Boletim de inscrição
20º Monográfica da Raça
Cão Fila S. Miguel
Nome ________________SEXO________
Data de nascimento _____/_____/______

Juiz
Exmo. Sr.º
Manuel Loureiro Borges

20º Exposição
Monográfica da Raça do
CÃO
DE FILA DE SÃO MIGUEL
CAC-QC
_______________

R.I.___________ LOP.___________
Pai_______________

/R.I./LOP___________

Mãe______________

/R.I./LOP____________

Criador:_________________________________

Proprietário:______________________________
________________________________________
Morada:_________________________________
________________________________________
Cod.Postal___________TELEF.______________
Classes Individuais
Bebes 
Juniores 
Aberta 
Veteranos 
Classes Coletivas
Pares 
Grupos de Criador 

Organização
Cachorros 
Intermédia 
Campeões 

Declaração:
Eu abaixo assinado declaro:
Aceitar as disposições regulamentares do C.P.C. Serem
verdadeiras as declarações constantes deste boletim e
sujeitar-me, caso se prove o contrário às sanções
disciplinares do C.P.C.
__________,____de _______ de 2012

Assinatura:___________________________

Clube do Cão de Fila de São Miguel

22 de Setembrode 2012
às 14:30 horas

Portas do Mar
São Miguel
Açores

Classes que poderão increver:

PROGRAMA

Classes obrigatórias
20ª Exposição MONOGRÁFICA
do Cão de Fila S.Miguel

da Raça

Organizada pelo Clube do Cão de Fila de São
Miguel com a aprovação do Clube Português de
Canicultura e de acordo com os seus regulamentos e
aberta aos exemplares da raça registados em Livros
de Origens.

Inscrições
Os boletins preenchidos deverão ser entregues até o
dia 12 de Setembro no seguinte local
CPC- R.Frei Carlos nº7 -Lisboa

Taxas de inscrições
1º incrição
5,OO
2ºincrição
Gratuita
3ºincrição
Gratuita
4ºincrição
Gratuita
Os boletins deverão vir acompanhados das
respectivas importâncias.

BEBÉS:- destinada a todos os exemplares de 4 a
menos de 6 meses de idade a data do julgamento,
CACHORROS:-destina-se a todo o exemplar que à
data da abertura da exposição tenha mais de 6
meses e menos de 9 meses à data do julgamento.
JUNIORES:-destinada a todo o exemplar que à data
da abertura da exposição tenha mais de 9 e menos
de 18 meses de idade à data do julgamento.
INTERMÉDIA:-destinada a todos os exemplares que a
data de abertura da exposição tenham mais de 15
meses e menos de 24 meses de idade à data do
julgamento.
ABERTA:-destinada a todo o exemplar que a data de
abertura da exposição tenham mais de 15 meses de
idade,excepto os Campeões Nacionais de Beleza
CAMPEÕES:-destinada aos campeões nacionais e
internacionais.
VETERANOS:-destinada aos exemplares a partir dos 8
anos de idade à data do julgamento

Classes facultativas
Pares.-Destinadas a dois exemplares de sexo
oposto pertencentes ao mesmo expositor.
Grupos de Criador.-Destinada a três ou mais
exemplares criados pela mesma entidade,ainda que
pertencentes a diferente expositores.
Horário : 14:00 horas- Admissão exemplares
A falta de apresentação dos exemplares ao exame
médico-veterinário é motivo de exclusão

É obrigatório a apresentação do livro de vacinas no
exame de admissão.
Esta exposição não dispõe de Bancadas para
arrumação dos animais.

Prémios

a atribuir

Melhor Bebé da Exposição
Melhor Cachorro da Exposição
Melhor Macho da Exposição
Melhor Fêmea da Exposição
Melhor Classe Campeões
Melhor Veterano da Exposição
Prêmio de Raça

