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

74ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DA RAÇA ROTTWEILER 
Sr.  Marcelo Santos (RS - Brasil) 

1ªCOPA SUDESTE 
Sr. José Luis Vasconcelos (RJ - Brasil) 

                                        
 

Dias: 04 e 05 de setembro de 2021 

 
                                Local: Hotel Fazenda Miguel Pereira 

      Av. Laurita, 199, Vila Suíça, Miguel Pereira - RJ 
 
Homologação: RJN/E –  21202/21 
Homologação: RJN/E –  21203/21 

 
Horário de início do evento – às 08:30h 
Secretaria – 08:00h 
Superintendente: Valéria Moustacas 
 

Sábado 04/09/21: 74ª Especializada da Raça Rottweiler  
Às 08:00 h: Início do julgamento dos Machos na seguinte ordem: Classe Inicial, Filhote, Jovem A, Jovem B, 

Intermediária, Aberta, Trabalho, CAC, Campeonato, Grande Campeonato e Veterano. Em seguida, início do 

julgamento das Fêmeas na seguinte ordem: Classe Inicial, Filhote, Jovem A, Jovem B, Intermediária, Aberta, 

Trabalho, CAC, Campeonato, Grande Campeonato e Veterana. Finais da Exposição com a escolha do Melhor 

Macho e Reserva Macho, Melhor Fêmea e Reserva Fêmea e Melhor Jovem e Reserva Jovem.   

 

Domingo 05/09/21: 1ª Copa Sudeste 
ÀS 08:00 h: Início do julgamento dos Machos na seguinte ordem: Classe Inicial, Filhote, Jovem A, Jovem B, 

Intermediária, Aberta, Trabalho, CAC, Campeonato, Grande Campeonato e Veterano. Em seguida, início do 

julgamento das Fêmeas na seguinte ordem: Classe Inicial, Filhote, Jovem A, Jovem B, Intermediária, Aberta, 

Trabalho, CAC, Campeonato, Grande Campeonato e Veterana. Finais da Exposição com a escolha do Melhor 

Macho e Reserva Macho, Melhor Fêmea e Reserva Fêmea e Melhor Jovem e Reserva Jovem.   

 

Valores e informações para as Inscrições:  
SOMENTE PAGAMENTO ANTECIPADO VIA DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (até dia 
25/08/2021) – após efetuar o depósito ou transferência enviar o comprovante juntamente com os 
documentos dos cães via e-mail secretariarottrio@yahoo.com.br 
Para 1 (uma exposição): 
Cães até 9 meses: R$120,00 (sócio em dia com o RottRio 2021) 
                               R$150,00 (não sócio) 
 
Cães a partir de 9 meses e 1 dia: R$140,00 (sócio em dia com o RottRio 2021) 
                                                      R$170,00 (não sócio) 
 
 
Para as 2 (duas exposições): 
Cães até 9 meses: R$220,00 (sócio em dia com o RottRio 2021) 



 
 

http://www.rottrio.com.br 

                               R$250,00 (não sócio) 
 
Cães a partir de 9 meses e 1 dia: R$250,00 (sócio em dia com o RottRio 2021) 
                                                      R$300,00 (não sócio) 
 
AS INSCRIÇÕES SERÃO FEITAS DIRETAMENTE NO DOGSHOW. www.dogshow.com.br 

 

NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS NO DIA DO EVENTO, INSCRIÇÕES NÃO PAGAS SERÃO 

CANCELADAS E NÃO CONSTARÃO NO CATÁLOGO   

Data de encerramento das inscrições: 25 de agosto de 2021 ou até ser atingido o número máximo de 100 

cães inscritos.   

 

• Dados bancários para depósito das inscrições (enviar comprovante via e-mail 

secretariarottrio@yahoo.com.br). 

 

Rottweiler Clube do Estado do Rio de Janeiro 

Banco 290 – PagSeguro 

Conta 17303785-4 

CNPJ: 28.931.905/0001-02 

Chave PIX: secretariarottrio@yahoo.com.br 

 

O ROTTRIO TERÁ O PRAZER DE DOAR 5% DAS INSCRIÇÕES PARA A 

ONG GARRA. VAMOS TODOS AJUDAR QUEM CUIDA DOS ANIMAIS.       

 

• As súmulas só serão feitas mediante solicitação do responsável do cão no ato da inscrição junto aos 

documentos que serão enviados para o e-mail secretariarottrio@yahoo.com.br . 

