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     PRINCIPAIS ALTERAÇÕES REGULAMENTO DE EXPOSIÇÕES 
                                CBKC 2013 
 

 
                 ESPECIALIZADAS  

As mesmas poderão ser realizadas juntamente com as exposições gerais: 
 
GRUPO: Nas exposições de grupo, o número de exemplares em pista deve 
ser igual ou superior a 30 (trinta); 
ESPECIALIZADA DE RAÇA: Abertas a cães de uma só raça, com 
obrigatoriedade de preenchimento de súmulas pelo árbitro. Somente poderá 
ser realizada exposição especializada de raça, havendo no mínimo de 
20(vinte) exemplares da raça presentes em pista; 
       
                         EXPOSIÇÕES GERAIS 
 

1- Não serão homologadas exposições gerais em locais 
com distâncias inferiores a 300 km entre si, no mesmo dia; 

2- A quantidade de exposições gerais que cada clube 
ou federação poderá realizar fica limitada a até 03 (três) exposições 
por evento ou final de semana e ao total de 09(nove) exposições 
anuais, vinculada ao número de registros de cada clube: 
 
Até 200 registros              01 evento com 03 exposições no ano 
totalizando 03(três); 
 
De 201 até 500 registros   02 eventos com 03 exposições cada no ano 
totalizando 06(seis); 
 
A partir de 501 registros   03 eventos com 03 exposições cada  ao 
ano totalizando 09 (nove). 

 
 

3- As Federações só poderão realizar exposições em 
cidades que não possuem clubes. E os clubes só poderão realizar suas 
exposições na sua cidade ou região. 
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4- É obrigatória homologação e presença do árbitro 
reserva nas exposições gerais; 
 

5- O tempo máximo de duração de qualquer 
exposição homologada pela CBKC não deverá exceder 10 (dez) 
horas por dia no total, incluindo os intervalos para almoço.Os 
clubes que ultrapassarem a duração acima indicada sofrerão 
punição em grau individualizado para cada caso, que poderá ir 
desde  uma advertência, até a não homologação do próximo 
evento ou, ainda, punições mais severas, as quais serão 
crescentes nos casos de reincidências; 
 

6- Com antecedência de 30 dias do evento, o Clube 
Promotor deverá expedir circular aos seus associados, aos 
expositores, à CBKC e às demais entidades filiadas; 
 

7- A Classe Inicial foi extinta; 
 

8- Em todas as raças, o árbitro escolherá  a 
Melhor Fêmea e o Melhor Macho, dentre os melhores das 
seguintes classes e separadamente por sexo: 
FILHOTE,JOVEM,ABERTA,TRABALHO,CAMPEONATO,GRANDE 
CAMPEONATO E VETERANO,desde que tenham obtido 
qualificação “Excelente”. 
 

O Melhor da Raça será escolhido entre a Melhor Fêmea e o Melhor 
Macho. O MELHOR DA RAÇA representará a sua raça no Grupo. 
 
Melhores de Exposição: Foram extintos Best Show Filhote e Jovem, 
pois as duas classes irão disputar o Melhor de Raça. 

 
 
Importante frisar que tais medidas foram tomadas para 
incentivar o número de registros e também preservar a saúde dos 
cães!!! 

                      
 
Clarice Oliveira 
Presidente Fecirs 
 


