
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SÁBADO 17 OUTUBRO 

17:00 EXHIBICIONS CANINAS 

DOMINGO 18 OUTUBRO 

PAVILLÓN DEPORTES  

09:00 A 10:00  

Entrega da Documentación e comenzo 

do control veterinario itinerante.  

10:00 A 14:00 
 

 RECONOCEMIENTO DE RAZA PARA 
CANS SEN PEDIGREE 

Comezo dos xuízos, con arranxo aos horarios 
que se establezan para cada raza. Todos os 
exemplares participantes, deberán estar 
dispostos a entrar no ring media hora antes de 
ser xulgados.  

16:30 Inicio das finais 

O programa ten carácter informativo, 

xa que os horarios poderán sufrir 

modificacións. 

 

Para máis información 

Telef. 637 521932 

www.expogal.es 

www.catropatas.es 

email: expogal@yahoo.es 
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PREZOS DA INSCRICIÓN 
 

Domingo 18 Outubro 2009 

RECONOCEMENTO DE RAZA PARA 
CANS SEN PEDIGRÍ 20€ 

 
CLASES: Campións, Veteranos, Aberta, Traballo, 
Intermedia, Xóven, Cachorros e  Moi Cachorros. 

 

PRIMER   PRAZO    6/10/09 
SEGUNDO  PRAZO   9/10/09 

 
     

       6/10/09      9/10/09 
 
PRIMER      EXEMPLAR       12€                          19€ 
 
SEGUNDO EXEMPLAR           9€                  15€ 
 
TERCERO EXEMPLAR      5€        10€ 
 
PARELLAS     8€        15€ 
 
GRUPO DE CRÍA   GRATIS  GRATIS 
   

RAZAS AUTÓCTONAS GALEGAS GRATIS 

FINAIS 
Presentador infantil e Xuvenil 

MOI cachorros 
Cachorros 
Parellas 

Grupo Cría 
Grupos  

BIS 

NORMAS XERAIS 
Os exemplares que non pasen a inspección veterinaria (a cal 
será itinerante e obrigatoria), non poderán concursar.  
A entrega do catálogo será por expositor e non polo número 
de exemplares inscritos. IMPRESCINDIBLE Cartilla Sanitaria e 
no caso de ser Raza P.P. deberá ter os documentos dos 
animais e licenzas segundo a normativa vixente.. Todos os 
cans participantes no Concurso, quedaran suxeitos a que o 
comité organizador verifique a identificaión dos mesmos 
mediante a lectura do microchip ou tatuaxe, dentro do 
recinto da exposición, polas persoas designadas a esta fin.  
Os expositores autorizan a EXPOGAL para que poidan publicar 
no catálogo os datos referentes ao seu domicilio, teléfono e 
demais datos da folla de inscripción, de acordó co disposto na 
Ley Orgánica 15/1999 de 13/12/1999 de protección de datos. 
Os datos aportados pasarán a ficheiros informáticos de 
EXPOGAL, podendo solicitar a rectificación ou baixa dos 
mesmos  en Expogal@yahoo.es . 

CLASES ADMITIDAS 
CLASE VETERANOS (C.V.)  

Para aqueles exemplares que teñan máis de 8 anos. Os inscritos 

nesta clase non poderán inscribirse noutra clase.  

CLASE CAMPIÓNS (C.CH.)  

Para os exemplares que teñan o título de Campión de España ou 

dun país estranxeiro recoñecido internacionalmente. Os 

propietarios deberán achegar xunto coa inscrición a copia do Título 

de Campión.  

CLASE ABERTA (C.A.)  

Para os exemplares maiores de 15 meses. Non poderá inscribirse 

ningún Campión, excepto os campións doutras Comunidades 

Autonómicas ou outros países que queiran optar ao título de 

Campión de España.  

CLASE INTERMEDIA (C.I.)  

Para os exemplares que teñan máis de 15 meses e menos de 24 

meses.  

CLASE XOVES (C.J.)  

Para os exemplares que teñan máis de 9 meses e menos de 18 meses.  

CLASE CACHORROS (C.C.)  

Para os exemplares que teñan máis de 5 meses e menos de 9 meses.  

CLASE MOI CACHORROS (C.MC.)  

Para os exemplares que teñan máis de 3 meses e menos de 5 meses.  

CLASE PARELLAS (C.P.)  

Para macho e femia da mesma raza e variedade e do mesmo 

propietario presentados por unha persoa.  

GRUPO DE CRÍA (C.CR.)  

Para os grupos de tres exemplares ou máis da mesma raza e 

ariedade sen distinción de sexo, dun mesmo criador aínda que non 

sexan da súa propiedade no momento da exposición  

NORMAS DE INSCRICIÓN 
 

PRIMER PRAZO: 6 OUTUBRO 2009 
SEGUNDO PRAZO: 9 OUTUBRO 2009 

 
DESPOIS DESTA DATA, SÓ ADMITIRANSE 
INSCRIPCIÓNS NO DÍA DO CONCURSO. 

 
FORMA DE PAGO E FORMALIZACIÓN. 

O pago da  inscripción  realizarase  mediante 
transferencia bancaria ao seguiente número de conta:  

CAIXA GALICIA: 
2091 0226 21 3040028340 

Na transferencia deberá figurar o nome do propietario 
do exemplar inscrito. Para formalizar a inscrición 
enviarase a FOLLA DE INSCRICIÓN xunto co xustificante 

de pago por email: expogal@yahoo.es, fax o 

número: 881 939202 

 
NON SE ADMITIRÁN INSCRIPCIÓNS FEITAS 

POR OUTROS MEDIOS. 
Darase confirmación da inscrición vía email polo que 
rogamos non esqueza incluír este dato na inscrición.  
Non se admitirán inscricións que non vaian 
acompañadas do xustificante de pago das mesmas e 
que cheguen fose do prazo establecido 

RECLAMACIONS 
As reclamacións concernentes á Exposición, deberán 
facerse mediante escrito dirixido á Secretaría da 
Comisión executiva da Exposición. En ningún caso 
admitiranse reclamacións transcorridos 8 días desde a 
data de clausura da Exposición.  
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