HOMOLOGAÇÃO CBKC Nº BRC/E 19050/17
Superintendente Etsuko Mizuno

A Associação de Criadores do Cão Pastor Alemão do Vale do Paraíba – ACCPAVP tem a grata
satisfação de informar que realizará o CAMPEONATO PAULISTA DE ADESTRAMENTO 2017
nos dias 16 e 17 de dezembro de 2017.

Juízes de Trabalho:
Eder de Silvio
Silvio Otávio Guimarães

Raças:
Poderão se inscrever cães de qualquer raça.

Categorias:
Categorias IPO 1 a 3, preconizadas no Regulamento Internacional de Provas de Cães de
Utilidade, no último grau titulado
Haverá prova de titulação, qualquer grau, incluindo “BH” e esses cães não concorrerão ao
título do Campeonato Paulista.

Inscrições:
As inscrições deverão ser feitas pelo e.mail angelamizuno@hotmail.com ou pelo telefone
(12) 3912-8600 até o dia 13 de dezembro de 2017, às 18:00 h.
Valor da inscrição: R$100,00 (cem reais) por cão e deverá ser pago na entrega do Livreto de
Provas e apresentação dos documentos.
Valor da inscrição para prova de titulação: R$60,00 (sessenta reais).
No ato da inscrição deverá ser informado:
NOME DO CÃO, RAÇA DO CÃO, Nº DO CRO, Nº DA TATUAGEM OU MICROCHIP, DATA DE
NASCIMENTO, NOME DO PAI, NOME DA MÃE, RX, SELEÇÃO, NOME DO PROPRIETÁRIO,
NOME DO CONDUTOR E A CATEGORIA EM QUE IRÁ PARTICIPAR.

Premiação:
Serão premiados com troféus os 3 primeiros lugares de cada uma das categorias
independente da raça.
Não haverá premiação para os cães que participam da Prova de Titulação.
Será sagrado CAMPEÃO PAULISTA DE ADESTRAMENTO PASTOR ALEMÃO 2017, o cão da raça
Pastor Alemão IPO3.

Campeão Paulista:
Somente os cães cujos proprietários ou condutores residam no Estado de São Paulo,
disputarão o título de CAMPEÃO PAULISTA 2017.

Figurantes:
Diego Marcelino da Silva
Victor Saad

Marcador de Pista:

Programação:
Dia 15/12/17
07:00h. – Não haverá treino oficial, porém o campo da ACCPAVP estará à disposição dos
participantes, exceto para fêmeas no cio para não prejudicar os demais concorrentes.
A ordem de entrada será a ordem de catálogo.
Dia 16/12/17
Início das seções A – 6:30 h
Seção B na sequência
Dia 18/01/2015
Início da Seção C – 8:30h.
Encerramento – Presença obrigatória de todos os conjuntos
OBSERVAÇÃO: Dependendo da quantidade de cães participantes, a programação poderá
ser alterada para um só dia de prova com premiação no sábado.

Documentos:
Documentos a serem apresentados antes do início do sorteio da ordem de entrada:
1) Livreto de Provas
2) Pedigree original do cão
3) Carteira de Vacinação

Fêmeas no Cio:
Havendo fêmeas no cio, a Superintendência deverá ser comunicada e não poderão
participar de treinos.
A seção A será realizada junto com os outros cães.
Será concedido às fêmeas no cio, exceto as que estiverem fazendo prova de titulação, após
o término de todas as seções um tempo para reconhecimento do campo e em seguida serão
submetidas às seções B e C, com intervalo para um pequeno descanso entre as seções.

Após o encerramento das seções B no sábado, faremos por adesão, um
churrasco na lanchonete.
Comissão Organizadora

