KENNEL CLUBE FLUMINENSE
HOMOLOGAÇÕES Nºs RJB/I2P- 19330 a 19332/18
O KCFLU convida a todos para as próximas Exposições Gerais a serem realizadas no dia:
19 de maio de 2018 - Início: 9 horas.
Local: ANDEF (Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos)
Rod. Pref. João Sampaio, 4830 - Rio do Ouro - Niterói - RJ
Tel.: (21) 3262-0050
O local dispõe de hotel com 16 quartos quádruplos, climatizados, frigobar, tv a cabo, banheiro
privativo, wi-fi e roupas de cama e banho.
A diária, por pessoa, sai por R$ 90,00 (noventa reais) incluído o café da manhã.

IMPORTANTE
As inscrições poderão ser realizadas até o dia 16/05/2018 (quarta-feira) até às 12h
(doze horas). Após essa data e horário “NÃO” aceitaremos, em hipótese alguma, novas
inscrições.
PROGRAMAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES GERAIS
33ª Exposição Internacional:
Sra. Consuelo Rubin de Celis Andrade (Peru) = 1º, 2º, 3º, 4º, 5°, 6º, 7, 8º e 10º grupos, finais destes
grupos, BIS filhote, BIS jovem e BIS.
Sr. Josemar Barbosa de Lima (Brasil) = 9º e 11º grupos e finais destes grupos.
117ª Exposição Pan-Americana:
Sra. Shirley Atalla (Brasil) = 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 11º grupos, finais destes grupos,
BIS filhote, BIS jovem e BIS.
Sr. Josemar Barbosa de Lima (Brasil) = 3º e 10º grupos e finais destes grupos.
118ª Exposição Pan-Americana:
Sra. Maria Del Rocio Nadal (Brasil) = 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 9º, 10º e 11º grupos, finais destes grupos,
BIS filhote, BIS jovem e BIS.
Sr. Josemar Barbosa de Lima (Brasil) = 2º e 8º grupos e finais destes grupos.
Obs: O julgamento dos grupos serão efetuados logo após o término do julgamento de todas as raças de
cada grupo.
Superintendente e Veterinário Responsável:
Luis Eduardo Ferreira de Almeida – CRMV-RJ-3664

HANDLER MIRIM
Juiz responsável pelo julgamento Sr. Josemar Barbosa de Lima (Brasil)

PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES
Exposições Gerais
Classe Inicial = R$ 50,00 ( cinquenta reais )
Classe Filhote = R$ 120,00 ( cento e trinta reais )
Raças Brasileiras ( Fila e Terrier Brasileiro ) = R$ 100,00 ( cem reais )
Demais Classes = R$ 150,00 ( cento e cinquenta reais )
As inscrições deverão ser pagas antecipadamente no KCFLU ou através de depósito bancário no
ITAÚ – Agência 7194 – C/C 10360-7 – CNPJ: 28.557.205/0001-91 e ser- nos enviado, via e-mail,
o comprovante do respectivo pagamento.

INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser realizadas diretamente na sede do KCFLU, através do link: “ Inscrições ’’
no site do Kennel: www.kcflu.com.br ou pelo e-mail: kennel.club.fluminense@gmail.com
juntamente com o comprovante do pagamento. As inscrições para Handler Junior serão feitas no
local no decorrer do evento e é necessário que o competidor tenha de 10 a 17 anos.
Conforme Regulamento de Exposições vigente é obrigatório o envio de cópia do Certificado do
Título de cães das classes Campeonato e Grande Campeonato. Todas as demais classes tem que
apresentar copia LEGÍVEL do pedigree!!

ATENÇÃO
1. ACAMPAMENTO: Os expositores poderão chegar ao local da exposição na sexta-feira, 18/05/2018,
a partir das 15 horas, para armarem seus acampamentos.
2. O não comparecimento do cão, NÃO isentará o proprietário do pagamento da taxa.
3. Efetuando a inscrição na Exposição, automaticamente concorda com todos os itens impostos pelo
clube acima.

CONTAMOS COM A PRESENÇA DE TODOS!!!
Obrigado e boa sorte!

