Conselho Brasileiro do Cão Funcional
CÃO FUNCIONAL MANTRAILING NÍVEL 03
Idade mínima 12 meses

A- TRILHA E CONTAMINAÇÕES
O cão deve trilhar em ambiente dificultado variável (canavial, mata fechada, areia, vale, local de
trânsito diário do figurante etc.). Cão deve iniciar sem artigo de cheiro no último lugar visto. Local e
posição corporal do figurante ao final da trilha podem variar. O figurante deve ser desconhecido
para o cão. Envelhecimento e distância da trilha podem variar. O cão deverá fazer uma pausa entre
uma hora e doze horas.
B- Line-up (no mínimo 4 contaminadores). Artigo de cheiro pode variar. (o cão é eliminado da prova se
após o ponto de separação for em direção a qualquer contaminador)
C- Eliminação de no mínimo um odor. Artigo de cheiro, envelhecimento e distância da trilha podem
variar. ( Será apresentado ao cão um artigo de cheiro contaminado com no mínimo um odor de
contaminador. O contaminador estará presente no início da trilha e deve ser eliminado pelo cão. O
cão será eliminado caso indique o contaminador ou não faça a trilha na direção do figurante)
D- Caso real. (o cão deve ter trabalhado um caso real ou então passar por uma simulação de algum caso
real atendido por um outro cão nível três, o caso real ou sua simulação é condição para a aprovação
no nível três)
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:
01 nome do cão:________________________________

Nome do Condutor
Estado
Cidade
Local
Terreno
Condições Climáticas
Tatuagem:
Termino da prova:

Condução

Manejo da guia

+10

Entonação

Uso de entonação correta

+10

Comandos

Execução de comandos

+10

Cão em Perigo

Execução de comandos

+30

Contaminador

Cão segue trilha do contaminador ou indica o contaminador

+40

Pausa

O cão não consegue retomar o trabalho depois da pausa

+40

02: nome do cão____________________________________

Condução
Entonação
Comandos
Cão em Perigo
Contaminador
Pausa

Máximo
100

Condutor maneja guia de forma inapropriada
Condutor usa comando com entonação incorreta
Condutor usa comando em momento inadequado
Condutor ou back-up colocam o cão em perigo
O cão indica ou vai em direção a um contaminador
O cão não consegue retornar ao trabalho depois da pausa

Excelente
90 - 100

Muito Bom
70 - 80

Suficiente
70

Local e data da prova:___________________________________________________________

_______________________________________________
Avaliador:

03_nome do cão____________________________________

Insuficiente
Menos de 70

-10
-10
-10
-30
-40
-40

