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Preâmbulo 

Por mais de 12 mil anos o cão tem sido companheiro do homem. Através da domesticação, formou-se estreita relação e o cão se 
tornou dependente do homem. Com isso, surge certa responsabilidade em garantir o bem-estar do cão. 

O treinamento é de alta prioridade tanto para a saúde física, quanto psicológica. É imprescindível, então, que o cão seja tratado de 
forma correta e humana. Devendo-se ter, também, cuidado adequado com o fornecimento de alimentação e água, bem como com 
a manutenção de sua saúde, com vacinações regulares e exames veterinários. Além disso, deve-se sociabilizar corretamente o 
cão e assegurar que ele se exercite de acordo com suas necessidades. 

Através da história, o cão teve várias funções para o homem. No mundo moderno, muitas dessas funções foram relegadas à 
tecnologia. Por isso, o proprietário tem a responsabilidade de garantir que o cão tenha atividades que substituam essas tarefas, 
com exercício adequado e atividades que propiciem contato com pessoas. Sob este ponto de vista, a prova de cão de companhia - 
BH -, a prova de versatilidade para cão de utilidade, a prova de faro - FH - e a prova de busca de objeto - STP devem ser levadas 
em conta. O cão deve ser treinado de acordo com suas habilidades e capacidades. Além da adequação do exercício, ele deve 
trabalhar intensamente com atividades que levem em consideração sua capacidade de aprender, suas necessidades de 
exercícios, bem como outras habilidades. Os vários tipos de esportes caninos proporcionam esses excelentes ambientes. Cães 
que não têm atividades suficientes podem apresentar problemas, o que pode levar a queixas públicas. 

Uma pessoa que treina ou faz esporte com seu cão, tem de utilizar método cuidadoso, com objetivo de conseguir a melhor 
harmonia possível com o cão. O objetivo de todo o treinamento é transmitir ao cão o que queremos que ele faça de tal forma que 
ele possa entender. A combinação harmoniosa entre o homem e seu cão, independente do esporte que se pratica, é a base para 
todas as atividades. Para alcançar a harmonia, é importante entrar no mundo do cão e compreender suas habilidades. 

Cabe a responsabilidade ética do homem de criar e treinar adequadamente o cão. Os métodos aplicados devem seguir as normas 
de etólogos, especialmente no que diz respeito à raça. A fim de alcançar a educação, o treinamento ou o condicionamento é 
importante não se utilizar a força e se utilizarem métodos positivos para o cão. Além disso, deve-se rejeitar o uso de técnicas que 
não utilizem os instrumentos de treino e de incentivo adequados. O uso de um cão para esporte deve ser orientado de acordo com 
suas capacidades, seu espírito competitivo e sua vontade. Intervir na capacidade de aprendizado dos cães através do uso de 
medicação ou crueldade animal deve ser recusado. Cada um deve reconhecer atentamente a capacidade de seu cão. Exigir de 
um cão o que não tem condições de fazer contraria qualquer nível ético de consciência. Somente alguém que assume a 
responsabilidade de ser um verdadeiro amigo para seu cão, levará um cão saudável e  em condições para provas, competições e 
treinos. 
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Créditos 
 

O regulamento que hoje se publica resulta de longo esforço de inúmeras pessoas. Tentarei mencionar todas, mas certamente 
algumas ficarão de fora. Deixamos aqui o agradecimento da SBCPA a todas. Ele corresponde ao regulamento oficial publicado em 
2012. Foram mais de dois anos de esforços para que se chegasse à sua finalização 

Traduzir a partir do Alemão, como foi feito, é bastante difícil. É uma língua como uma estrutura bastante diferente do português. 
Além disto, soma-se a dificuldade do vocabulário técnico específico. Assim sendo, no período de revisões, muitas vezes nos 
deparamos com traduções e revisões conflitantes com a realidade do que deveria ser dito. Esperamos ter superado esta fase, mas 
se algum usuário encontrar algum trecho duvidoso, não hesite em questionar. Pode remeter a questão ao Presidente do Conselho 
de Juízes de Adestramento, neste momento Eder de Silvio (eder.silvio.br@gmail.com), que a encaminhará à Comissão Técnica 
para verificação e consolidação. A despeito do melhor esforço de muitos, é possível que ainda seja necessária a edição de outra 
revisão, se outros erros forem identificados. 

Em algum pontos, gostaríamos talvez de ter redigido de outra forma, mas nossa diretriz foi tentar produzir uma tradução fiel do 
regulamento alemão. Neste sentido, não nos permitimos tornar a redação mais clara e específica que a redação em alemão. 
Exceção notável a esta regra, são algumas NOTAS DO REVISOR, que esclarecem principalmente particularidades brasileiras e 
em alguns casos pontos entendidos como dúbios pela Comissão Técnica. 

Este texto começou a nascer ainda no ano de 2011, quando o juiz Silvio Guimarães e sua esposa, a também juíza Etsuko Mizuno, 
representando oficialmente a SBCPA, obtiveram o regulamento alemão ainda em fase de finalização. Posteriormente, o 
regulamento oficial foi publicado. Pouco depois surgiu a versão em inglês, que é de leitura muito mais fácil que o alemão, e nos 
auxiliou muito. A primeira versão da tradução foi contratada pelos mesmos, que juntamente com sua equipe lideraram a maior 
parte do trabalho feito para que se chegasse a este ponto. Aquela tradução ainda pecava pela falta de vocabulário técnico. Sofreu 
diversas revisões, com colaboração de juízes, aspirantes e competidores, até chegar no ponto em que se encontra. 

Este regulamento é hoje aprovado pelo Conselho de Juízes de Adestramento, que integra todos os juízes de trabalho ativos da 
Sociedade Brasileira de Cães Pastores Alemães: 

Presidente    Dr. Eder de Silvio 

Comissão Técnica    Dr. Eder de Silvio 

    Marcos Rangel Costa Coelho 

Max Mendes Macedo 

Dr. Sérgio Mandelbaum Vocaboinik 

Comissão de Sindicância   Fernando Marcos Bigeschi 

    José Ferreira da Silva Irmão 

    Dr. Sílvio Otávio Guimarães 

Secretaria   Etsuko Mizuno 

 

Juízes de Trabalho  Caio Alexandre dos Santos Rodrigues 

    Dr. Eder de Silvio 

Etsuko Mizuno 

Fernando Marcos Bigeschi 

Gilson Ferreira Alves 

José Ferreira da Silva Irmão 

    Márcio de Luna Cerqueira 

    Marcos Rangel Costa Coelho 

Max Mendes Macedo 

    Orisval Martins Lara 

    Raphael Fonseca 

Dr. Sérgio Mandelbaum Vocaboinik 

Dr. Sílvio Otávio Guimarães 

 

Em nome da Sociedade Brasileira de Cães Pastores Alemãos, nosso muito obrigado a todos os que colaboraram longamente para 
que este regulamento pudesse ser oficialmente aprovado. 

 

30 de Agosto de 2.014, 

Dr. Eder de Silvio, juiz internacional de trabalho, Presidente do Conselho de Juízes de Adestramento (2014-2017) 
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Abreviações gerais 
FCI Federação Cinológica Internacional PL Diretor de prova 
IPO Regras Internacionais de Prova HL Figurante 
LAO Organização Nacional HF Condutor 
PO Regras de prova FL Marcador de pista 
AKZ Título HZ Comando Verbal 
LR Juiz de prova   
RA Instrução do Juiz   

Referência 

Abaixo do texto os comandos designados devem ser traduzidos para os respectivos comandos do país. 

Assim que estas normas de prova passem a vigorar, todas as regras anteriores perdem sua validade. O texto em alemão é a 
versão oficial e obrigatória para traduções. 

Parte Geral 

Validade 
Estas diretrizes foram elaboradas pela Comissão de Cães de Utilidade da FCI e foram aprovadas e confirmadas pelo Comitê Geral 
da FCI, em Roma, Itália, em 13 de abril de 2011. Elas são válidas a partir de 1º de janeiro de 2012 e substituem todas as regras 
anteriores. 

As diretrizes foram escritos em alemão e aprovadas pela Comissão. Em caso de incerteza, o texto alemão prevalece sobre as 
traduções em outros idiomas. 

As orientações são válidas para todos os membros da FCI e parceiros contratuais. 

Todos os eventos de prova internacionais, em termos de treinamento e competições, estão sujeitos a estas diretrizes. 

Informações gerais 
Provas e competições servem a dois propósitos: reconhecimento individual de aptidão para o trabalho e identificação das 
qualidades do indivíduo quanto a saúde e capacidade de trabalho para uso na criação de modo a promover a contínua melhoria da 
raça. Também desempenham um papel na promoção da saúde e condicionamento físico. Ser aprovado em um teste demonstra 
correta criação. 

As Organizações Nacionais da FCI (LAOs) devem difundir e utilizar as Regras Internacionais de Prova (IPO). Todas as 
competições internacionais, principalmente, devem ser realizadas sob as Regras Internacionais de Prova (IPO). Todas as provas e 
competições estão sujeitas à execução apropriada e comportamento desportivo dos participantes. As regras são obrigatórias. 
Todos os participantes devem seguir as mesmas exigências. Os julgamentos devem se tornar públicos pelo anúncio do local e 
horário de início. 

Prova e competições devem corresponder com aos níveis de prova completos ou seções individuais completas dos respectivos 
níveis de prova. Apenas a aprovação em um evento com prova de nível completo irá contar como um título. Os títulos devem ser 
reconhecidos por todos os países membros da FCI. 

Em países onde as leis proíbem o teste com bastão, essas orientações podem ser implementadas sem ele. 

Temporada de provas 
Julgamentos podem ser realizados durante todo o ano se as condições meteorológicas forem favoráveis ao bem-estar, tanto do 
condutor quanto do cão. Caso contrário, o evento não pode ser realizado. Esta decisão cabe unicamente juiz. A organização 
nacional pode impor restrições quanto à temporada de provas em sua região. 

Organização da prova/Diretor de Prova (PL) 
O diretor de prova é responsável por organizar o evento. Ele finaliza e supervisiona todos os níveis de trabalho necessários para 
preparar e conduzir uma prova. Ele deve garantir a execução ordenada do evento e deve estar à disposição do juiz durante o 
evento. 

O diretor de prova não pode apresentar um cão ou aceitar outras funções. Ele é responsável por: 

Obter os documentos necessários 
para o evento 

Obter a garantia da data 

Providenciar os campos de faro 
adequados para todos os níveis de 
prova 

Disponibilizar o equipamento necessário e 
equipamentos de proteção adequados para 
o figurante 

Fazer acordos com os proprietários 
ou gestores dos campos de faro 

Disponibilizar os formulários, tais como 
súmulas para os juízes, listagens de todos 
os níveis 

Providenciar equipe de apoio 
experiente, tal como figurantes, 
marcadores de pista, grupo, etc. 

Ter disponível os livretos de provas, 
pedigrees, certificados de vacinação e, se 
necessário, comprovante de seguro 
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Com três dias de antecedência, o diretor de prova deve informar ao juiz a localização, horários de início, endereço / mapa de 
localização, tipo de prova e do número de cães inscritos. A falha em fornecer esta informação pode resultar na recusa do juiz em 
participar. 

A autorização do evento deve ser fornecida ao juiz, antes do início da prova. 

Juízes de Prova (LR) 
Juízes, que estão autorizados a julgar um evento IPO, podem ser convidados pelo clube anfitrião ou como determinado pela 
Organização Nacional. Em relação aos campeonatos mundiais, o juiz pode ser solicitado através da Comissão de Cães de 
Utilidade. O número de juízes convidados cabe ao clube anfitrião, considerando que cada juiz só pode julgar até no máximo 36 
seções individuais por dia (não é válido para o campeonato mundial). 

FPr Nível 1-3 (Faro) equivalente a uma seção 
UPr Nível 1-3 (Obediência) equivalente a uma seção 
SPr Nível 1-3 (Proteção) equivalente a uma seção 
StPr Nível 1-3 equivalente a uma seção 
BH/VT equivalente a duas seções 
IPO-VO equivalente a três seções 
IPO ZTP equivalente a três seções 
APr 1, APr 2, APr 3 equivalente a duas seções 
IPO 1, IPO 2, IPO 3 equivalente a três seções 
FH 1 - FH 2 equivalente a três seções 
IPO-FH equivalente a três seções 

Para grandes eventos programados pela Organização Nacional (OAE), regulamentos especiais podem ser estabelecidos. 

Juízes de prova não estão autorizados a julgar seus próprios cães ou cães que estejam em sua posse, ou cães cujos proprietários 
residam consigo, ou cães que pertençam a seus familiares. A um juiz de prova não é permitido apresentar um cão em uma prova 
na qual está participando como juiz. 

O juiz não pode perturbar ou interferir no trabalho do cão durante sua apresentação. O juiz é responsável pelo cumprimento e 
adesão correta às regras. Ele é autorizado a encerrar o prova por falta de cumprimento das regras e se suas instruções não forem 
cumpridas. Em tais casos, o juiz deve fornecer um relatório escrito ao órgão apropriado da Organização Nacional. 

