
  

 

Amazonas Kennel Clube 
1º Evento / 2021– Exposições PANAMERICANAS 

                    Protocolo AMA/E-21175/21 À 21177/21 
 

 

Exposições 
 
78ª Exposição Panamericana  
 

Sr. ENRIQUE GRAZIANO (São Paulo) – Raças, Grupos, Best in Show (inicial, filhote, jovem, adulto 

e Melhor Veterano); 

 

79ª Exposição PANAMERICANA  
 

Sr. MÁRCIO MASSAHIKO MORIKAWA (São Paulo) – Raças, Grupos, Best in Show (inicial, 

filhote, jovem, adulto, Melhor Veterano e Melhor das Raças Brasileiras); 
 

80ª Exposição PANAMERICANA  
 

Sr.ª VÂNIA REGINA HAGA (São Paulo) – Raças (exceto raças dos grupos 9 e 11), Grupos (exceto 

grupos 9 e 11), Best in Show (inicial, filhote, jovem, adulto e Melhor Veterano); 
 

Sr. THIAGO VAZ LOPES – Raças e grupos 9 e 11. 

 

 
 Handler Mirim e Jr: será julgado pela Sr.ª Vânia Regina Haga. 

*Preencher ficha de inscrição com a assinatura do responsável  
 
 

 

Superintendente: Sr. JOSÉ MÁRIO DE CARVALHO NETO  

  

Programação e Datas 
Dia 14/08/2021 - Credenciamento 8:30h - Início em pista: 9:00h; 

  

Local 
Vicinal 13 – Parque Girassol, 146 km 08 Ramal Claudio Mesquita 

Zona Rural - Manaus-AM (enviaremos localização via whatsapp) 
  

Inscrições 
• Inscrições na sede do AKC, Rua Joaquim Gadelha, 195, Santo Agostinho (Segunda a 

Sex 13:30h às 17:30h – Telefone (92) 3238 – 3741 e 984741175, e-mail: 
amkclube@gmail.com; 

• As inscrições serão finalizadas em 11/08/2021 (Quarta-Feira) às 17:30hs; 

• Documentos necessários: Cópias do pedigree, título do cão que o habilita a classe 
que está se inscrevendo e comprovante de pagamento da taxa de inscrição; 

• Os depósitos deverão ser feitos na conta do AKC: Banco Itaú, Agencia 8271, cc 

57043-7 CNPJ n. 04.475.299/0001-91; 

• Chave Pix: 04475299/0001-91(CNPJ) 

  

Investimento 
• TODAS AS CLASSES: R$ 60,00(sessenta reais) POR CÃO, POR PISTA OU R$ 

180,00 (cento e Oitenta reais) POR CÃO, NAS 3 PISTAS; 

• PROMOÇÃO: O EXPOSITOR QUE INSCREVER 3(TRÊS) CÃES, TERÁ O DIREITO 

DE INSCREVER O 4º CÃO E SUBSEQUENTES DE FORMA GRATUITA, DESDE 

QUE TODOS ESTEJAM EM SEU NOME (NO PEDIGREE) OU EM PROCESSO DE 
TRASNFERENCIA, PELO PREÇO ÚNICO DE R$ 540,00(QUINHENTOS E 

QUARENTA REAIS); 

• PROMOÇÃO VÁLIDA PARA PARTICIPANTES DAS 3 EXPOSIÇÕES. 

 
Observações 

• A Superintendência reserva-se o direito de alterar a programação de horário e 

árbitros, sempre que necessário para melhor andamento do evento. 



• A ausência do cão inscrito não isenta a obrigatoriedade do pagamento da taxa de 

inscrição. 

• O proprietário do cão é responsável pelas declarações contidas na inscrição. 

• Não aceitaremos inscrições por telefone. 

• Voltagem do local é 110 Volts. 

• Exposições válidas para os rankings CBKC e DogShow 

• O clube não se responsabiliza por erros de inscrições feitas por E-mail, Telefone ou 

Fax (favor confirmar as inscrições) 

• Faixas, cartazes e estandes no local do evento somente a dos patrocinadores do 

evento. A não observação desta norma implicará em sanções. 

• É proibido aos apresentadores de cães usarem qualquer vestimenta que identifique o 

proprietário ou o exemplar apresentado, conforme CBKC 0040/95 de 16/06/95 

• Protocolo COVID – Exposição Amazonas Kennel Clube 

• O acesso ao local da exposição será restrito e, somente poderão adentrar, apenas o 
proprietário do cão inscrito e um handler.  

 

• O handler terá direito a levar uma pessoa para fins de auxílio, caso tenha um grupo 
de 5(cinco) ou mais cães inscritos.  

 

• Serão montadas estruturas temporárias para controle de acesso (check-points) com 

objetivo de aferir a temperatura corporal de todos as pessoas que adentrarem ao local 
da exposição. 

 

• A pessoa que testar temperatura acima de 37,5º C não poderá adentrar ao 
recinto, devendo imediatamente se encaminhar a um posto de saúde ou 

hospital para atendimento médico.  

 

• É obrigatório uso de máscaras durante todo o evento, devendo os participantes manter 

o distanciamento recomendado pelas autoridades de saúde nos acampamentos. 

Perderá o direito de acesso ou permanência no local da exposição aquele que não 
atender tais determinações, sem prejuízo das sanções administrativas éticos 

disciplinares. 

 

• As máscaras são de uso pessoal e cada criador, expositor, handler e dirigentes são 
responsáveis pelo seu próprio material. 

 

• O Amazonas Kennel Clube disponibilizará álcool em gel em locais específicos da 
exposição, em especial nas entradas de pista e acampamentos. Cada Hanlder e 

Proprietário de Cão serão responsáveis por trazer álcool em gel e álcool 70% para seu 

uso pessoal 
 

• Em caso de desrespeito às normas estabelecidas neste regulamento, a Organização 

ou os árbitros poderão exigir que a pessoa se retire do recinto da exposição e, caso 

não sejam atendidos, poderá incorrer em desclassificação do cão de sua propriedade 
na exposição. 

 

• É terminantemente proibido o uso de sopradores, secadores e similares no local da 
exposição. Os ventiladores serão tolerados, para uso exclusivo, do bem estar dos cães, 

ou seja, devem ser direcionados para a caixa de transporte ou local onde o cão será 

guardado. 
 

 


