CIRCULAR DA 1ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA
DA RAÇA ROTTWEILER
Prezados Amigos,
O Rottminas tem a honra de convidá-los para sua 1ª Exposição Especializada da Raça Rottweiler a ser realizada no
dia 28 de março de 2020 (sábado). Contamos com a presença de todos criadores e proprietários para prestigiar
nosso evento. Exposição válida para o Ranking Mineiro do Rottweiler, Ranking CBRR, Ranking Dog Show e Ranking
CBKC.
HOMOLOGAÇÃO: MGS/E-20970/20
ÁRBITRO ESPECIALIZADO: CHRISTIAN GOMEZ ORTIZ - COLÔMBIA
SUPERINTENDENTE: ALEY SADI COSTA FERREIRA
Local: Sede Campestre do Kennel Clube de Grande Belo Horizonte – Confins - MG
Data: 28 de março de 2020.
Programação do evento
Sábado às 9:00 h: Início do julgamento dos Machos na seguinte ordem: Classe Inicial, Filhote, Jovem A, Jovem B,
Intermediária, Aberta, Trabalho, CAC, Campeonato, Grande Campeonato e Veterano. Logo após início do
julgamento das Fêmeas na seguinte ordem: Classe Inicial, Filhote, Jovem A, Jovem B, Intermediária, Aberta,
Trabalho, CAC, Campeonato, Grande Campeonato e Veterana. Finais da Exposição com a escolha do Melhor
Macho e Reserva Macho, Melhor Fêmea e Reserva Fêmea e Melhor Jovem e Reserva Jovem.
Valores das Inscrições para a exposição:
•
•
•
•

PARA PAGAMENTO ANTECIPADO VIA DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA:
Cães Até 9 Meses: Sócios R$ 70,00 / Não Sócios R$ 90,00
Cães Acima de 9 meses: Sócios R$ 80,00 / Não Sócios R$ 100,00
Valor Anuidade: R$ 150,00
Dados bancários para depósito das inscrições:
Banco Itaú
Agência 3106
C/C 23811-0
Eduardo Henrique de Sousa
CPF 10291445675

Data de encerramento das inscrições: 24 de março de 2020.

Observações importantes:
•

As inscrições para a exposição deverão ser feitas apenas através do site Dog Show –
www.dogshow.com.br, regras abaixo:

❖ A Confederação Brasileira de Cinofilia – CBKC e o DogShow informam que, a partir de 01 de janeiro de 2020,
serão aceitas apenas as inscrições com a cópia do Pedigree CBKC do cão anexada ao cadastro da solicitação. A
medida busca otimizar o procedimento de inscrição e cumprir o exigido no regulamento de exposições da
CBKC.
❖ Informamos também que, ao inscrever um exemplar numa classe que exija a obtenção de determinado título
(ex. Campeonato) como condição precedente, o site exigirá na primeira inscrição na nova classe que seja
anexado o documento oficial emitido pela CBKC comprovando o referido título. Após este procedimento, o site
não mais permitirá a inscrição em classe anterior.
❖ Esclarecemos ainda que somente se permitirá anexar o documento uma única vez. Caso, por qualquer motivo,
seja necessário atualizar o cadastro no site, esta atualização somente poderá ser realizada mediante abertura
de chamado no Help Desk do site DogShow, anexando o novo documento, que passará por análises.
Estamos seguros de que tais medidas oferecerão mais segurança, transparência, confiabilidade e integridade
nas informações divulgadas.
❖ Visando atender a comunidade cinófila da melhor forma possível, as novas atualizações estarão disponíveis
no site a partir de 11 de dezembro de 2019, na funcionalidade Meus Dados >> Cães de Meu Relacionamento.
A CBKC e o DogShow recomendam a visita e a atualização dos documentos solicitados.#CBKC #CBKCOFICIAL
#FCI #DOGSHOW #EXPOSICOES #CINOFILIA #PEDIGREECBKC
•
•
•
•
•
•
•

O não comparecimento do cão não isenta o proprietário do pagamento da inscrição;
Será feita a leitura de microchip na pré pista;
Nos catálogos da Exposição não poderão constar como criadores ou proprietários dos animais inscritos os
nomes de afixo;
Não será aceito qualquer tipo de mudança após o fechamento do catálogo;
É vedada a apresentação de cães com medalhas, fitas, ou qualquer adereço que possa identificar o cão
ou suas qualificações anteriores;
Classes Intermediária, Aberta e Trabalho obrigatoriamente disputarão CAC;
Cães com títulos homologados de Campeão ou Grande Campeão não poderão participar da Classe
Intermediária, Aberta e Trabalho, conforme Regulamento de Exposição da CBKC;