O juiz está autorizado a desclassificar um condutor em caso de comportamento antidesportivo, porte de artigos motivacionais, não 
conformidade com as regras, não conformidade com as diretrizes dos direitos dos animais ou qualquer ato contra os costumes e 
cultura locais. A interrupção prematura de uma prova deve ser anotada no livreto de provas. No caso de uma desclassificação, 
nenhum dos pontos adquiridos será reconhecido. 

A decisão do juiz é final e incontestável. Qualquer forma de crítica sobre a decisão pode levar à expulsão do local e, 
eventualmente, a medidas disciplinares. Em casos devidamente justificados, não baseados em decisões factuais, mas por 
violações das regras por parte do juiz, uma queixa pode ser apresentada no prazo de oito dias do ocorrido. Esta reclamação deve 
ser feita por escrito, assinada pelo queixoso e por pelo menos uma testemunha, e enviada através do diretor de prova do clube 
anfitrião da Organização Nacional. Apresentar uma queixa não leva automaticamente à revisão da decisão do juiz. A decisão 
sobre uma queixa envolve o Comitê Nacional, que pode submeter a queixa à Comissão de Cães de Utilidade da FCI para 
resolução final. 

Participantes da prova 
O participante da prova deve cumprir o prazo de inscrição do evento. O participante também concorda em pagar a taxa de 
inscrição, mediante a apresentação do formulário de inscrição. Se o inscrito não puder participar por qualquer motivo, ele deve 
avisar o diretor de prova imediatamente. O participante é obrigado a fornecer o certificado de vacinação e seguir as diretrizes dos 
direitos dos animais. O participante deve seguir às instruções do juiz, bem como do diretor de prova. O condutor deve apresentar o 
seu cão de maneira desportiva e, independente dos resultados em qualquer seção, é obrigado a continuar nas fases seguintes do 
evento. A prova termina com os resultados (cerimônia de premiação) e a devolução do livreto de provas. 

O juiz está autorizado a suspender um desempenho em função de uma lesão ou incapacitação do cão, mesmo que o condutor não 
concorde. Se um condutor retirar seu cão, então a notação de "insuficiente por abandono" deve ser inserida no livreto de provas. 
Se um condutor retirar seu cão com uma lesão aparente ou mediante a apresentação de um atestado veterinário, então o livreto 
de provas deve ser anotado com "abandono por motivo de doença". O juiz de prova pode interromper a participação de um 
competidor em função de comportamento antidesportivo, porte de artigos motivacionais, violação às regras da prova ou às regras 
dispostas nos direitos dos animais e contra qualquer costume cultural. A suspensão prematura deve ser anotada no livreto de 
provas com o respectivo motivo. Nenhum dos pontos ganhos será reconhecido em caso de desclassificação. 

O condutor deve levar uma guia com ele durante toda a prova. Isto inclui o uso de um enforcador simples, de uma fileira, folgado, 
não preso no elo vivo. Coleiras, tais como de couro, antipulga / carrapato, colares de garras, etc., não são permitidos durante a 
prova. Estas regras não se aplicam à prova de BH com prova de trânsito, em que outros tipos de coleira ou peitoral são permitidos. 

O prova se inicia com o teste de temperamento e continua até a cerimônia de premiação. A guia pode ser guardada no bolso ou 
pendurada sobre o ombro esquerdo em diagonal para a lateral direita. 

Comandos que são incorporados nas regras de prova são dados em tom de voz normal, de modo curto e em uma única palavra. 
Eles podem ser dados em qualquer língua, porém deve permanecer o mesmo para um exercício (válido para todas as seções). 

Os comandos fornecidos no regulamento são sugestões. A mesma palavra deve ser usada para o mesmo exercício. 
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Se muitos participantes estiverem inscritos na mesma categoria, então um sorteio deve ocorrer para determinar a ordem de 
entrada. 

O número mínimo de participantes é quatro. Uma inscrição única não é permitida. (NOTA DO REVISOR: Entidades nacionais, 
como no caso do Brasil, podem arbitrar critérios diferentes de número mínimo de participantes no sentido de melhor promover o 
desenvolvimento da atividade de adestramento no país) 

Um condutor de cão, que seja deficiente e incapaz de apresentar seu cachorro ao lado esquerdo, pode apresentá-lo ao lado 
direito. Em tais casos, as regras descritas anteriormente prevalecem de forma que um cão seja apresentado considerando-se o 
que mostra à direita em vez de à esquerda. 

Cada título pode ser repetido tantas vezes quanto se quiser. Os testes devem ser feitos em sequência (Níveis 1 - 2 - 3). Para um 
condutor participar do próximo nível, ele deve ter sido aprovado no nível anterior. O cão deve ser sempre apresentado no seu nível 
mais alto, exceto quando a prova não está ligada a uma qualificação ou classificação. 

Exigência de coleira/Porte de guia 
Por razões de responsabilidade, o condutor deve portar uma guia com ele durante toda a prova. Pode ser usada pendurada no 
ombro (com o fecho do lado oposto ao do cão) ou fora de vista. Portanto, o cão deve sempre estar usando um colar adequado ao 
regulamento. O juiz, por conseguinte, deve-se certificar que o cão se apresente com colar regulamentar. O colar não pode ter 
pinos, garras ou outros ganchos. Deve estar folgado. As chamadas coleiras antipulgas / carrapatos devem ser removidas antes da 
apresentação em prova. 

O tipo de enforcador, especialmente em relação ao seu peso, não pode diferir dos produtos normalmente comercializados. Se 
houver suspeita, o juiz pode solicitar que a coleira seja trocada. Isto, no entanto, deve ocorrer antes do início da seção. Se a 
suspeita for de fraude, em vista de uma coleira de garras ou semelhante, o juiz desclassificará o condutor. 

Registro no livreto de provas: “Desclassificação devido a conduta antidesportiva”. Todos os pontos anteriores são excluídos. 

Para prova de cão acompanhante pode-se usar peitoral, além do enforcador ou colete. 

Durante a seção de faro, um peitoral de faro ou um colete característico pode ser usado em conjunto com a coleira requerida. 

Se o cão se ferir durante o prova ou se sua condição de trabalho for restrita de alguma forma, reserva-se ao juiz o direito de 
encerrar a prova para este cão, mesmo diante de protesto do condutor. 

Abandono por lesão/doença 
Se um cão apresentado para uma prova está doente, deve ser tratado da seguinte forma: 

Se o condutor comunica a doença do cão após ter completado uma seção, ele deve ir ao veterinário e obter um atestado. Registro 
na documentação da prova “Abandono por motivo de doença”. Se o condutor se recusa a ir ao veterinário, o registro deve 
aparecer como: “Insuficiente por abandono”. O atestado pode ser enviado retroativamente. Se o condutor não apresentar o 
atestado dentro de quatro dias, o registro do juiz no livreto de provas permanece "Insuficiente por abandono". O livreto de provas 
será devolvido ao condutor. Se o condutor se recusa a deixar o livreto de provas com o juiz (LR), então o registro "Insuficiente por 
abandono" será anotado. O condutor é responsável por quaisquer custos relacionados com o retorno de seu livreto de provas. 

Observação: Fica claro que o juiz pode decidir por si só encerrar o prova se determinar que o cão esteja, de acordo com ele 
mesmo, doente ou ferido. O mesmo se aplica aos cães mais velhos que de acordo com as regras dos direitos dos animais não 
estejam aptos a continuar. Registro no livreto de provas: “Abandono por motivo de doença”. 

Obrigatoriedade de focinheira 
Os requisitos para se conduzir um cão em público devem obedecer às leis de cada país. Condutores, que estiverem sujeitos a 
essas leis, podem apresentar seus cães no teste BH/VT com focinheira. 

Requisitos para admissão 
No dia da prova, o cão deve ter atingido a idade mínima exigida. Exceções não são permitidas. O cão deve ter sido aprovado no 
BH-VT de acordo com as regras estabelecidas pela LAO. 

BH/VT - IPO-VO 15 meses IPO 1 18 meses 
IPO ZTP 18 meses IPO 2 19 meses 
FPr 1-3 15 meses IPO 3 20 meses 
UPr 1-3 15 meses FH 1 18 meses 
SPr 1-3 18 meses FH 2 18 meses 
StPr 15 meses IPO-FH 20 meses 
APr 1-3 18 meses   

Sob as regras de FPr 1-3, o cão deve compreender tão somente os exercícios de faro de acordo com as IPO, sob as regras de 
UPr 1-3, os exercícios de obediência de acordo com o IPO 1-3 e sob as regras de SPr 1-3, os exercícios de proteção de acordo 
com a seção “C” do livro de regras de IPO. 

Estes exercícios podem ser testados como fases individuais, sem a obtenção de qualquer título. 

Todos os cães, independentemente de tamanho, raça ou origem genealógica podem participar de uma prova. O cão deve 
preencher os requisitos da IPO. 

Um condutor só pode participar de um evento por dia. Um condutor só pode apresentar no máximo dois cães em um dado evento. 
Um cão só pode conseguir um título em um prova. Exceção: BH / VT e IPO 1 ou BH/VT e IPO FH 1. 
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Fêmeas no cio podem participar de todas as provas. No entanto, devem ser apresentadas separadamente dos outros cães. Na 
seção “A”, elas se apresentarão de acordo com a programação, mas nas demais fases, serão mostradas no final. Fêmeas, 
visivelmente prenhes, amamentando ou acompanhadas de filhotes não deverão ser julgadas. 

Cães doentes ou com suspeita de doença contagiosa são excluídos de todos os tipos de prova. 

Teste de temperamento 
Execução do teste de temperamento 

Antes do início da prova, antes da primeira seção, o juiz deve realizar o teste de temperamento do cão, incluindo inspeção de 
identidade (por exemplo, verificando a tatuagem ou o chip, etc.). Além disso, cães que não passem nesta parte do teste não 
devem participar da prova, isto é, devem ser desclassificados. Proprietários cujos cães estão identificados com chip são 
responsáveis por ter um leitor de chip disponível. 

Adicionalmente, o juiz observa o temperamento do cão durante o curso de toda a prova. 

O juiz (LR) deve eliminar qualquer cão que exiba temperamento instável. Isto deve ser registrado no livreto de provas. A 
desclassificação de cães por temperamento inadequado deve ser reportada à Organização Nacional por escrito. 

Sequência do teste de temperamento 

1.  O teste de temperamento deve ser realizado sob condições ambientais normais, em um local neutro para o cão. 

2.  Todos os participantes devem apresentar seus cães, separadamente, ao juiz. 

3.  O cão é apresentado com uma guia normal. A guia deve ser mantida frouxa. 

4.  O juiz deve evitar qualquer provocação. O cão deve aceitar ser tocado. 

Prova 

a)  Comportamento positivo do cão: O cão se apresenta de modo neutro, autoconfiante, seguro, atento e enérgico. 

 

b)  Casos limítrofes ainda aceitáveis: O cão está um pouco instável, um pouco nervoso ou um pouco inseguro. Estes cães ainda 
podem ser julgados, mas devem ser monitorados com atenção durante a prova. 

c)  Comportamento negativo do cão ou mau temperamento: o cão que está assustado, inseguro, com medo, sensível ao tiro, fora 
de controle, que morde ou que é agressivo será desclassificado. 

Avaliação 

A avaliação do desempenho é anotada com avaliação (qualificação) e pontos. A avaliação (qualificação) e os pontos 
correspondentes devem refletir a qualidade do respectivo exercício. 

Tabela de pontos 
Máximo Excelente Muito bom Bom Suficiente Insuficiente 

5,0 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 - 0 
10,0 10,0 9,5 - 9,0 8,5 - 8,0 7,5 - 7,0 6,5 - 0 
15,0 15,0 - 14,5 14,0 - 13,5 13,0 - 12,0 11,5 - 10,5 10,0 - 0 
20,0 20,0 - 19,5 19,0 - 18,0 17,5 - 16,0 15,5 - 14,0 13,5 - 0 
30,0 30,0 - 29,0 28,5 - 27,0 26,5 - 24,0 23,5 - 21,0 20,5 - 0 
35,0 35,0 - 33,0 32,5 - 31,5 31,0 - 28,0 27,5 - 24,5 24,0 - 0 
70,0 70,0 - 66,5 66,0 - 63,0 62,5 - 56,0 55,5 - 49,0 48,5 - 0 
80,0 80,0 - 76,0 75,5 - 72,0 71,5 - 64,0 63,5 - 56,0 55,5 - 0 

100,0 100 – 96,0 95,5 - 90,0 89,5 - 80,0 79,5 - 70,0 69,5 - 0 

Cálculo de porcentagem 
Avaliação Porcentagem concedida Dedução 
Excelente = pelo menos 96% ou até menos 4% 
Muito Bom = 95% a 90% ou menos 5 a 10% 
Bom = 89 a 80% ou menos 11 a 20% 
Suficiente = 79 a 70% ou menos 21 a 30% 
Insuficiente = abaixo de 70% ou menos 31 a 100% 

Durante a avaliação de uma seção apenas pontos inteiros devem ser concedidos. No entanto, em exercícios individuais, 
pontos fracionados podem ser dados. Para os resultados finais, se os pontos concedidos forem fracionários, então eles podem ser 
arredondados para cima ou para baixo. 

Em caso de empate, a pontuação mais alta no nível C prevalece. Se estas são as mesmas, então a pontuação mais alta no nível B 
prevalece. Pontuações que coincidem em todas as três fases devem ser classificadas na mesma posição. 

Desclassificação 
Se um cão abandona o condutor ou o campo e não retorna após três comandos, o cão será desclassificado. 

Todos os pontos atribuídos até esse ponto da desclassificação serão excluídos. Nenhum ponto ou avaliação será registrado no 
livreto de provas. Se um juiz determina que o cão tenha temperamento inadequado, comportamento antidesportivo por parte do 
condutor (por exemplo, alcoolizado, carregar objetos motivacionais e/ou alimento), violações das regras, violações dos direitos dos 
animais ou violações contra os costumes culturais, o conjunto será desclassificado dos demais testes. 
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Se o cão está fora de controle do condutor (por exemplo, condução lateral / frontal, o cão que abandona o condutor ou o campo 
durante o prova e não retorna após três comandos, o cão que não larga; o cão que morde o figurante em qualquer outro lugar que 
não a manga), então o conjunto é igualmente desclassificado do restante da prova. 

 

Conduta Consequência 
� Comportamento antidesportivo, por exemplo, portar objetos 

motivacionais e/ou alimento 
� Violação das regras da prova, das diretrizes dos direitos 

dos animais, ou de costumes culturais 
� Suspeita de fraude no uso do colar,  

por exemplo: garras escondidas, elástico, etc. 
� Válido para toda a prova 

DESCLASSIFICAÇÃO e não reconhecimento de NENHUM 
dos pontos adquiridos, sem classificação. 
SEM COMENTÁRIOS DO JUIZ! 

Não passar no teste de temperamento DESCLASSIFICAÇÃO devido à falta de temperamento 
adequado e não reconhecimento de NENHUM dos pontos 
adquiridos, sem classificação. 
SEM COMENTÁRIOS DO JUIZ! 

Cão abandona o condutor e o campo e não retorna após três 
comandos 

DESCLASSIFICAÇÃO e não reconhecimento de NENHUM 
dos pontos adquiridos, sem classificação.  
SEM COMENTÁRIOS DO JUIZ! 

Auxílio 
As deduções obrigatórias prescritas nas regras da prova devem ser levadas em consideração. Se um condutor ajuda seu cão em 
desacordo com o regulamento, deve-se decidir acerca da dedução. 

Avaliação 
O cão é considerado “aprovado” quando tiver recebido um mínimo de 70% dos pontos possíveis. 

Máximo Excelente Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 
100 100-96 95-90 89-80 79-70 69-0 
300 300-286 285-270 269-240 239-210 209-0 

200 (APr) 200-192 191-180 179-160 159-140 139-0 

Título de Trabalho 
O título de “Campeão Internacional de Trabalho” (CIT) será concedido pela FCI por requisição do condutor através da Organização 
Nacional. 

O prêmio CACIT e o Reservado CACIT para cães são concedidos em competições que receberam a permissão da FCI e para os 
cães que foram apresentados no nível mais alto (Classe 3). Todas as Organizações Nacionais da FCI devem ser convidadas para 
o evento CACIT. No mínimo dois juízes devem ser convidados, com um juiz sendo de outra Organização Nacional. Os prêmios 
são concedidos mediante indicação dos juízes. O CACIT e Reservado CACIT só podem ser concedido a cães sob estas 
recomendações: 

� A qualificação no mínimo “muito bom” alcançada em uma exposição de estrutura. 
� No prova a qualificação mínima de “Muito Bom” foi recebida. O prêmio não é automaticamente ligado à qualificação obtida. 
� As raças de cães pertencentes a grupos 1, 2 e 3 da Nomenclatura Raças da FCI sujeitas a uma prova trabalho (utilidade e 

cães farejadores) 

O título de “Campeão Nacional de Trabalho” será regulamentado através da Organização Nacional. 

Livreto de provas 
O livreto de provas é obrigatório para todos os cães participantes. A emissão do livreto de provas é feita de acordo com as 
instruções da Organização Nacional da qual o condutor faz parte. Importante notar que apenas um livreto de provas deve ser 
emitido por cão. Esta é a responsabilidade da organização emissora. Os resultados dos julgamentos devem ser registrados no 
livreto de provas sob todas as circunstâncias pelo juiz, bem como pelo diretor de prova, que deve verificar a anotação e assinar o 
livro. 

A partir de 2012, será necessário que as seguintes anotações sejam feitas: identificação do evento, nome e raça do cão, 
identificação do cão (número da tatuagem/chip), nome, endereço e número de associação do proprietário do cão, anotação do 
total de pontos nas seções A, B e C, qualificação, nota e IAR (Impulso, Autoconfiança e Resistência à Pressão). Nome do juiz e 
sua assinatura. 

Responsabilidade 
O proprietário do cão é responsável por qualquer injúria pessoal ou danos materiais causados por seu cão. Por isso, ele deve ter 
uma cobertura de seguro adequada para tais casos. Na eventualidade de um acidente durante a prova, o condutor é responsável 
por si mesmo e seu cão. O condutor deve concordar com o as instruções do juiz e do clube organizador e, desse modo, executar 
as instruções de acordo com sua vontade, assumindo o risco. 
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Vacinas 
Comprovante de vacinas emitido por uma autoridade certificada (certificado de vacinação) deve ser apresentado ao juiz (LR) ou ao 
Diretor de Prova (PL). 

Dias de prova 
a) Sábado, Domingo e Feriados 

Dias de prova são geralmente nos finais de semana, bem como feriados oficiais. 

Testes BH/VT também podem só podem ser feitos em dias de provas oficiais. 

É possível prova de BH/VT e de IPO-1/FH-1 em conjunto com uma prova de dois dias (sexta e sábado), (sábado e domingo) em 
um ou dois clubes diferentes. Não existe tempo de espera entre o BH/VT e IPO-1/FH-1. 

Exemplo: sexta-feira e sábado BH, sábado e domingo IPO-1 ou FH-1 

b) Provas de sexta-feira 

Uma prova deverá ser realizada na sexta-feira somente em conjunto com uma prova de sábado. 

Observação: a sexta-feira só pode ser utilizada se houver mais cães a serem apresentados do que podem ser acomodados no 
sábado. 

O horário de início não deve ser antes das 12h. O número de participantes para o IPO/FH é limitado à metade. 

Para testes exclusivos de BH/VT até sete cães podem ser julgados. 

Uma prova na sexta-feira em conjunto com uma prova no sábado agendada para IPO/FH deve terminar no sábado. 

Um cão único também pode completar sua prova na sexta-feira. 

Exceção: Participantes que planejem conduzir seus cães na sexta-feira para o teste de BH/VT, podem começar na sexta-feira se 
no sábado eles forem participar do IPO-1 ou FH-1 e não houver “excesso” no número de participantes. Esteja atento às diretrizes 
do evento. 

c) Regulamentação dos feriados 

Em feriados as informações devem ser análogas. 

Exceção: Esteja atento às regras de feriados para cada país. 

O meio período que antecede um feriado no meio da semana não pode ser utilizado. 

Supervisão da prova 
Organizações nacionais da FCI têm o direito de supervisionar. A Organização Nacional (LAO) da FCI pode atribuir uma pessoa 
experiente para inspecionar um evento para garantir que o mesmo esteja sendo realizado de acordo com as normas, como 
indicado nas instruções. 

Cerimônia de Entrega de Troféus 
Cerimônias de premiação devem ser realizadas separadamente, após as diversas fases da prova: IPO 1 - 3, FH 1, FH 2, IPO-FH e 
BH/VT 

Se o mesmo número de pontos for concedido para mais de um cão no IPO nível 1-3, o resultado da seção “C” é o fator decisivo. 
Se os pontos atribuídos nesta seção forem os mesmos, então a seção “B” é o fator decisivo. Se os pontos resultarem iguais para 
todas as fases, todos os cães recebem a mesma classificação. Representações não serão consideradas e devem ser realizadas 
ao final. De modo geral, todos os participantes devem estar presentes na cerimônia de premiação. A prova termina oficialmente 
com a cerimônia de premiação e entrega dos documentos da prova. 

Normas para Figurantes 

A) Pré-requisitos para atuação como figurante na seção “C” 

1. As diretrizes do regulamento relacionadas à figuração devem ser seguidas 

2. O figurante na seção “C” é o assistente do juiz no dia da prova. 

3.  Visando sua proteção pessoal, bem por sua responsabilidade civil, o figurante, quer em treinamento ou em dia de prova ou 
competições, deve usar roupas de proteção (macacão, jaqueta, manga, quilha e, se necessário, luvas) 

4.  Os calçados do figurante devem ser à prova d’água e adequados às condições do solo, estáveis e garantir boa aderência. 

5.  Antes da seção “C”, o figurante recebe instruções do juiz. Ele deve fazer o trabalho de acordo com as instruções do juiz. 

6.  O figurante deve seguir as instruções do condutor durante desarmamento/busca do figurante de acordo com as regras da 
prova. Ele deve oferecer ao condutor a oportunidade de posicionar-se corretamente com seu cão na posição junto para o 
transporte lateral / frontal. 

7.  Provas de clube podem ser realizadas com um único figurante. Se houver mais de 7 cães, são requeridos 2 figurantes. Para as 
provas de nível nacional, tais como competições, provas de qualificação, campeonatos, etc., de modo geral, são obrigatórios 2 
figurantes. Um figurante e um condutor que morem juntos podem participar de toda e qualquer prova. (NOTA DO REVISOR: 
exceção a esta regra, é o fato de que a legislação brasileira considera relação de co-propriedade entre cônjuges, vedando-se 
ao figurante trabalhar para um cão de sua propriedade, por questão de conflito de interesses, à semelhança da restrição de um 
juiz julgar cães de sua propriedade.)  
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B) Normas que regem a conduta dos figurantes de prova 
1. Geral: 

Durante uma prova, o nível de treinamento, a qualidade do cão que está sendo apresentado (por exemplo, seus impulsos, nível de 
estresse, autoconfiança e obediência) devem ser avaliados pelo juiz. O juiz deve avaliar objetivamente o que vê e ouve durante o 
andamento da prova. 

Este aspecto, mantendo-se em particular o caráter desportivo da prova (ou seja, isto significa que oferecer as mesmas condições 
para todos os participantes) garante que o figurante ofereça ao juiz uma imagem ampla e imparcial. 

Portanto, não pode ser deixado a critério do figurante como seu trabalho na seção “C” será executado. Além disso, o figurante 
deve seguir os regulamentos de prova. 

O juiz deve verificar se os elementos individuais mais importantes dos critérios de avaliação para a seção “C” estão sendo 
cumpridos. Estes são principalmente: nível de estresse, autoconfiança, impulsos e obediência. Além disso, a qualidade da mordida 
do cão apresentado é avaliada. Para que o juiz possa avaliar corretamente a mordida, o figurante deve dar ao cão a oportunidade 
de ter uma boa mordida, e para que o nível de estresse possa ser testado, o figurante deve ser capaz de exercer a pressão 
adequada sobre o cão. O figurante deve se esforçar para trabalhar da maneira de figuração mais uniforme possível para todos os 
participantes, de modo que os requisitos da avaliação sejam atendidos. 

2. “Guardar e Latir”: 

O figurante se posiciona fora da visão do cão e do condutor, com a manga em uma posição 
levemente inclinada, parado em uma posição corporal não ameaçadora, em um esconderijo 
determinado. A manga atua como proteção corporal. No guardar e latir, o cão deve guardar o 
figurante, nenhuma motivação por parte do figurante é permitida. O bastão regulamentar é mantido ao 
lado do figurante.  

3. “Impedimento de fuga do figurante”: 

Após o exercício guardar e latir, o condutor chama o figurante para fora do esconderijo, que deve sair 
em passo normal e se colocar em um determinado ponto atribuído pelo juiz (ponto marcado). A 
posição do figurante deve assegurar que o condutor possa posicionar seu cão a uma distância de 5 
passos do ponto designado ao figurante e do lado em que está a manga de proteção do figurante. A 
direção de fuga deve ser claramente identificada para o condutor. 

Sob a orientação do juiz, o figurante escapa em um passo rápido e firme, em uma linha reta, sem 
correr de forma descontrolada ou exagerada. A manga deve permanecer firme e deve ser dada ao 
cão possibilidade para uma mordida ideal. O figurante não se deve virar para encarar o cão em 
nenhum momento, mas pode manter o cão em seu campo de visão. O figurante deve evitar recolher a manga. Uma vez que o cão 
mordeu, o figurante continua a correr em uma direção reta e, durante a corrida, recolhe a manga firmemente para junto ao corpo. 

O juiz determina qual a distância o figurante precisa correr. Sob a orientação do juiz, o figurante encerra a fuga. Quando a atuação 
do figurante corresponde a uma execução dinâmica, o juiz tem a oportunidade ideal de avaliar o desempenho. Não é permitido 
qualquer tipo de auxílio do figurante, no sentido de oferecer excessivamente a manga antes da mordida, agitação verbal, ou bater 
com o bastão no macacão antes ou durante a fuga, segurar a manga frouxamente, reduzir a velocidade da fuga, interromper a 
fuga por conta própria, etc. 

