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Este manual tem por objetivo facilitar o entendimento 

de como funcionam as exposições de cães. 
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Para começar a entender as exposições é necessário 

conhecer um pouco sobre a CBKC ou Confederação 

Brasileira de Cinofilia e FCI, Federation Cinologique 

Internationale. 

A FCI é a maior organização cinófila internacional. São 

mais de 90 países afiliados. Mantém ainda relações de 

cooperação com o American Kennel Club (EUA), The 

Canadian Kennel Club (CAN) e The Kennel Club (UK). 

No Brasil o representante oficial da FCI é a 

Confederação Brasileira de Cinofilia – CBKC, que é a 

entidade mãe da cinofilia nacional. Sob seu controle 

estão 6 Federações estaduais, 63 Clubes Ecléticos e 

16 Clubes Especializados. São essas entidades, 

federações e clubes que organizam as exposições com 

autorização da CBKC. 

 

Para se informar melhor sobre as exposições visite o 

site www.cbkc.org, onde você poderá acessar o 

calendário oficial de todas as exposições, e localizar o 

contato do Kennel clube, Federação ou Clube 

especializado da sua cidade ou estado. O telefone do         

KCEP  -  Kennel  Club  do  Estado  de  Pernambuco  é 

81 3438-5015 site www.kcep.com.br.  

 

http://www.cbkc.org/
http://www.kcep.com.br/
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Existe o site www.dogshow.com.br onde é possível 

obter informações sobre exposições. 

 

Depois de escolhido o evento é necessário fazer a 

inscrição do seu cão. A circular tem todas as 

informações necessárias sobre a exposição (local, 

preço, contato, etc). 

Quando participamos de exposições estamos pagando 

para que uma pessoa qualificada, o árbitro, julgue 

nosso cão. Este julgamento vai ser embasado no 

padrão da raça e no manual de estrutura e dinâmica 

dos cães disponíveis no site www.cbkc.org. 

Existem regulamentos para o bom funcionamento das 

exposições. São vários tipos diferentes de exposições. 

Vamos explicar a seguir. 

 

 

http://www.dogshow.com.br/
http://www.cbkc.org/
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Exposições 

 

As exposições caninas homologadas pela CBKC são 

parte do Calendário Anual de Exposições e têm como 

objetivo selecionar e classificar os melhores 

exemplares das raças caninas, em conformidade ao 

Padrão Oficial da Raça adotado pela CBKC. 

Nas Exposições caninas, só poderão ser apresentados 

cães de raça pura com pedigree CBKC ou de entidades 

internacionais conveniadas. 

 

“Expor cães é um grande esporte onde o 

cenário técnico se funde com o 

entretenimento” – Revista Cães de Fato. 
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As exposições podem ser classificadas como: 

 

Exposição Nacional 

 

Com a outorga dos certificados de aptidão à títulos 

nacionais indicados à seguir: 

 

CCI- – Certificado de Aptidão a Campeonato Inicial.  

CCF – Certificado de Aptidão à Campeonato Filhote. 

CCJ – Certificado de Aptidão à Campeonato Jovem. 

CAC – Certificado de Aptidão à Campeonato. 

CGC – Certificado de Aptidão à Grande Campeonato. 
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 Ao obter 2 CCIs, devidamente homologados, de 2 

árbitros diferentes, pôde-se solicitar o título de 

Campeão Inicial. 

 

 Ao obter 3 CCFs, devidamente homologados, de 

três árbitros diferentes, pode-se solicitar o título 

de Campeão Filhote. 

 

 Ao obter 4 CCJs, devidamente homologados, de 

quatro árbitros diferentes, pode-se solicitar o 

título de Campeão Jovem. 

 

 o obter 7 CACs para macho e 5 CACs para fêmea, 

devidamente homologados, de árbitros diferentes 

e um “Melhor de Raça”, pode-se solicitar o título 

de Campeão de Beleza.  

Caso não consiga o “Melhor de Raça”deverá obter 

o dobro de CACs necessários. 

 

 Ao obter 70 pontos de CGCs para macho e 50 

pontos de CGCs para fêmea, devidamente 

homologados, de 5 árbitros diferentes e dois 

“Melhores de raça”por dois árbitros diferentes, 

pode-se solicitar o título de Grande Campeão de 

Beleza. 

