
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE JUÍZES 
Por favor marque a opção apropriada: 

� Provas de Fim de Semana. Eu estou pagando a taxa de protesto de US$200 por categoria. Eu entendo que eu devo ser um 
proprietário ou competidor da categoria para validar o protesto. (A taxa de US$200 é devolvida se o protesto for validado) 

� Eventos de Idade Limitada com monitoramento. Eu estou pagando a taxa de protesto de US$500 por categoria. Eu entendo 
que eu devo ser um proprietário ou competidor da categoria para validar o protesto. (A taxa de US$500 é devolvida se o 
protesto for validado) 

� Eu não desejo fazer um protesto oficial dessa vez, mas eu gostaria que esta categoria seja verificada pelo Monitor. 
 
 Este formulário estará disponível com a ANCA em eventos oficiais e aprovados e no site anca.com.br 
 A revisão é confidencial e será vista somente pelo Departamento de Juízes da NCHA. 
 Se houver um padrão de reclamações em relação a um juiz, o Departamento de Juízes revisará as gravações da(s) 

prova(s) em questão, e tomará as medidas cabíveis quando necessário. 
 O formulário pode ser usado para reconhecer o trabalho bem feito e consistente de um juiz, que ajudará o 

Departamento de Juízes reconhecer os melhores. 
 Você deve ser um competidor da categoria ou um proprietário que teve um animal competindo na categoria em 

questão.  
 O pedido deve ser entregue até 7 dias após o encerramento do evento. 
 Um sócio pode submeter somente um Pedido de Avaliação de Juízes por mês. 
 Para tornar isso um protesto oficial você precisará anexar um comprovante de pagamento de US$200 (Provas de 

Fim de Semana ou Eventos de Idade Limitada sem monitoramento) ou US$500 (para eventos com monitoramento) 
por categoria. Você precisa ser um competidor ou proprietário na categoria. 

 
Evento: ________________________________________________________________________________________________ 
Cidade e Estado: _________________________________________________________________________________________ 
Data da Evento:  _________________________________________________________________________________________ 
Categoria(s): ____________________________________________________________________________________________ 
Nome do(s) Juiz(Juízes): ___________________________________________________________________________________ 
 

1. Você revisou os vídeos?           Sim                    Não 
2. Na sua opinião, como foi o juiz na aplicação da penalidade? 

                 Excelente                                      Mediano   Mau 
3. Na sua opinião como foram as colocações do juiz, baseado no conteúdo das apresentações? 

  Excelente    Mediano   Mau 
4. Na sua opinião, o juiz agiu profissionalmente? 

  Excelente    Mediano   Mau 
5. Se ele ou ela não agiu profissionalmente, por favor explique. 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

6. Na sua opinião, como foi o desempenho do juiz na prova no geral? 
Excelente   Mediano              Mau 

7. Por favor, explique as circunstâncias que levaram você a preencher este formulário. 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Nome: ____________________________________________________________ Nº NCHA: ______________________ 
E-mail: _____________________________________________________ Telefone:______________________________ 

Enviar este formulário ao e-mail anca@anca.com.br ou entregá-lo ao representante da ANCA no evento. 

mailto:anca@anca.com.br