Término do exercício - ver item 8 (válido para todos os exercícios) 

4. “Defesa de ataque durante a vigilância”: 

Após a fase de guarda, o figurante realiza um ataque sobre o cão sob orientação do juiz. O bastão acolchoado é usado em gesto 
ameaçador sobre a manga sem atingir o cão. No mesmo momento, o cão morde em movimento frontal, com correspondente 
resistência, sem que a manga seja colocada em movimento. A manga de proteção deve estar próxima e em frente do corpo. Uma 
vez que o cão morde, ele deve ser posicionado ao lado e se inicia a fase de pressão em uma linha reta. Girar no início deste 
exercício não é permitido. O figurante deve conduzir todos os cães na mesma direção. É importante que o juiz se coloque em uma 
posição tal que possa observar e avaliar, durante o ataque e a fase de pressão, o comportamento de morder, de largar e a fase de 
vigilância. Deslocar-se com o cão na direção o condutor não é permitido. 

Os testes de pressão com golpes de bastão devem ser feitos no ombro e na área da cernelha. O primeiro teste com golpe de 
bastão deve ser dado após aproximadamente 4-5 passos, o segundo teste com golpe de bastão após mais 4-5 passos, durante a 
fase de pressão. Após o segundo teste com golpe de bastão, pressão adicional é demonstrada sem golpes de bastão. 

A duração da fase de pressão é determinada pelo juiz. Sob a orientação do juiz, o figurante encerra a fase de pressão. Quando a 
atuação do figurante corresponde a uma execução dinâmica, o juiz tem a oportunidade ideal de avaliar o desempenho. Não é 
permitido qualquer tipo de auxílio dado pelo figurante, no sentido de oferecer a manga antes da mordida, agitação verbal, ou bater 
com o bastão no macacão antes ou durante o movimento, segurar a manga frouxamente depois da mordida durante a fase de 
pressão, intensidade inconstante durante a fase de pressão e nos golpes de bastão, interromper por conta própria quando da falta 
de resistência do cão, etc. 

Término do exercício, ver item 8 

5. “Transporte frontal” (Níveis de prova 2 + 3): 

Sob a indicação do condutor, o figurante realiza um transporte frontal por uma distância de cerca de 30 passos em um passo 
normal. O juiz determina o percurso do transporte. O figurante não pode fazer nenhum movimento brusco durante o transporte. O 
bastão e a manga devem ser levados de um modo que não estimule o cão. O bastão, especialmente, deve ser carregado fora da 
vista. O figurante deve se mover no mesmo ritmo para todos os cães. 

6. "Ataque ao cão durante o transporte frontal (níveis de prova 2 + 3)" 
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O ataque durante o transporte frontal é realizado sob comando do juiz. O figurante realiza o ataque, fazendo giro rápido para a 
esquerda ou para a direita e correndo em direção ao cão. O bastão deve ser mantido acima da manga e agitado em movimento 
ameaçador. O cão deve ser recebido com posicionamento flexível da manga sem hesitação do figurante. Ao interceptar o cão, o 
corpo deve - se possível - girar a fim de amortecer o impacto cão e fluir com o movimento de seu corpo. Movimento adicional da 
manga deve ser evitado. Uma vez que o cão morde, o figurante posiciona o cão parado ao lado e a fase de pressão é conduzida 
em uma linha reta. O figurante deve conduzir todos os cães na mesma direção. É importante que o juiz se coloque em uma 
posição tal que possa observar e avaliar o comportamento do cão durante o ataque, a fase de pressão, o comportamento de 
morder, de largar e a fase de vigilância. Direcionar o cão para o condutor não é permitido. 

A duração da pressão é determinada pelo juiz. Sob a orientação do juiz, o figurante encerra a fase de pressão. Quando a atuação 
do figurante é dinâmica, o juiz tem oportunidade ideal de avaliar o desempenho. Não é permitido qualquer tipo de auxílio pelo 
figurante, no sentido de oferecer a manga antes da mordida, agitação verbal, ou bater com o bastão no macacão antes ou durante 
o movimento, segurar a manga frouxamente depois da mordida durante a fase de pressão, intensidade inconstante durante a fase 
de pressão e nos golpes de bastão, interromper por conta própria quando for observada falta de resistência no cão, etc. 

Término do exercício, ver item 8 

7. “Ataque ao cão à distância”: 

Sob a orientação do juiz, o figurante deixa o esconderijo designado e se move correndo para a linha central sem alterar o passo, 
com ameaça verbal e gestos de ataque sobre o cão e o condutor, ameaçando de frente com o bastão. 

O cão deve ser recepcionado sem que o figurante pare e apresentando uma manga flexível. Ao receber o cão, o corpo deve - se 
possível - girar a fim de amortecer o cão e fluir para dissipar a energia cinética. O figurante não pode de forma alguma rodar o cão. 
Uma vez que o cão morde, o figurante posiciona o cão parado ao lado e a fase de pressão é conduzida em uma linha reta. É 
imprescindível evitar ultrapassar o cão. O figurante deve conduzir todos os cães na mesma direção. É importante que o juiz se 
coloque em uma posição tal que possa observar e avaliar o cão durante o ataque, a fase de pressão, o comportamento de morder, 
de largar e a fase de vigilância. Deslocar-se com o cão na direção o condutor não é permitido. 

A duração da seção de pressão é determinada pelo juiz. Sob a orientação do juiz, o figurante encerra a pressão. Quando a 
atuação do figurante é dinâmica, o juiz tem oportunidade ideal de avaliar o desempenho. Não é permitido qualquer tipo de auxílio 
pelo figurante, no sentido de diminuir a velocidade, receber o cão parado, desviar do cão antes da mordida, segurar a manga de 
modo frouxo após a mordida, variar a intensidade da pressão, interromper por conta própria diante da falta de resistência do cão, 
etc. 

Término do exercício, ver item 8 (válido para todos os exercícios) 

8. “Término do exercício de defesa”: 

A finalização dos exercícios de defesa deve ser conduzida de modo que o juiz tenha oportunidade de observar a mordida, o larga, 
a fase de vigilância do cão (não virar de costas para o juiz, manter contato visual com o juiz). Uma vez finalizado o exercício de 
defesa, o figurante deve diminuir a resistência ao cão, diminuindo o estímulo e mantendo a manga imóvel. A manga não deve ser 
carregada em um ângulo alto, mas mantida na mesma posição do exercício anterior. O bastão deve ser mantido fora da vista, ao 
lado. Não deve ser provida ajuda do figurante durante a fase de largar. Após o cão largar, o figurante deve manter contato visual 
com o cão, sendo que nenhum estímulo ou auxílio adicional é permitido. A fim de permitir o contato visual com o cão, o figurante 
pode se virar para o cão, mas sem nenhum movimento brusco. 

9. “Inseguranças e falhas do cão”: 

Um cão que não morde durante um exercício de defesa, ou abandona a manga na fase de pressão, deve ser conduzido pelo 
figurante até que o juiz (LR) encerre o exercício. Nesses casos, o figurante não deve dar nenhum auxílio ao cão nem encerrar o 
exercício por conta própria. O figurante não deve usar o bastão em movimento com cães que não soltam para fazê-los largar. Em 
todo ou parte de qualquer exercício, o figurante deve-se apresentar ativo ou neutro, de acordo com as regras da prova. Se o cão 
colide ou morde durante a fase de vigilância, o figurante deve evitar fazer qualquer movimento de defesa. 

Direitos disciplinares 
O Superintendente da prova é responsável por garantir a ordem e a segurança em toda a área de prova. 

O juiz é autorizado a encerrar a prova se a ordem e a segurança estiverem comprometidas de qualquer maneira. Violações do 
figurante contra as regras vigentes ou contra as leis dos direitos dos animais ou contra os costumes culturais locais levarão ao 
encerramento da prova. 

A decisão do juiz é final e incontestável. Qualquer crítica sobre a decisão pode resultar em expulsão da área da prova e levar a 
ação disciplinar adicional. Em casos documentados, de decisão não baseada em fatos, mas por violação das regras por parte do 
juiz, uma queixa pode ser submetida. Esta queixa deve ser feita por escrito ao respectivo clube/organização. 

Ela só pode ser entregue através da diretoria do clube e deve ser assinado pelo reclamante, e pelo presidente do clube e por uma 
testemunha adicional. Esta queixa precisa ser feita no prazo de 8 dias após a prova. A aceitação de tal queixa não significa que a 
decisão do juiz será revogada e vídeos não são considerados prova. 

Avaliação IAR - Seção “C” (válido para todos os níveis de teste) 
A avaliação IAR deve descrever as características de temperamento do cão para fins de reprodução. A IAR não tem influência 
sobre o resultado final da prova ou uma colocação. Para conseguir uma avaliação IAR, o cão deve ter concluído pelo menos uma 
fase de proteção. 

Para as classificações “pronunciado”, “existente” e “insuficiente”, as características a seguir são descritas: Impulso, autoconfiança 
e tolerância ao estresse. 
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IAR - “pronunciado” é dada a um cão que mostra uma forte vontade de trabalhar, claro comportamento instintivo, foco e 
determinação nos exercícios, conduta autoconfiante, atenção irrestrita e habilidade excepcional de lidar com o estresse. 

IAR - “presente” é dado a um cão que é restrito em sua vontade de trabalhar, no comportamento instintivo, de autoconfiança, em 
sua atenção e tolerância ao estresse. 

IAR - “insuficiente” é dada a um cão que não tem vontade de trabalhar, sem comportamento instintivo, sem autoconfiança e 
insuficiente tolerância ao estresse. 

Regras especiais 
As Organizações Nacionais da FCI estão autorizadas a aumentar sua regulamentação geral, por exemplo, requisitos para 
inscrição, veterinários, direitos dos animais, normas médicas ou quaisquer regras estabelecidas pelo país. Os comandos podem 
ser dados na língua do país. 

Campeonato Mundial 
As especificações para a organização dos vários campeonatos mundiais da FCI são válidas. A edição e revisão das referidas 
especificações são de responsabilidade da Comissão de Cães de Trabalho. 

Avaliação de temperamento 
O teste de temperamento deve ser realizado em toda a duração da prova, incluindo a cerimônia de premiação. Se um cão se 
destaca por um problema de temperamento, então ele pode não ser aprovado por esta razão, mesmo que os resultados até esse 
ponto sejam positivos. Se um cão falha no teste de temperamento, isso deve ser registrado. O cão é desclassificado. 

1. Princípios: 

� O teste de temperamento é realizado antes de cada prova. 
� O teste deve ser realizado num local neutro. Na escolha do local, não deve haver ligação ou relação com os campos de prova 

ou de faro. 
� Todo cão deve ser avaliado de forma independente. 
� O cronograma deve ser tal que o cão não inicie a prova imediatamente após a avaliação de temperamento. 
� Os cães devem estar na guia (guia curta - sem peitoral de faro, etc.). A guia deve estar segura frouxamente. Comandos não 

devem ser dados. 

As seguintes regras devem ser observadas durante a avaliação: 

Uma avaliação superficial de temperamento não é permitida. 

Cabe ao juiz determinar a forma como a avaliação será conduzida, de modo que não haja variações. Quanto menos o juiz (LR) 
interferir durante a execução, mais suave e seguro será o andamento do teste. 

A avaliação deve ser feita em um cenário o mais próximo do normal, o cão não deve ser desafiado, caso contrário isso provocaria 
uma reação natural, estímulos artificiais devem ser evitados. O controle da identificação (tatuagem / microchip) é uma parte 
obrigatória do teste de temperamento. O teste de temperamento não ocorre só no início da prova, mas também durante todo o 
evento. Se o juiz determina uma falha de temperamento, ele deve testá-la com precisão (por exemplo, teste com tiro). Repetições 
são permitidas para comprovação. Ao juiz não é permitido tocar o cão. 

2. Conduzindo a verificação de identidade (tatuagem / microchip): 

O controle de identidade é uma parte obrigatória do teste. Isto pode ser feito tanto pela verificação do número da tatuagem quanto 
pelo uso do leitor de chip, no caso de um cão tatuado. 

Cães que não têm tatuagem devem ter chip. Os juízes devem anotar em seus registros que o controle de identidade foi realizado. 

Se o número da tatuagem não estiver facilmente reconhecível, esses números devem ser registrados. O número da tatuagem 
deve coincidir com o número do pedigree. Se surgir dificuldade (por exemplo, impossibilidade de ler um número), então uma 
observação deve ser devidamente feita. 

Se os números do chip não forem identificados pelo leitor de chip, então uma observação deve ser registrada. O cão pode 
competir se for possível determinar que foi corretamente identificado com chip naquele país (por exemplo, uma observação feita 
no certificado de saúde). 

Condutores que tiverem seus cães identificados com chip em outros países, ou que adquiriram um cão de outro país, são 
responsáveis pela disponibilização do leitor de chip apropriado. 

Cães que definitivamente não podem ser identificados, não podem participar de um evento de prova. 

3. Resultados do teste de temperamento 

Apresentação positiva = aprovado: 

- O cão é autoconfiante 

- O cão é calmo, seguro e atento 

- O cão é vivaz e atento 

- O cão é indiferente e tem boa índole 

Limite = requer atenção especial: 

- O cão é instável, mas não agressivo e permanece equilibrado durante a prova 

- Um pouco agitado, mas fica mais calmo durante a prova 

Cães que não devem participar da prova: 
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- Inseguro e assustado, afasta-se de uma pessoa 

- Nervoso, agressivo, cães que emitem vocalização de alarme e/ou mordidas de medo. 

- Agressivo, cães mordedores. 

