Núcleo Campinas de Cão Pastor Alemão - CBPA
Filiado a CBPA/CBKC/FCI
Fundado em 14/03/2014
Circular n○ 02/2016

Patrocinadores oficiais

Parceiros

Tem a honra de convidar a todos para a

Siegerschau Brasil 2016 - CBPA
Nos DIAS 05, 06 e 07 DE AGOSTO DE 2016
Na linda cidade de Indaiatuba, SP, Brasil

Estrada Municipal 2, n. 888 – Helvetia – Indaiatuba – SP (em frente ao portão da empresa
Plastek do Brasil) saída da rodovia Santos Dumont Km 58.2, bairro dos Leite.

Importante:
Teremos duas entradas no evento, a principal será pelo portão em frente à empresa Plastek do
Brasil. Esta entrada esta destinada ao publico em geral e será cobrado o estacionamento e outra
entrada a aproximadamente 300m da principal virar a direita portão verde (no dia terá uma faixa
de identificação) para criadores e afins, esta livre de estacionamento, direto no local coberto
onde os cães poderão ficar alojados durante todo o evento.

*O aeroporto de Viracopos fica a 05 minutos do local.
Informamos que nossa exposição contará com um trabalho de ajuda ao próximo, ou seja,
estaremos arrecadando um quilo de alimento não perecível de todos os participantes e visitantes
que será doado para uma entidade com representante no local da exposição que cuida de idosos e
para cada quilo de alimento arrecadado, nosso patrocinador PremierPet doara a mesma
quantidade em ração para outra instituição que cuida de animais de rua. Por tanto contamos com
a colaboração de todos para que tragam um quilo de alimentos não perecível (não será aceito
doações em espécie).
Os alimentos serão destinados as seguintes entidades:
- Lar São Francisco de Assis
A Ração doada pela PremierPet será entregue a UPAR – União Protetor dos Animais de Rua
de Indaiatuba.
JUÍZES:
Todas as categorias e grupos de canil: Sr. Johann Mayer (canil von der Jahnhöhe)
Grupos de Progênie: Sr. Luiz Augusto Ponso Cruz (canil Ponsvera)
Sr.José Carlos da Silveira (Canil Gita do Nepal)
Provas de proteção: Machos: SR. Luiz Augusto Ponso Cruz (canil Ponsvera)
Fêmeas: Sr. José Carlos da Silveira (Canil Gita do Nepal)

Figurantes: Júlio Cesar da Silva, Wainer João Goulart, Juarez Ribeiro e Matheus de Oliveira
Domingos Tran.

REGULAMENTO SIEGERSCHAU BRASIL 2016 – CBPA
1. Será sempre no Estado de São Paulo, sua data será escolhida no ano anterior em sua
AGO na própria "SIEGERSCHAU DO BRASIL"
2. Existirá concurso de Grupo de Progênie e Grupo de Canil.
3. Avaliação de Faltas e qualificações seguira o regulamento de exposições.
4. Poderá participar do evento e apresentar Grupos de Progênie e de Canil competidores e
seus cães de qualquer pais.
5. Machos e fêmeas na classe aberta para obter o título de VA, deverá estar totalmente
livre de qualquer faltas inclusive duplicidade do pré-molar 1.
6. Machos e fêmeas na classe aberta para obter o título de VA, se o mesmo tiver mais que
três anos, terá que comprovar fertilidade com pelo menos uma ninhada registrada.
7. Machos na classe aberta, para obter o título de VA1 (Siegerschau) terão
obrigatoriamente
que apresentar grupo de progênie no mesmo evento.
8. Machos e fêmeas da classe aberta, só poderão ter titulo de VA, após a conferência da
dentição e mordedura pelo próprio juiz.

Grupo de Canil
1. Poderá competir todo canil sediado no Brasil, ou for a dele.
2. A quantidade de exemplares que cada grupo deverá apresentar é de no mínimo quatro e
no máximo cinco exemplares, sendo no mínimo de dois pais e duas mães diferentes.