• As inscrições para exposição serão consideradas válidas somente quando preenchidas com os 

seguintes dados obrigatórios: Nome completo do cão, número de registro, data de nascimento, nome 

completo do pai, nome completo da mãe, nome completo do criador, nome completo do proprietário, 

número de microchip. 

• É obrigatório o envio de cópia do pedigree do cão no ato da inscrição conforme Regulamento de 

Exposição da CBKC, capítulo V, Artigo 26, Caderneta de vacinação e ou Atestado de saúde conforme a 

Regulamentação da Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro e O NOME COM A IDENTIFICAÇÃO 

DE TODAS AS PESSOAS QUE ESTARÃO PRESENTES NO EVENTO, pois, assim facilitará a entrada na 

portaria do local da exposição. 

• O não comparecimento do cão não isenta o proprietário do pagamento da inscrição. 

• Será feita a leitura de microchip na pré pista. 

• Não será permitida a entrada em pista do handler sem o número do cão a ser julgado naquele 

momento. 

• Nos catálogos da Exposição não poderão constar como criadores ou proprietários dos animais 

inscritos os nomes de afixo. 

• Não será aceito qualquer tipo de mudança após o fechamento do catálogo. 

• É vedada a apresentação de cães com medalhas, fitas, ou qualquer adereço que possa identificar o 

cão ou suas qualificações anteriores. 

• Para os cães inscritos na classe Trabalho, Campeonato, Grande Campeonato, obrigatoriamente deverá 

ser apresentada a cópia do respectivo título via e-mail secretariarottrio@yahoo.com.br do mesmo. 

• 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, conforme Regulamento de Exposição da CBKC. 

• O catálogo será disponibilizado via eletrônica de forma gratuita a todos proprietários ou responsáveis 
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pelos cães, assim como a outros interessados que pedirem ao clube no sábado a partir das 06:00h do 

dia 03 de setembro 2021. Não haverão catálogos impressos disponíveis na secretaria para venda ou 

doação aos interessados. 

• Não serão disponibilizadas canetas ou outros materiais de papelaria para empréstimo, assim como 

não será disponibilizado elásticos ou suportes para fixação dos números no braço dos handlers ou 

auxiliares.   

ORIENTAÇÕES E CUIDADOS COVID 19:   

- Será permitida a entrada no recinto do evento apenas as pessoas com cães inscritos na exposição e 

de profissionais envolvidos na apresentação do cão, na portaria serão coletados nome e RG para 

entrada.  

- Será aferida a temperatura e fornecida uma pulseira de uso obrigatório na Secretaria antes do evento. -

- É obrigatório o uso de máscaras e/ou protetores faciais em todos os locais do evento e em todos os 

momentos do evento, as máscaras deverão ser substituídas a cada 2 horas de uso. 

- Cada pessoa é responsável por seu próprio material de proteção pessoal como máscaras, gorros, 

luvas descartáveis, face shield. 

- O RottRio disponibilizará álcool gel em locais chave do evento como secretaria, entrada de pista, 

dentro de pista, porém é obrigatório que cada acampamento tenha em sua entrada álcool gel para a 

higienização pessoal de sua equipe. 

- Deverá se manter um distanciamento social de pelo menos 2 metros, assim como abraços e apertos de 

mãos devem ser evitados a todo custo. 

- Os acampamentos devem ser montados com uma distância mínima de 2 metros entre si. 

- Material de uso pessoal como escovas, toalhas, toalhas térmicas, geladeiras, garrafas, bolinhas e 

brinquedos não devem ser compartilhados. 

- A dentição do cão deve ser mostrada pelo apresentador do cão. 

- Qualquer participante que se encontrar transgredindo as exigências de segurança sanitária 

(distanciamento, uso de máscaras) será orientado a fazê-lo, e caso insista na transgressão será 

convidado a se retirar do local, podendo vir a perder os eventuais resultados obtidos por seu ou seus 

cães. 

 

Aproveite, associe-se e inicie o processo de “PPA” de seu cão nesta exposição!!! Veja detalhes do 
Regulamento de Criação no site do RottRio.  
 
Contato: (21)98731-7714, (21)3286-0080 e pelo e-mail secretariarottrio@yahoo.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. 

 

- FAVOR MANTER OS ACAMPAMENTOS LIMPOS. 
Os acampamentos serão liberados no dia 03/09/2021 a partir das 14h. 
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