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EDITAL para organização das SIEGER DO BRASIL DE 2018 e SIEGER COAPA/WUSV 2018

Prezados associados do CBPA,

No ano de 2017 a criação brasileira teve grande destaque tanto no Brasil como no exterior. A
Sieger do Brasil de 2017 teve cerca de 220 cães em pista, grupos de Progênie de muita
qualidade e apenas um grupo de canil. Muito importante mencionar, claro, as grandes
conquistas já conhecidas por cães nacionais principalmente na Sieger da Alemanha, berço do
pastoreirismo mundial, bem como nos países vizinhos.

Para 2018 o desafio será ainda maior.

Vale lembrar que a última vez que o Brasil sediou a

Sieger COAPA foi em 2001, julgada pelo saudoso ex-presidente da SV/WUSV Peter Messler.

Sendo assim, o CBPA convida seus associados a que apresentem propostas para a
organização dos seguintes eventos em 2018:

1. Sieger do Brasil de 2018, em 22, 23 e 24 de junho de 2018, julgada por um juiz da SV;
2. Sieger COAPA/WUSV 2018, nos dias 23, 24 e 25 de novembro de 2018, julgada por três
juízes da SV (dois para estrutura e um para adestramento, com a participação de dirigentes
da COAPA e da WUSV);

Ressalte-se que a Sieger do Brasil por obrigação estatutária atualmente em vigor deve ser
organizada no estado de São Paulo.

Com relação à Sieger COAPA/WUSV, conforme acordado com os co-organizadores da
COAPA e da WUSV, deverá ser organizada em local próximo ao principal aeroporto
internacional do país, com vôos diretos das principais cidades brasileiras, latino-americanas e
da Alemanha.

As propostas deverão ser apresentadas junto à secretaria do CBPA até o dia 31 de janeiro de
2018 e deverão conter:

i. patrocínio;
ii. local do evento;
iii. rede hoteleira, com indicação de hotéis de todos os níveis;
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iv. indicação de restaurantes próximos ao local da Sieger e dos hotéis que hospedarão
participantes de outras cidades brasileiras e do exterior;
v. estimativa de gastos;

Para o caso da Sieger COAPA/WUSV, ressalte-se a necessidade de se apresentar proposta de
local para a realização das provas de adestramento (IPO 1, IPO2 e IPO 3), bem como as
provas de faro para os três níveis.

As propostas com menor ônus financeiro para o CBPA levarão vantagem na análise final.

As propostas recebidas dentro do prazo estabelecido serão examinadas e decididas por dois
membros da diretoria Executiva do CBPA a serem definidos pelo presidente do CBPA.

Saudações pastoreiras e um Feliz 2018 para todos!

José Graça Aranha
Presidente CBPA
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