SEGUNDA CIRCULAR
16ª EXPOSIÇÃO DE CRIAÇÃO DA ACCPAVP E 14ª EXPOSIÇÃO DE CRIAÇÃO
DO NCCPAAR
ÚLTIMA ETAPA DO RANKING PAULISTA CBPA 2018

CAMPEONATO SUDESTE 2018
Dia 08 de dezembro de 2018

A Associação de Criadores do Cão Pastor Alemão do Vale do Paraíba – ACCPAVP e o Núcleo de Criadores de
Cães Pastor Alemão de Atibaia e Região – NCCPAAR têm a grata satisfação de confirmar a realização da
Exposição Conjunta de Criação do Cão Pastor Alemão valendo pelo RANKING PAULISTA CBPA 2018 e
CAMPEONATO SUDESTE 2018 no dia 08 de dezembro 2018, na cidade de São José dos Campos, Estado de São
Paulo, e convidar todos os cinófilos para participarem do evento, lembrando que esta etapa terá contagem de
pontos em dobro no Ranking Paulista.
Haverá Prova de Seleção e Prova de BH
Protocolo de Homologação BRC/E 19716/18

Local:
Centro de Treinamento Superhunde
Estrada do Cajuru (Estrada Dom José Antônio do Couto), S/Nº, km 7,5 – Bairro do Cajuru, São José dos Campos - SP.
(inserir Superhunde no Google Earth vai direto ao local)

Juizes da Exposição:
"Minha paixão pelo pastor alemão, nasceu desde que eu era apenas uma criança; Pode-se dizer que eu cresci com uma coleira
nas mãos e o pastor alemão nas veias, e em 40 anos tive a oportunidade e a honra de conhecer e ter como amigos o que considero os
sagrados monstros da cinofilia e do pastor alemão tanto na Itália como na Alemanha e com os quais sempre tentei aprender.
Para ser um "juiz de criação", considero uma missão em favor da raça, e é por isso que sempre me questiono e tento fazer o meu trabalho
com o maior compromisso, imparcialidade, senso de responsabilidade, sempre tentando motivar todos concorrentes, do primeiro ao
último ". Stefano Beggiato – Titular do Canil Di Casa Beggiato (Itália) - Juiz da Exposição

Juiz de Seleção:
José Graça Aranha – Titular do Canil vom Haus Flamboyant (Brasil) - Juiz de Seleção

Juíz de Trabalho:
Silvio Otávio Guimarães (Brasil)

Figurantes:
José Revanil da Silva
João Wainer Goulart

Categorias:
Em consonância com o novo Regulamento de Exposições da CBKC/FCI teremos além das categorias usuais
as categorias abaixo:
Categoria Veteranos Machos e Categoria Veteranos Fêmeas, Pelo Longo e Pelo Curto (cães com mais de
8 anos que não precisarão fazer a prova de proteção e não precisam estar necessariamente selecionados)
Categoria Handler Junior/Mirim em 3 categorias:
De 04 a 06 anos – Categoria Inicial
De 07 a 10 anos – Categoria Mirim
De 11 a 17 anos – Categoria Junior

Premiação:
Troféus
Até o 5º lugar de cada categoria, inclusive veteranos
Melhor Proteção Machos
Melhor Proteção Fêmeas
Todos os handlers junior e mirim
Ração
O nosso patrocinador PremierPet ofertará um saco de ração aos 1ºs colocados de cada categoria

Inscrições:
As inscrições estarão abertas de 19/11/2018 a 04/12/2018 (18:00 h).
Valor da inscrição R$80,00 (oitenta reais) por exemplar, estando isentos de pagamento os cães da Categoria Veteranos.
As inscrições deverão ser feitas tão somente pelo link:

https://docs.google.com/forms/d/16r2AbyPcTfxp6xkh0rh90KGV27XtsOkOjJfsusGRuG4/edit
Documentos que poderão ser solicitados:
1. Pedigree do cão (em caso de alguma dúvida)
2. Carteira de Vacinação atualizada

Estacionamento:
Amplo estacionamento, com sombras, para estacionamento de veículos, e nas áreas pré-determinadas para acomodação
de cães transportados em caixas de transporte, veículos com cães em seu interior e de carretas de transporte de cães.

Programação:
Se a quantidade de cães inscritos ultrapassar a 150 (cento e cinquenta) cães, a Organização poderá mediante
comunicação antecipada, realizar a exposição em 2 (dois) dias.
A apresentação dos handlers junior e mirim será após a 2ª Categoria Machos Pelo Longo e uma ficha deverá ser
preenchida na secretaria.
A ordem de entrada das categorias obedecerá rigorosamente a ordem de catálogo.
Daremos início com a Categoria Veteranos Fêmeas Pelo Longo, impreterivelmente às 9:00h
Provas de Proteção das 1ª Categoria Machos e Fêmeas, pelo curto e pelo longo serão realizadas no Campo 2, ao
longo da manhã até o início da 3ª Categoria Fêmeas. Somente as fêmeas no cio farão a prova ao término de todas
as proteções.

Patrocínios

