Nome:

BRACO ALEMÃO DE PÊLO CURTO

Origem:
Nome de origem:

Alemanha;
Deutscher Kurzhaariger Vorstehhund;

Utilização:

Caça;
Não dispensa a consulta da Versão Inglesa publicada no Site da FCI e do DK
Weltverband, que publicamos também neste Site.

Nota:
ASPECTO GERAL:

PROPORÇÕES:

De um cão aristocrático e harmonioso, com uma conformação que garante resistência, força e agilidade. A postura
orgulhosa, a suavidade de sua silhueta, a cabeça seca, a cauda, bem portada, a pele, bem justa e a pelagem,
brilhante, soberba harmonia enfatiza sua nobreza;
O comprimento do tronco é ligeiramente maior que a altura na cernelha;

TALHE:
• Altura da Cernelha

Macho: Altura Máxima
Altura Mínima
Altura Ideal

- 66 cm
- 62 cm
- padrão não comenta.

Fêmea: Altura Máxima
Altura Mínima
Altura Ideal

- 63 cm
- 58 cm
- padrão não comenta.

• Comprimento
• Peso

Padrão não comenta.
Padrão não comenta.

TEMPERAMENTO:

Firme, equilibrado, confiável, temperamento controlado, nem nervoso, nem tímido ou agressivo;

PELE:

Bem ajustada e esticada, sem rugas;

PELAGEM:

Pêlo curto e denso, áspera e dura ao toque. Um pouco mais fina e curta na cabeça e nas orelhas, insignificativamente
mais longa na face ventral da cauda. Deve revestir o corpo inteiro;

COR:

• marrom uniforme, sem marcas.
• marrom, com poucas pintas ou salpicos brancos ou no peito e membros.
• ruão marrom escuro, cabeça marrom, com manchas ou salpicos, por vezes, apresentando a cana nasal, occipital e
bochechas salpicadas. Neste caso, não se considera uma cor, seja marrom ou branco, como cor de fundo; a pelagem
apresenta uma mistura tão intensa de marrom e branco que resulta uma aparência discreta, camuflada, muito
apreciada na prática da caça. A cor é mais clara na face medial dos posteriores e na ponta da cauda.
• ruão marrom claro com cabeça marrom, pintas marrom ou salpicos manchas ou pontos marrons. Esta coloração
apresenta a cor marrom em área menor, portanto com predomínio da área branca.
• branco com cabeça marrom, manchas ou salpico marrom.
• preto, com as mesmas marcações da cor marrom e ruão.
• marcações castanho amarelado são permitidas.
• As manchas de cor amarelada, queimadas pelo sol, são admitidas.

CABEÇA:

Seca, bem cinzelada, nem muito leve nem muito pesada; assim, o comprimento e a robustez determinam a
substância e o sexo do exemplar;

• Crânio

Moderadamente largo, ligeiramente arqueado, occipital pouco pronunciado, com o sulco sagital não muito profundo e
as arcadas superciliares evidenciadas;
Moderadamente definido;

• Stop
• Focinho

Longo, largo, profundo e robusto para habilitar o exemplar ao correto comportamento de caça. A cana nasal, vista de
perfil, mostra uma ligeira curvatura para um nariz romano aristocrático, porém muito suave, ou uma subtil elevação da
linha reta - mais proeminente nos machos. Ainda é aceitável uma cana nasal reta, porém a cana nasal côncava (dish
faced) é considerada uma falta séria;

• Trufa

Ligeiramente protusa. Narinas suficientemente largas, amplas e móveis. Basicamente marrons, contudo preta nos
pretos ou em exemplares ruãos pretos. Trufa manchada ou cor-de-rosa somente é permitida em exemplares cuja
pelagem é branca como cor-base;

