Conselho Brasileiro do Cão Funcional
Membro oficial da Confederação Brasileira de Cinofilia
CÃO FUNCIONAL BUSCA E CAPITURA NIVEL 01
Idade mínima 18 meses
Nome do Cão:________________________________________________________________________________________
Numero do Registro:________________________________________________________________________________
Raça:__________________________________________________________________________________________________
Idade:_________________________________________________________________________________________________
Condutor:_____________________________________________________________________________________________
BUSCA (trabalho de faro com localização)

SAÍDA

O cão se mostra interessado iniciando de imediato a trilha
O cão não mostra muito interesse, mas inicia naturalmente
O cão só inicia a busca, após auxilio e incentivo do condutor
O cão não mostra interesse só iniciando a trilha após insistência do condutor

+10
- 01
- 02
- 03

O cão fica focado na trilha, mantendo a guia constantemente tencionada
O cão se distrai, mas volta a trilhar mostrando estar fazendo a busca
O cão precisa de estímulos e posturas gestuais para permanecer na trilha
O cão não mostra interesse, se mostrando perdido

+10
- 01
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- 03

O cão localiza o objeto e permanece com o foco na trilha
O cão localiza o objeto e precisa de auxílio para continuar trilhando
O cão localiza o objeto se dispersando, retornando após auxilio do condutor
O cão não localiza o objeto, mas continua fazendo a busca
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- 03

Pontuação

FOCO

Pontuação

OBJETO

Pontuação

LOCALIZAÇÃO

O cão muda de comportamento, mostrando nitidamente que está próximo
Mudança leve de comportamento, dificultando a leitura do condutor
O cão não muda de comportamento, mas permanece na trilha
O cão não muda de comportamento, mantendo-se disperso
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Pontuação

CAPTURA (trabalho de Proteção com imobilização)
LIBERAÇÃO DO
CÃO

Pontuação
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O cão continua focado, e trabalhando rápido até localizar o figurante
O cão continua focado, mas demora encontrar o figurante
O cão continua na trilha, mas mostra-se perdido até localizar o figurante
O cão sai disperso, correndo aleatoriamente até localizar o figurante
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SEM CONTATO

O cão localiza o figurante e mantem-se latindo e mostrando agressão
O cão localiza o figurante, mas demora latir, mas demonstra agressão
O cão localiza o figurante e late sem demonstrar agressão.
O cão localiza o figurante, no entanto não late
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Pontuação

COM CONTATO

O cão localiza o figurante, mantendo a mordida até o condutor chegar
Localiza o figurante, mas só morde após agressão ou tentativa de fuga
O cão localiza o figurante e segura, mas sem demonstrar agressão.
O cão localiza o figurante, não morde, aguardando comando de ataque
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O cão mantém uma mordida forte e encaixada, mantendo-se em luta corporal com
o figurante, mostrando espirito de luta pronunciado.
O cão mantém uma mordida forte, mas fica se esquivando do figurante, só que
demonstrando espirito de luta.
O cão troca de mordida por mais de uma vez, mas persiste na mordida
O cão morde fraco, dando chance de reação do figurante, não mostrando espirito
de luta.

+10

O cão mantém uma mordida forte e encaixada, mantendo-se em luta corporal com
o figurante, mostrando espirito de luta pronunciado.
O cão mantém uma mordida forte, mas fica se esquivando do figurante, só que
demonstrando espirito de luta.
O cão troca de mordida por mais de uma vez, mas persiste na mordida
O cão morde fraco, dando chance de reação do figurante, não mostrando espirito
de luta.

+10

Pontuação

PROTEÇÃO

-01
- 02
- 03

Pontuação
NOTURNO
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- 03

Pontuação

LARGA

Após o auxiliar de proteção estar imobilizado, e sob comando do condutor o cão
solto imediatamente
Após o auxiliar de proteção estar imobilizado, e sob comando do condutor o cão
só solta após ser dado o comando por duas vezes.
Após o auxiliar de proteção estar imobilizado, e sob comando do condutor o cão
só solta se for auxiliado pelo condutor.
Após o auxiliar de proteção estar imobilizado, e sob comando do condutor o cão
não solta sendo necessário corrigir o cão.

Pontuação
BUSCA
CAPTURA
PONTUAÇÃO OBTIDA

______________________________/________________________/__________________
________________________________________________________
Avaliador: Janott Coelho
___________________________________________________________
Nome:
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