SELETIVA CÃO DE TRABALHO FUNCIONAL
Idade mínima 18 meses

SCTF

Destinado a seleção de cães de trabalho, baseada no regulamento do Nationaal
Verbond van Belgische Kynologen (N.V.B.K.) Ring Belga, apenas com alterações
nas alturas e distância nos saltos devido não ser um programa voltado apenas para
a raça Pastor Belga de Malinois.
Autorizado pelo Sr. Germain Pauwels, Presidente do “RING BELGA” mundial.

APRESENTAÇÃO
APRESENAÇÃO
Informações

JUNTO

Estando o cão com guia e no comando JUNTO, o condutor terá que entrar no campo
de prova, subir ao pódio e se apresentar para o avaliador.
Nome do condutor, Nome do cão, Raça e Idade do animal.
O Avaliador quem dirá o percurso a ser seguido, com o cão no comando junto e sem
guia o condutor terá andar em passos normais, durante o percurso será tocado o
sino por três vezes para que o condutor pare e o cão sente ou fique de pé parado,
aguardando a indicação para continuar a caminhada.

A FRENTE

Estando o condutor e o cão e após autorização do avaliador, o condutor dará o
comando A FRENTE para que o cão vá, em uma linha reta, percorrer uma distância
mínima de 30 metros ou no final do campo de prova, assim que o condutor apitar
o cão terá que retornar imediatamente e sentar-se ao lado do condutor.

DISTRAÇÃO

O cão será colocado pelo condutor em um local demarcado na pista, onde terá
que permanecer sem a presença do condutor, em seguida surgirá um auxiliar de
proteção e fará gestos ameaçadores, manuseará equipamentos podendo fazer
barulho, o cão terá que permanecer no local demarcado até a volta do condutor.

RECUSA DE
ALIMENTOS

Estando o cão no local determinado pelo avaliador e sem a presença do condutor,
uma terceira pessoa surgirá e jogará na direção do cão, próximo a sua cabeça, três
(03) tipos de isca ex: (pão, carne, salsicha) o cão não poderá pegar nem comer as
iscas.

POSIÇÕES

O condutor deixará o cão sentado no lugar demarcado e caminhará a uma
distância mínima de 10 metros, não podendo ter contato visual com o cão, estando
sob comando do condutor o cão executará as três posições: DEITA, SENTA e DE
PÉ, tendo que repetir os comandos em outra sequência, encerrando ao chamar o
cão.
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O avaliador entregará ao condutor um objeto independente do material, forma ou
cor, não podendo ultrapassar o peso de 01 (um) quilo, o objeto será lançado a uma
BUSCA DE OBJETO distância aproximada de 10 metros, podendo ser na agua ou qualquer tipo de
terreno. O cão terá que buscar o objeto, retornar ao condutor, posicionando-se ao
seu lado, largando o objeto sob comando.

FARO

Estando o cão deitado e o condutor em posse de um bloco de madeira que lhe será
entregue no início da prova, terá que acompanhar o auxiliar de pista até o local
determinado e deixar seu bloco junto a outros blocos de madeira. O cão terá que
ir até o local, localizar e trazer apenas o bloco do condutor.

SALTO LIVRE
01 metro de altura

Estando o cão sentado, o condutor irá até o aparelho se posicionará ao lado do
mesmo e dará o comando PULA, o cão terá que saltar na vertical, não podendo
tocar no aparelho, e DEITAR sob comando, permanecendo deitado até que seja
dado novamente o comando para que salte de volta.

SALTO LIVRE COM
VALA
90 cm de altura

Estando o cão sentado, o condutor irá até o aparelho se posicionara ao lado do
mesmo e dará o comando PULA, o cão terá que saltar sob a vala e o aparelho que
estará na vertical, não podendo tocar no aparelho, ficando livre após o salto

SALTO ESCALADO
1.80 cm de altura

Estando o cão sentado a frente do aparelho, será dado o comando PULA. O cão
terá que saltar 1,80 cm (um metro e oitenta Lcentímetros) aguardar, e após o
comando saltar de volta para o condutor.

SALTO EM
DISTÂNCIA
2.50 cm de largura

SALTO EM
DISTÂNCIA
3.00 metros de
largura

Estando o cão deitado o condutor se posicionar no início do aparelho de distância
(vala) e dará o comando PULA. O cão saltará na horizontal sem tocar ou cair na
vala.

Estando a vala com o (balancim) o condutor deixará o cão deitado, e se
posicionara no início do aparelho de distância (vala) e dará o comando PULA. O
cão saltará na horizontal sem tocar ou cair em cima do balancim ou na vala.
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PROTEÇÃO DE
OBJETO COM USO
DE FOCINHEIRA

Será colocado um objeto ou aparelho para que o cão faça a guarda do mesmo,
estando o cão fazendo uso de focinheira e em cima do objeto, o condutor se
esconderá em um local onde o cão não possa vê-lo, em seguida o auxiliar de
proteção se aproximara tentando pegar o objeto, o cão terá que tomar iniciativa
atacando o auxiliar de proteção e retornar de imediato para o objeto que está
sendo guardado.
O auxiliar de proteção fará duas tentativas estando com equipamentos para
bloquear o cão

PROTEÇÃO DE
OBJETO

Será colocado um objeto ou aparelho para que o cão faça a guarda do mesmo,
ficando em cima do objeto, o condutor se esconderá em um local onde o cão não
possa vê-lo, em seguida o auxiliar de proteção se aproximando e tentando pegar
o objeto, o cão terá que tomar iniciativa atacando o auxiliar de proteção mantendo
a mordida até que o mesmo se afaste do objeto, largando de imediato e voltando
para o objeto que está sendo guardado.
O auxiliar de proteção fará três tentativas estando com equipamentos para
bloquear, podendo até mesmo jogar no cão.