4. Anotações: 

A um cão que claramente demonstra que deva ser removido da prova, as seguintes observações devem ser feitas: 
“Desclassificação por falha de temperamento”. 

Todos os pontos anteriores dados devem ser excluídos. 

Os pontos não são dados, mesmo se os pontos já foram anunciados. 

5. Proibição: 

Se um cão não é aprovado no teste de temperamento por “falha de temperamento”, ele é removido da prova. 

Quaisquer conclusões resultantes e decisões devem ser tratadas pelo próprio clube organizador. 

Os cães que não mostram firmeza ao tiro: 

Primeiro, é importante determinar que cães que são agressivos ao tiro, não se enquadram nesta categoria. A conduta agressiva se 
enquadra na avaliação de temperamento. 

Se um cão fica amedrontado ao tiro então ele é imediatamente eliminado da prova. Nenhum ponto deve ser atribuído. 

O que se entende por “amedrontado ao tiro”? 

Exemplos:  - Ele se levanta, demonstra medo e foge 

  - Corre da mesma maneira para seu condutor 

  - Demonstra pânico e medo e deixa ou tenta deixar a área 

  - Demonstra pânico e medo e corre descontroladamente ao redor 

Durante a avaliação, deve ser determinado se o comportamento é devido a um erro de treinamento ou se o seu levantar não está 
relacionado com o disparo. 

Em casos duvidosos, o juiz (LR) é responsável para determinar se é sensibilidade ao tiro solicitando ao condutor que coloque o 
cão na guia. A partir de uma distância de cerca de 15 passos, o juiz (LR) vai requerer o disparo de tiros, em que o cão deverá estar 
com a guia segura frouxamente. 

Prova de Cão Acompanhante com Teste de Temperamento (BH/VT) 
Todas as provas e competições estão sujeitas aos regulamentos de eventos desportivos. A forma de execução e a respectiva 
avaliação são descrita a seguir. As regras são válidas para todos os envolvidos e participantes. 

Os eventos devem ser públicos. O local e o horário de início da prova devem ser amplamente divulgados aos membros, e só pode 
ser realizado se a organização membro da FCI tiver obtido autorização para o evento. As organizações membros estão vinculadas 
a este quadro de regras. 

Diretrizes gerais 

Podem participar todos os condutores de cães que comprovem aprovação no exame escrito sobre as regras para adquirir o 
certificado FCI, ou aqueles que comprovem que têm um certificado emitido legalmente. Os que participam pela primeira vez e não 
têm comprovante do certificado do exame escrito, devem primeiro passar pelo exame no dia da prova, antes de serem autorizados 
participar dessa prova prática. 

Todos os cães de todas as raças e tamanhos estão autorizados a participar. A idade mínima exigida é de 15 meses. Para se 
realizada uma prova de BH, pelo menos, quatro cães devem participar da prova. Se a prova BH é combinada com outros níveis 
(por exemplo, IPO ou FH), então um mínimo de quatro participantes devem ser julgados. O número de condutores participantes 
em qualquer dia de prova pode variar entre 12 e 18 e isto é determinado pelo número de seções sendo avaliadas, em qual o limite 
de 36 não deve ser excedido. (provas BH, incluindo a parte escrita conta como 3 seções. Sem a parte teórica, então, são 
consideradas 2 seções). 

Teste de temperamento: 

Antes da prova BH todos os cães participantes devem passar por avaliação de temperamento, na qual é feito o controle de 
identidade, tatuagem e/ou número do chip. Cães que não tenham identificação não podem participar de uma prova. A avaliação do 
temperamento é realizada por toda a duração da prova. Cães que não passaram no teste de temperamento são excluídos de 
outras participações na prova. Se um cão que inicialmente passou na prova de comportamento apresentar uma deficiência durante 
a prova, o juiz pode excluí-lo de outros julgamentos e faz uma anotação no livreto de provas - “não aprovado no teste de 
temperamento/comportamento”. O teste de tiro não é realizado para a prova BH/VT. 

Avaliação: 

Os cães que não atingiram os 70% da pontuação total no nível A, não podem continuar na parte de condução em vias públicas do 
teste no nível B. No final da prova, os resultados não são dados em pontos, mas apenas “aprovado” ou “reprovado” será informado 
pelo juiz. Há aprovação se 70% dos pontos forem alcançados para o nível A. E o juiz afirma que um nível adequado foi alcançado 
na parte B. Cabe ao juiz, a pedido do clube anfitrião, ordenar os participantes na cerimônia de premiação. 

O título ganho não é válido para a criação, exposições de raça ou colocação para uma exposição de uma organização membro da 
FCI. Não há prazo para repetir o teste. Cada resultado de prova é registrado de forma independente no livreto de provas. 

A) Prova de cão acompanhante em campo de treino.   
Total 60 pontos 
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Máximo Excelente Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 

60 pontos 58-60 54-57 48-53 42-47 0-41 

Cada exercício individual começa e termina com a posição básica. O cão senta-se no lado esquerdo ereto, calmo, atento e 
alinhado com sua paleta direita nivelada com o joelho do condutor. Tomar a posição básica só é permitido uma vez no início de 
cada exercício. O condutor deve tomar a posição base de forma desportiva. Uma postura displicente não é permitida. A posição 
básica do final do exercício anterior deve ser usada como posição básica para o início do exercício seguinte. Não é permitida a 
ajuda corporal por parte do condutor, que levará a dedução de pontos. Carregar objetos motivacionais ou brinquedos não é 
permitido. Se um condutor é fisicamente deficiente e não pode executar parte do exercício corretamente, ele deve informar ao juiz 
antes do início da prova. Se um condutor com deficiência física não pode apresentar seu cão ao lado esquerdo, então ele pode 
fazê-lo ao lado direito. 

O juiz sinaliza o início de cada exercício. Tudo mais, tal como voltas, paradas, mudanças de passo, etc., é feito 
independentemente. É permitido pedir-lhe instruções. 

Agradar o cão é permitido após a conclusão de cada exercício. Depois disso o condutor pode assumir uma nova posição básica, 
após conclusão de cada exercício. Deve haver uma pausa definida entre o agrado e um novo início (aproximadamente 3 
segundos). O cão deve estar na posição básica. 

A posição básica inicial é também a posição básica ao final do exercício. 

No grupo, o condutor e seu cão têm de circular em torno de uma pessoa pela esquerda e de uma pessoa pela direita. 

Croqui: condução com guia/sem guia: 

 
1. Condução com guia (15 pontos) 

Comando “Junto” (“Fuß gehen”) 

A partir da posição básica, o cão, usando uma coleira ou peitoral, deve seguir o condutor alegremente sob seu comando. A coleira 
não deve ser usada com elo vivo.  

Quando o segundo condutor, depois de conduzir o seu cão para o local do exercício “deitado sob distração”, estiver na posição 
básica, o primeiro condutor também deve estar na posição básica e, a partir deste momento, o exame começa para os dois cães. 

No início do exercício, o condutor vai em linha reta por 50 passos com seu cão sem parar, faz uma meia-volta e após 10 a 15 
passos apresenta passo rápido e lento (10 a 15 passos cada) sempre com o comando de voz “Junto”. A transição de passo rápido 
para passo lento deve ser realizada sem qualquer passo de transição. Em passo normal, pelo menos dois ângulos para a direita, 
um para a esquerda e duas meias-voltas devem ser executados de acordo com o croqui, bem como parada após a segunda volta. 

O cão deve permanecer do lado esquerdo do condutor, com seu ombro à altura do joelho do condutor. A volta deve ser executada 
pelo condutor como uma volta para a esquerda. 

A parada deve ser apresentada pelo menos uma vez em passo normal de acordo com o croqui, após a segunda volta. 

O condutor pode utilizar o comando “Junto” ao começar um exercício e ao mudar o passo. Quando o condutor parar, o cão deve 
se sentar rapidamente sem nenhuma ajuda do condutor. O condutor não deve alterar a posição básica nem se aproximar do cão 
se o cão estiver posicionado longe do condutor. A guia deve ser segura com a mão esquerda durante a condução e deve estar 
frouxa. Ao fim do exercício e mediante instrução do juiz, o condutor deve passar por um grupo de no mínimo 4 pessoas. 

Atrasar, saltitar, desviar para os lados, demorar em sentar próximo ao condutor são considerados faltas. 

Grupo: 

Acompanhar através de um grupo de pessoas em movimento deve ser mostrado tanto com guia quanto sem guia. O condutor 
deve contornar ao redor do grupo pelo menos uma vez para a esquerda e uma para a direita (por exemplo, traçar um 8). Ao 
adentrar o grupo, o condutor deve parar pelo menos uma vez próximo a uma pessoa. Cabe ao juiz solicitar uma repetição. À 
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instrução do juiz, o condutor e seu cão deixam o grupo e assumem a posição básica. Só é permitido agradar o cão após deixar o 
grupo, na posição básica final. 

Meia-volta (180 graus): 

A meia-volta deve ser demonstrada pelo condutor em uma volta de 180 graus no lugar para a esquerda. Existem duas variações 
possíveis: 

- O cão vira por trás do condutor para a direita 

- O cão mostra uma meia-volta para a esquerda, girando 180 graus no lugar. 

Durante uma prova apenas uma das duas variações é permitida. 

2. Sem guia (15 pontos): 

Comando verbal “Junto” (“Fuß gehen”) 

Sob a orientação do juiz é retirada a guia do cão. O condutor coloca a guia atravessada sobre seu ombro ou em seu bolso (em 
ambos os casos longe do lado do cão) e imediatamente volta para o grupo de pessoas em movimento a fim de parar pelo menos 
uma vez no grupo. Depois de deixar o grupo, o condutor assume a posição básica mais uma vez e inicia a condução sem guia. 

3. Sentar durante a marcha (10 pontos): 

Comando verbal “Senta” (“Absitzen”) 

A partir da posição básica do condutor segue com seu cão sem guia em uma direção reta. Após 10 a 15 passos o condutor 
assume a posição básica, dá o comando “senta” ao cão, caminha outros 15 passos e se vira de frente para o cão. Sob orientação 
do juiz, o condutor volta para seu cão e se coloca ao lado direito do cão. Se o cão fizer qualquer outra coisa além de sentar, por 
exemplo, deitar ou permanecer em pé, então 5 pontos são deduzidos. 

4. Deitar durante a marcha com aproximação (10 pontos): 

Comando verbal “Deita”, “Aqui ou nome do cão”, “Junto” (“Ablegen”, “Herankommen”, “Fuβ”) 

A partir da posição básica o condutor segue em direção reta após comando “junto”. Após 10 a 15 passos do condutor comanda 
“deita”, continua por mais 30 passos e vira-se de frente para o cão. Sob a orientação do juiz, o condutor chama o cão para si. O 
cão deve retornar alegre e rapidamente e se sentar bem em frente ao condutor. No comando “junto” o cão deve terminar sentado 
ao lado do condutor. 

Se o cão fica em pé ou senta, mas por outro lado retorna perfeitamente ao condutor, então 5 pontos serão deduzidos. 

5. Deitado sob distração (10 pontos): 

Comando verbal “Junto”, “Deita”, “Senta” (“Fuß gehen”, “Ablegen”, “Aufsitzen”) 

Antes do início da seção “B” do outro cão e por instruções do juiz, em um designado local, o condutor retira a guia de seu cão e dá 
o comando “deita” em uma posição deitada alinhada e sem deixar a guia ou outro objeto próximo ao cão. O condutor deixa o cão 
sem olhar para trás e após pelo menos 30 passos permanece à vista do cão virado de costas para ele. O cão deve permanecer 
deitado quieto sem nenhuma interferência do condutor enquanto o outro cão realiza os exercícios de 1 a 4. Sob orientação do juiz, 
o condutor retorna a seu cão e se coloca a sua direita. Após 3 segundos e à instrução do juiz, o cão assume a posição sentada 
rapidamente e imediatamente após o comando. 

Comportamento agitado do condutor ou auxílio disfarçado, sentar inquieto do cão ou levantar prematuro à aproximação do 
condutor serão avaliados de acordo. 

Se o cão sair mais de 3 metros da área designada antes do outro cão completar o exercício 2, então o exercício receberá zero 
pontos. Se o cão deixa a área designada depois do fim do exercício 2, é dada pontuação parcial para esse exercício. Se o cão vai 
até o condutor, quando ele vai até o cão, há uma dedução de até 3 pontos. 

B) Teste em Vias Públicas: 
Disposições gerais: 

Os exercícios listados abaixo são realizados em uma área pública adequada fora do campo de treino. O juiz e o diretor de prova 
determinam onde e como os exercícios em via pública serão conduzidos (ruas, calçadas ou praças). O tráfego público não pode 
ser interrompido. 

A execução desta parte do teste exige uma quantidade significativa de tempo para ser completa. Os requisitos de desempenho 
não podem ser reduzidos por uma avaliação superficial de um número grande de cães. 

Pontos não são concedidos para exercícios individuais da parte B. Para ser aprovado nesta seção, o comportamento do cão se 
movendo por área públicas é importante. 

Os exercícios apontados a seguir são exemplos e podem ser modificados pelo juiz dependendo das condições locais. O juiz está 
autorizado a repetir ou modificar exercícios em casos questionáveis ao avaliar um cão. 

