
 
 

Kennel Club do Estado de Pernambuco
HOMOLOGAÇÃO

O KCEP promove a 9ª e 10
2013

PROGRAMAÇÃO 
 
Sábado – Dia 23 de Novembro de 2013 
Início: 09:00h 
9ª Etapa do VII Campeonato Pernambucano de Agility
 
Domingo – Dia 24 de Novembro 2013 
Início: 09:00h 
10ª Etapa do VII Campeonato Pernambucano de Agili
 
Árbitro: Artur Pires – SP 
 
LOCAL  
Kennel Club de Pernambuco – Parque Cinófilo 
(Pista de Grama 2) 
 
INSCRIÇÕES  
 
Até 20/11/2013. 
Inscrições através do site: www.agilitybr.com.br

Valor: R$ 40,00 (por etapa) 
 
Pagamento via conta corrente ou na secretaria 
do Kennel Clube, nos horários de: 
 
Segunda a sexta 08:00h às 12:00h e 13:00 às 
17:00h e sábados de 08:00 às 12:00h.
 
Banco Bradesco 
Ag: 1058-8 
C/C: 1115-0 
CNPJ: 11.024.437/0001-81 
Favorecido: Kennel Club do Estado de 
 
Obs.: É necessário confirmar o pagamento
participar das provas 
O prazo para inscrições será encerrado no 
20/11/2013(Quarta- Feira, às 17: 00h).
 
INFORMAÇÕES 
 

www.kcep.com.br 
 
 (81) 3433-1638 e 3438-5015  
 
 
 
 

Kennel Club do Estado de Pernambuco 
HOMOLOGAÇÃO: PEA/2A-15277 À 15278/13. 

10ª etapas (Final), do VII Campeonato Pernambucano de Agility
2013 (Agility Iniciante, Grau 1 e Open 2 e 3). 

 
 

 

ª Etapa do VII Campeonato Pernambucano de Agility 

 

Campeonato Pernambucano de Agility 

Parque Cinófilo  

www.agilitybr.com.br 

Pagamento via conta corrente ou na secretaria 
, nos horários de:  

egunda a sexta 08:00h às 12:00h e 13:00 às 
17:00h e sábados de 08:00 às 12:00h. 

Kennel Club do Estado de PE. 

o pagamento para 

O prazo para inscrições será encerrado no dia 
00h). 

Prazos para a 9ª e 10ª etapa
Pernambucano de Agility: 
 
Para as duplas que pretendem p
etapa do VII Campeonato Pernambucano de Agility,
informamos que dia 15 de nov
prazo final para: 
 
- solicitação de novas carteiras;
- pagamento e envio de comprovante de anuidade para 
CBA; 
- permanência no iniciante após o vencimento do prazo 
(1 ano) limite na categoria; 
- solicitação de alteração do Iniciante para o Grau I;
- Rebaixamento de Grau. 
   
OBSERVAÇÕES 
 
A ausência da dupla inscrita, mesmo que por 
impedimento, não isenta a mesmo da
obrigação do pagamento da taxa de inscrição.
 
As provas terão início pelo Agility x Jumping Open 2 e 
3, em seguida Agility x Agility
Grau 1 e por fim Agility x Agility Iniciante.
 
As duplas Grau 1 que quiserem se inscrever também no 
Agility Open 2 e 3, com o objetivo de conquistar EZ 
(Excelente Zerado) para mudança de Grau, sem direito 
a premiação nem pódio, deverão efetuar o pagamento 
da taxa adicional de R$15,00 no ato da 
 
Todas as duplas deverão estar com suas Carteiras de 
Vacinação atualizadas com as seguintes vacinas:
V8 ou V10, Antirrábica, Tosse de 
Veterinário Responsável: Dr. João Emílio Cruz 
CRMV PE 0456 
 
BOA PROVA! 
Diretoria do KCEP 

 

Pernambucano de Agility 

etapa do VII Campeonato 
 

Para as duplas que pretendem participar da 9ª e 10ª 
Campeonato Pernambucano de Agility, 

novembro de 2013 é o 

solicitação de novas carteiras; 
pagamento e envio de comprovante de anuidade para 

permanência no iniciante após o vencimento do prazo 
 

solicitação de alteração do Iniciante para o Grau I; 

inscrita, mesmo que por 
impedimento, não isenta a mesmo da 
obrigação do pagamento da taxa de inscrição. 

As provas terão início pelo Agility x Jumping Open 2 e 
3, em seguida Agility x Agility 
Grau 1 e por fim Agility x Agility Iniciante. 

e quiserem se inscrever também no 
Agility Open 2 e 3, com o objetivo de conquistar EZ 
(Excelente Zerado) para mudança de Grau, sem direito 

, deverão efetuar o pagamento 
da taxa adicional de R$15,00 no ato da inscrição. 

deverão estar com suas Carteiras de 
Vacinação atualizadas com as seguintes vacinas: 

, Tosse de Canis. 
Veterinário Responsável: Dr. João Emílio Cruz – 


