Critérios do Processo de Seleção para os Campeonatos
Internacionais de Caça Pratica AICEB2017 de responsabilidade
do Clube Português do Epagneul Breton
Deliberou a direção do CPEB que o selecionador do Clube será o Sr. José Pedro Leitão (Juiz do
CPC) que deverá proceder à escolha integral dos exemplares, a partir da sua observação
destes, nas provas nacionais da modalidade, assim como deliberar e decidir dos assuntos
relacionados com a seleção do CPEB.
No final deste conjunto de provas, o Sr. Selecionador escolherá um conjunto de cães, que na
sua opinião tenham qualidade a necessária para representar o CPEB em competições
internacionais na disciplina de Caça Pratica - Solos na AMICALE2017
Para tal deverão os Exmo. prprietários/condutores que estejam interessados em participar na
referida competições, e cujos os exemplares preencham os requisitos abaixo descriminados
informem o CPEB deste facto até a data da primeira prova nacional.

Critérios de admissão para: CAÇA PRATICA Solos 2017 – FRANÇA 30 e 31
Outubro:
1 – Para pertencer à seleção indicada pelo CPEB para participar nesta prova, o exemplar tem
de estar inscrito pelo menos há seis meses no LOP, aquando da data de inscrição da prova
internacional, nem ter participado em anos anteriores, colectiva ou individualmente nas
competições da AMICALE na equipa nacional de outro pais.
2 – No que diz respeito à morfologia e para poder pertencer á referida seleção, o exemplar
terá de ter obtido um qualificativo igual ou superior a Muito Bom, numa exposição de
apreciação morfológica.
3 - A seleção do CPEB será constituída no mínimo por dois exemplares e no máximo quatro,
mais um cão reserva (o cão de reserva está sujeito às mesmas regras de admissão).
4 – A escolha dos referidos exemplares, será efectuada exclusivamente pelo Sr. Seleccionador
do CPEB, por observação dos exemplares nas provas nacionais de Caça Pratica (Solos e Pares) a
realizar até á data imediatamente anterior ao términos das inscrições da prova internacional.
No entanto e apesar do cumprimento dos critérios atrás descritos, o exemplar para pertencer
á referida selecção terá ainda de ter obtido este ano ou em anos anteriores, uma classificação
de EXC, numa prova de Primavera ou C.Pratica ou Field Trial de Verão na classe de solos.
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