Conselho Brasileiro do Cão Funcional
CÃO FUNCIONAL MANTRAILING NÍVEL 01
Idade mínima 09 meses
CFM1 Destinado a buscar desaparecidos ou criminosos a partir de um artigo de cheiro ou último lugar visto
em qualquer meio.
EXECUÇÃO DA PROVA
Os cães de mantrailing devem trabalhar no peitoral e guia, o condutor e cão devem andar durante toda a
execução da prova, sendo descontados pontos caso cão ou condutor corram. Condutor e back-up devem
manter o cão em segurança, sendo descontados pontos caso o cão passe por algum perigo. O condutor
deverá apresentar um ou mais back-ups para a execução da prova.
TERRENO (mata)
A- , distância: 200m, artigo de cheiro: poroso, prova: figurante e contaminador 1 caminham juntos por
100 m e se dividem formando um ângulo de 60 graus. Contaminador 2 cruza a 90 graus aos 30
minutos de envelhecimento na altura dos 70m, permanecendo no local e no visual do cão distraindo-o
no cruzamento. A posição corporal do figurante no final da trilha pode variar. Figurante e
contaminadores são desconhecidos para o cão.
ENVELHECIMENTO 50 minutos
DISTÂNCIA 200 metros
ARTIGO DE CHEIRO poroso
CONDUÇÃO o condutor deverá manter a guia tensionada durante toda a avalição. O condutor deverá
conhecer os seis comandos em mantrailing e usá-los no momento adequado. O condutor deverá ter boa
interação com o cão, identificando seus momentos de confusão, devendo acalmá-lo para poder prosseguir
na busca.
TRILHA E CONTAMINAÇÕES Contaminador 2 cruza a 90 graus aos 30 minutos de envelhecimento na altura
dos 70 metros, permanecendo no local e no visual do cão distraindo-o no cruzamento
AVALIAÇÃO
A dupla cão e condutor, inicia com 100 pontos, podendo sofrer penalidades em situações de erro.
A não localização do figurante, assim como, a indicação de um contaminador, implicam em perda dos 100
pontos iniciais e reprovação.
A cada vez que a situação de erro acontecer durante a prova as penalidades serão acumuladas. Exemplo:
condutor maneja guia de forma inapropriada por 3 vezes durante a prova = penalidade de -30 pontos.
A pontuação mínima para a aprovação é 70.

Nome do Cão
Numero de Registro
Raça
Nascimento
Sexo
Artigo de Cheiro:
Microchip:
Início do Prova:

Nome do Condutor
Estado
Cidade
Local
Terreno
Condições Climáticas
Tatuagem:
Termino da prova:
Cão segue trilha do contaminador por mais de 25 metros

Trilha e Contaminação

+40

Manejo da guia

Condução

+20

Uso de entonação correta

Entonação

+20

Execução de comandos

Comandos

+20

Trilha e Contaminação
Condução
Entonação
Comandos
Máximo
100

Excelente
90 - 100

Cão segue trilha do contaminador por mais de 25 metros
Condutor maneja guia de forma inapropriada
Condutor usa comando com entonação incorreta
Condutor usa comando em momento inadequado
Muito Bom
70 - 80

Suficiente
70

Insuficiente
Menos de 70

0-20
0-10
0-10
0-10