Caso não consiga o “Melhor de Raça”deverá obter 

o dobro de pontos de CGCs necessários. 
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Exposição Panamericana 

 

Com a outorga dos certificados de aptidão a títulos 

nacionais e certificados de aptidão à títulos 

Panamericanos indicados à seguir: 

 

CACPAB – Certificado de Aptidão à Campeonato 

Panamericano. 

CACPAB Reserva - Reserva de Certificado de Aptidão à 

Campeonato Panamericano. 

 

 Ao obter 5 CACPABS para macho e 4 CACPABS 

para fêmea, devidamente homologados, de 

árbitros diferentes, sendo um deles não Brasileiro, 

pode-se solicitar o título de Campeão 

Panamericano de Beleza. 

 

Exposição Internacional 

 

Com a outorga dos certificados de aptidão à títulos 

nacionais e certificados de aptidão à títulos 

internacionais indicados à seguir, submetendo-se à 

regulamentação também seguinte: 
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CACIB – Certificado de Aptidão à Campeonato 

Internacional de Beleza. 

CACIB Reserva - Reserva de Certificado de Aptidão à 

Campeonato Internacional de 

Beleza. 

 

 

 

 

 As raça não sujeitas à 

prova de trabalho que 

obterem 4 CACIBs de 4 

árbitros de países diferentes, 

devidamente homologados, 

sendo que entre o primeiro 

CACIB e o último deverá ter 

um intervalo superior a doze meses, poderá 

solicitar o título de Campeão Internacional de 

Beleza. 

 

Não poderão ser realizadas exposições internacionais 

no mesmo dia da Exposição Mundial ou Exposição 

Seccional da FCI. 
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Apenas um (um) CACIB poderá ser outorgado em cada 

sexo, em todas as raças e variedades determinadas 

pelos padrões, no mesmo dia e no mesmo local. 

 

 

O Superintendente 

 

É a autoridade administrativa do evento, no período 

compreendido entre o início e o final da exposição, 

ficando sob sua direção e responsabilidade toda a 

equipe de apoio para conduzir o evento, de acordo com 

este regulamento. 

 

 A autoridade ampla do superintendente em todo o 

recinto da exposição não se aplicará ao julgamento 

dos cães em pista, que é de única e exclusiva 

responsabilidade do árbitro, e às decisões do 

veterinário, que são de única e exclusiva 

responsabilidade deste profissional. 
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As raças reconhecidas pela FCI e adotadas pela CBKC 

estão divididas em 10 (dez) grupos: 

 

Grupo 1 - Cães Pastores e Boiadeiros, exceto os 

Suíços; 

Grupo 2 - Cães do Tipo Pinscher e Schnauzer, Molossos 

e Boiadeiros Suíços; 

Grupo 3 - Terriers; 

Grupo 4 - Dachshunds; 

Grupo 5 - Cães do Tipo Spitz e do Tipo Primitivo; 

Grupo 6 - Cães do Tipo Sabujo e Rastreadores; 

Grupo 7 - Cães de Aponte; 

Grupo 8 - Cães Levantadores, Recolhedores e de Água; 

Grupo 9 - Cães de Companhia; 

Grupo 10 - Lebréis.  
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Também poderão participar das exposições gerais 

aquelas raças reconhecidas apenas pela CBKC e que 

comporão o Grupo 11 - Raças não reconhecidas pela 

FCI. 

 

  

 

Nas exposições internacionais o julgamento do Grupo 

11 terminará no final do grupo, sem competir ao CACIB 

e nem ao Melhor da Exposição. Qualquer árbitro 

licenciado para pelo menos um (1) grupo qualquer 

poderá julgar o Grupo 11. 

 

A Função do Árbitro 
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“Árbitros examinam os cães e os classificam de 

acordo com a maneira com o qual se comparam entre 

si, através de uma imagem mental do cão perfeito." 

Esta imagem é sempre pautada pelos estatutos dos 

padrões oficiais das raças. São regras sobre estrutura, 

temperamento e movimento. Em suma os padrões 

oficiais descrevem as características que permitem a 

uma raça desempenhar sua performance de forma 

apropriada para atender às funções originais para as 

quais foram desenvolvidas. 

