Exposição Especializada da Sociedade Paulista do Fila Brasileiro
HOMOLOGAÇÃO: SPAE/E 15712/14.
-

73ª Exposição Especializada da Sociedade Paulista do Fila Brasileiro.
Data: 26/07/2013.
Horário de início: 09:00 horas.
Local: Agrocentro de Jacareí - Estr. Varadouro, nº 500, Jacarei/SP.
Inscrições até o dia 15/07/2013:
 1 cão R$ 45,00 (quarenta e cinco reais)
 2 cães R$ 40,00 (quarenta reais) Cada Cão.
 A partir do 3º cão R$35,00 (trinta e cinco reais) cada cão.
OBS: deverão estar no nome do mesmo proprietário.
As inscrições deverão ser feitas através do e-mail spfilabrasileiro@gmail.com e/ou
pelos Telefones: 11 – 95973-5241 (TIM) ou 11-97472-9726 (Vivo)

Seguem as informações necessárias para as inscrições:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nome do Canil.
Nome dos cães (Nome do Pedigree).
Número do Pedigree (CRO).
Data de Nascimento.
Sexo.
Nome do Pai.
Nome da Mãe.
CLASSE (Caso já tenha títulos homologados).

Exposição:
Cães participantes: Todos os FB com idade igual ou superior a 6 (seis) meses,
desde que portadores do devido registro (Pedigree/CRO) emitido pelo sistema
oficial CBKC/FCI e que, concomitantemente, preencham todos os demais
requisitos dos regulamentos, em especial os do regulamento de exposições.
Juíza: Marisa Kanap – Canil Ricale/Pr.
Juiz Reserva: Virgílio De Martella Orsi – Canil Vale do Aricanduva/SP.
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Regras da Exposição:
Conforme circular 001/2013, enviada para todos os sócios, torna-se obrigatória
em todas as exposições da SPFB, para os cães com idade igual ou maior de 16
(dezesseis) meses a A.F.T. ( Análise de Fenótipo e Temperamento).
As análises terão início às 09:00 hs. tendo seu término às 11.00 hs. e após
esse horário não será mais possível fazer a A.F.T., pois às 11:15 hs. Iniciar-seá a exposição em pista.
Processo da A.F.T. (Análise de Fenótipo e Temperamento):
O cão será chamado por um Juiz credenciado da SPFB, através do número de
inscrição da exposição.
O objetivo dessa Análise é orientar o Criador a buscar um plantel mais
homogêneo e típico, tirando da criação os cães que não representam
condignamente a raça.
Na análise, o cão receberá suas notas em duas categorias:
Fenótipo e Temperamento.
São essas as notas (conceitos) possíveis de se obter por Fenótipo e
Temperamento:
Excelente, Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente.
Nota: Os Juízes formados pela CBKC que quiserem pertencer ao quadro de árbitros da SPFB
deverão nos procurar e auxiliar os juízes da SPFB para serem orientados a terem a mesma
conduta e penalizar as faltas que constam no padrão com a mesma intensidade.

Desqualificação:
Análise é um controle interno da SPFB de seleção, independentemente de serem
aprovados ou não, os cães presentes no dia poderão participar da pista do Juiz
credenciado da CBKC, no caso dessa exposição a Senhora Juíza – Marisa
Kanap – Canil Ricale/Pr.
Os critérios para desqualificação são todos os descritos no padrão como Faltas
eliminatórias.
O cão desqualificado poderá tentar sua qualificação em uma futura exposição.

Pistas Especiais realizadas pela SPFB.
Melhor Temperamento
Melhor Cabeça
Critério para Melhor Temperamento.
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O melhor temperamento da exposição acontecerá logo após o final da exposição
da CBKC, como o mesmo faz parte do controle da SPFB somente juízes
credenciados pela SPFB poderão julgar essa classe.
Regra para ser convidado para o Melhor Temperamento
Os cães aptos para disputa do melhor temperamento do dia serão aqueles que
obtiveram a nota de Muito bom ou Excelente no item Temperamento na A.F.T.
Também, todos os demais cães já aprovados nas A.F.T. da SPFB em
exposições anteriores à data presente.
O melhor temperamento nesta exposição será julgado pelo Juiz credenciado da
CBKC e credenciado pela SPFB, o senhor Roberto Sene – Canil Sena
Sene/SP.

Critério para Melhor Cabeça da Exposição.
Todos os cães aprovados na A.F.T., seja do dia ou de exposições anteriores,
estão aptos a participar dessa pista.
A pista será julgada pelo juiz convidado do dia que julgará a pista da CBKC.
No caso da 73° Exposição da SPFB, essa pista será julgada pela Senhora Juíza
Marisa Kanap – Canil Ricale/Pr.
Regra das Pistas pelas normas da CBKC.
Acontecerão conforme padrão estipulado pela CBKC.
1. Classe Filhote: cães de seis meses e um dia a nove meses de idade.
Competem ao CCF.
2. Classe Jovem: cães de nove meses e um dia a quinze meses de idade.
Competem ao CCJ.
3. Classe Aberta: destinada a cães que na data da exposição tenham mais
de quinze meses de idade e que não tenham títulos homologados na
CBKC. Competem ao CAC.
4. Classe Campeonato: cães que já têm o título homologado de campeão no
Brasil e concorrem ao CGC.
5. Classe Grande Campeonato: cães que já têm o título de grande campeão
homologado.

Exposição Nacional: com a outorga dos certificados de aptidão à títulos nacionais
indicados à seguir:
5.1.1. CCF – Certificado de Aptidão à Campeonato Filhote.
5.1.2. CCJ – Certificado de Aptidão à Campeonato Jovem.
5.1.3. CAC – Certificado de Aptidão à Campeonato.
5.1.4. CGC – Certificado de Aptidão à Grande Campeonato.

Exposição Especializada da Sociedade Paulista do Fila Brasileiro
HOMOLOGAÇÃO: SPAE/E 15712/14.
-

ACOMODAÇÃO DOS CÃES: Todos os cães deverão estar guardados em caixas
de contenção ou permanecerem em guias com pessoas capacitadas e
responsáveis pela guarda e contenção dos cães quando não estiverem
participando das Exposições.
Sendo que o proprietário do cão é o responsável criminal/judicial por qualquer
ação do seu cão dentro ou fora de pista.
Em qualquer situação de risco gerada por um cão ali presente, a SPFB
enviará obrigatoriamente uma representação à CBKC.
O objetivo das exposições é o de trazer um momento de confraternização, lazer,
amizade e troca de informações entre os criadores.