3. Cada grupo não poderá ter mais do que 2 (dois) irmãos da mesma ninhada, com idade
mínima de 6 (seis) meses.
4. Cada canil poderá ser representado, por no máximo 2 (dois) grupos, dentro dos quais o
criador procurará a maior uniformidade possível.
5. Todos os componentes do grupo deverão ter participado da exposição "SIEGERSCHAU
DO BRASIL"
6. As inscrições dos grupos de criação deverão ser feitas no prazo normal de inscrições
(obrigatoriamente devem constar em catálogo).
7. Inscrições suplementares não serão aceitas.
8. Todos os dados constarão obrigatoriamente do catálogo da exposição.
9. Os grupos serão julgados pelo juiz da Exposição.

Regulamento para grupos de progênie:
1. Poderão participar nesta prova todos os exemplares, filhos de um mesmo reprodutor,
que tenham sido inscritos e efetivamente, participado da exposição.
2. Não poderá integrar o grupo de progênie nenhum exemplar que não tenha competido,
ou que tenha sido desqualificado ou retirado de pista por qualquer razão, incluindo
enfermidade, ou que tenha sido penalizado por falta na prova de tiro ou ainda, no caso
de exemplar da 1ª categoria, que não tenha cumprido com a prova de defesa.
3. Número mínimo de participantes no Grupo: 3 exemplares.
4. Para identificação dos cães participantes do Grupo de Progênie, cada condutor deverá
estar com o colete, com respectivo número de catálogo
5. Os grupos ingressarão na pista começando pelos com menor número de exemplares.
Havendo grupos com o mesmo número de exemplares estes entraram em ordem
alfabética do nome do reprodutor.
6. Na competição entre grupos de progênie será avaliado a qualidade dos exemplares de

cada grupo e a fidelidade ao tipo paterno.
7. A inscrição dos Grupos de progênie será encerrada junto com as inscrições de cães para
a exposição; antes do inicio do julgamento dos Grupos será revisado e confirmada a
relação de cães integrantes de cada Grupo.
8. Todos os cães, filhos de um reprodutor, estão obrigados a participar de seu grupo de
progênie (se este apresentar) para poder competir.

Regras gerais
1. As fichas completas dos grupos de progênie e de canil deverão ser preenchidas e
assinadas pelo responsável, canil e reprodutor e serão entregues à organização
antes do início da competição.
2. As informações constantes nestas fichas são de inteira responsabilidade dos responsáveis
pelo canil e pelo reprodutor. Eventuais imprecisões nestas informações e que levem a
erro de avaliação pelos julgadores, serão encaminhadas aos órgãos disciplinares do CBPA.
3. Não poderá ser retirado de pista nenhum exemplar sem autorização do juiz.
4. As provas de coragem se qualificarão:
5. Coragem pronunciada: pode obter VA (excelente selecionado).
6. Coragem existente: pode obter EXCELENTE
7. Coragem inexistente: desqualificado e não pode ingressar na pista para competir.
8. A qualificação será informada imediatamente após a prova de cada exemplar.
9. O cão que tendo realizado a prova de coragem com qualificação pronunciado ou
existente e não apresentar-se para competir, se retirando sem autorização do juiz da
categoria, será qualificado como insuficiente.
10. O cão que tendo se apresentado para a prova individual não se apresentar para
competir, se retirando sem a autorização do juiz, será qualificado como insuficiente.
11. O juiz dará autorização somente mediante atestado veterinário que certifique a

impossibilidade do cão seguir competindo. Este atestado deverá ser apresentado antes
da classe iniciar seu julgamento.

PROGRAMAÇÃO:
Sujeito a alterações

Todas as atividades serão realizadas no mesmo local do evento.
Estrada Municipal 2, 888 – (em frente ao portão da empresa Plastek) - Indaiatuba / SP
Saída da Rodovia Santos Dumont na altura do Km 58,2 – Bairro dos Leite.

DIA
05/08/2016
(Sexta-Feira)

18:00hs – Reunião do conselho de Juízes ( no local do Evento).