Execução do teste: 

1. Encontro com um grupo de pessoas 

Por instrução do juiz o condutor e seu cão com guia andam por um determinado trecho de calçada. O juiz segue a uma distância 
apropriada 

O cão segue o condutor voluntariamente ao seu lado esquerdo com a guia frouxa com seu ombro à altura do joelho do condutor. 

O cão deve ficar indiferente aos pedestres e ao trânsito. 

Um pedestre (previamente designado) interrompe o condutor. O cão deve-se manter neutro e não influenciado. 

Condutor e cão continuam através de um grupo de no mínimo 6 pessoas, em que uma pessoa se dirige ao condutor e aperta sua 
mão. O cão, que recebe um comando “senta” ou “deita” do condutor, deve permanecer calmamente no local da conversa. 
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2. Encontro com ciclista 

O cão com guia segue com seu condutor ao longo de um trajeto e é ultrapassado por um ciclista por trás, que toca uma campainha 
de alerta. Depois de uma boa distância, o ciclista faz a volta e se aproxima do condutor e do cão. Outra vez a campainha é tocada. 
A passagem é feita de modo que o cão fique entre o condutor e o ciclista. 

O cão na guia deve permanecer neutro em relação ao ciclista. 

3. Encontro com carros 

O condutor passa por vários carros com seu cão na guia. O motor de um dos carros é ligado. Em outro a porta é fechada. 
Enquanto o cão e o condutor seguem, um carro para ao lado deles. A janela é aberta e ao condutor será pedida uma informação. 
O cão deve sentar ou deitar ao comando do condutor. O cão deve permanecer calmo e neutro ao carro e outros barulhos do 
trânsito. 

4. Encontro com corredores ou patinadores 

O condutor caminha com seu cão com guia por um trajeto calmo. Pelo menos dois corredores passam por ele sem diminuir o ritmo 
de sua corrida. Quando os corredores estiverem a certa distância, outro corredor corre em direção ao cão / condutor e os passa 
sem reduzir sua velocidade. O cão não precisa estar na posição correta de acompanhamento (junto), mas não pode interferir na 
passagem do corredor. É permitido que o condutor coloque o cão na posição sentada ou deitada. Ao invés de corredores, podem 
ser utilizados um ou dois patinadores para passar o cão e o condutor e depois se aproximar deles pela frente. 

5. Encontro com outros cães 

Passando ou encontrando outro cão e seu condutor, o cão deve permanecer neutro. O condutor pode repetir o comando “junto” ou 
colocar o cão na posição sentado ou deitado. 

6. Comportamento do cão amarrado quando deixado sozinho 

Sob a orientação do juiz o condutor caminha com seu cão com guia ao longo de uma via com pouco trânsito. Depois de uma curta 
distância o condutor para e sob orientação do juiz amarra a guia do cão em uma cerca, parede ou algo similar. 

O condutor sai de vista entrando em uma casa ou loja. 

O cão pode ficar de pé, sentado ou deitado. 

Durante a ausência do condutor, um pedestre passa com o seu cão com guia a uma distância lateral de aproximadamente 5 
passos. 

O cão deixado sozinho tem de permanecer calmo durante a ausência de seu condutor. Ao passar o cão (nenhum cão agressivo 
deve ser usado), ele deve deixá-lo passar sem mostrar agressividade (puxando fortemente a guia, latido constante). Sob a 
orientação do juiz, o cão é recolhido. 

Observações: 

Fica a critério do juiz escolher se quer que os exercícios individuais sejam feitos todos no mesmo local para cada cão ou se quer 
ver vários cães executando exercícios individualmente e então mudar para outro local. 

Prova de Cão de Utilidade A 1 a 3 (APr 1-3) 
Máximo 200 pontos 

A APr 1-3 Prova de Cão de Utilidade consiste somente das fases “B” e “C” da IPO 1-3. O faro não deve ser apresentado neste 
exame. 

Não é concedido título válido para criação, exposição de raça ou colocação para exposição de uma organização membro 
da FCI. 

Máximo Excelente Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 

200 pontos 191-200 180-190 160-179 140-159 0-139 

Faro 1 - 3 (FPr 1 - 3) 
As provas de faro níveis 1-3 consistem apenas da seção “A” da prova IPO níveis 1-3. Elas podem ser realizadas como um 
complemento do número de participantes, se pelo menos 4 participantes forem se apresentar nas seções BH-VT/IPO ou de faro. O 
condutor é livre para escolher em que nível ele apresentará seu cão. 

Não é concedido título válido para criação, exposição de raça ou colocação para exposição de uma organização membro 
da FCI. 

Máximo Excelente Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 
100 pontos 96-100 90-95 80-89 70-79 0-69 

Obediência 1 - 3 (UPr 1 - 3) 
As provas de obediência níveis 1-3 consistem apenas da seção “B” da prova IPO níveis 1-3. Elas podem ser realizadas como um 
complemento do número de participantes, se pelo menos 4 participantes forem se apresentar nas seções BH-VT/IPO ou faro. O 
condutor é livre para escolher em que nível ele apresentará seu cão. 

Não é concedido título válido para criação, exposição de raça ou colocação para exposição de uma organização membro 
da FCI. 

Máximo Excelente Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 
100 pontos 96-100 90-95 80-89 70-79 0-69 

Não é obrigatório que a prova de obediência seja executada necessariamente na sequência 1-3. 
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Proteção 1-3 (SPr 1 - 3) 
As provas de defesa níveis 1-3 consistem apenas da seção “C” da prova IPO níveis 1-3. Elas podem ser realizadas como um 
complemento do número de participantes, se pelo menos 4 participantes forem se apresentar nas seções BH-VT/IPO ou faro. O 
condutor é livre para escolher em que nível ele apresentará seu cão. 

Não é concedido título válido para criação, exposição de raça ou colocação para exposição de uma organização membro 
da FCI. 

Observação: provas somente na seção “C” não são permitidas 
Máximo Excelente Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 

100 pontos 96-100 90-95 80-89 70-79 0-69 

Não é obrigatório executar os exames de proteção na sequência de 1-3. 

IPO ZTP (Teste de Aptidão da Raça) 
A prova IPO ZTP é organizada da seguinte forma: 

Seção A 100 pontos 
Seção B 100 pontos 
Seção C 100 pontos 
Total: 300 pontos 

Regulamento de participação: 

No dia do evento da prova, o cão deve ter atingido a idade prescrita. Não há exceções a serem feitas. É condição de partida 
passar em um teste BH/VT de acordo com as regras nacionais do país. 

IPO ZTP Seção “A” - Faro: 
Marcada pelo condutor, mínimo de 300 passos, 3 retas, 2 ângulos (aproximadamente 90 graus), 2 objetos pertencentes ao 
condutor, marcada há pelo menos 20 minutos, tempo de execução 15 minutos. 

Manter o rastro 79 pontos 
Objeto 21 pontos (11 + 10) 
Total 100 pontos 

Se o cão não encontrar nenhum objeto, a avaliação poderá ser somente suficiente. 

Regras gerais: 

O juiz ou a pessoa responsável pelo traçado determina o padrão da pista de acordo com as condições do campo. As pistas devem 
ser estabelecidas em padrões variados. Não é permitido ter para cada pista, por exemplo, os ângulos individuais e os objetos 
colocados à mesma distância um do outro. O início deve ser claramente marcado por uma estaca, que deve ser colocada no solo 
à esquerda do início da pista. 

A ordem dos participantes será sorteada na presença do juiz. 

O condutor (= marcador de pista) tem de mostrar ao juiz ou à pessoa responsável pela pista os objetos antes da marcação da 
pista. Somente objetos bem odorizados do marcador de pista (mínimo 30 minutos) devem ser usados. O condutor (= marcador de 
pista) permanece por um breve tempo no início da pista e então prossegue em passo normal pela direção prescrita. Os ângulos 
também são feitos em um passo normal (ver croqui). O primeiro objeto deve ser colocado depois de no mínimo 100 passos não a 
menos de 20 passos antes ou 20 passos depois de um ângulo na primeira ou na segunda reta, o último objeto ao fim. Os objetos 
são colocados em movimento. Depois que o último objeto é colocado, o marcador deve dar vários passos extras em direção reta. 
Em uma dada pista, objetos diferentes devem ser usados (material: por exemplo, couro, tecidos, madeira). Os objetos devem ter 
aproximadamente 10 cm de comprimento, 2-3 cm de largura e 0,5-1 cm de espessura e não podem se destacar em cor do terreno. 
Durante o traçado da pista o cão está fora do campo de visão. 

O juiz e quaisquer pessoas que estejam acompanhando não são permitidos na área em que o cão e o condutor têm o direito de 
rastrear. 

a)  Um comando para: “Procura” (“Suchen”). O comando “Procura” só é permitido no início da pista e depois o primeiro objeto. 

b)  Execução: O condutor prepara o seu cão para a pista. O cão pode rastrear livre ou com guia de 10 metros. A guia pode ser 
colocada sobre o dorso, nas laterais ou entre os membros dianteiros e/ou traseiros. A guia pode ser presa ao elo morto do 
colar ou no peitoral (são também permitidos peitorais tipo Böttger, sem faixas adicionais) 

Quando chamado, o condutor deve se apresentar ao juiz na posição básica e avisar se o cão pega ou indica o objeto. Antes da 
pista, no início e durante a pista deve ser evitada qualquer forma de força. Após autorização do juiz, o cão é levado lenta e 
calmamente ao início da pista. O cão deve trabalhar o início da pista intensamente, calmamente e com o nariz bem rente ao solo. 
O cão, então, deve rastrear com o nariz bem rente ao solo, em um passo firme seguindo atentamente a pista. O condutor segue 
seu cão à distância ao fim da guia de 10 metros. Uma certa folga é permitida desde que a guia permaneça na mão do condutor. 

O cão deve realizar os ângulos e continuar a pista no mesmo passo firme. 

Assim que o cão encontra um objeto, ele deve pegá-lo ou indicá-lo sem nenhuma influência do condutor. Ele pode parar, sentar ou 
retornar ao condutor quando pegar o objeto. Mover-se para frente ou deitar sobre o objeto são consideradas faltas. 

A indicação pode ser feita deitando, sentando ou parado (alternar é permitido). Assim que o cão indicar ou pegar o objeto, o 
condutor solta a guia e vai até o cão. Segurando o objeto para cima, o condutor mostra que o cão achou o objeto. Então o 
condutor pega a guia e continua o trabalho de faro com seu cão. O condutor deve mostrar os objetos ao juiz após a conclusão da 
pista. 
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c)  Avaliação: A velocidade da pista não é um fator de pontuação, se o faro é intenso, constante e efetivo e o cão demonstra uma 
atitude positiva ao rastrear. A verificação pelo cão para se certificar do trajeto não é falta. Vaguear, nariz alto, urinar ou defecar, 
circular nos ângulos, encorajamento contínuo, ajuda verbal ou com a guia para manter a pista ou nos objetos, falha ao indicar 
ou pegar os objetos, e falsa indicação recebem dedução apropriada de pontos. Se o cão deixar o trajeto por uma distância 
maior do que o comprimento da guia, a seção será encerrada. Se o cão deixar o trajeto e for contido pelo condutor, ele 
receberá instruções do juiz para continuar seguindo o cão. Se as instruções do juiz não forem seguidas, o faro será encerrado 
pelo juiz. 

Se depois de 15 minutos do início, o fim da pista não tiver sido alcançado, a seção será encerrada pelo juiz. O desempenho até 
esse ponto será avaliado. 

Se um cão demonstra as duas possibilidades de pegar ou indicar o objeto, isto é considerado falta. Os objetos serão avaliados 
apenas por sua indicação inicial. 

Falsa indicação é avaliada em conjunto com o desempenho na respectiva reta. 

Objetos que não forem indicados ou pegos não recebem nenhum ponto. 

A distribuição dos pontos para cada reta tem de refletir o comprimento e o grau de dificuldade da reta. A avaliação de cada reta é 
feita por pontos e apreciação. 

Se o cão não rastreia (ficando parado no mesmo lugar) a seção pode ser encerrada mesmo que o cão ainda esteja no trajeto. 

IPO ZTP Seção “B” - Obediência: 
Exercício 1 Condução sem guia 25 pontos 
Exercício 2 Sentar durante a marcha 15 pontos 
Exercício 3 Deitar durante a marcha com aproximação 20 pontos 
Exercício 4 Buscar halter em terreno plano 20 pontos 
Exercício 5 Buscar halter com obstáculo 10 pontos 
Exercício 6 Deitar sob distração 10 pontos 
Total  100 pontos 

Regras gerais: 

O juiz autoriza o inicio do exercício. Todos os outros exercícios, tais como voltas, parada, mudança de ritmo, etc., são feitos sem 
instruções. 

Comandos devem ser dados em tom normal, curto e consistente com um comando de uma palavra. Eles podem ser dados em 
qualquer língua, mas devem ser os mesmos para o respectivo exercício. Se um cão não executa um comando após o terceiro 
comando ou não executa o comando de forma alguma, esse exercício não é avaliado. 

Ao chamar o cão na aproximação, o nome do cão também pode ser usado. O nome do cão com o respectivo comando é 
considerado um duplo comando. 

