Rua Vieira Pinto
Quinta da Bajanca
4430 Oliveira do Douro

Data limite de inscrições: 20 de Abril de 2014
Promovida pelo RCP, a 19ª Monográfica RCP conta com o apoio do Clube Português de Canicultura.
As exposições são regidas pelos Regulamentos da FCI - Fédération Cynologique Internationale.
Podem concorrer os exemplares da raça Rottweiler, oficialmente registados em livros de origens da FCI ou AKC

ROTTWEILER CLUBE DE PORTUGAL

www.rcp.pt
Email : comiss-exposicoes@rcp.pt

Programa 20ª Especializada DACP

DOMINGO, 04 Maio 2014

19ª Monográfica RCP
Juiz:

Mª ESTHER BLANCO BAO (ES)

CLUBE CANINO DOG SHOW – Vila Nova
de Gaia
09h00 - Controlo Veterinário e admissão dos exemplares - É obrigatória a apresentação
do boletim sanitário ou prova da vacinação antirrábica dentro do prazo de validade conforme determinado anualmente
pela DGV, devendo comprovar também possuir as vacinações contra as principais doenças infectocontagiosas da
espécie, efetuadas há mais de 8 dias, para poder levantar a documentação). É obrigatória a identificação por método
eletrónico através da aplicação subcutânea de uma cápsula (microchip) no centro da face lateral esquerda do pescoço
( Dec-lei 313/2003 17 de Dezembro)

09h30 - Início dos Julgamentos
(O Rottweiler Clube de Portugal reserva-se ao direito de modificar ou alterar o programa)

CLUBE CANINO DOG SHOW
Rua Vieira Pinto
Quinta da Bajanca
4430 Oliveira do Douro

41.132387, -8.595737

Tabela de inscrições

Não Sócios

1ª Inscrição
2ª Inscrição
3ª Inscrição
4ª Inscrição e seguintes
1ª Inscrição cachorro
2ª Inscrição cachorro e restantes
Bebés
Veteranos
Pares
Grupo de criador
Reprodutores

25,00 €
22,00 €
20,00 €
18,00 €
13,00 €
10,00 €
10,00 €
05,00€
13,00 €
18,00 €
Grátis

Sócios
20,00 €
18,00 €
16,00 €
14,00 €
10,00 €
08,00 €
08,00 €

Grátis
10,00 €
14,00 €
Grátis

Sócios Criador
17,50 €
15,00 €
14,00 €
12,50 €
09,50 €
07,00 €
07,00 €
Grátis
09,50 €
12,50 €
Grátis

Classes
Classe Bebé dos 3 a menos de 6 meses Classe Cachorros dos 6 a menos de 9 meses Classe de Juniores dos 9 a menos de 18 meses Classe
Intermédia dos 15 a menos de 24 meses Classe Aberta a partir dos 15 meses Classe de Campeões juntar certificado Classe de Veteranos a
partir dos 8 anos Classe de Pares 2 exemplares de sexo diferente pertencentes ao mesmo proprietário Grupo de Criador 3 exemplares do mesmo
afixo Grupo de Reprodutores reprodutor mais 3 a 5 descendentes

19ª Monográfica RCP
NIB PARA PAGAMENTO:
Nib : 0035 0728 0000 4089 9300 4
Iban : PT50003507280000408993004
Swift : CGDIPTPL

SABADO, 03 Maio 2014
10h30 – Prova de BH (realização sujeita ao número minimo de exemplares à data limite de inscrição)
13H00 - Almoço
14h30 - Sessão de formação do RCP de apresentação e postura em ring de exposição
(aberto ao publico em geral)
15h30 – CAR
17h00 - Teste de sociabilidade do CPC
20h30 - Jantar convívio de amigos, aficionados, criadores e amantes do Rottweiler
(A presença no Jantar convívio, obriga a marcação prévia até dia 25 de Junho - Eventos@rcp.pt)

