CÃO FUNCIONAL FARO DETECÇÃO NÍVEL 01
Idade mínima 12 meses
Nas provas não serão exigidos odores específicos, no entanto alimentos e brinquedos
pessoais dos cães não serão aceitos. O condutor terá que informar qual o odor que o cão
localizará.
Será entregue ao avaliador da prova ou a seu auxiliar o material que será localizado

TIPO DE ODOR

QUANTIDADE
ODORES

DE

Não será permitido grande quantidade de odor, visando facilitar sua localização
Após o material ser, não poderá mais ser substituído

DIVERSIDADE DE
ODORES

Não há restrição a diversidades, estando o cão apto a localizar diversos tipos basta o
condutor informar qual que será colocado no recipiente.

Não será permitido objetos de tamanho superior a 20 cm, pois terá que ser de fácil
manuseio e o mesmo será escondido em diversos recipientes
O objeto a ser localizado terá que ser pequeno o suficiente para que seja bem camuflado

TAMANHO DO OBJETO

Será utilizado para as provas: malas, mochilas, caixas, equipamentos e material para
esconder o objeto, tais como gavetas, tubos, frestas etc.
Os recipientes que serão utilizados na prova, serão separados a uma distância de um
metro um do outro.

RECIPIENTE

QUANTIDADE
RECIPIENTES

DE

A mesma quantidade de recipientes terá que ser utilizada para todos os cães
Os recipientes estarão fechados, mas com uma pequena abertura para facilitar o cão a
encontrar o odor com maior facilidade.

RECIPIENTES
+10
- 01
- 02
- 01
- 10

Malas, mochilas, bolsas, sacolas, caixas e outros.
O recipiente estará com alguma abertura para que o cão tenha acesso ao odor.
Localizar com perfeição
Não marcar com precisão
Necessidade de ser auxiliado pelo condutor
Passa pelo local, cheira e só localiza após a terceira vez
Não localizar

AMBIENTE FECHADO
+10
- 01
- 02
- 01
- 10

Sala, salão ou auditório que de condições para os trabalhos.
O material escondido não poderá ultrapassar a altura de um metro.
Localizar com perfeição
Não marcar com precisão
Necessidade de ser auxiliado pelo condutor
Passa pelo local, cheira e só localiza após a terceira vez
Não localizar

Será realizado uma busca em um local aberto podendo ser campo, pastagem, quadra.
etc.
O material não poderá estar em locais que ultrapasse 01 metros de altura nem enterrado.
Localizar com perfeição
Não marcar com precisão
Necessidade de ser auxiliado pelo condutor
Passa pelo local, cheira e só localiza após a terceira vez
Não localizar

AMBIENTE ABERTO
+10
- 01
- 02
- 01
- 10

VEÍCULOS EXTERNO
+10
- 01
- 02
- 01
- 10

Localizar com perfeição
Não marcar com precisão
Necessidade de ser auxiliado pelo condutor
Passa pelo local, cheira e só localiza após a terceira vez
Não localizar

VEÍCULOS INTERNO
+10
- 01
- 02
- 01
- 10

Os participantes terão que estar aptos a fazer buscas na parte externa de veículos.

Os participantes terão que estar aptos a fazer buscas na parte interna de veículos.

Localizar com perfeição
Não marcar com precisão
Necessidade de ser auxiliado pelo condutor
Passa pelo local, cheira e só localiza após a terceira vez
Não localizar

DISTRAÇÕES

Tratando-se de uma prova para nível 01 as distrações serão bem simples, tais como:
Pessoas conversando, outros cães no local e objetos para testar o temperamento e
destreza do animal.

INDICAÇÃO

O tipo de indicação que o animal fizer será livre, podendo ser passiva ou ativa, deitando,
sentando, latindo ou até mesmo arranhando o local, no entanto o condutor terá que
informar qual será a indicação de seu animal, e será descontado pontos se o cão indicar
de forma diferente do que foi informado.

TEMPO DE EXECUÇÃO

De acordo com a dificuldade será estipulado no dia da prova o tempo máximo para que
o cão localize e indique o odor.

DIFICULDADES

Todos os participantes terão o mesmo nível de dificuldade, para que a prova se torne o
mais justa possível.

QUANTIDADE DE BUSCAS

Será efetuada uma busca em 10 recipientes, uma em veículo externo e interno, uma
busca em ambiente fechado e uma busca em ambiente aberto.

UTILIZAÇÃO DE GUIA

Será permitida a utilização de guia na localização em recipientes, em ambiente fechado,
e na parte externa do veículo. Na parte interna do veículo e em ambiente aberto não será
permitido o uso da guia.

RECEPIENTES
10

Nota mínima
35

ABERTO
10

FECHADO
10

Nota Máxima
50

EXTERNO
10

INTERNO
10

Nota obtida

Para aprovação o cão terá que obter no mínimo 70% da pontuação necessária,
O tempo máximo para cada exercício será de 05 minutos.
RESULTADO
Nome do
Cão_____________________________________________________________________Raça_________________________
Registro
_____________________________________________________________________Sexo______________________________
Modalidade
_____________________________________________________________________Idade_____________________________
Proprietário
_________________________________________________________________________________________________________
Comentário

_______________________________: _______/_______/_________
___________________________________________________________
Avaliador:

