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               O ROTTRIO – Rottweiler Clube do Estado do Rio de Janeiro  
                                                Têm o prazer de convidar para a sua 
 

                             68ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DA RAÇA ROTTWEILER 
                                       Juiz: Siegmund Trebschuh (Alemanha) 
                                       Árbitro reserva: Carlos José da Silva Manso (Brasil) 
                                       Figurante: a definir 
 
                                              Dias: 18 e 19 de julho de 2015 
                                        Local: Golf Clube de Teresópolis 
           Av. Presidente Rosevelt, nº 2222, Barra do Imbuí, Teresópolis. Ponto de referência: Hotel Alpina 
 
Homologação: RJN/E- 16645/15 
Horário de início do evento – Sábado e Domingo: 9:00 hrs 
Sábado: Cães de 6 meses e 1 dia até 15 meses 
Classes: Filhote, Jovem A e Jovem B 
Domingo: Cães a partir de 15 meses e 1 dia 
Classes: Aberta A, Aberta B, Aberta C, Trabalho, Campeonato, Grande Campeonato, Sieger e Veterano 
 
            Médico Veterinário: Drª Ilka Silveira – CRMV - RJ/3498 
 

Valores e informações para as Inscrições: 
-1º, 2º e 3º cão do mesmo proprietário, R$ 80,00 (sócio) 
-A partir do 4º cão do mesmo proprietário, R$ 70,00 (sócio) 
-Classe Filhote (cães até 9 meses), R$ 50,00 
   Para não sócio será acrescentado ao valor de sócio R$ 20,00. 
  
Pré-Pista - cães acima de 15 meses e 1 dia: 
-somente para sócios do RottRio 
-é necessário fazer inscrição – valor: R$ 30,00 
-Pré-Pista - sábado e domingo - horário a definir 
-Não poderão fazer Pré-Pista, cães sem microchip 
 
ZTP- cães acima de 18 meses: 
-é necessário fazer a inscrição – valor: R$ 80,00 
-é necessário preencher o formulário 
-ZTP – sábado – horário a definir 
 
 
O RottRio disponibilizará um veterinário para a colocação de microchip antes do evento, sábado e domingo,  
Das 8:00 hrs às 9:00 hrs. Valor R$ 40,00.  
 
    Aproveite, associe-se e inicie o processo de “Apto a reprodução” de seu cão nesta exposição!!! Veja 
detalhes do Regulamento de Criação no site do RottRio.  
 
As inscrições poderão ser feitas pelo tel. (21)3286-0080 / (21)98731-7714 e pelo e-mail 
secretariarottrio@yahoo.com.br 
 
FECHAMENTO DAS INSCRIÇÕES:  2ª Feira, 13 DE JULHO DE 2015 às 18:00 as 
           INSCRIÇÕES SUPLEMENTARES será acrescido o valor de R$40,00 
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Dados Bancários: 

Valéria Maria Moustacas 

Banco Itaú / Agência 6021 / Conta Corrente 43713-9 

Banco Bradesco / Agência 0582 / Conta Poupança 1005483-4 

 

As inscrições deverão ser pagas até a data do fechamento. Após o pagamento enviar o comprovante por e-

mail, com o nome do cão e do proprietário. Favor levar o comprovante original no dia da Exposição. 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

-Inscrições para Pré-Pista deverão ser feitas juntamente com a inscrição para a exposição. 

-A ausência do exemplar inscrito, mesmo que por impedimento não isenta o responsável pela inscrição do 

pagamento da mesma. 

-Os dados fornecidos nas inscrições são de inteira responsabilidade do expositor. 

-Divisão das Classes: 

Filhote         - 06 meses e 1 dia  a 09 meses 

Jovem A      - 09 meses e 1 dia  a 12 meses 

Jovem B      - 12 meses e 1 dia a 15 meses 

Aberta A      - 15 meses e 1 dia a 18 meses 

Aberta B      - 18 meses e 1 dia a 24 meses 

Aberta C      - a partir dos 24 meses e 1 dia  

Campeonato - cães com título de Campeão homologado 

Grande Campeonato - cães com título de Grande Campeonato homologado 

Trabalho - cães com título de trabalho homologado 

Sieger - cães que obtiveram título de Melhor Macho ou Melhor Fêmea em exposição do RottRio. 

 

- Por determinação da CBKC, para os cães inscritos nas classe Trabalho, Campeonato, Grande Campeonato e  

Sieger é necessário apresentação  de cópia do respectivo título ou protocolo de homologação do mesmo. Os  

vencedores da classe Trabalho obrigatoriamente disputarão CAC. Cães com títulos homologados de Campeão 

ou Grande Campeão não poderão participar  da classe Trabalho. 

 

- Por determinação do Centro de Controle de Zoonoses SMS/RJ, todos expositores deverão apresentar na 

secretaria da exposição o ATESTADO DE VACINA CONTRA RAIVA E LEPTOSPIROSE dos cães, atualizado, 

carimbado e assinado por Médico Veterinário, sem o que não poderão participar do evento. 

 

- Os acampamentos serão liberados dia 17/07 a partir das 14 horas. Será permitido o pernoite de cães e 

tratadores. 

 

 FAVOR MANTER OS ACAMPAMENTOS LIMPOS. 

 

 

 

 

 


