
 

     

                                                            
 

Federação Mineira de Cinófila  

Protocolo de Homologação: MGJ/3 P - 119146 a 19148/18  

                   

À FMC convida os Srs. Expositores para participar das suas Exposições 

Exposições e árbitros homologados  

• 19146 exposição Panamericana  

Sra- Anita Cardoso Soares(SP) Grupos 1,3,4,5,7,8,9,10,11 e finais de 

exposição 

Sr.Ulisses Guedes (SP) Grupos 2 e 6 

• 19147 Exposição Panamericana  

Sr. Orlando Lopes(RJ) – Grupos 2,3,4,5,6,8,9,10 e 11 finais de exposição  

Sr.Ulisses Guedes (SP) – Grupos 1 e 7 

• 19148 Exposição Panamericana  

Sra. Ikuko Nagasako (RJ) – Grupos 1,2,5,6,7,8,9,10 e 11 finais de exposição 

 Sr.Ulisses Guedes (SP) – Grupos 3 e 4 

Obs. A raça Dobermann na pista do Sr. Orlando Lopes e Ikuko Nagasako será 

valido para o ranking CBRD 

Handler Júnior – Anita Soares (1º ao 5º lugar) 

 

 

Programação e Datas  

Dia 11 de março (domingo) início as 9:30 horas. 

 

Local  

Sede Campestre do KCGBH 

Rua Maria Augusta Barbosa 188, Condomínio Quintas do aeroporto  

Centro – Confins/ MG 

   

  

 



Inscrições 

Até o dia 06/03/2018 (Terça-feira) as 18:00 horas e somente através do site 

www.dogshow.com.br; 

Cancelamento de inscrições somente até o enceramento das mesmas 

06/03/2018. 

Receberemos número máximo de 200 (duzentos) inscrições. Obs. Não 

aceitaremos inscrições suplementares em hipótese algum. 

Investimento: 

 

Valor único 140,00 (cento e quarenta reais) Pagamento será feito somente 

no local e em dinheiro. Inscrições e pagamentos serão separados por clube. 

Não aceitamos cheques de terceiros. 

  

Observações: 
 

 

 A Superintendência reserva-se o direito de alterar a programação de horário e árbitros, 

sempre que necessário para melhor andamento do evento.  

 A ausência do cão inscrito não isenta a obrigatoriedade do pagamento da taxa de inscrição.  

 O proprietário do cão é responsável pelas declarações contidas na inscrição.  

 Não aceitaremos inscrições por telefone. 

 Voltagem do local é 220 volts 

 O clube não se responsabiliza por erros de inscrições.  

 Criadores, handlers e proprietários: Consultar o novo regulamento de exposições da CBKC 

(www.cbkc.org). As inscrições para as classes CAMPEONATO e GRANDE CAMPEONATO 

devem ser comprovadas, obrigatoriamente, com a apresentação dos respectivos títulos 

homologados e 01 cópia do pedigree do exemplar inscrito. 

 Só poderão participar do evento os exemplares cujo os responsáveis apresentem no local 

e quando solicitado o ATESTADO ORIGINAL DE VACINA CONTRA RAIVA E LEPTOSPIROSE 

dos cães, atualizado, assinado e carimbado pelo Médico Veterinário. 

 Teremos projeto criador para sócios em dia com a secretaria do KCGBH, mediante 

comprovação de propriedade. 

 Faixas, cartazes e estandes no local do evento somente a dos patrocinadores do 

evento. A não observação desta norma implicará em sanções.  

 É proibido aos apresentadores de cães usarem qualquer vestimenta que identifique o 

proprietário ou o exemplar apresentado, conforme CBKC 0040/95 de 16/06/95.  

 Avaliação para CPR (certificado de pureza racial) será feito nos dias 10 e 11 de Março, de 

10 as 16 horas. Valor R$500,00 e microchip (obrigatório) R$100,00. 

   

   

  


