
PASTOR ALEMÃO CLUBE DE PORTUGAL

Regulamento para Provas de Körung

Condições gerais: 
A idade mínima de admissão é de 18 meses; 
Possuir exames leitura da Anca HD e Cotovelo ED  dentro dos graus ( Normal,Quase Normal, Per-
mitido) reconhecidos pela WUSV;
Rapport (avaliação) de exposição reconhecidada pela WUSV na classe muito Jovem, Jovem ou 
Trabalho com a classiicação mínima de Bom;
Possuir prova de BH-VT e IPO/IGP;
Para nascidos após 2021 possuir teste de caracter;
Possuir testes de ADN reconhecidos pela WUSV;
Ter realizado a prova de resistencia AD ( idade mímina para realização prova AD 16 meses).

1. Ataque supresa

Partindo da posição base, o cão com trela, deverá seguir o seu condutor alegremente à ordem 
Junto aproximadamente 10 passos em linha recta, depois parar e cão deverá sentar, retirar a trela 
e andar aproximadamente 15 pasos em Junto “Fuss”, o igurante irá fazer ataque supresa a or-
dem do juiz, o cão deve ir, sem hesitar, impedir a fuga do igurante através de uma mordida irme 
e suportar duas bastunadas . À ordem do Juiz,o igurante imobiliza-se. Á ordem do juiz o condu-
tor mandará o cão soltar, o cão deve largar imediatamente e guardar/vigiar o igurante.

2. Ataque lançado

O condutor com o seu cão coloca-se no meio do terreno num ponto base, à ordem do Juiz, o 
igurante, munido de um bastão, surge do  abrigo e em passo corrida dirige-se para o condutor e 
cão, e à ordem do Juiz, o condutor liberta o cão. O Condutor não deve sair do seu lugar. Á ordem 
do juiz o condutor mandará o cão soltar, o cão deve largar imediatamente e guardar/vigiar o igu-
rante. nte.

3. Penalizações

Na condução sem trela o condutor tem 3 tentativas, após esgotar as mesmas   ica desclassiicado 
( pode repetir o Körung na próxima prova);
A ordem solta o condutor tem 3 tentativas, após esgotar as mesmas   ica desclassiicado ( pode 
repetir o Körung na próxima prova);
Se cão não morder, perder a mordida na fase de transporte ou abandonar a vigilancia ica des-
classiicado ( não pode repetir o Körung na próxima prova, terá de aguardar pelo novo ano civil, 
exemplo se isto acontece em 2022 só poderá participar em 2023, mas se a prova foi realizada em 
Dezembro e falhou o mesmo pode participar logo em Janeiro pois trata-se de um novo ano).

Argivai, 29 de Abril de 2022.

Pastor Alemão Clube de Portugal | Fundado em 2004  |  Membro  WUSV -  SV  |  www.pacp.pt  |  
direcao@pacp.pt       dep_reproducao@pacp.pt

O PACP é única entidade em Portugal fliada na WUSV


