no corpo, mas com diferentes variações de 

estilos na cabeça.  A ênfase deve ser na criação de uma 

expressão atraente após o grooming. 

Para o Nível A, os participantes devem ser capazes de fazer 

grooming artístico na cabeça, corpo e pernas. Nenhuma coloração é 

permitida. Se acessórios forem utilizados, eles não devem prejudicar 

a saúde do cão e não podem ser permanentes, ou seja, devem ser 

removíveis. Isto é permitido somente na categoria 5 - Pet / 

Comercial. 

 

 
2. LICENÇAS DE JUÍZES DE GROOMING 

 

A concessão de Licenças de Juízes de Grooming será 

exclusivamente de responsabilidade da CBKC, conforme regulamento 

próprio, sendo esta entidade a responsável em treinar e examinar 

seus juízes antes de conceder-lhes licenças para serem inscritos no 

Quadro de Árbitros da CBKC como Juízes de Grooming. 

 

 
3. ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS 

 
3.1. Inscrição para Concursos Nacionais e Internacionais de 

Grooming 

Para todos os fins, a CBKC apenas reconhecerá os concursos e 

competições promovidas por entidades filiadas ao sistema CBKC/ 

FCI, e todos os pedidos de homologação para competições de 



 
 

 
 

 

 

 

grooming no Brasil devem ser submetidas à CBKC no máximo até 

o dia 31 de outubro do ano anterior às datas dos eventos, as 

quais, depois de aprovadas, serão incluídas no calendário oficial da 

CBKC. 

3.2. Inscrições 

 
Todos os participantes devem preencher os formulários próprios 

de inscrição e pagar as respectivas taxas de inscrição, que será 

decidida pelo clube promotor que organiza a competição. O mapa 

de resultados e um catálogo da competição ou concurso será 

enviado à CBKC no prazo de 15 dias após o término da competição. 

3.3. Competições de "Best in Level" e "Best Groomer in 

Show" 

O clube filiado à CBKC organizador premiará os vencedores da 

forma que preferir, e também pode optar por  oferecer prêmios 

para o melhor participante de cada nível e depois em cada 

categoria da seguinte forma: 

 
 

 

Categori 

a 1 

Categori 

a 2 

Categori 

a 3 

Categori 

a 4 

Categori 

a 5 

Vencedo 

r 

Venced 

or nível 

A 

Venced 

or nível 

A 

Venced 

or nível 

A 

Venced 

or nível 

A 

Venced 

or nível 

A 

Nível 

Gera 

l A 

Venced 

or nível 

B 

Venced 

or nível 

B 

Venced 

or nível 

B 

Venced 

or nível 

B 

Venced 

or nível 

B 

Nível 

Gera 

l B 



 
 

 
 

 

 

 
 

Venced 

or nível 

C 

Venced 

or nível 

C 

Venced 

or nível 

C 

Venced 

or nível 

C 

Venced 

or nível 

C 

Nível 

Gera 

l C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Os 3 Vencedores de Nível Geral concorrem a Best Groomer in Show (menos 

a categoria 5) e a decisão do juiz será considerada definitiva. 

 

 
4. INFORMAÇÕES GERAIS 

 
Em princípio, o uso de spray de cabelo não é permitido, mas seu uso 

mínimo é permitido. 

O uso de pó/giz e volumizador é específico de certas raças e não é 

permitido para qualquer raça. As raças que o requerem são West 

Highland White Terrier, Fox Terrier (Pêlo Duro), Welsh Terrier & 

Schnauzers (todos os tamanhos). O uso desses itens deve ser feito 

antes do início da competição. 

Quaisquer produtos que alterem a cor, a natureza e a textura da 

pelagem não serão permitidos. Os participantes devem ter mais de 



 
 

 
 

 

 

 

18 anos. Menores de 18 anos exigem o consentimento dos pais. 

 
Os cães modelo não devem ser preparados por 45 dias ou mais 

antes da data da competição. 

Haverá uma pausa obrigatória de 10 minutos para cães e/ou 

competidores descansarem no meio da competição. 

Cães modelo para Poodle Puppy Clip devem ter menos de 15 meses 

de idade. 

Os competidores devem fornecer seus próprios cães modelo e suas 

próprias ferramentas de grooming. O fornecimento da mesa poderá 

ser feito pelo competidor ou pela entidade promotora, a critério 

desta última.  Os competidores devem garantir que seus cães 

estejam devidamente vacinados e fornecer o comprovante de 

vacinação se forem exigidos pelo organizador. 

A segurança e o bem-estar dos cães é de extrema importância. Se 

um cão for encontrado com falta de ar sobre a mesa devido ao uso 

de um braço de grooming, seus pontos devem ser deduzidos. 

Pontos serão deduzidos se o groomer for encontrado desarrumado com 

seu equipamento. 

Os competidores precisam estar no ringue 30 minutos antes do 

início da competição para pré-julgamento. 

 

 
5. TEMPOS DE PROVAS 



 
 

 
 

 

 

 
 

Categoria 1 Categoria 

Pequena 

Categoria 

Média 

Categoria 

Grande 

Hand-stripping 2 horas 2 horas e 30 3 horas 

Categoria 2   

Todos os Setters, American Cockers, English Cockers, 2 horas e 30  

Categoria 3 Categoria 

Pequena 

Categoria 

Média 

Categoria 

Grande 

Categoria Pequena 1 hora e 45 min 2 horas 15 min 2 horas e 45 

Categoria 4   

Bichon Frisé 2 horas  

Kerry Blue Terrier, Irish Soft Coated Wheaten Terrier, Black 

Russian 

Terrier , Bouvier des Flandres 

2 horas e 30 

min 

 

Categoria 5 Pequenas Raças Raças Médias e 

Grandes 

 

Com Clippers (somente nível 2 horas 2 horas  

Sem Clippers (Todos os 2 horas 2 horas  

 
 
 

Os candidatos inseguros sobre qual categoria de tamanho de seus 

cães, devem esclarecer isso antes do início da competição e serem 

certificados pelos juízes ou superintendente do concurso. 

Em cão participante da Categoria 3 é permitido ser tosado na área da 

face, pés, barriga e ânus antes do início da competição. 

 

 
6. DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

 

Este regulamento segue e foi adaptado, em linhas gerais, aos 

regulamentos da FCI sobre a matéria. 



 
 

 
 

 

 

 

Qualquer situação não contemplada neste regulamento será decidida pela 

Diretoria Técnica da CBKC. 

Ficam revogados os Regulamentos e Códigos anteriores, referentes a 

grooming, bem como quaisquer disposições regulamentares em contrário. 

A CBKC reserva-se o direito de alterar este Regulamento sempre que 

necessário, sendo certo que as referidas alterações entrarão em vigor 

imediatamente na data de sua publicação na página oficial da CBKC na 

Internet. 

Rio de Janeiro, 15 de Agosto de 2022 


