TROFÉU CPDK – Melhor Braco Alemão
(Trabalho+Beleza)
(a atribuir durante a Exposição Anual Monográfica da Raça)

Os exemplares alvo da possível atribuição deste troféu terão obrigatoriamente de participar na Exposição
Monográfica da Raça e em Prova de Trabalho - Classe Aberta que decorrerá durante essa mesma
Monográfica;
1. Obrigatoriamente terão de obter Classificação mínima de MUITO-BOM em ambas as vertentes
em análise, ou seja, em morfologia e em trabalho;
2. Ganhará o Troféu o exemplar que obtiver melhor Classificação no conjunto de ambas as
vertentes em disputa. Classificação esta obtida pelo somatório simples das pontuações
constantes das tabelas abaixo;
3. Em caso de, mesmo assim, subsistirem situações de empate, serão os seguintes critérios os
factores de desempate. Estes ficarão ordenados por grau de importância, sendo o primeiro o
mais importante:
i.
ii.
iii.
iv.

Exemplar nascido em Portugal;
Ser Fêmea;
O Exemplar mais jovem em comparação directa;
O Exemplar que, durante o ano relativo à atribuição do Troféu, tenha obtido o maior
número de pontos (de acordo com a tabela de provas de trabalho abaixo) no somatório
das classificações obtidas em provas de trabalho.

Morfologia:
A pontuação correspondente é atribuída em função da classificação atribuída durante a Exposição
Monográfica, da seguinte forma:
 Prémio da Raça / (BIS)
 Melhor Exemplar Macho em qualquer das Classes que
permitam acesso ao Prémio da Raça/CAC-QC/CCC;
 Melhor Exemplar Fêmea em qualquer das Classes que
permitam acesso ao Prémio da Raça/CAC-QC/CCC;
 Reserva de CAC
 1º Excelente
 2º.Excelente
 3º Excelente e seguintes
 1º. Muito Bom
 2º. Muito Bom
 3º. Muito Bom
 4º Muito Bom e seguintes

»»

12

»»

11

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

11
10
09
08
07
06
05
04
03
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Continuação (2)

Trabalho:
A pontuação correspondente, é calculada com base no estipulado pelo Regulamento da FCI, no seu
Artigo VIII. 11, sob o título Classificação, que é a seguinte:







CACT e CACIT
CACT e RCACIT
CACT
RCACT
Excelente sem (R)CACT (não importando a Classificação)
Muito Bom (não importando a Classificação)

»»
»»
»»
»»
»»
»»

12 Pontos
11 Pontos
10 Pontos
09 Pontos
08 Pontos
05 Pontos

Alteração a Aprovada em AG de 3 de Maio de 2014
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