
 
Clube Português de Canicultura 

 
Subcomissão de Obediência 

 
 

Método de Selecção Nacional para o Mundial de 2021 e seguintes: 

a) Os requisitos (cumulativos) para o apuramento para o Campeonato do Mundo 2021 e seguintes 

passam a ser:  

 

1. Os binómios são apurados através da classificação do ranking final (1), relativo à classe 3 da 

época anterior. (ex: mundial de 2021 será através do ranking final do campeonato de 2020) 

 

2. Podem ser apurados até 6 binómios. 

 

3. Para ser selecionável o binómio terá de ter obtido na época de qualificação (2), pelo menos, 2 

provas em campos diferentes e com juízes diferentes (provas com 2 juízes em que um deles 

seja coincidente com uma outra prova do binómio não é aceite para este critério) com 

pontuação igual ou superior a 224 pontos. 

 

4. Tem de ter participado em pelo menos 30% das provas do Campeonato Nacional da época a 

que respeita o apuramento. 

 

b) Em caso de empate será a pontuação obtida na Taça de Portugal a servir de critério de desempate. 

 

c) Caso não se verifique a ocupação da totalidade das vagas referidas em a), os lugares 

remanescentes podem ser preenchidos por binómios que cumpram os seguintes critérios: 

 

1. Tenham participado na Taça de Portugal da época imediatamente anterior (ex: para apuramento 

para mundial de 2021, para cumprir este critério terá de ter participado na Taça de Portugal de 2020 em qualquer 

uma das classes).  

 

2. Até à data de fecho das inscrições do mundial em causa, tem de ter, pelo menos, 2 provas 

em classe 3 em campos diferentes e com juízes diferentes (provas com 2 juízes em que um 

deles seja coincidente com uma outra prova do binómio não é aceite para este critério) com 

pontuação igual ou superior a 224 pontos. 

 

3. Consoante o numero de vagas disponíveis, as mesmas serão preenchidas por ordem de 

cumprimento dos pontos anteriores. 

 

d) Casos pontuais serão resolvidos pela Subcomissão. 

 

 

 

 

 

 
(1) O Ranking final é obtido através do seguinte cálculo: 

 

Valor obtido pela soma das três melhores provas com pelo menos 2 juízes diferentes (duas destas três 

provas tem de ser julgadas por juiz ou juízes completamente distintos para serem consideradas para o 

cálculo) + pontuação da Taça de Portugal*2 

 
(2) A época de qualificação é a do ano imediatamente anterior ao do ano do mundial. 

ex: para o mundial de 2021 será a época de 2020 a ser considerada. 


