EVENTOS
Homologação – RJG/IPNE-20713 À 20716/19
09/Novembro/2019
20713 - 255ª Exposição c/ Outorgue de CACIB
Michael Leonard (Irlanda) 1,2,3,4,5,6,8,10
grupos e BIS
Maria del Rocio (Brasil) 7,9 e 11 grupos
20714 - 110ª Exposição Panamericana
Mário Divanni (Chile) 2,3,4,6,7,8,9,10,11 grupos
e BIS Jovem e Adulto
Maria del Rocio(Brasil) 1,5 grupos e BIS Filhote
20715 - 111ª Exposição Panamericana
Maria Elisa Rizzini (Brasil) 1,3,4,5,7,8,9,10,11
grupos e BIS Filhote e Adulto
Maria del Rocio (Brasil) 2 e 6 grupos e BIS
Jovem
Handler Junior – (de 10 a 17 anos)
Maria del Rocio
Especializadas:
20716 - Raça Dobermann: Maria Elisa Rizzini
Valor da Inscrição: R$ 50,00 (por exemplar)
73ª EXPO. INTERNACIONAL DA RAÇA
ROTTWEILER
(circular do RottRio no dog show)
“Exposição com atribuição de CACIB da FCI”
Juiz: José Luiz Cunha de Vasconcelos
SUPERINTENDENTE

Leandro Barros Martins
INSCRIÇÕES
Conforme o Regulamento de Exposições vigente é
obrigatório o envio de cópia do:
-Classes Campeonato ou Grande Campeonato – os
referidos títulos.
-Demais classes – cópia do pedigree em nome do
proprietário.
Inscrições somente pelo dog show
Não haverá inscrição suplementar!
Serão exigidas as carteiras de vacinação em dia e
devidamente preenchidas e assinadas por médico
veterinário no ato do recebimento dos crachás!

LOCAL
Casa de Marinheiro
Av. Brasil,10.592 - Penha/RJ

TAXA DE INSCRIÇÃO
Inicial/Filhote - R$ 50,00 por pista - nas 3 pistas o valor
com desconto será de R$ 120,00
Adulto/Jovem – R$ 60,00 por pista – nas 3 pistas o valor com
desconto será de R$ 150,00
Raças brasileiras (Fila e Terrier) – R$ 40,00 por pista – nas
3 pistas o valor com desconto será de R$ 100,00

ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES
dia 05/11/19 – 3ª feira pelo site
www.dogshow.com.br
HORÁRIO DE ENTRADA



Serão divulgados no dia 07/11/19 (5ª feira)
Não haverá chamada para entrada no julgamento
das raças.
Será respeitada rigorosamente a seqüência dos
horários. A superintendência se reserva ao
direito de alterar a programação para o bom
andamento do evento.



ATENÇÃO


A ausência do exemplar inscrito, mesmo que
por impedimento (Atestado de Vacina e etc).
Não isenta o responsável pela inscrição do
pagamento da mesma.

Os acampamentos só serão liberados a partir
das 14h00 do dia 08/11/2019 (6ª feira).

Voltagem no local 110v

Atenção!
Por exigência da administração da Casa do
Marinheiro, todos os expositores/assistentes que
desejarem pernoitar de sexta para sábado no local
do evento deverão enviar um e-mail para
contato@brasilkennelclub.com.br
informando
NOME COMPLETO, IDENTIDADE e a PLACA
DO VEÍCULO que ficará estacionado no local do
evento durante a noite.
Apenas quem enviar o email com TODOS os dados
acima E RECEBER UMA MENSAGEM DE
CONFIRMAÇÃO poderá pernoitar no local. Não
existirão exceções.

