13ª Exposição de criação do Núcleo Rogério de Oliveira
1ª Etapa do Campeonato Paulista 2018
CONVITE
Convidamos todos os amigos pastoreiros a participarem da nossa 13ª Exposição de criação do Núcleo Rogério
De Oliveira, a ser realizada no dia 17 de março de 2018 na cidade de São Paulo-SP.

Juiz: Sr. Ulrich Hausmann (SV)
Juiz Oficial da Categoria macho pêlo longo na
Sieger Alemanha 2018
PROTOCOLO DE HOMOLOGAÇÃO DA CBKC: BRC/E – 19217/18
Local: PREFEITURA DA AERONÁUTICA DE SÃO PAULO
Avenida Braz Leme, 2594 – Santana – São Paulo-SP - Brasil
PROGRAMAÇÃO
16/03/2018 – Jantar da Exposição em conjunto com a entrega do Campeonato Paulista na Churrascaria
Anhembi—Avenida Olavo Fontoura,327 – a partir das 20:00.Confirmar a presença até dia 14/03 pelo telefone
(11)947493249
17/03/18- Sábado - 08h30min – Abertura da Secretária – retirada dos coletes
09h00min - Prova de proteção das 1ª categorias machos e fêmeas respectivamente.
10h00min - Início dos Julgamentos das 6ª, 5ª, 4ª, 3ª, 2ª e 1ª categorias fêmeas e machos respectivamente.
ATENÇÃO: Os Horários serão respeitados rigorosamente
Estacionamento próprio para carros e carretas
Os cães deverão permanecer nas caixas ou carretas
PREMIAÇÃO: Aos três primeiros colocados de cada categoria.
As inscrições deverão ser feitas impreterivelmente até o dia 13 de março de 2018 (não serão aceitas inscrições
suplementares) pelo e-mail: pastoreiro_18@hotmail.com
Valor da Inscrição: R$100,00 um cão do mesmo proprietário;R$180,00 dois cães do mesmo
proprietário;R$240,00 três cães do mesmo proprietário; Quatro ou mais cães de um mesmo proprietário, será
R$70,cada.
É imprescindível que no e-mail da inscrição conste todas as informações completas dos dados do cão:
categoria do cão, nome completo; data de nascimento; numero CRO; numero de tatuagem, bem como o nome
do pai e da mãe do animal; o nome do criador e o nome do proprietário.
Animais de pêlo longo, por favor, informarem da pelagem ao enviar a inscrição dos mesmos.
CONTAMOS COM A PRESENÇA DE TODOS OS AMIGOS PASTOREIROS.

