EXPOSIÇÕES DE INVERNO DO
KENNEL CLUBE DO RIO GRANDE DO SUL.
FILIANDO À FCI/CBKC/FECIRS

Exposição canina com atribuição de um CACIB e dois CACPAB’s
Evento Cinófilo, dia 14 e 15 de julho de 2018.
Prezados expositores:
O Kennel Clube do Rio Grande do Sul tem a grata satisfação de
anunciar programação agendada para nossas próximas exposições que
serão realizadas no dia 14 e 15 de julho de 2018, no Estádio Cinófilo do
KCRGS, situado na Av. Costa Gama, nº 4198, Bairro Belém Velho Porto Alegre - RS.
PROTOCOLO DE HOMOLOGAÇÃO - RSA/12PE-19405 À 19408/18.
ÁRBITROS CONVIDADOS:

EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL:
ATHANASIOS GARIVALDIS – CHIPRE - Raças dos Grupos 1, 2,
3, 6, 7, 8, 10 e 11 e finais destes grupos - BIS Inicial, Filhote, Jovem
e Adulto – BIS Proprietários
ALEJANDRO ROJAS SANCHEZ – MÉXICO - Raças dos Grupos
4, 5, 9, finais destes grupos.
EXPOSIÇÃO PAN-AMERICANA:
ALEJANDRO ROJAS SANCHEZ – MÉXICO - Raças dos Grupos
2, 6, 7, 11, finais destes grupos – BIS Inicial, Filhote e Adulto. BIS
Proprietário.
EDUARDO BAUTISTA PERES – BOLÍVIA – Raças dos Grupos 3,
4, 8, 9 e finais destes grupos – BIS Jovem.
CLAUDIO ROSSI - BRASIL – Raças do Grupo 1, 5 e finais dos
grupos.

PATRICIO PERUZZO - BRASIL – Raças do Grupo 10 e final do
grupo.
EXPOSIÇÃO PAN-AMERICANA:
EDUARDO BAUTISTA PERES – BOLÍVIA – Raças dos Grupos 5,
10, 11 – finais destes grupos - BIS Filhote e Adulto.
CLAUDIO ROSSI - BRASIL – Raças dos Grupos 2, 3, 4, 6, 7, 9,
finais destes grupos - BIS Inicial e Jovem – BIS Junior Handling e
BIS Proprietário.
LUIS EDUARDO DE ALMEIDA - BRASIL – Raças do Grupo 1, 8 e
finais dos grupos.

Especializada de raça: DIA 15 DE JULHO, DOMINGO
Exposição Especializada (com súmula) da raça Rottweiler,
julgada pelo árbitro EDUARDO BAUTISTA PERES – BOLÍVIA, a
ser realizada pelo Departamento da Raça.
Superintendente: Sr. Leandro Silveira Jorge
Veterinário responsável: Dr. Sr. Murilo Vebber Pessel - CRMV 14.412.

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.

Handler Juvenil: Inscrições gratuitas no dia da exposição. Procure a
secretaria. Por favor, observem as recomendações necessárias à

essa competição, pelo site da CBKC, no item JUNIOR HANDLING.
DAS INSCRIÇÕES:
Encerramento das inscrições: dia 10/07/2018 (terça-feira) às 18h, pelo
site kcrgs.com.br ou Dogshow.

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.
OBS: AS OPÇÕES ACIMA SÃO VÁLIDAS PARA
COMPROVADAMENTE DO MESMO PROPRIETÁRIO.

CÃES

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

Horário e grupos:
Sábado – dia 14/07, a partir das 9 horas. Grupo 1,2,4,5,6,7,8 e
finais de grupos.
Domingo – dia 15/07, a partir das 9 horas. Grupos 3,9,10 e 11,
finais de grupos, competições de handlers, inicial, juvenil e
junior, parelhas, grupos de criação, progênie, Best In Shows e
Owner Handled.
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$68,00 (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 51-32336035 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
Não serão tolerados atrasos. OS HORÁRIOS SERÃO CUMPRINDOS
INTEGRALMENTE E NÃO SERÃO CHAMADOS CÃES PARA
ENTRADA EM PISTA.
Srs. Handlers e proprietários: Favor
eventuais coincidências de horários.

trazerem

auxiliares

para

O estádio cinófilo estará à disposição a partir de SEXTA-FEIRA.
LEMBRAMOS A TODOS QUE É EXPRESSAMENTE PROIBIDO
FUMAR NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTÁDIO E RESTAURANTE.
Exposições válidas para os rankings: CBKC, DogShow, FECIRS e
KCRGS
OBSERVAÇÕES:
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!