• Lábios

Bem ajustados, sem ser muito pendentes, com boa pigmentação. A linha nasolabial é ligeiramente inclinada, quase
vertical e continuam, em uma curva bem aberta, até a comissura labial moderadamente pronunciada;
Bochechas robustas e bem musculadas;
Maxilares robustos com uma mordedura em tesoura perfeita, regular e completa. Os incisivos superiores devem
ultrapassar tocando os inferiores pela frente sem qualquer espaço e devem ser inseridos ortogonalmente aos
maxilares. São 42 dentes de acordo com a fórmula dentária;
De tamanho médio, inseridos no plano da pele. A cor ideal é marrom escuro. Pálpebras bem ajustadas;
Moderadamente longas, de espessura moderada, largas, de inserção alta, portadas caídas rente às faces, sem
dobras, arredondadas nas pontas. Quando levadas à frente, devem alcançar, um pouco mais ou um pouco menos, os
cantos da boca;

• Bochecha
• Mordedura

• Olhos
• Orelhas

PESCOÇO:

TRONCO:
• Linha superior
• Cernelha
• Dorso
• Peito
• Costelas
• Ventre
• Lombo
• Garupa
MEMBROS:
Anteriores:
• Ombros
• Braços
• Cotovelos
• Antebraços
• Carpos
• Metacarpos
• Patas

De comprimento, proporcional à estrutura do tronco, muito musculoso, ligeiramente arqueado, alargando-se,
gradualmente, em direção aos ombros. Sem barbelas;

Reta e ligeiramente descendente;
Bem definida;
Firme e musculoso. Os processos vertebrais devem ser encoberto pelos músculos;
Mais para profundo que para largo com antepeito bem definido, com o esterno longo, alcançando o mais atrás
possível. A profundidade atinge um nível abaixo dos cotovelo;
Bem arqueadas, sem ser achatadas ou em barril. As falsas costelas bem longas;
- Padrão não comenta
Curto, largo, musculado, reto ou ligeiramente arqueado. A passagem do lombo para as coxas é justa e bem
conectada;
Larga e suficientemente longa, bem musculada e levemente inclinada para a cauda;

Vistos de frente, retos e paralelos, visto de perfil, os membros estão situados bem dentro da projeção vertical do
tronco.
Escápulas bem anguladas, bem ajustadas ao tórax e fortemente musculadas. Articulação escapulo-umeral bem
angulada;
O mais longos possível, bem musculados e secos;
Bem ajustados, trabalhando rente ao tórax e corretamente direcionados para a frente;
Retos e suficientemente musculados. Boa ossatura, sem ser muito grosseira;
Fortes;
Mínima angulação com o antebraço, jamais escarpados;
De redondas para ovais, com dígitos bem compactos e adequadamente arqueados. Unhas fortes. Almofadas
plantares e digitais grossas e fortes. Patas corretamente direcionadas para a frente tanto parado quanto em
movimento;

Posteriores:
• Coxas
• Joelhos
• Pernas
• Metatarsos
• Jarretes
• Patas

Vistos por trás, retos e paralelos. Joelhos e jarretes bem angulados, com boa ossatura;
Robustas, articulação coxofemoral bem anguladas;
Fortes, articulação femorotibial bem angulada;
Padrão não comenta
Padrão não comenta
Articulações fortes e verticais;
De redondas para ovais, com dígitos bem compactos e adequadamente arqueados. Unhas fortes. Almofadas
plantares e digitais grossas e fortes. Patas corretamente direcionadas para a frente tanto parado quanto em
movimento;

CAUDA:

De inserção alta, grossa na raiz e afinando para a ponta, de comprimento médio. Amputada na metade para a
finalidade de caça. Em repouso portada pendente, em movimento, portada horizontalmente, sem ser portada muito
alta com a linha dorsal da cauda não extremamente curva. (Em países cuja caudectomia é proibida por lei, a cauda
permanece íntegra, alcançando o nível dos jarretes e portada reta ou ligeiramente em sabre);

MOVIMENTAÇÃO:

Passada ampla, com boa propulsão dos posteriores e bom alcance dos anteriores. Anteriores e posteriores
trabalhando em planos paralelos. Movimenta-se em atitude orgulhosa. Passo de camêlo é indesejável;