Os árbitros são preparados nas raças que julgam. 

Examinam em avaliações manuais, para confirmar se 

dentes, músculos, ossos e textura de pelagem 

correspondem ao ideal descrito no padrão oficial 

respectivo. "Os árbitros examinam cada cão em seu 

perfil para analisar o balanço geral do animal, tanto 

parado (Stay) como em movimento (trote), para ver 

como todos os seus atributos se traduzem em conjunto 

no momento da ação.” 

 

O julgamento representa a interpretação e a opinião 

pessoal do árbitro sobre a aparência e o desempenho 

do exemplar no momento em que este é examinado e 

não cabe, contra esse julgamento qualquer recurso, 

representação ou reclamação. 
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Nas exposições gerais, os cães são separados nas 

seguintes classes, conforme a idade do exemplar no 

primeiro dia do evento: 

 

Classe Inicial: (opcional) cães de quatro meses e um 

dia a seis meses de idade. Competem ao CCI; 

Classe Filhote: cães de seis meses e um dia a nove 

meses de idade. Competem ao CCF; 

Classe Jovem: cães de nove meses e um dia a quinze 

meses. Competem ao CCJ; 

Classe Intermediária: (obrigatória) de 15 (quinze meses 

e um dia) a 24 (vinte e quatro) meses, exceto para 

Campeões de Beleza e Grande Campeões, e concorrem 

ao CAC, CACPAB, CACPAB reserva, CACIB e CACIB 

reserva; 

     a) Nesta classe podem ser inscritos Campeões de 

Beleza de outros países e Campeões Internacionais 

que queiram disputar o CAC; 

 

 

Classe Aberta: destinada a cães que na data da 

exposição tenham mais de quinze meses de idade, 

exceto para Campeões Brasileiros de Beleza e Grande 

Campeão, e concorrem ao CAC, CACPAB, CACPAB 

reserva, CACIB e CACIB reserva;  
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    a) Nesta classe podem ser inscritos Campeões de 

Beleza e Campeões Internacionais de outros países 

que queiram disputar o CAC;   

Classe Trabalho: destinada a cães com mais de quinze 

meses, portadores de certificado de cão de trabalho e 

concorrem ao CAC, CACPAB, CACPAB reserva, CACIB 

e CACIB reserva; 

Classe Campeonato: (obrigatória) cães que j tenham 

um dos seguintes títulos que deve ter sido confirmado 

até o dia da data oficial de encerramento das 

inscrições. A prova deste, por cópia, deve ser anexada 

ao formulário de inscrição, e concorrem ao CGC, 

CACPAB, CACPAB reserva, CACIB e CACIB reserva: 

a) Campeão Internacional de Beleza da FCI (CIB); 

b) Campeão Internacional da FCI; 

c) Campeão Nacional de Beleza do Brasil ou de um 

país da FCI; 

d) Campeão da Exposição Nacional do Brasil ou de um 

país da FCI; 

e) Campeão Nacional de Beleza de um país não-FCI 

que assinou uma carta de entendimento com a FCI; 

 

f) Campeão Nacional da Exposição de um país não-FCI 

que assinou uma carta de entendimento com a FCI; 

Classe Grande Campeonato: (opcional) cães que j 

tenham o título de grande campeão no Brasil e 
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concorrem ao CACPAB, CACPAB reserva, CACIB e 

CACIB reserva; 

Classe Veteranos: cães com mais de oito (oito) anos. 

 

§ único - Em cada classe serão julgados primeiramente 

os machos e em seguida as fêmeas. 

 

A critério do árbitro será conferido a cada exemplar 

uma das seguintes qualificações, nas diversas classes 

julgadas, exceto na Classe Inicial: 

 

Excelente: Qualificativo atribuído a um cão cujas 

características muito se aproximam da descrição do 

Padrão Oficial da Raça, que se apresente em perfeito 

estado, cujas proporções obedeçam ao item 

"Proporções Importantes" e ótima movimentação e 

cuja superioridade de qualidades com relação à raça 

dominará as suas pequenas imperfeições, sendo 

imprescindível exibir as características de seu sexo. 

