CÃO FUNCIONAL GUARDA
IDADE MINIMA 18 MESES

CFG

Cães que são destinados exclusivamente para guarda

OBEDIÊNCIA

JUNTO

+ 10
- 01
- 01
- 02
- 03
+ 07

O comando JUNTO será com uso de guia e focinheira e todos os movimentos como
conversões e mudança de velocidades, serão livres, no campo haverá obstáculos e objetos
aos quais o condutor terá que mostrar a desenvoltura de seu animal.

Executar todos exercícios sem cometer faltas
Andar com o corpo a frente do condutor
Andar com a cabeça para traz do condutor
Manter-se afastado do condutor.
Ficar tentando tirar a focinheira
Total mínimo de Pontos

SENTA
+ 10
- 01
- 02
+ 07

Estando o cão ao lado do condutor será solicitado o comando SENTA, O cão terá que
sentar-se e ficar sentado ao lado do condutor.
Executar o comando sem cometer faltas
Cada vez que repetir o comando
Cada vez que usar a guia
Total mínimo de Pontos

DEITA
+ 10
- 01
- 02
+ 07

Estando o cão ao lado do condutor será solicitado o comando DEITA, O cão terá que
deitar-se e ficar deitado ao lado do condutor.
Executar o comando sem cometer faltas
Cada vez que repetir o comando
Cada vez que usar a guia
Total mínimo de Pontos
GUARDA

Proteção do
Condutor

O cão estará na guia com seu condutor onde o auxiliar de proteção utilizando Bite Suite se
aproximara gesticulando e ameaçando, o cão terá que atacar imediatamente, mordendo e
mantendo a mordida até que seja dado o comando LARGA

+ 10
- 02
- 01
- 02
- 10
+ 07

Executar o comando com precisão, demonstrando espirito de luta
Atacar o condutor, mas não demonstrar espirito de luta
Só atacar com auxílio do condutor
Soltar quando for tocado pelo condutor
Não fazer o ataque, demonstrando insegurança
Total mínimo de pontos

Proteção do
Condutor com
Focinheira

O cão estará na guia utilizando focinheira e com seu condutor, o auxiliar de proteção sem
nenhum tipo de equipamento, se aproximara gesticulando e ameaçando, o cão terá que
atacar imediatamente, e manter-se sob ataque até o contra comando.

+ 10
- 02
- 01
- 02
- 10
+ 07

Executar o comando com precisão, demonstrando espirito de luta
Atacar o condutor, mas não demonstrar espirito de luta
Só atacar com auxílio do condutor
Dar as costas para o Auxiliar de Proteção
Não fazer o ataque, demonstrando insegurança
Total mínimo de pontos

Sem condutor

Estando o cão sozinho e preso em um cabo de aço de no mínimo dois metros, a figurante
ira se aproximar sem ameaçar ou gesticular, tentando ter contato com o cão até ficar
próximo o suficiente para que o cão ataque e morda mantendo a mordida até o comando
LARGA

+ 10
- 02
- 01
- 02
- 10
+ 07

Executar o comando com precisão, morder e demonstrando espirito de luta
Atacar o condutor, mas não demonstrar espirito de luta
Só atacar com auxílio do condutor
Dar as costas para o Auxiliar de Proteção
Não fazer o ataque, demonstrando insegurança
Total mínimo de pontos

Uso de
focinheira

Estando o cão sozinho e preso em um cabo de aço de no mínimo dois metros, o Auxiliar
de Proteção ira se aproximar sem ameaçar ou gesticular tentando ter contato com o cão
até ficar próximo o suficiente para que o cão ataque e mantenha este ataque até o contra
comando.

+ 10
- 02
- 01
- 02
- 10
+ 07

Executar o comando com precisão, demonstrando espirito de luta
Atacar o condutor, mas não demonstrar espirito de luta
Só atacar com auxílio do condutor
Dar as costas para o Auxiliar de Proteção
Não fazer o ataque, demonstrando insegurança
Total mínimo de pontos

Reação a disparo de
arma de fogo ou
esportiva

+ 10
- 02
- 03
- 03
- 10
+ 07

Estando o cão preso em uma guia sem que o condutor esteja ao seu lado, será
efetuado o primeiro disparo de arma de fogo a aproximadamente 30 metros e um
segundo disparo a 15 metros.

Executar o comando com precisão, demonstrando indiferença
Se mostrar inseguro mas latir e mostra interesse no auxiliar de proteção
Demonstrar medo, mas não fugir
Dar as costas para o Auxiliar de Proteção
Tentar fugir
Total mínimo de pontos

Larga

No ataque será dado o comando LARGA, o cão terá que largar imediatamente, sendo
penalizado a cada comando repetido.

+ 10
- 02
- 05

Largar no primeiro comando
Largar após o segundo comando
Não largar

RESUMO
Obediência
Guarda

03
06

30 Pontos
60 Pontos

RESULTADO
Nome do Cão_____________________________________________________________________Raça____________________________
Registro
_____________________________________________________________________Sexo____________________________________________
Modalidade
_____________________________________________________________________Idade___________________________________________
Proprietário
_______________________________________________________________________________________________________________________
Condutor___________________________________________________________________________________________________________

Obediência

Guarda

Total

Comentário

______________________/________/_______/_____________

_________________________________________________________________
Avaliador:

