Nota da Direção
Informação de interesse
Seleção CPDK ao Campeonato do Mundo de Caça do Braco Alemão

Atendendo ao significativo número de questões, que nos estão a ser colocadas, relativamente à
pontuação de cães durante as provas consideradas seletivas para o Campeonato do Mundo em
título, e provocadas fundamentalmente por virem a existir “Provas a Solos” e “Provas
disputadas em Parelhas”, vem a Direção do CPDK informar:
A Seleção de Exemplares de Bracos Alemães aos Campeonatos do Mundo da Raça, está
totalmente evidenciada no respetivo regulamento, disponível no nosso Site em: www.cpdk.pt \O
Clube\Regulamentos\Regulamentos Funcionais.
Nele está referida a forma da “Seleção por Pontos” de dois exemplares (os restantes são de
escolha do Snr. Selecionador).
Também nele é referido que esta pontuação é obtida nas Provas consideradas pelo CPDK
seletivas para o Campeonato do Mundo da Raça.
Assim, em todas as provas consideradas seletivas pelo Clube, sejam elas a Pares ou a Solos,
serão todos os exemplares nelas participantes objeto de pontuação.
Aproveitamos também para informar os Senhores Condutores e Proprietários que “um exemplar
só poderá concorrer numa das modalidades em concurso no mesmo dia. Ou seja, se participar
em Solos de manhã não se poderá inscrever na Prova de Parelhas desse mesmo dia, e viceversa.
Esclarecemos também a Nota disponível no nosso site, relativa ao Clube vir a ser chamado a
indicar os exemplares que, na opinião do Snr. Selecionador, serão os mais indicados para
fazerem parte da Seleção Nacional do CPC ao Campeonato do Mundo de Caça Prática.
Assim, como é lógico, por princípio serão senmpre indicados os exemplares que farão parte da
Seleção CPDK ao Campeonato do Mundo do Braco, sem prejuízo de um ou outro exemplar
poder vir a ser substituído por outro ou outros que, no entender do Snr. Selecionador, seja
considerado mais bem preparado para provas em Parelhas.

Charneca, 29 de Agosto de 2018,
A Direção
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