Muito Bom: Qualificativo atribuído a um cão cujas 

características se aproximam da descrição do Padrão 

Oficial da Raça, que se apresente em muito bom  

 

estado, com muito boas proporções e muito boa 

movimentação e pode ser atribuído a um cão que 

apresente leves defeitos, mas que tenha qualidade e 

não apresente problemas morfológicos. 
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Bom: Qualificativo atribuído a um cão cujas 

características se aproximam da descrição do Padrão 

Oficial da Raça, mas que apresente defeitos, desde 

que não sejam desqualificantes. 

Suficiente: Qualificativo atribuído a um cão cujas 

características se aproximam o suficiente da 

descrição do Padrão Oficial da Raça, mas apresente 

vários defeitos ou não se encontre em bom estado. 

Desclassificado, ou, “Não Pode ser Julgado ”, deve ser 

atribuído a todo cão que: 

a) apresente timidez excessiva; 

b) que não se mova; 

c) que manca; 

d) cujo comportamento impeça o exame correto ou 

que constantemente salte sobre seu apresentador ou 

tente sair da pista, o que torna impossível avaliar a 

marcha e o movimento; 

e) que evita constantemente ser examinado pelo juiz e 

torna impossível inspecionar dentes, anatomia e 

estrutura, cauda ou testículos; 

 

 

f) que apresente vestígios de operações ou tratamento 

que parecem indicar mudança de características não 

autorizadas pelo padrão, como por exemplo, mas não 

somente: pálpebra, orelha ou cauda. 
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g) que ameaçar agredir ou agrida seu apresentador, 

outros cães, o árbitro ou outras pessoas. 

h) cujo apresentador transgredir as normas de boa 

conduta e respeito ao árbitro; 

i) sejam cadelas amamentando; 

j) que apresente, a critério do árbitro, suspeita de 

deficiências de saúde potenciais ou aparentes; 

k) apresente tosa em desacordo com o padrão da raça; 

l) que apresente uso de artifícios para alterar a 

aparência do cão, sua a estrutura, cor ou forma da 

pelagem, pele ou nariz. 

Desqualificado, além de ser atribuído a cães que 

mostram falhas eliminatórias em relação ao padrão da 

raça, deve ser atribuído a um cão que, a critério do 

árbitro: 

a) não corresponda ao tipo exigido pelo padrão da 

raça; 

b) mostra um comportamento claramente não em linha 

com o seu padrão ou que se comporta agressivamente; 

c) apresenta anormalidades testiculares; 

 

d) tem uma anomalia da mandíbula; 

e) mostra uma cor ou estrutura de pelagem que não 

está de acordo com o padrão da raça ou mostra 

claramente sinais de albinismo; 
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f) não correspondem minimamente a uma única 

característica da raça; 

g) sua saúde está ameaçada. 

 

Todo cão que for desqualificado deverá ter essa 

condição anotada pelo árbitro na planilha de 

resultados e, posteriormente, seu nome deverá ser 

encaminhado à CBKC pela superintendência da 

exposição, no prazo máximo de cinco (cinco) dias. 

 

Caso o proprietário entenda que a desqualificação foi 

injusta, poderá recorrer da mesma ao Conselho de 

Árbitros. 

. O recurso deverá ser apresentado até o final do 

evento onde ocorreu a desqualificação. 

. Caso o proprietário não esteja presente, o 

Superintendente poderá aceitará recurso do 

apresentador do cão desqualificado desde que em, no 

máximo 10 dias, o recurso seja expressamente 

confirmado por escrito pelo proprietário registrado na 

documentação do animal. 

 

No caso dos exemplares competindo na Classe Inicial 

poderão receber apenas as qualificações “Promissor” 

ou “Muito Promissor”, conforme sua qualidade à 

critério do árbitro 
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Julgamento 

 

Ao chegar no local da exposição,  dirija-se à secretaria 

da exposição para retirar o número de inscrição do seu 

cão. Prepare seu cão e poucos minutos antes do 

horário previsto para entrada em pista da sua raça, 

esteja na pré pista pronto para apresentar seu cão. 

