
REGULAMENTO DO CAMPEONATO NACIONAL 
DE TRABALHO DO PACP 

(SELECTIVA PARA O CAMPEONATO DA WUSV) 

1. Realização e Organização do Campeonato
a) O Campeonato nacional de Trabalho do PACP realizar-se-á anualmente e a

sua organização do Campeonato nacional de Trabalho do PACP é da 

responsabilidade da Comissão de Trabalho do PACP sob a supervisão directa 

do seu Coordenador. 

b) É da responsabilidade da Direcção do PACP, depois de ouvido o

Coordenador de Trabalho, designar: 

- O local e as datas da para a realização do Campeonato 

- Os Juízes e as disciplinas a serem julgadas por cada um deles 

- Os Figurantes, Traçadores e Comissários de Prova 

Reserva-se à Direcção o direito, enquanto órgão máximo do Clube, a 

possibilidade de adoptar as acções e medidas que achar mais convenientes. 

2. Número de participantes
Estabelece-se que o número máximo de participantes é de 36 de exemplares. 

Por forma a rentabilizar a organização desta prova poder-se-ão realizar 

igualmente provas de classificação para os graus 1 e 2 assim como BH´s 

3. Título de Campeão Nacional
Será atribuído o título de CAMPEÃO NACIONAL DE TRABALHO DO PACP ao 

exemplar primeiro classificado. 

Não será possível a atribuição deste titulo a mais do que um exemplar, mesmo 

quando totalizem a mesma classificação que o vencedor. No caso de empate 
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pontual ganhará quem tenha a maior pontuação na Secção "C" (Defesa). Se 

mesmo assim se mantiver a igualdade pontual o desempate será a favor de 

quem tenha melhor pontuação na Secção "B" (Obediência). 

 
4. Troféus 
Atribuir-se-ão troféus de: 

 - Campeão Nacional de Trabalho do PACP e Primeiro Classificado 

 - Segundo Classificado 

 - Terceiro Classificado 

 - Melhor Classificado Nascido em Portugal 

 - Melhor Pistagem do Campeonato 

 - Melhor Obediência do Campeonato 

 - Melhor Defesa do Campeonato 

 

Os troféus de Melhor Pistagem, Melhor Obediência e Melhor Defesa do 

Campeonato serão atribuídos aos exemplares que obtiverem maior 

classificação em cada uma das secções. Caso haja vários exemplares 

pontualmente empatados, caberá ao Juiz da disciplina, de uma forma 

inapelável, o desempate. 

 

 
5. Requisitos para participar no Campeonato Nacional de Trabalho  
a) O exemplar tem que ter na sua caderneta averbada a obtenção de Grau 3 

numa prova reconhecida pela FCI/WUSV. 

b) Poderão participar exemplares cujos proprietários sejam ou não sócios do 

PAC 

c) O valor da inscrição é de 25,00 € (vinte e cinco euros) realizando-se o 

pagamento aquando da inscrição na conta bancária do PACP. 

d) O prazo das inscrições termina 7 (sete) dias antes da data em que está 

prevista a sua realização. 

e) A participação no Campeonato Nacional do PACP é reservada a exemplares 

da raça de Cão de Pastor Alemão registados no PACP ou noutro Livro de 

Origens de qualquer organismo membro da FCI  

 



 
DISPOSIÇÃO FINAL: 
 

O presente regulamento foi proposto pela Comissão de Trabalho e aprovado 

pela Direcção do PACP, revogando qualquer norma anterior sobre o mesmo 

assunto e entra imediatamente em vigor. 

 

Aprovado pela Direcção em 19 de Julho de 2011 

 


