EXPOSIÇÕES DE ANIVERSÁRIO DO
KENNEL CLUBE DO RIO GRANDE DO SUL
filiado ao SISTEMA FCI/CBKC/FECIRS.

HOMOLOGAÇÃO: RSA/I2P14E-19186 A 19202/18
Exposição canina com atribuição de um CACIB da Fédération
Cynologique Internationale (FCI) e dois CACPABs da Condeferação
Brasileira de Cinofilia –CBKC.
Evento Cinófilo, dias 23, 24 e 25 de março de 2018.
Prezados expositores:
O Kennel Clube do Rio Grande do Sul tem a grata satisfação
de anunciar a programação agendada para nossas próximas
exposições que serão realizadas nos dias 23, 24 e 25 de março de 2018,
no Estádio Cinófilo do KCRGS, situado na Av. Costa Gama, nº 4198,
Bairro Belém Velho - Porto Alegre - RS.
ÁRBITROS CONVIDADOS:
DISTRIBUIÇÃO DOS JULGAMENTOS -

EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL:
Sr. YOSHIO MORI - JAPÃO – Raças dos Grupos 1, 2 (Exceto Raça
Cimarrón Uruguaio), 3, 6, 7, 8 (Exceto Raça Golden Retriever), 10,
11, finais destes grupos e Raça Spitz Alemão - BIS Inicial, Filhote,
Jovem e Adulto – BIS Proprietários
Sr. PETRU MUNTEAN - ROMÊNIA - Raças Cimarrón Uruguaio e
Golden Retriever, Raças dos Grupos 4, 5 (exceto Raça Spitz), 9,
finais destes grupos.
EXPOSIÇÃO PAN-AMERICANA:

Sr. PETRU MUNTEAN - ROMÊNIA- Raças dos Grupos1 (exceto
raça Old English Sheepdog), 2, 6, 7, 10, 11 (Exceto Buldogue
Campeiro), finais destes grupos – BIS Inicial, Filhote e Adulto. BIS
Proprietário.
Sr. FABRÍCIO PASTOR – EQUADOR – Raças dos Grupos 3, 4, 8, 9
e finais destes grupos e Raça Buldogue Campeiro – BIS Jovem.
Sr. LUIS OTAVIO CAVALCANTI – BRASIL – Raça Old English
Sheepdog, Grupos 5 e final do grupo.
EXPOSIÇÃO PAN-AMERICANA:
Sr. FABRÍCIO PASTOR – EQUADOR – Raças dos Grupos 1,
2 (Exceto Raças Schnauzer e Rottweiler), 5, 10, 11– finais destes
grupos - BIS Filhote e Adulto.
Sr. LUIS OTAVIO CAVALCANTI – BRASIL – Raças dos Grupos 3,
4, 6, 7, 8, 9, finais destes grupos e Raças Schnauzer e Rottweiler–
BIS Inicial e Jovem – BIS Proprietário.

Especializadas de Raça
Akita – YOSHIO MORI – Japão
Cimarrón Uruguayo – YOSHIO MORI – Japão
Golden Retriever - YOSHIO MORI – Japão
American Staffordshire Terrier – PETRU MUNTEAN - Romênia
Bull Terrier – PETRU MUNTEAN - Romênia
Buldogue Campeiro - PETRU MUNTEAN - Romênia
Cocker Spaniel Inglês – PETRU MUNTEAN – Romênia
Old English Sheepdog - PETRU MUNTEAN – Romênia
Spitz Alemão- PETRU MUNTEAN – Romênia
Chihuahua - FABRÍCIO PASTOR – Equador
Schnauzer – FABRÍCIO PASTOR – Equador
Border Collie - LUIZ OTÁVIO CAVALCANTE – Brasil
Ovelheiro Gaúcho - LUIZ OTÁVIO CAVALCANTE – Brasil
Fila Brasileiro – Roberto Sene – Promovida pelo Departamento da
Raça Fila Brasileiro.
Por conta dos Criadores das raças Akita Inú e do
Departamento da raça Fila Brasileiro, ocorrerá um Match para cada
raça, em horário a ser por eles definido, que será julgado por:
Raças Akita Inú Sr. Patrice Zeller – França – Criador da raça.
Raça Fila Brasileiro: Sr. Wolner Filho - Brasil – Criador da raça.