 

A entrada em pista segue um padrão: primeiro machos 

e em seguida as fêmeas. Começando por idade, 

seguido pelas classes Intermediária, Aberta, Trabalho, 

Campeonato, Grande Campeonato e Veterano 

Em cada classe, o árbitro escolherá o primeiro, 

segundo e terceiro lugares, por sexo ou variedade. 
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Em todas as raças, o árbitro escolherá o Melhor Macho 

e a Melhor Fêmea, dentre os melhores das seguintes 

classes e separadamente por sexo: Filhote, Jovem, 

Aberta, Trabalho, Campeonato, Grande Campeonato e 

Veterano, desde que tenham obtido a qualificação 

“Excelente”. O melhor filhote entre a fêmea e macho 

vencedores da classe, o melhor jovem entre a fêmea e 

macho vencedores da classe. 

O Melhor da Raça será escolhido entre o Melhor Macho 

e a Melhor Fêmea. 

O Melhor da Raça representará a sua raça no Grupo. 

 

Aos exemplares na classe Inicial, poderão ser 

atribuídos pelo árbitro, a seu exclusivo critério, 1 (um) 

Certificado de Aptidão a Campeão Inicial (CCI) para 

cada exemplar desde que os mesmos tenham sido 

qualificados como "Muito Promissor" 

 

 

 

Dentre os exemplares qualificados como "Excelente" 

na classe Filhote, o árbitro poderá atribuir apenas um 

Certificado de Aptidão a Campeão Filhote (CCF) por 

raça e sexo. 

Dentre os exemplares qualificados como "Excelente" 

na classe Jovem, o árbitro poderá atribuir apenas um 
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(um) Certificado de Aptidão a Campeão Jovem (CCJ) 

por raça e sexo. 

Dentre os exemplares qualificados como “Excelente” 

na classe Intermediária e aberta o árbitro poderá 

atribuir apenas um Certificado de Aptidão a Campeão 

(CAC) por raça, variedade e sexo. 

O árbitro poderá, a seu critério, conferir Certificado 

Aptidão a Grande Campeão (CGC) aos exemplares que 

concorrem na Classe Campeonato, por já serem 

possuidores do título de Campeão homologado pela 

CBKC, desde que tenham sido qualificados como 

“Excelente”. 

 

O CGC poderá ser atribuído por sexo, em cada raça, 

obedecendo a seguinte pontuação:  

 

Um CGC de cinco (cinco) pontos; 

Um CGC de quatro (quatro) pontos; 

Um CGC de três (três) pontos; 

 

Um CGC de dois (dois) pontos; 

Um CGC de um (um) ponto. 

 

A outorga de CGC não é obrigatória, ficando a critério 

do árbitro tal atribuição e podendo fazê-la a partir de 
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qualquer número de pontos, desde que em ordem 

decrescente de pontuação, ou seja, de cinco (cinco) 

até um (um), e acompanhando a classificação dos 

cães, a partir do primeiro de classe. 

Nas exposições internacionais os únicos cães que 

podem ser levados em consideração para o CACIB 

Certificado de Aptidão para o Campeonato 

Internacional de Beleza da FCI são aqueles que foram 

premiados com "1o. Excelente" na classe 

intermediária, aberta, trabalho, campeonato e, se 

incluída, a classe opcional grande-campeonato. Um 

CACIB só pode ser concedido se o cão em questão 

tiver sido avaliado como sendo de qualidade superior. 

§ 1o O CACIB, assim como os demais prêmios, não é 

automaticamente outorgado ao "1o. Excelente ", sendo 

essa outorga feita a critério do árbitro. 

§ 2o A reserva de CACIB pode, a critério do árbitro, ser 

concedida ao segundo melhor cão que recebeu a 

qualificação " Excelente " das classes acima 

mencionadas. 

 

 

§ 3o O cão colocado em segundo lugar na classe de 

onde o vencedor do CACIB foi escolhido, também deve 

competir pela Reserva de CACIB, se foi premiado com 

Excelente. 
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§ 4o O árbitro concede o CACIB e a Reserva de CACIB 

de acordo com a qualidade dos cães sem verificar se 

cumprem as condições relacionadas à idade, títulos 

anteriores e/ou registro em um stud book reconhecido 

pela FCI. 

