Editorial Informativo, 6 de Agosto de 2016
Caros Associados,
Como é de todos conhecido, este ano seria Ano de realização de Campeonato do Mundo de Caça do Braco Alemão
sob a égide da União Internacional dos Clubes do Deutsch Kurzhaar.
Todavia, temos conhecimento que o Clube do Braco Alemão da Dinamarca (por e-mail deste Clube), país onde se
realizará a Taça do Mundo de Caça de Raças Continentais e Taça Mediterrânica, não organizará o Campeonato do
Mundo do DK.
Se este vier a ser realizado em qualquer outro país (estamos a aguardar informação por parte da União
Internacional do Clubes do DK), a modalidade desta Prova será “SOLOS”, contrariamente ao que acontece na Taça
do Mundo de Caça de Raças Continentais, cuja competição será a “PARES”.
Assim, o CPDK deverá obrigatoriamente e desde já atender a estas duas realidades, caso ambas venham a ter lugar,
dando as melhores condições ao Selecionador do CPDK, não só para “entregar” ao CPC a equipa de exemplares que
melhor se evidenciaram na modalidade de “PARES” e desta forma fazer cumprir as normas desta Entidade para a
Seleção Nacional ao Campeonato do Mundo de Caça (raças continentais), como também dar a possibilidade aos
exemplares que não vão competir em “PARES” nestas seletivas (provas do CPDK,CPEB e APP) de se mostrarem ao
Selecionador CPDK para, de todos eles, serem escolhidos os que melhor poderão representar o CPDK no
Campeonato do Mundo do Deutsch Kurzhaar, caso este se venha a realizar efetivamente.
Fazendo cumprir escrupulosamente o Regulamento CPDK de pré seleção de exemplares, vem a Direção dar de
seguida as condições que vigorarão neste Ano de 2016 para a escolha das “Equipas CPDK” de Pares e Solos,
fazendo notar que poderá acontecer que sejam, os mesmos, os exemplares escolhidos para as duas competições
(pares e solos) ou, no limite, serem escolhidos todos exemplares diferentes.
Provas de Pares:
Serão escolhidos pela Direção os 7 melhores exemplares que competiram nesta Modalidade durante as referidas
provas, conforme é referido e nas condições do Regulamento do CPDK de Seleção ao Campeonato do Mundo.
Destes o Snr. Selecionador escolherá a Seleção dos 5 que representará o CPDK junto do CPC.
Provas de Solos:
A exemplo da modalidade anterior e com o mesmo entendimento, a Direção indicará ao Senhor Selecionador os 7
melhores exemplares que se evidenciaram nas provas de solos.
O Senhor Selecionador escolherá, da forma que melhor entender, a Seleção CPDK ao Campeonato do Mundo do
Braco Alemão, os 5 melhores exemplares do conjunto encontrado pelo universo dos 7 cães indicados pela Direcção
a partir das provas de “Pares” mais os 7 cães indicados a partir das provas de “Solos”.
Desta forma serão assegurados os legítimos interesses dos concorrentes às duas modalidades de Competições
Internacionais de 2016.
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