KENNEL CLUBE DE FLORIANÓPOLIS

RENAC: SCB/ECL-17/1014
PROTOCOLO DE HOMOLOGAÇÃO: SCB/3P-19262 À 19264/18
LOCAL: Celebrate Park Centro de Eventos –Rua Intendente Leopoldo Broering,2290
Santo Amaro da Imperatriz - SC
DATA: Sábado 21 de abril de 2018
99ª EXPOSIÇÃO PAN-AMERICANA-Árbitra :Maria Alice Bicudo - Brasil
100ª EXPOSIÇÃO PAN-AMERICANA – Árbitra: Vânia Regina Haga - Brasil
101ª EXPOSIÇÃO PAN-AMERICANA – Árbitro: Marcelo Eduardo Freitas dos Santos Brasil
Árbitro Reserva: Rosana Beatriz Knapp dos Santos- Brasil
Superintendente: Pedro Wibbelt
Veterinária Responsável: Margiane Beutler
Abertura da Secretaria: 7h30min
Início dos julgamentos: 09:00h
Antes de fazer sua inscrição consulte o novo regulamento de exposições CBKC,
no site www.cbkc.0rg . Entrou em vigor no dia 01/01/2018, revogando todas as
disposições em contrário:
1. CÓPIA DO PEDIGREE: De acordo com o novo regulamento de exposições,
conforme art.26

É OBRIGATÓRIO O ENVIO DA CÓPIA DO PEDIGREE,NO ATO

DA INSCRIÇÃO.
2. COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE: A inscrição deverá ser feita em nome
do proprietário do cão que consta no pedigree e não do canil.

Se no pedigree

ainda constar o nome do antigo proprietário deverá primeiro efetuar a
transferência de propriedade para poder participar da exposição.
3. CÓPIA DE TÍTULO HOMOLOGADO: Conforme art.81 para as classes
campeonato e grande campeonato, só serão aceitas as inscrições de cães
possuidores de títulos confirmados (cópia do título homologado) até o dia do
encerramento das inscrições.
4. CLASSES:

Conforme art.82 informamos que serão julgadas as seguintes

classes: inicial; filhote; jovem;

intermediária, trabalho; campeonato; grande

campeonato ; veteranos.
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Tome cuidado ao informar a classe dos cães inscritos,pois conforme art.84,
“não é permitido transferir um cão de classe para outra, exceto se um erro
administrativo tiver sido cometido pelo clube promotor”.
Inscrições : Até dia 17 de abril, terça feira às 18h
Efetue o pagamento das inscrições na retirada dos crachás .
Valor: Inicial e Filhotes 120,00 R$ – Demais classes R$ 150,00
Envie as inscrições para o email kcf@kcf.com.br ou se feita pelo dogshow ,em ambas
opções enviar cópia pedigree comprovando propriedade e título homologado para
kcf@kcf.com.br
Inscrições: e-mail kcf@kcf.com.br – site: www.dogshow.com.br
Não serão aceitas inscrições por telefone. O clube não se responsabiliza por erro nas
inscrições.
Obs.: Os Srs. handlers deverão informar quais cães irão apresentar. No dia
20/04/2018, sexta-feira, será estabelecido o horário de entrada dos cães em pista. O
horário estará disponível no site www.kcf.com.br. Não serão tolerados atrasos.
Solicita-se que os Srs. handlers tragam auxiliares para eventuais coincidências de
horários.
A Superintendência se reserva o direito de alterar a ordem de entrada das raças para,
como de praxe, facilitar o trabalho dos handlers.
VIGILÂNCIA - Como de praxe teremos um vigilante noturno e dois vigilantes diurnos,
devidamente identificados.
ACAMPAMENTOS – Como de praxe no local teremos acampamentos delimitados
sendo os boxes em sua maioria com dimensões 3 x 4. Mapa no site kcf.com.br seção
Eventos. Reservas com Isolde.
Na exposição:
Favor colaborar e manter seu acampamento limpo.
Sugestões de hospedagem: Hotel Cambirela - Praça 7 de Setembro,30 - Centro Palhoça/SC. Fone 48-3242.1364 - Aceita cães, desde que mantidos na caixa.
Ibis Hotel - Rua André Zanini, 333 – Bairro Barreiros - São José – Fone:48-3211.1200
e 48-3211.1201– email: h6667-re@accor.com.br
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