Nas exposições pan-americanas os únicos cães que 

podem ser levados em consideração para o CACPAB 

Certificado de Aptidão para o Campeonato 

PanAmericano de Beleza são aqueles que foram 

premiados com "1o. EXCELENTE" na classe 

intermediária, aberta, trabalho, campeonato e, se 

incluída, a classe opcional grande-campeonato. Um 

CACPAB só pode ser concedido se o cão em questão 

tiver sido avaliado como sendo de qualidade superior. 

§ 1o. O CACPAB assim como os demais prêmios, não é 

automaticamente outorgado ao "1o. Excelente ", sendo 

essa outorga a critério do árbitro. 

§ 2o. A reserva de CACPAB assim como os demais 

prêmios, não é automaticamente outorgado ao "2o. 

Excelente ", sendo essa outorga a critério do árbitro. 

§ 3o. O cão colocado em segundo lugar na classe de 

onde o vencedor do CACPAB foi escolhido, também 

deve competir pela Reserva de CACPAB, se foi 

premiado excelente. 

§ 4º. O árbitro concede o CACPAB e a Reserva de 

CACPAB de acordo com a qualidade dos cães sem 

verificar se cumprem as condições relacionadas à 
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idade e/ou registro em um stud book reconhecido pela 

FCI. 

Em cada classe, o árbitro escolherá o primeiro, 

segundo, terceiro e quarto lugares, por sexo ou 

variedades, desde que tenham recebidos pelo menos a 

qualificação “ Muito Bom”. 

Na classe Inicial cujo título máximo é “ Muito 

Promissor “ o árbitro escolherá apenas o Melhor Inicial 

independente do Sexo. 

O Melhor de Raça e o Melhor do Sexo Oposto na 

exposição nacional serão escolhidos entre o Melhor 

Macho e Melhor Fêmea das classes Jovem, os 

vencedores de CAC, Campeonato, Grande Campeonato 

e o Veterano se premiados com excelente. 

 

Na exposição Internacional o Melhor de Raça e Sexo 

Oposto serão escolhidos entre o Melhor Macho e 

Melhor Fêmea das classes Jovem, os vencedores de 

CACIB e o veterano, se premiados com excelente. 

 

O Melhor de Raça representará a sua raça no grupo. 

A premiação se iniciará pela designação do Melhor do 

Grupo, seguindo-se a designação do segundo, terceiro 

e quarto lugar, apenas entre os vencedores de raça, 

sem chamadas para os reservas ou segundo 

colocados. 
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FINAL DE EXPOSIÇÃO: 

1- Junior Handling  (obrigatório)  

2- Melhor Parelha (opcional) 

3- Melhor de Grupo de Criação (opcional) 

4- Melhor Progênie (opcional) 

5- Melhor Veterano (opcional) 

6- Melhor Inicial (opcional); 

 7-Melhor Filhote da Exposição 

8- Melhor Jovem da Exposição 



MANUAL - EXPOSIÇÃO DE CÃES 
 

Daniel Pinto Coelho Martins de Oliveira – www.canilzuos.com.br Página 26 
 

9- Melhor da Exposição 

 

A competição de Junior Handling é obrigatória apenas 

1 (uma) porevento, ou seja, em eventos com mais de 

uma exposição, esta competição poderá ser realizada 

em apenas uma delas. 

 

 

Para designação dos Melhores Filhotes da Exposição, 

concorrerá o melhor filhote de cada raça, desde que 

tenha obtido a qualificação excelente, e serão 

escolhidos os 05 (cinco) melhores que poderão ser 

todos do mesmo grupo. 

Para designação dos Melhores Jovens da Exposição, 

concorrerá o melhor jovem de cada raça, desde que 

tenha obtido a qualificação excelente, e serão 

escolhidos os 05 (cinco) melhores que poderão ser 

todos do mesmo grupo. 

Para designação dos Melhores da Exposição, 

concorrerão inicialmente os cães classificados em 1º 

lugar em cada grupo, sendo que, na sua ausência 

justificada, o 2º lugar do respectivo grupo poderá 

entrar na disputa em igualdade de condições com os 

demais melhores de grupo e assim sucessivamente, 

até o 4º lugar do grupo. 
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A classificação será iniciada com a indicação de 

"Melhor Cão da Exposição" chamando-se a seguir, o  

 

segundo lugar do seu grupo e assim sucessivamente, 

até a escolha do 5º (quinto) lugar da Exposição. 

