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Considerando que as raças caninas brasileiras representam importante aspecto do patrimônio histórico e cultural do
nosso país, e, reconhecendo a grande importância que nossas raças possuem, a CBKC inicia uma campanha de
reconhecimento das qualidades dessas raças com o incentivo para maior participação das mesmas na comunidade
cinófila brasileira. 
 
Esse reconhecimento dar-se-á através de ajustes regulamentares e investimentos diretos na promoção de nossas raças,
no sentido de aumentar a participação das mesmas na vida cinófila brasileira. Para isso, a Diretoria propõe que, à partir
de março de 2020 ocorram ajustes nos regulamentos pertinentes, para incluir as seguintes medidas:
 
As raças brasileiras, para efeitos deste regulamento, são:

 
§único – As raças brasileiras que permanecerem sem qualquer registro de novos exemplares por um período igual ou
superior à 5 anos, serão consideradas em processo de extinção.
 
2) Com o objetivo de promover e prestigiar o patrimônio cultural do país representado pelas raças brasileiras, em todas
as exposições de conformação e beleza promovidas sob a égide da CBKC, inclusive nas exposições internacionais,
imediatamente antes da escolha do Melhor da Exposição, haverá a escolha de um final do Melhor das Raças Brasileiras
da Exposição.
 
3) Esse julgamento não interferirá no andamento das exposições, pois as raças brasileiras continuarão a serem julgadas
como ocorre hoje, sob as mesmas regras aplicáveis às demais raças na escolha do melhor de raça, e da mesma forma
participarão da escolha do melhor de cada grupo.
 
4) Competirão para a escolha do Melhor das Raças Brasileiras da Exposição, todos os exemplares que obtiverem o
Melhor de cada raça brasileira, independentemente do grupo ao qual pertencem, podendo competir mais de um
exemplar de cada grupo.
 
5) De forma a permitir o julgamento por reais conhecedores dessas raças, o Melhor das Raças Brasileiras da Exposição
será preferencialmente julgado por árbitro brasileiro, membro do Quadro de Árbitros da CBKC, e necessariamente
habilitado para todas as raças brasileiras presentes na competição e, dada a natureza do julgamento, sem necessidade
de que seja licenciado para julgar finais de exposição.
 
6) A avaliação e julgamento do Melhor das Raças Brasileiras da Exposição obedecerá os mesmos critérios da escolha do
Melhor da Exposição e, após avaliar todos os competidores, o árbitro escolherá os 3 (três) melhores exemplares, e os
classificará como 1º, 2º. e 3º. colocados, sem o ingresso de reservas, os quais receberão premiação oferecida pela
CBKC. A Homologação deverá ser feita via Kennel, sem custo.
 
7) Essa competição não valerá pontos para quaisquer dos Rankings da CBKC 8) O clube promotor do evento informará
na circular, com o devido destaque, qual juiz escolherá os melhores exemplares das raças brasileiras.De forma a
formalizar a merecida importância que deve ser dada às raças de nosso país, o exemplar que obtiver o primeiro lugar
como o Melhor das Raças Brasileiras da Exposiçãono total de 5 (cinco) exposições, em estados distintos, receberá
gratuitamente o título de Campeão Nacional de Raça Brasileira, e sua conquista será registrada em galeria própria no
website da CBKC.
 
§ 1 O registro na Galeria de Campeões Nacional de Raças Brasileiras será feito com a publicação de uma foto do
exemplar e uma legenda com o nome da raça, nome do exemplar, data de nascimento, data da outorga do título,  nome
do seu proprietário e o nome do seu criador.
 
 

VALORIZAÇÃO DAS RAÇAS BRASILEIRAS