08:00hs - Julgamento da prova de proteção para cães selecionados (machos e
fêmeas).
09:30hs - Abertura do evento e início do julgamento com a 6ª categoria fêmea.
DIA
06/08/2016
(Sábado)

10:00hs – Saída de um micro ônibus para um tur na cidade pontos turísticos.
15:00 hs - Apresentação do canil da PM/SP em área em separado.
15:00hs - Saída de um micro ônibus para um tur na cidade pontos turísticos.
16:00hs - Julgamento dos grupos de progênie.
18:30 hs – AGO, ( no local do Evento).
20:30hs – Jantar de confraternização, com musica ao vivo ( no local do Evento).

Às 08:00hs - Abertura oficial do evento com a presença da banda da PM do estado
de São Paulo com o canto do Hino Nacional e hasteamento do Pavilhão Nacional,
palavras do Presidente do CBPA e logo em seguida início do julgamento com a 3ª
categoria fêmea.
DIA
07/08/2016
(Domingo)

Ás 10:00hs - Saída de um micro ônibus para um tur na cidade pontos turísticos.
Após o julgamento da 2ª categoria machos haverá julgamento de melhor canil.
Serão feitas homenagens a amigos que muito contribuíram para a criação do Pastor
Alemão Brasil.

Julgamento da 1ª. Categoria – Fêmeas e machos.

HOSPEDAGEM
Importante.
Teremos um grande evento em paralelo ao nosso na cidade, não deixem para ultima hora
para fazer suas reservas.
Todos os cães deverão ficar no local do evento.
No local teremos duas opções para acondicionar carros carretas ou mesmo caixas de
transportes com seus cães, galpão coberto com 6.000m² com água e luz, serviço grátis.
Teremos ainda melhores condições para acondicionamento dos cães, cinquenta baias com
cobertura térmica, piso emborrachado com água e luz ao custo de R$300,00 os três dias
(sexta, sábado e domingo) a baia. (uma baia acondiciona tranquilamente cinco cães de
maneira confortável, segura e sem stress).

Hotel – Braston
Rua Alemanha, 76 - Chácara do Trevo, Indaiatuba – SP
Telefone 19 3885-8000– CEP 13340-501
www.braston.com/indaiatuba
SGL
R$ 290,00

DBL
R$ 338,00

Uma criança até 5 anos é cortesia, a partir de 6 anos é cobrado o adicional referente à cama extra (R$
75,00).4 pessoas Maximo por quarto.
Incluso café da manhã, estacionamento e internet.
Check-in: à partir das 14h.

Check-out: até às 12h.
Dizer que é do evento Siegerschau Brasil 2016 – CBPA – Pastor Alemão.

Vagas limitadas
QUATRO ESTRELAS

Hotel Pousada Itaici
Av. Cel. Antonio Estanislau do Amaral (Estrada para o Itaici), nº 635 - Itaici. Indaiatuba.
(19) 3894-7020
www.hotelpousadaitaici.com.br
APTO LUXO
PADRÃO
1 pessoa
2 pessoas
3 pessoas

APTO SUÍTE

1 pessoa
2 pessoas

TV a cabo, telefone, ventilador, frigobar, internet Wireless, mesa para
trabalho, banheiro privativo com ducha, secador de cabelos, ar
condicionado com ou sem varanda.
R$ 160,00
R$ 190,00
R$ 210,00
TV 32" com canais digitais em HD, Mais espaço, melhor localizadas,
telefone, ventilador, frigobar, internet Wireless, mesa para trabalho,
banheiro privativo com ducha, secador de cabelos, ar condicionado com
varanda.
R$ 160,00
R$ 190,00

Todos os aptos são triplos dispostos de uma cama de casal e uma cama de solteiro, ou três camas de
solteiro. (Cobramos por pessoas)
Temos algumas exceções de aptos duplos com duas camas de solteiro e quádruplos com uma de
casal e duas de solteiro (este sofre alteração de valor, caso 4 pessoas, a diária custa R$235,00)
Concedemos cortesia para crianças até 4 anos, porém ela é válida para apenas uma criança. No
caso de mais, consideramos uma diária de adulto a cada 2 crianças, de 0 a 4 anos. Havendo dúvidas
sobre a idade, poderá ser solicitado documento de identidade.
Direito a café da manhã: Segunda a sexta das 6h às 9h30
Sábados, domingos e feriados das 7h às 10h.
Check in: após às 13:00hs
Check out: até às 12:00hs
Dizer que é do evento Siegerschau Brasil 2016 – CBPA – Pastor Alemão.
TRÊS ESTRELAS