Qualquer cão que participe de um evento promovido 

sob a égide da CBKC, deverá ser apresentado em boas 

condições de higiene de modo a permitir seu exame 

pelo árbitro, sob pena de desclassificação. 

Os cães poderão ser apresentados por seu proprietário 

ou por qualquer pessoa da sua escolha, desde que o 

apresentador não esteja impedido por qualquer medida 

restritiva da CBKC. 

 

 

 

É vedado: 

O uso de enforcador de espinhos ou garras; 
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A apresentação de cães soltos; 

A apresentação de cães com medalhas, fitas, ou 

qualquer adereço que possa identificar o cão ou suas 

qualificações anteriores. 

Os exemplares que não estiverem na pré-pista no 

momento do julgamento de sua raça, conforme a 

programação e horários divulgados, ou não atenderem 

à chamada para tal, não serão examinados 

posteriormente e serão considerados ausentes da 

exposição. 

 

É vedado ao apresentador: 

 

* Dirigir-se ao árbitro durante o julgamento, exceto 

para responder às suas perguntas; 

* Fumar enquanto estiver na pista ou na pré-pista; 

* Qualquer atitude ou comportamento que prejudique o 

bom andamento da exposição ou atente contra a 

autoridade do árbitro, do Clube Promotor ou da CBKC; 

* Promover maus tratos a qualquer cão; 

* Levar, ao recinto de qualquer evento cinófilo, cão 

que apresente sinais de moléstias infectocontagiosas; 

 

* Colocar em risco a segurança de seu cão e de 

terceiros; 
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* Declarar ou divulgar dados falsos sobre seus cães ou 

cães de terceiros; 

* Induzir o árbitro a erro usando de artifício de 

qualquer tipo, bem como para esconder falta 

desqualificante; 

* Prejudicar exemplar concorrente através de qualquer 

recurso destinado a interferir em sua apresentação ou 

atentar contra o direito de terceiros, a fim de 

prejudicá-los de qualquer forma, em eventos cinófilos; 

* Ingerir bebidas alcoólicas durante o evento no qual 

esteja apresentando cães; 

* Tentar eximir-se do pagamento de taxas e outras 

obrigações relacionadas com exposições caninas; 

* Transgredir deliberadamente regras gerais de boa 

educação, bons costumes e espírito esportivo; 

* Manter, quando em pista, conversações com pessoas 

de fora de pista ou colegas apresentadores; 

* Atirar iscas no chão, objetos barulhentos, bolas, 

entre outros, prejudicando os demais concorrentes, a 

critério do árbitro; 

* Praticar qualquer tipo de assédio ou tentativa de 

influenciar o árbitro por qualquer meio, antes ou 

durante a exposição. 

 

Como se preparar para uma exposição 
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Vamos passar algumas dicas para você se preparar 

para uma exposição. 

 

*Lembre-se de chegar com antecedência. 

*Levar material de limpeza e de uso ( ração, saco de 

lixo, cadeiras, ventiladores, material para banho, etc ). 

*Evitar stress com os cães.  

*Cuidado com a alimentação, temperatura, 

acampamento, etc. 

*Verifique a voltagem da exposição. 

*Ao chegar na exposição vá a secretaria e retire o 

número do seu cão, você vai precisar dele para entrar 

no ringue e apresentar seu cão. 

*Mantenha o controle de seu cachorro em todos os 

momentos. Não permita que ele atrapalhe outros cães 

no show.  

*Use roupas apropriadas. 
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Considerações finais 

 

Tenha em mente que o juiz simplesmente está 

oferecendo sua opinião profissional sobre o seu cão  

comparado ao padrão de sua raça, desempenho e  

condições em que se apresenta no momento da 

avaliação. Você pode optar por concordar ou 

discordar, mas lembre-se de ser educado com o juiz.  
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Se o show de cães não for para você uma diversão, 

simplesmente não participe.  O mundo das exposições 

de cães é um mundo único e divertido, mas 

certamente não é para todos. A coisa mais importante 

a considerar é se você e seu cachorro estão se 

divertindo ou não. 

Para maiores informações consulte o site 

www.cbkc.org. 
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