Superintendente: Sr. Carlos Manso
Veterinário responsável: Dr. José Leonel Vieira
Exposição Regional do Melhor Cão Apresentado por seu Proprietário nas
3 pistas - válido para o Ranking do KCRGS.
IMPORTANTE
-Os exemplares inscritos nas classes: Parelha, Grupo de Criação, Progênie e
Veterano: deverão ainda estar inscritos em uma classe individual qualquer:
VETERANOS: Mais de 08 anos
DUPLAS OU PARELHAS: 02 exemplares da mesma raça ou variedade, de
sexo oposto pertencente ao mesmo expositor.
GRUPO DE CRIAÇÃO: 03 ou mais exemplares do mesmo criador, da mesma
raça ou variedade, ainda que pertencentes a diferentes expositores.
PROGÊNIE: Macho e Fêmea Reprodutores apresentados com 03 ou mais
crias que estejam competindo para melhor reprodutor ou reprodutora da
exposição.

Junior Handling - de 10 a 17 anos, ambos os sexos, ocorrerá em
uma das pistas. Inscrições antecipadamente e durante o evento.
DAS INSCRIÇÕES:
É OBRIGATÓRIO o envio da cópia do PEDIGREE no momento da
inscrição
Encerramento das inscrições: dia 20/03/2018 (terça-feira) às 18h, pelo

->> site kcrgs.com.br
 O site kcrgs.com.br já está preparado para anexar pedigree e
título de campeonato no momento da inscrição.
OU

->> Dogshow

(a inscrição pelo Dogshow só será confirmada
com o envio do pedigree pelo e-mail kcrgs@kcrgs.com.br).

Taxa das inscrições:
JOVENS E ADULTOS - primeiro, segundo e terceiro cão R$
120,00, por cão – quarto e quinto cão R$ 100,00, por cão – Sexto
cão em diante, grátis
RAÇAS BRASILEIRAS E EM RECONHECIMENTO: R$ 100,00,
por cão – Sexto cão em diante, grátis.

FILHOTES - R$ 60,00, por cão – Sexto cão em diante, grátis.
RAÇAS BRASILEIRAS E EM RECONHECIMENTO: R$ 50,00, por
cão – Sexto cão em diante, grátis.
INICIAL – R$ 30,00 - por cão – Sexto cão em diante, grátis.
ESPECIALIZADAS – R$ 40,00 - por cão independente da classe –
Sexto cão em diante, R$ 20,00.
OBS: AS OPÇÕES ACIMA SÃO VÁLIDAS PARA
COMPROVADAMENTE DO MESMO PROPRIETÁRIO.

CÃES

Exposições válidas para os rankings: CBKC, DogShow, FECIRS e
KCRGS

Horário e grupos:
Sexta – a partir das 12h especializadas
Sábado – 9h, grupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e respectivos grupos
Domingo – 9h, grupos 8, 9, 10 e 11, respectivos grupos e finais.
TÍTULO DE CAMPEÃO BRASILEIRO PARA CÃES DO EXTERIOR:
Cães de propriedade e domiciliados no exterior, poderão fechar o
Campeonato brasileiro com 2 CACs à partir dos 15 meses e 1 dia.
Requisitos: (cópia de comprovante de propriedade do exemplar
(pedigree), certificado (CAC) obtidos pelo exemplar, preencher o
formulário de requisição, pagar taxa no valor de R$69,00 (CAC),
Comprovante de implantação do microchip ou tatuagem, mais taxa de
envio pelo correio
INSCRIÇÕES:
Pelo site kcrgs.com.br ou pelo DOGSHOW
O KCRGS não se responsabiliza por erros nas inscrições feitas (favor
confirmar pelo fone 51 3233-6035 o recebimento de sua inscrição).
Não serão aceitas inscrições suplementares no dia da exposição,
confirmem o recebimento da mesma com a secretaria.
A entrega dos números será mediante o pagamento das mesmas no
local da exposição.

EM HIPÓTESE ALGUMA SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES
SUPLEMENTARES
Não
serão
tolerados
atrasos. OS
HORÁRIOS
SERÃO
CUMPRINDOS INTEGRALMENTE E NÃO SERÃO CHAMADOS
CÃES PARA ENTRADA EM PISTA.