Hotel Ruby
Endereço: Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 145 – Rec. Camp. Jóia - Indaiatuba
(19) 3935-3777 / 3016-2613

www.hotelruby.com.br
Todas as suítes são equipadas com: Ar Condicionado ( frio ), Frigobar, Cama Box, TV LCD com canais
por assinatura, Mesa de apoio, Telefone, Espelho de corpo inteiro, Secador de cabelo e cortinas
Blackout.
Café da manhã, Estacionamento, Internet wireless e salão de jogos.

Suíte Individual
Suíte Dupla
Suíte Tripla
Suíte Quádrupla
Suíte Quíntupla
Suíte Sêxtupla

Simples
R$ 169,00
R$ 189,00
R$ 249,00
R$ 316,00
R$ 395,00
R$ 474,00

Camas
01 cama Casal
01 casal OU 02 solteiro
01 casal + 01 solteiro OU 03 solteiro
01 casal + 02 solteiro OU 04 solteiro
01 casal + 03 solteiro OU 05 solteiro
01 casal + 04 solteiro OU 06 solteiro

Check in: após às 14:00hs
Check out: até às 12:00hs
Dizer que é do evento Siegerschau Brasil 2016 – CBPA – Pastor Alemão.
TRÊS ESTRELAS – POPULAR

Hotel Vitória
Avenida Presidente Vargas, 3041 - Vila Homero, Indaiatuba
Telefone – 055 19 3801-8000
www.vitoriahoteis.com.br
Duas camas (1 x 2 m) ou uma cama casal padrão, mini-geladeira, ar condicionado, TV por assinatura,
telefonia, acesso à internet discada e banda larga (gratuita), cofre, espelho de corpo inteiro, piso frio,
secador de cabelo e espelho de aumento. – Café da manhã
Apto superior single
Apto superior double

R$ 346,00
R$ 399,00

Mini-geladeira, ar condicionado, TV por assinatura, telefonia, acesso à internet discada e banda
larga(gratuita), cofre, cama king size (2m x 2m), sofá-cama, chairs long, espelho de corpo inteiro, piso
frio e carpete de madeira, varanda, secador de cabelos, espelho de aumento, banheira de
hidromassagem. – Café da manhã
Suíte Master single
R$ 462,00
Suíte Master double
R$ 525,00

Não dispomos de apartamento triplo, somente se a terceira pessoa for criança.
Até 5 anos no mesmo apto – cortesia
De 6 à 10 anos – R$ 95,00

Almoço e jantar são cobrados a parte - O hotel dispõe do Restaurante Vick, aberto no almoço de segunda
a sábado com Buffet de saladas, pratos quentes e sobremesas, aos domingos pratos a La Carte. Para o
jantar, pizza ao forno a lenha, balcão de massas preparadas na hora, cardápio à La Carte.

Outra nova opção é o Quiosque da Brahma aberto de segunda a sexta das 18h ás 00h, sábado 16h à 1h.
Check in: a partir das 12h
Check out: até às 12h
Vagas limitadas
Dizer que é do evento Siegerschau Brasil 2016 – CBPA – Pastor Alemão.
QUATRO ESTRELAS

Hotel – Alji
Avenida Visconde de Indaiatuba, 1510 - Jardim Sevilha – Indaiatuba
Telefone 055 19 3875-7970 / 3875-7236 ou 3885-6400 – CEP 13338-010
e-mail contato@aljihotel.com.br
www.aljihotel.com.br
Single
R$ 199,00

Duplo
R$ 219,00

Café da manhã e estacionamento coberto.
Check-in: a partir das 12h.
Check-out: ate às 12h.
Dizer que é do evento Siegerschau Brasil 2016 – CBPA – Pastor Alemão.
DUAS ESTRELAS