LANÇADO

O auxiliar de proteção surgirá aproximadamente a 30 metros de distância
fazendo gestos ameaçadores tentando intimidar o cão, ao ser dado o comando de
ataque, o cão terá que morder, mantendo a mordida até ser dado o comando
LARGA, podendo ser no apito, retornando para seu condutor.
O auxiliar de proteção ficará atrás de equipamentos para que atrapalhe ou
bloqueie o ataque, fará uso do bastão, podendo tocar no cão por diversas vezes.
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REVISTA E
CONDUÇÃO

Sem que o cão veja o Auxiliar de proteção se posicionará num local que servirá de
esconderijo, podendo conter obstáculos ou não. Ao ser dado o comando REVISTA
o cão terá que o localizar e latir, após a autorização do condutor o auxiliar de
proteção sairá do esconderijo e terá que acompanhar o condutor, o cão terá que
fazer a condução mantendo o auxiliar de proteção sob sua escolta, o auxiliar de
proteção empreenderá fuga , o cão terá que morder e manter a mordida até o
comando LARGA , estando o condutor com a mão no ombro e conduzindo
novamente o auxiliar de proteção, o mesmo tentará empreender fuga e fará dois
disparos, estando fazendo a condução novamente o auxiliar de proteção tentará
pela terceira vez impender fuga onde o cão terá que morder e manter a mordida
até o comando LARGA. )
Na condução cão poderá caminhar a frente, ao lado, ou a traz ou do Auxiliar de
Proteção.

INTERRUPÇÃO DE
ATAQUE

Estando o Auxiliar de Proteção a uma distância aproximada de 30 metros e
fazendo gestos ameaçadores, o cão será enviado em um ataque lançado, no
momento em que for dado o comando NÃO, podendo ser usado o apito. O cão terá
que interromper o ataque sem morder e retornar imediatamente ao seu condutor.

PROTEÇÃO DO
CONDUTOR

Estando o cão caminhando com seu condutor, o auxiliar de proteção se
aproximará fazendo gestos ameaçadores, barulho tentando desestabilizar o
cão, em seguida o auxiliar de proteção estende o braço e pega na mão do
condutor, e continuará ameaçando o cão, em seguida o auxiliar de proteção
tocara com as duas mão no condutor, onde o cão terá que atacar
imediatamente, estando o cão mantendo a mordida o condutor se afastará e
dará o comando LARGA, podendo ser no apito.

O auxiliar de proteção surgirá aproximadamente a 30 metros de distância
fazendo gestos ameaçadores tentando intimidar o cão, ao ser dado o comando de
ataque, o cão terá que morder, mantendo a mordida até ser dado o comando
LARGA, podendo ser no apito, retornando para seu condutor.
LANÇADO
O auxiliar de proteção ficará atrás de equipamentos para que atrapalhe ou
bloqueie o ataque, ao cão morder terá que cair para traz no equipamento e
manter-se sentado fazendo uso do bastão, podendo tocar no cão por diversas
vezes.
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SELETIVA CÃO DE TRABALHO FUNCIONAL

A (SCTF) é uma prova voltada para os cães de trabalho, onde o intuído da prova é o melhoramento
genético dos cães, visando a saúde do animal, temperamento, nervos firmes, qualidade de mordida e
resistência.
As provas são divididas em quatro etapas.

OBEDIÊNCIA
Comando de obediência necessários, visando o controle do animal e domínio de seu condutor em várias
situações, sendo avaliado o equilíbrio, temperamento, destreza e desempenho do animal em todos os
comandos.

SALTOS
Demonstrar que o cão tem saúde através de sua propulsão para saltar aparelhos específicos,
mostrando total controle do animal, além de ser uma ótima maneira de fazer com que o cão use sua
energia ajuda a fortalecer seus músculos, melhorando sua coordenação motora aumentando ainda
mais sua resistência, e faz com que possamos trabalhar também com o extinto do animal.
FARO
Fazer com que o cão demonstre sua capacidade olfativa, através de uma prova simples onde o cão terá
que detectar apenas o odor de seu condutor, preservando assim o instinto de caça do animal.

PROTEÇÃO
O objetivo das provas de proteção é buscar nos cães participantes, maior resistência física,
estabilidade emocional, agilidade e explosão, capacidade de aprendizagem, firmeza de nervos,
controle de agressão, temperamento, equilíbrio, entre outros. Fazendo assim com que venhamos
conhecer melhor naquele animal sua qualidade genética neste quesito e melhore nossa criação.