O cão deve sentar rente e alinhado à esquerda do condutor na posição básica de modo que o ombro do cão fique à altura do 
joelho. Cada exercício inicia e termina na posição básica. Assumir a posição básica só é permitido uma vez no início do exercício. 
Agrados só podem ser dados uma vez ao fim de cada exercício. Depois disso o condutor pode assumir uma nova posição básica. 
No entanto, deve haver um intervalo mínimo de 3 segundos entre o agrado dado e o início de um novo exercício. 

Um novo desenvolvimento se inicia a cada posição básica. O condutor deve dar de 10 a 15 passos antes do respectivo comando 
para um exercício em particular. Entre as várias partes de um exercício, como sentar à frente e finalizar, bem como quando 
retornar ao cão quando na posição sentada, parada ou deitada, uma pausa de pelo menos 3 segundos deve ser feita antes de um 
novo comando. Ao retornar ao cão, o condutor pode se aproximar pela frente ou por trás. 

A condução sem guia deve ser demonstrada entre os exercícios individuais. 

Também ao pegar o halter, o cão deve estar na posição junto. Não é permitido brincar com o cão ou estimulá-lo enquanto estiver 
buscando o halter. 

A meia-volta deve ser executada à esquerda pelo condutor. O cão pode virar tanto atrás do condutor ou virar-se de frente para 
trás, mas deve fazer do mesmo modo por toda a duração da prova. 

Após sentar à frente o cão pode ir atrás do condutor ou se aproximar pela frente ao terminar. 

O obstáculo fixo é de 80 cm de altura e 150 cm de largura. Todos os cães da prova devem saltar os mesmos obstáculos. 

Para os exercícios de busca são permitidos halteres de 650 g. Os mesmos halteres, fornecidos pela organização, devem ser 
utilizados por todos os participantes. Antes da busca, o halter não pode ser colocado na boca do cão. 

Se o condutor esquecer um exercício, o juiz alerta o condutor para a falta do exercício. Nenhum ponto é deduzido por isso. 

Um comando verbal é dado para tomar a posição básica. 

1. Condução sem guia: 25 pontos 

a)  Comando verbal “Junto” (“Fuss gehen”) 

b)  Execução: o condutor se aproxima do juiz com seu cão com guia, assume a posição básica e se apresenta. Da posição básica 
o cão deve seguir de modo atento e alegre à esquerda do condutor (HF) com seu ombro à altura do joelho do condutor. No 
início do exercício o condutor caminha 50 passos em linha reta sem parar, faz uma meia-volta e após 10 a 15 passos o 
condutor deve demonstrar um ritmo de corrida e então um passo lento (de novo um mínimo de 10 passos). A transição para o 
passo lento não deve ser feita em etapas. Os dois diferentes passos devem ser claramente diferentes em velocidade. 

Enquanto o condutor segue com o cão pela primeira reta, dois tiros (calibre de 6 mm) são disparados com intervalo de 5 segundos 
entre si. Os tiros são disparados a uma distância de pelo menos 15 passos do cão. O cão deve ficar indiferente aos disparos. 
Durante o passo normal, pelo menos dois ângulos à direita, um à esquerda e duas meias-voltas devem ser apresentadas bem 
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como uma parada após a segunda meia-volta. A meia-volta deve ser mostrada à esquerda (girando 180 graus no lugar). Duas 
variações são permitidas: 

- O cão retorna ao condutor por trás em uma volta pela direita 

- O cão faz uma meia-volta à esquerda girando 180 graus no lugar. 

Apenas uma variação é permitida durante toda a prova. 

A parada deve ser apresentada uma vez em passo normal, de acordo com o esquema, depois da segunda meia-volta. 

Sob orientação do juiz, o condutor se move através de um grupo de pelo menos 4 pessoas. O condutor tem de parar pelo menos 
uma vez no grupo. O condutor deixa o grupo e assume a posição básica. 

c)  Avaliação: Adiantar-se, desviar para os lados, atrasar, comandos adicionais, ajuda física, desatenção, e/ou um cão 
demonstrando pressão são avaliados de acordo. 

2. Sentar durante a marcha:  15 pontos 

a)  Comando verbal “Junto” (“Fuss gehen”) e “Senta” (“Absitzen”) 

b)  Execução: A partir de uma posição básica alinhada, o condutor segue com seu cão sem guia em uma direção reta. Após 10-15 
passos o cão senta imediatamente após o comando e na direção do movimento sem que o condutor quebre o ritmo, mude o 
passo ou olhe para trás. Depois de mais 15 passos, o condutor para e vira imediatamente de frente para o cão. 

c)  Avaliação: Falha de desenvolvimento, demora para sentar, agitação e sentar desatento são avaliados de acordo. Se o cão 
deita ou fica em pé ao invés de sentar, 10 pontos são deduzidos. 

3. Deitar durante a marcha com aproximação: 20 pontos 

a)  Um comando verbal para “Junto”, “Deita” e “Aqui ou o nome do cão”  

b)  Execução: A partir da posição básica, o condutor se move em direção reta com seu cão sem guia. Após 10-15 passos o cão 
“deita” imediatamente após o comando e na direção do movimento sem que o condutor quebre o ritmo, mude o passo ou olhe 
para trás. O condutor deve andar por pelo menos mais 30 passos em frente, para e se vira imediatamente de frente para o cão. 
À instrução do juiz, o condutor comanda seu cão a retornar para si com o comando “aqui” ou usando o nome do cão. O cão 
deve retornar alegre, rápida e diretamente e sentar rente e alinhado à frente do condutor. Ao comando “Junto” o cão deve 
sentar rapidamente e alinhado à esquerda do condutor com seu ombro à altura do joelho. 

c)  Avaliação: Falha no desenvolvimento, demora ao deitar, deitar agitado, retorno demorado ou diminuindo o ritmo ao se 
aproximar, posição atravessada do condutor (HF), erro ao sentar à frente ou ao encerrar são avaliados de acordo. Se o cão 
senta ou fica em pé ao comando (HZ) para deitar, 13 pontos são deduzidos. 

4. Buscar halter em terreno plano: 20 pontos 

a)  Um comando verbal para “Busca”, “Larga” e “Junto” 

b)  Execução: A partir de uma posição básica alinhada, o condutor joga o halter (650 gramas de peso) a aproximadamente 10 m 
de distância. O comando “Busca” deve ser dado pela primeira vez após o halter parar totalmente. O cão sentado quieto e sem 
guia ao lado do condutor deve correr até o halter de modo rápido e direto, pegá-lo imediatamente e trazê-lo de volta de modo 
rápido e direto sentando à frente do condutor. O cão deve sentar rente e alinhado ao condutor e segurar o halter em sua boca 
calmamente até que seja dado após 3 segundo o comando para soltar o halter. 

O halter é retomado com os braços estendidos e colocado à direita do condutor. Ao comando “junto” o cão tem de rapidamente e 
de modo direto voltar para o lado esquerdo de seu condutor com o ombro à altura do joelho. O condutor não deve sair de sua 
posição durante o curso de todo o exercício. 

c)  Avaliação: Falha na posição básica, saída demorada, falha ao pegar, retorno lento, derrubar o halter, brincar ou mordiscar o 
halter, posição atravessada do condutor, falha ao sentar à frente e na posição básica são avaliados de acordo. 

Jogar o halter muito peto e ajuda do condutor (HF) sem mudança de posição leva à dedução de pontos. Se o condutor (HF) deixa 
sua posição antes do fim do exercício, o exercício será avaliado como “insuficiente”. Se o cão não busca, o exercício é avaliado 
com “0” pontos. 

5. Saltar sobre obstáculo (80cm): 10 pontos 

a)  Um comando verbal para cada “Pula”, “Aqui”, “Junto” 

b)  Execução: O condutor assume a posição básica com seu cão a aproximadamente 5 metros à frente do obstáculo. O condutor 
segue para o outro lado do obstáculo e fica a aproximadamente 5 metros de distância. Ao comando “pula” o cão deve saltar o 
obstáculo e ao comando “aqui” sentar rente e alinhado à frente do condutor. Ao comando “junto”, o cão deve ir rápida e 
diretamente para a esquerda do condutor com seu ombro à altura do joelho. Ao fim do exercício o cão deve ser colocado na 
guia. 

c)  Avaliação: falha na posição básica, demora para saltar, falha ao sentar à frente ou na posição básica, ajuda do condutor são 
avaliados de acordo. Se o cão toca o obstáculo, até 2 pontos são deduzidos e se pisar no obstáculo, até 4 pontos são 
deduzidos. Se o cão não salta, o exercício é avaliado com zero pontos. 

6. Deitar sob distração: 10 pontos 

a)  Um comando verbal para cada “Deita” (“Ablegen”), “Senta” (“Aufsetzen”) 

 

b)  Execução: Antes do início da apresentação da obediência de outro cão na fase B, o condutor segue com seu cão a um local 
indicado pelo juiz. Então o condutor comanda “deita” sem deixar a guia ou outro objeto junto ao cão. O condutor então sai sem 
olhar para trás por pelo menos 20 passos dentro da área de prova e fica à vista do cão de costas. O cão deve, sem influência 
do condutor, permanecer calmamente no local, enquanto outro cão realiza os exercícios de 1 a 5. Sob orientação do juiz o 
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condutor retorna para seu cão e posiciona-se à sua direita. Por instrução do juiz, comanda “senta”, o cão deve sentar 
rapidamente e alinhado na posição básica. 

O cão é colocado na guia. 

c)  Avaliação: Comportamento agitado do condutor bem como outros auxílios disfarçados, agitação ao deitar por parte do cão ou 
sentar/levantar prematuramente é avaliado de acordo. Se o cão senta ou levanta, mas permanece no lugar, são dados pontos 
parciais. Se o cão deixa o local designado por mais de 3 metros, o exercício recebe zero pontos. 

IPO ZTP Seção “C” - Proteção: 
Exercício 1 Guardar e latir 15 pontos 
Exercício 2 Ataque surpresa 10 + 30 pontos 
Exercício 3 Ataque ao cão durante o transporte 40 pontos 
Exercício 4 Transporte até o juiz 5 pontos 
Total  100 pontos 

1. Guardar e Latir: 15 pontos 

a)  Um comando verbal para “Revista” (Revieren) 

b)  Execução: O figurante está localizado a uma distância aproximada de 20 passos do condutor e seu cão e não visível para o 
cão em um esconderijo. Sob a orientação do juiz, o condutor solta a guia de seu cão, direciona o cão ao esconderijo com o 
comando “revista” e/ou com comando visual, elevando o braço. O cão deve guardar o figurante ativamente, atentamente e 
latindo constantemente. O cão não deve pular sobre o figurante nem o morder. Ao comando do juiz, o condutor vai 
imediatamente até o cão e o segura pelo colar. Após o figurante sair, o cão é colocado na guia e assume a posição básica no 
esconderijo. 

c)  Avaliação: Limitações em guardar, latir e morder com força são avaliadas de acordo. Incomodar o figurante (por exemplo, 
empurrá-lo, pular, etc.) resulta em até 3 pontos de dedução; se morder com força, até 12 pontos podem ser descontados. Se o 
cão não permanece diante do figurante, pontos parciais resultam em insuficiente. Se o cão não confronta o figurante, a seção 
“C” deve ser encerrada. 

2. Condução e ataque surpresa ao cão: 10 pontos - atacar 30 pontos 

a)  Um comando verbal para cada: “Pega”, “Larga”, “Junto” 

b)  Execução: Por instrução do juiz, o condutor assume a posição básica marcada a 30 passos do esconderijo e remove a guia de 
seu cão. A guia deve ficar ao redor do ombro ou escondida. 

Após autorização do juiz, o condutor prossegue com seu cão na direção do esconderijo. O cão deve estar junto, bem rente. Por 
instrução do juiz, o figurante ataca o condutor e o cão com ameaças vocais quando o condutor e o cão estiverem a 10 passos do 
esconderijo. O cão deve imediatamente se defender do ataque com confiança e energia, desenvolvendo uma mordida firme e 
completa. Quando o cão morde, ele recebe 2 golpes de bastão do figurante. Os golpes devem ser dados na área da cernelha. Ele 
deve morder o figurante somente na manga de proteção. 

O condutor não deve sair do lugar em que ele parou. O condutor pode encorajar o cão enquanto ele se defende do ataque. 

Por instrução do juiz, o figurante interrompe o ataque e permanece quieto. O cão deve, independentemente ou sob um comando 
“larga”, soltar e guardar o figurante. 

Se o cão não soltar após o primeiro comando, o condutor então recebe até duas chances adicionais sob instrução do juiz para 
comandar “larga”. Se o cão não solta após estes comandos (um regular e dois adicionais), resultará em desclassificação. Durante 
a fase de “guarda” o condutor deve permanecer calmamente parado e não influenciar o cão. 

Sob instrução do juiz, o condutor segue em passo normal diretamente até seu cão e o coloca na posição básica através do 
comando “senta”. 

c)  Avaliação: importantes critérios são avaliados: defesa energética com mordida forte, completa e estável; após largar, guarda do 
figurante atenta e bem próxima. 

Se o cão abandona o figurante durante a fase de guarda ou o condutor dá um comando para que o cão permaneça junto ao 
figurante o exercício é insuficiente. 

Se o cão deixa o condutor durante a condução, esta deve ser repetida e será avaliado com zero pontos pelo juiz. Se o cão se retira 
durante a segunda tentativa, isto resulta em desclassificação e o trabalho de proteção é encerrado. 