Os exemplares que disputem o título de Campeão do Clube deverão cumprir, cumulativamente, os seguintes
requisitos:
Apresentar os comprovativos de identificação por microchip, da existência de seguro de Responsabilidade Civil
legalmente exigido válido e do registo do exemplar na Junta de Freguesia com a licença anual válida; Apresentar
o relatório oficial da Displasia da Anca, cujo grau terá que ser A, B ou C, independentemente da idade ou classe
em que participa. Só serão aceites relatórios realizados por entidades reconhecidas pelo RCP;
Apresentação de Título de Trabalho ou de uma das seguintes Provas de Aptidão:
Teste de Sociabilidade do RCP (aceita-se o antigo Teste de Caráter do RCP);
Teste de sociabilidade do CPC;
Certificado de Obediência Básica (COB);
BH;
NOTA: Os exemplares nascidos após 01/01/2004 não poderão apresentar qualquer tipo de amputação ( salvo com
justificação médica ).
Organização
Rottweiler Clube de Portugal
Delegado do C.P.C. : ( A designar )
Secretariado: Duarte Vaz-Pinto
Comissão de Coordenação da Exposição: Ricardo Silva
Comissão de Trabalho: Cláudio Nogueira
Comissário de Ring: Sandra Nogueira

Ficha de inscrição

FORMULAIRE D`INSCRIPTION . FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Data limite das inscrições: 20 Abril 2014

Nome / Name:
Microchip / Tat.:

Lop / Reg. N.:
Data de Nasc. / Date of Birth:

__/__/____

Cor / Color:

Classe / Class:

Sexo / Sex: M

F

Pai / Father:
Mãe / Mother:
Criador / Breeder:
Proprietário / Owner:
Morada / Adress:

Código Postal / Postcode:

País / Country:

E.mail:

Tel. / Phone:

Eu, abaixo assinado, declaro não existir no meu canil qualquer doença infectocontagiosa. Aceitar todas as disposições regulamentares do RCP e CPC. Não ter tomado parte, por mim ou por cães de
minha propriedade em qualquer manifestação cinológica não patrocinada pelo CPC, FCI ou KC. Serem verdadeiras as declarações deste boletim e sujeitar-me às sanções disciplinares do CPC

Assinatura / Signature:

Data / Date:

Todos os exemplares inscritos nas exposições RCP estão sujeitos a controlo veterinário e recolha de ADN.
All dogs signed up in RCP shows are subject to veterinary control and DNA sample collection.
Todas as inscrições deverão ser digitalizadas e enviadas para: comiss-exposicoes@rcp.pt
All entries must be scanned and sent to: comiss-exposicoes@rcp.pt
Não são aceites inscrições sem o respetivo comprovativo de pagamento e copia do pedigree do exemplar.
No registrations are accepted without the appropriate proof of payment and a copy of the dog’s pedigree.

Tabela de inscrições

Sócios

Não Sócios

PAGAMENTO DIA
DA EXPOSIÇÂO/
/SÓCIOS

PAGAMENTO DIA
DA EXPOSIÇÂO/
/NÂO SÓCIOS

Organizada pelo Rottweiler Clube de Portugal, com o apoio do Clube Português de Canicultura.Em todos os casos não
mencionados no programa vigora o estabelecido no “Regulamento de Exposições e Concursos de Beleza” do Clube
Português de Canicultura. A organização reserva-se o direito de solicitar, a todo o tempo, a documentação exigida por
lei relativa à detenção de exemplares das raças classificadas como “potencialmente perigosas”

Regida pelos regulamentos da Fédération Cynologique Internationale e do Clube Português de Canicultura. Aberta aos
exemplares da raça Rottweiler registados em Livros de Origens ou com Registos Iniciais emitidos por organismos
reconhecidos pela Fédération Cynologique Internationale.
Com atribuição do C.A.C.- Q.C. do Clube Português de Canicultura

