CÃO FUNCIONAL TRILHA NÍVEL 02
Idade mínima 12 meses

CFT2

MARCADORES /
ANGULOS

MARCADORES
E
ANGULOS

Especifico para cães que trabalham com busca e resgate de pessoas em matas ou selva
em todo território nacional.

Serão deixados no total de 08 marcadores. Os auxiliares terão de caminhar por
15 minutos deixando 03 marcos, um a cada mudança de direção, só aí então os
auxiliares deixarão o quarto marco e se dividirão em um ângulo de 60 graus, e
continuarão sua caminhada, por mais 15 minutos deixando mais 02 marcos cada
e interromperão a caminhada aguardando que o cão os localize, caso o cão
encontre o auxiliar que não corresponda ao odor que lhe esta sendo
apresentado, o condutor terá que levar o cão até o quarto marco onde os
auxiliares se separaram e reiniciar a busca do outro auxiliar correspondente ao
odor.

Parte 01:
Será apresentando para o cão apenas um odor, sendo deixados durante a prova um total
de 06 marcadores todos numerado. Após ser aferir a bussola na direção que será
aplicada a prova, o marco numero (01) será deixado por dois auxiliares no início da trilha
sendo a base para ser iniciada a busca, os auxiliares caminharão em passo normal por
10 minutos deixando o marco de numero ( 02 ) para que o condutor do cão o pegue,
posteriormente, após caminharem mais 10 minutos deixara o marco de numero (03)
fazendo uma breve pausa de aproximadamente três minutos e mudando de direção
onde se dividirão em um ângulo de 60º retornando a caminhada por mais 10 minutos,
onde o auxiliar que não é o que esta sendo procurado interromperá sua caminhada
permanecendo parado.

O auxiliar que esta sendo procurado deixará o marco de numero 04 e continuará a
caminhar por mais 10 minutos deixando o marco numero 05 caminhando por mais 10
minutos, deixando o marco de 06 e só interrompendo a caminhada após caminhar os
últimos 10 minutos para que seja localizado. Ao final da prova de posse dos marcos o
condutor tem como comprovar que o cão passou exatamente no local onde o auxiliar
caminhou, quanto maior o numero de marcadores recuperados será maior a nota do cão,
pois mesmo que o cão localize, esta é a única forma de termos a certeza que o cão esta
mantendo o foco e seguindo a trilha com precisão.

TEMPO DE
EXECUÇÃO

Será levado em consideração o tempo que o cão levará para conclusão da prova,
se classificando como o melhor o, que localizar todos os marcos e o auxiliar de
acordo com o odor em menor tempo.

AVALIAÇÃO

Foco

Qualificação
Insuficiente à Excelente

Pontuação
0-20

TOTAL DE PONTOS
O Auxiliar terá que estar munido de bussola e rádio para auxilio caso seja necessário.
Cada marco que for recuperado na ordem numérica valerá 7 pontos.
Cada marco que for recuperado fora da ordem numérica valerá 06 pontos
Cada marco que não for recuperado o cão perderá 03 pontos
Quanto mais rápido o tempo de localização será maior a nota obtida.
Os cães terão que ter no mínimo 65% de aproveitamento para serem aprovados.
Os cães que obtiverem ( Bom ) poderão repetir a prova no mesmo dia
Os cães com classificação Suficiente e Insuficiente serão automaticamente reprovados.

AVALIAÇÃO
Qualificação
Foco
Quantidade de Marcadores
Tempo de localização
Auxiliar localizado

Máximo
115

Excelente
81 - 100

Pontuação

Insuficiente à Excelente
Será considerado 05 marcadores
Os pontos subtraídos a cada minuto.
Total de pontos

Muito Bom
61 - 80

Bom
31 - 60

Suficiente
20 - 30

0-20
7-35
0-60
115

Insuficiente
Menor que 20

Observações:
temos que ter em mente que em nossas matas temos irregularidades no solo e terrenos acidentados
cheio de buracos sem contar com umidade e em muitas vezes nos deparamos com locais totalmente
alagados.
O tempo para uma busca é fundamental tanto para quem esta marcando a trilha como para o condutor
do cão, como por exemplo a mata amazônica que é muito fechada e com uma infinita diversidade de
situações tais como: valas, espinhos, riachos, grande quantidade de arvores caídas interrompendo por
completo a passagem, cipós em grande quantidade e extremamente fechados, em fim situações que
impedem de delimitarmos uma distancia a ser percorrida.
Os marcos serão de extrema importância, nos dando segurança de que o cão esta seguindo a trilha
corretamente e para quem estiver aplicando a prova.
Será fundamental que os auxiliares deixem os marcos de acordo com a mudança de direção, fazendo
assim com que o cão mantenha o foco na trilha. Caso o cão encontre primeiro o auxiliar que não
corresponda o odor, mas continue na trilha e encontre o segundo auxiliar, concluirá a prova, pois o
objetivo é a localização de acordo com o odor, independente de localizar um os mais auxiliares
anteriormente.
Observação: Como o que esta sendo avaliado é a capacidade e aptidão do cão para trabalhar como
cão de resgate, quanto menor o tempo que a prova for executada melhor será a nota do animal.