Hotel – Passaledo
Rua Com. Antonio Nagib Ibrahim, 116 - Brig. Faria Lima - Indaiatuba
Telefone (19) 3875-3480 ou 3875-3949
e-mail hotelpassaledo@superig.com.br
www.hotelpassaledo.com.br
STANDARD
Individual
Duplo
Triplo
Quádruplo
SUPERIOR
Individual
Duplo
Triplo
Quádruplo
MASTER
Individual
Duplo
Triplo
Quádruplo

camas de solteiro, telefone, ar condicionado, TV a
cabo e wifi
R$ 145,00
R$200,00
camas de solteiro/casal ar condicionado, TV a
cabo, frigobar e wifi
R$ 170,00
R$220,00
R$ 285,00
R$ 365,00
cama de casal Queen, cofre, ar condicionado, TV
a cabo, frigobar, enxoval egipcio e wifi.
R$ 200,00
R$ 265,00
-

* Colchão extra: R$ 75,00
* Crianças até 5 anos: cortesia!
Check in: A partir das 12:00h
Check out: Ate as 12:00h
Dizer que é do evento Siegerschau Brasil 2016 – CBPA – Pastor Alemão.
TRÊS ESTRELAS

Hotel – Quatro Estações
Estrada Velha Campinas / Indaiatuba s n. – Bairro Tombadouro – CEP 13347-530.
Telefone (19) 3834-8600 | 0800 77 11 444
www.hotelfazenda4estacoes.com.br
Standard - (chalé em madeira) possui TV a cabo, frigobar, varanda e ventilador de
teto. 3 adultos ou 2 adultos e 2 crianças de até 11 anos.
Superior - (chalé em alvenaria) possui TV a cabo, frigobar, varanda com porta

R$ 483,00
R$ 581,00

balcão com vista para o jardim e ventilador de teto. 3 adultos ou 2 adultos e 2
crianças de até 11 anos.
Café da manhã, almoço e jantar.
Check-in a partir das 18h00.
Check-out até as 16h00.
Dizer que é do evento Siegerschau Brasil 2016 – CBPA – Pastor Alemão.
TRÊS ESTRELAS
Vagas limitadas
_______________________________________________________________________

Alimentação
Teremos no local do evento alimentação nos dias sexta, sábado e domingo, café da manha, almoço e jantar
aberto a criadores e afins. Nas noites de sexta e sábado american bar, propiciando um local agradável para
reuniões sociais:
Food truck - (sábado e domingo);
Fast food - ( sábado e domingo);
Self service- ( sexta a noite, sábado e domingo);
American bar – ( sexta a noite, sábado e domingo).

Mídia
Teremos vários outdoors espalhados na região promovendo o evento, alem de distribuição de 50.000 folhetos
com fotos e informações em locais de grande circulação como, shopping centers, clinicas veterinárias, pet
shops e afins.
Todo evento será fotografado e Filmado
Sorocaba foto e Imagem Studio.
Teremos uma sala de imprensa no local, com acompanhamento on-line via internet de toda a Siegerschau.
_____________________________________________________________________________________________

INSCRIÇÕES:

Taxa de inscrição:
R$ 80,00 por cão, mais de três cães R$70,00, de cinco cães em diante R$ 60,00. Deposito direto
na conta do CBPA:
NOVA CONTA CORRENTE DO CBPA
Favorecido: Clube Brasileiro do Pastor Alemão
Banco Bradesco
Agência 2494-5
Conta Corrente 26.666-3
CNPJ 08697525/0001-30

As inscrições poderão ser enviadas juntamente com o comprovante do deposito, até o dia 26/07/2016
(sábado), no site siegerbrasil.wix.com/sieger ou
para o seguinte e-mail: siegerbrasil2016@hotmail.com

Solicitamos sempre que cobrem a confirmação das inscrições.
Não haverá inscrição suplementar

Não deixem para última hora,
Faça sua inscrição já.
A organização
Núcleo de Campinas – CBPA e amigos.

siegerbrasil2016@hotmail.com
Rua Janaquari, 422 – CEP: 13052-227 – Fone: 055 (19) 9 9808-0006.

