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

70ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DA RAÇA ROTTWEILER
Juiz: Carlos Eduardo Mariano (Brasil)

Dias: 15 de setembro de 2018
Local: Espaço Verde Vila - Guaratiba
Estrada da Ilha 3110, Guaratiba, Rio de Janeiro
Homologação: RJN/E- 19541/18
Horário de início do evento – às 9:00h
Médico Veterinário: Jairo Jorge G. da Costa – CRMV-RJ 2169
Superintendente: Carlos Manso

Valores e informações para as Inscrições:
Cães até 9 meses: R$60,00 (sócio)
R$80,00 (não sócio)
Cães a partir de 9 meses e 1 dia: R$80,00 (sócio)
R$100,00 (não sócio)
Medição: R$70,00 (sócio) e R$140,00 (não sócio)

Teremos a leitura de Microchip na entrada de Pista.
Aproveite, associe-se e inicie o processo de “PPA” 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, 10 DE SETEMBRO DE 2018 às 18:00h.
INSCRIÇÕES SUPLEMENTARES será acrescido o valor de R$40,00
Dados Bancários:
Valéria Maria Moustacas
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 email, com o nome do cão e do proprietário. Favor levar o comprovante original no dia da Exposição.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
-A ausência do exemplar inscrito, mesmo que por impedimento não isenta o responsável pela inscrição do
pagamento da mesma.
-Classes Intermediária, Aberta e Trabalho obrigatoriamente disputarão CAC.
-Cães com títulos homologados de Campeão ou Grande Campeão não poderão participar da Classe
Intermediária, Aberta e Trabalho.

http://www.rottrio.com.br

-Divisão das Classes:
Inicial
- 04 meses e 1 dia até 06 meses
Filhote
- 06 meses e 1 dia até 09 meses
Jovem A
- 09 meses e 1 dia até 13 meses
Jovem B
-13 meses e 1 dia até 18 meses
Intermediária -15 meses e 1 dia até 24 meses
Aberta
- a partir dos 15 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
Veterano
- a partir de 8 anos.

Lembramos que conforme o Regulamento de Exposições vigente é obrigatório o envio de
cópia dos títulos abaixo, de acordo com o Artigo 81.
VI - Classe Trabalho: (obrigatória) de 15 (quinze meses e um dia) sem idade máxima,
portadores de certificado obrigatório da FCI, WCC (Certificado da Classe Trabalho) (anexos
1a e 1b), contendo a confirmação pela CBKC ou pela entidade nacional de país membro FCI,
em que o titular e/ou proprietário tem sua residência legal, que o cão passou um teste
apropriado, bem como detalhes sobre este teste, e concorre ao CAC, CACPAB, CACPAB
reserva, CACIB e CACIB reserva.
VII - Classe Campeonato: (obrigatória) cães que já́ tenham um dos seguintes títulos que
deve ter sido confirmado até o dia da data oficial de encerramento das inscrições. A prova
deste, por cópia, deve ser anexada ao formulário de inscrição, e concorrem ao CGC,
CACPAB, CACPAB reserva, CACIB e CACIB reserva.
VIII - Classe Grande Campeonato: (opcional) cães que já́ tenham o título de grande
campeão no Brasil e concorrem ao CACPAB, CACPAB reserva, CACIB e CACIB reserva.

- Para demais Classes, cópia do pedigree em nome do proprietário.
- Pedimos que os proprietários dos cães, nos envie os títulos digitalizados por
e-mail.
- 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.

- É obrigatório a apresentação da Caderneta de Vacinação.

Os acampamentos só serão liberados a partir das 14h00 do dia 14/09/2018
(6ª feira).
-FAVOR MANTER OS ACAMPAMENTOS LIMPOS.

http://www.rottrio.com.br