Srs. Handlers e proprietários: Favor trazerem auxiliares para eventuais
coincidências de horários.
O estádio cinófilo estará à disposição a partir de QUINTA-FEIRA.
LEMBRAMOS A TODOS QUE É EXPRESSAMENTE PROIBIDO
FUMAR NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTÁDIO E RESTAURANTE.
OBSERVAÇÕES:
Os expositores deverão atentar para o quanto determinado nos artigos
26, 48 e 81, inciso VII, do Regulamento de Exposições da CBKC, que
assim, referem:

Art.26. A inscrição será́ feita no Clube Promotor ou em locais por ele
designados, dentro do prazo estabelecido nos regulamentos do clube e
da CBKC, mediante pagamento da respectiva taxa e preenchimento da
ficha de inscrição contendo nome do cão, sexo, número de registro, raça,
variedade, classe, data de nascimento, filiação, nome do criador, nome e
endereço do proprietário com telefone se houver, país ou estado de
origem do cão, e cópia do pedigree. (Grifamos).
Art.32. Fica expressamente vedada a permanência de qualquer
exemplar, no recinto do evento, que não apresente um certificado de
vacinas válido, cuja verificação é da responsabilidade do clube promotor.
Art.48. Os clubes promotores são solicitados a adicionar a seguinte
mensagem no catálogo da exposição, dando-lhe visibilidade suficiente:
“Os expositores são responsáveis pelo bem-estar dos cães em uma
exposição internacional de cães da FCI. É proibido expor um cão a uma
situação que pode ser perigosa para a sua saúde e bem-estar, como por
exemplo, deixá-lo no carro em clima excessivamente quente ou frio e/ou
tratá-lo de forma cruel. A violação desta decisão poderá resultar na
exclusão do exemplar, do seu apresentador e do seu proprietário, das
atuais e futuras exposições de cães, sem prejuízo de eventuais outras
punições à critério do superintendente ou do clube promotor.
Art.81. Nas exposições gerais, os cães são separados nas seguintes
classes, conforme a idade do exemplar no primeiro dia do evento: I Classe Inicial: (opcional) cães de quatro meses e um dia a seis meses de
idade. Competem ao CCI; II - Classe Filhote: (opcional) de 6 (seis meses e

um dia) a 9 (nove) meses de idade. Competem ao CCF; III - Classe Jovem:
(obrigatória) de 9 (nove meses e um dia) a 18 (dezoito) meses.
Competem ao CCJ; IV - Classe Intermediária: (obrigatória) de 15 (quinze
meses e um dia) a 24 (vinte e quatro) meses, exceto para Campeões de
Beleza e Grande Campeões, e concorrem ao CAC, CACPAB, CACPAB
reserva, CACIB e CACIB reserva;
(...............)
VII - Classe Campeonato: (obrigatória) cães que já́ tenham um dos
seguintes títulos que deve ter sido confirmado até o dia da data oficial
de encerramento das inscrições. A prova deste, por cópia, deve ser
anexada ao formulário de inscrição, e concorrem ao CGC, CACPAB,
CACPAB reserva, CACIB e CACIB reserva(......). (Grifamos).
A ausência do exemplar inscrito, mesmo que por impedimento
(ausência de atestado de vacina, por exemplo), não isenta o responsável
pelo pagamento da inscrição.
O condutor será responsável pelo seu cão e pelas consequências de
suas necessidades físicas, devendo ele mesmo limpá-las e recolhê-las.
A superintendência se reserva o direito de alterar a programação de
horário e árbitro quando se fizer necessário.
Voltagem do local: 110 e 220V.
Srs. Handlers deverão informar quais cães irão apresentar, favor trazer
auxiliares para eventuais coincidências de horários.
A Superintendência se reserva o direito de alterar a ordem de entrada
das raças, para, como de praxe, possibilitar o trabalho dos Handlers.
Faixas, cartazes e estandes no local do evento somente a dos
patrocinadores do evento. A não observação desta norma implicará em
sanções.
É proibido aos apresentadores de cães usarem qualquer vestimenta
que identifique o proprietário ou o exemplar apresentado, conforme
CBKC 0040/95 de 16/06/95.
Os fotógrafos profissionais que utilizarem o recinto no dia da exposição
para fotografar devem solicitar credenciamento por escrito na secretaria
do KCRGS e observar a contrapartida em favor do kennel.
Hotel para expositores com cães: Hotel Garibaldi - Rua Garibaldi, 652,
Bairro Floresta -Telefone: (51) 3224 7333 – Porto Alegre-RS.

Contamos com a sua valiosa presença!