3. Ataque ao cão à distância: 40 pontos 

a) Um comando verbal para cada: “Pega”, “Larga”, “Junto” 

b)  Execução: O cão é contido pelo colar, mas não pode, no entanto, ser estimulado pelo condutor. Sob instruções do juiz, o 
figurante vai em um passo normal para longe do condutor. Após aproximadamente 40 passos, se vira em direção ao condutor 
e seu cão e através de gritos e gestos claramente ameaçadores realiza um ataque frontal. Por instrução do juiz, o condutor 
solta o cão a uma distância aproximada de 30 passos com o comando “pega”. Sem hesitar o cão deve bloquear o ataque por 
meio de uma mordida forte e energética. Ele deve morder somente a manga de proteção. O condutor não pode sair do lugar 
em que ele parou. Sob instrução do juiz, o figurante interrompe seu movimento. Após o figurante parar, o cão deve soltar 
imediatamente. O condutor pode dar um comando de “larga” dentro de um tempo satisfatório. 

Se o cão não solta ao primeiro comando o condutor receberá instruções do juiz para até dois comandos adicionais para soltar. Se 
o cão não solta após estes comandos (um permitido e dois adicionais), resultará em desclassificação. Durante o comando de 
“larga” o condutor fica parado. Após largar o cão deve ficar próximo ao figurante e guardá-lo atentamente. Sob instrução do juiz, o 
condutor deve prosseguir imediatamente em um passo normal pelo caminho mais curto até seu cão e comandá-lo a ficar junto na 
posição básica. O condutor coloca a guia nele. 
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c)  Avaliação: critérios importantes são avaliados: Defesa energética com mordida forte, completa e estável até o “larga”, após o 
“larga”, guarda atenta e próxima ao figurante. 

Se o cão abandona o figurante durante a fase de guarda ou se o condutor comanda para que o cão permaneça junto ao figurante, 
o exercício é avaliado como insuficiente. 

4. Transporte para o juiz: 5 pontos 

a)  Um comando verbal para cada: “Junto” 

b)  Execução: Um transporte lateral do figurante até o juiz é realizado por cerca de 10 passos. Um comando para “junto” é 
permitido. O cão deve ficar ao lado esquerdo do condutor de modo que o cão fique entre o figurante e o condutor. O cão deve 
guardar o figurante fixamente durante o transporte. Ele não deve perturbar o figurante, pular sobre ele ou mordê-lo. O grupo 
para diante do juiz e se retira para da seção “C”. 

c) Avaliação: critérios importantes são avaliados: guarda atenta do figurante, permanecer corretamente junto com a guia frouxa. 

Prova Internacional de Cão de Utilidade - IPO-VO 
Dispostos como: 

Seção A 100 pontos 
Seção B 100 pontos 
Seção C 100 pontos 
Total 300 pontos 

Regulamento de participação: 

No dia do evento da prova, o cão deve ter alcançado a idade prescrita. Nenhuma exceção pode ser feita. É condição para iniciar 
ter sido aprovado no exame BH/VT de acordo com as regras do país. Uma IPO-VO é fragmentada em três seções, de modo que 
um juiz pode julgar um máximo de 12 cães por dia. 

Requisitos gerais: 

Esse prova preliminar para a prova IPO-1 foi preparado pela Comissão para Cães de Utilidade da FCI. Esse teste pode ser 
conduzido: 

� como um teste de pré-admissão para entrada na Classe de Trabalho. 
� como uma condição para a entrada na IPO-1, pela qual a Organização Nacional pode optar. 

A IPO-VO foi elaborada e publicada na língua alemã. Em casos duvidosos, especialmente com traduções em outra língua, o texto 
em alemão é mandatório. 

Se não especificamente disposto, a regulamentação da “Parte Geral” das regras válidas para a IPO 2012 devem ser seguidas. 

Teste de temperamento: 

No início de cada teste, junto com a primeira seção de apresentação, o juiz deve submeter o cão a um teste de temperamento. 
Vide “Teste de Temperamento” válido. 

IPO-VO Seção “A” - Faro: 
Pista marcada pelo próprio condutor de aproximadamente 200 passos, 2 retas, um ângulo (cerca de 90 graus), um objeto 
pertencente ao condutor, sem tempo de espera, tempo de execução 10 minutos. 

Início da pista 10 pontos 
Manter o rastro 59 pontos (29+30) 
Ângulo 10 pontos 
Objeto 21 pontos 
Total 100 pontos 

Se o cão não encontra os objetos, a avaliação final só pode ser considerada suficiente. 

Requisitos gerais: 

O início da pista deve ser bem indicado por uma estaca, que deve ser colocada no solo à esquerda do início da pista. 

O condutor (= marcador de pista) deve mostrar ao juiz ou ao coordenador de pista o objeto. Apenas um objeto bem impregnado 
pertencente ao condutor é permitido, o qual deve ter 15 cm de comprimento, 3-5 cm de largura e aproximadamente 1 cm de 
espessura e se diferenciar por si só da cor do terreno. O condutor (= marcador de pista) permanece um curto tempo no início da 
pista e então segue em passo normal na direção determinada. O ângulo também deve ser executado em passo normal (ver 
croqui), o objeto ao fim da pista. 

O juiz e o acompanhante não podem ficar na área em que o cão farejará. 

a)  comando “Procura” 

b)  Execução: O condutor prepara seu cão para a pista. O cão pode tanto rastrear solto ou com guia de 10 metros. A guia deve ser 
usada sobre o dorso, ao lado ou entre as patas dianteiras ou traseiras. Pode ser colocada diretamente na coleira - não no elo 
vivo - ou presa ao elo do peitoral (é também permitido peitoral do tipo Böttger sem correias adicionais). Quando chamado, o 
condutor se apresenta ao juiz com seu cão na posição junto e avisa se o cão indica ou pega. Qualquer força, antes do 
percurso, no início ou durante a pista deve ser evitada. Sob orientação do juiz, o cão é guiado vagarosa e calmamente ao início 
da pista. O cão deve trabalhar o início da pista intensa e calmamente, com o focinho rente ao solo. O cão deve farejar em ritmo 
constante. O condutor segue seu cão a distância de 10 metros. Se o cão fareja solto, então a distância de 10 metros também 
deve ser mantida. Uma certa folga na guia é permitida, desde que o condutor mantenha a guia em sua mão. O cão deve 
executar o ângulo com confiança. Assim que o cão localizar o objeto, ele deve, sem influência do condutor, imediatamente 
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pegá-lo ou indicá-lo. Se ele pegar, ele deve permanecer parado, sentar ou retornar ao condutor. Se o cão pega e retorna ao 
condutor, o condutor deve permanecer parado. Seguir em frente ou pegar o objeto enquanto deitado é falta. A indicação pode 
ser feita sentado, parado ou deitado. Quando o cão indica ou pega o objeto, o condutor solta a guia e se aproxima de seu cão. 
Levantando o braço com o objeto na mão, ele mostra que o cão encontrou o objeto. 

c)  Avaliação: A velocidade com que o percurso é executado não é fator de pontuação, se o percurso é executado intensamente, 
em passo constante e convincente e o cão demonstra atitude de trabalho positiva. Uma parada do cão para se assegurar da 
trilha correta não é falta, vaguear, nariz alto, urinar ou defecar, circular, receber encorajamento constante do condutor, auxílio 
com a guia ou verbal, comportamento incorreto ao encontrar o objeto ou indicação errada do objeto são avaliados de acordo. 
Se o cão sai do percurso por mais que uma distância da guia, o percurso é encerrado. Se o cão sai do percurso e o condutor o 
reprime, o condutor receberá notificação para seguir o cão. Se as instruções não forem seguidas, o juiz encerrará o percurso. 
Se dez minutos após o início da pista o percurso não tiver sido executado o juiz encerrará o percurso. Até o encerramento do 
percurso, o desempenho será avaliado. 

A avaliação da reta é feita tanto em pontos quanto por qualificação. Se o cão não fareja de modo algum (demora-se no mesmo 
ponto por bastante tempo sem farejar) o percurso é encerrado, mesmo se o cão permanecer na pista. 

IPO-VO Seção “B” - Obediência: 
Exercício 1 Condução com guia 30 pontos 
Exercício 2 Condução sem guia 20 pontos 
Exercício 3 Deitar durante a marcha com aproximação 15 pontos 
Exercício 4 Buscar halter em terreno plano 10 pontos 
Exercício 5 Saltar sobre obstáculo 10 pontos 
Exercício 6 Deitar sob distração 15 pontos 
Total  100 pontos 

Requisitos gerais: 

Um comando “Senta” é permitido para a posição básica. 

1. Condução com guia: 30 pontos 

a)  Um comando verbal para “Junto” 

b)  Execução: condutor apresenta-se com o cão na posição básica ao juiz. O cão deve seguir atentamente, alegre com o ombro à 
altura do joelho esquerdo do condutor quando comandado “junto”. A guia não pode estar esticada. Para começar, o condutor 
segue em frente por 30 passos sem parar, após a meia-volta, pelo menos um ângulo para direita e um para a esquerda devem 
ser mostrados. Enquanto o condutor segue em frente com seu cão, 2 tiros (calibre 6 mm) devem ser disparados depois de pelo 
menos 15 passos e distantes 5 segundos. O cão deve ficar indiferente aos disparos. Por instrução do juiz, o condutor segue 
com seu cão entre um grupo em movimento de pelo menos 4 pessoas. O condutor deve parar uma vez com seu cão no grupo. 
O condutor deixa o grupo, assume a posição básica e tira a guia cão. 

c)  Avaliação: Adiantar-se, desviar para os lados, ficar para trás, comandos adicionais, ajuda física, desatenção, e/ou demonstrar 
pressão são avaliados de acordo. 

2. Condução sem guia    20 pontos 

a)  Um comando verbal para “Junto” 

b)  Execução: A partir da posição básica, o cão deve seguir o condutor atentamente, alegre, com o ombro à altura do joelho à 
esquerda do condutor quando comandado “junto”. Ao início do exercício, o condutor prossegue com seu cão por 30 passos em 
direção reta sem parar. Após a meia-volta, pelo menos um ângulo para a direita e um para a esquerda devem ser mostrados. 
Ao final do exercício, o condutor assume a posição básica e coloca o cão na guia. 

c) Avaliação: Adiantar-se, afastar-se, atrasar, sentar lento ou hesitante, comandos adicionais, ajuda, desatenção, e/ou demonstrar 
pressão são avaliados de acordo. 

3. Deitar durante a marcha com aproximação: 15 pontos 

a)  Um comando verbal para “Junto”, “Deita”, “Aqui”, “Junto” 

b)  Execução: a partir da posição básica, o condutor segue com seu cão sem guia em direção reta. Após 10 a 15 passos, o cão 
deve deitar imediatamente ao comando “deita” sem que o condutor quebre o ritmo, altere o passo e/ou olhe para trás. O 
condutor prossegue por aproximadamente 15 passos em direção reta, permanece parado e imediatamente se vira de frente 
para seu cão deitado. Por instrução do juiz, o condutor comanda “aqui” e/ou o nome do cão. O cão deve retornar alegre, 
rapidamente e em trajeto direto e sentar rente e alinhado à frente do condutor. Ao comando “junto” o cão deve se colocar 
rapidamente ao lado esquerdo do condutor com seu ombro à altura do joelho. O cão é colocado na guia. 

c)  Avaliação: Posicionamento errado, demora ao deitar, agitação, retorno demorado ou diminuição da velocidade enquanto se 
aproxima do condutor, postura displicente do condutor, falha ao sentar em frente ao condutor e falha na finalização devem ser 
avaliados de acordo. Se o cão permanece sentado ou em pé após ter recebido o comando “deita”, 7 pontos serão 
descontados. 

4. Buscar halter em terreno plano:   10 pontos 

a)  Um comando verbal para: “Busca”, “Larga”, “Junto” 

b)  Execução: O cão sem guia é conduzido até a posição básica. O condutor lança seu próprio halter a aproximadamente 5 passos 
de distância. O comando “busca” é dado pela primeira vez depois que o objeto parar. O cão calmo e sem guia sentado ao lado 
de seu condutor deve ir rápida e diretamente até o halter ao comando “busca”, pegá-lo imediatamente e trazê-lo de volta rápida 
e diretamente ao condutor. O cão deve sentar rente e alinhado à frente do condutor e segurar o halter calmamente por 
aproximadamente 3 segundos quando é comandado “larga”. Ao comando “junto” o cão deve assumir a posição sentada 
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rapidamente e alinhado à esquerda do condutor com seu ombro à altura do joelho. Ao final do exercício o cão é colocado na 
guia. 

c)  Avaliação: falha posição básica, demora na saída, falha ao pegar, retorno lento, derrubar, brincar ou mordiscar o objeto, 
postura displicente do condutor, não sentar corretamente em frente ou ao final são avaliados de acordo. Ajuda do condutor 
sem mudança de posição também é avaliada de acordo. Se o condutor sai do lugar antes do fim do exercício, o exercício é 
classificado como insuficiente. Se o cão não traz o objeto, o exercício recebe 0 pontos. 

5. Saltar sobre obstáculo (80cm): 10 pontos 

a)  Um comando verbal para: “Pula”, “Busca”, “Aqui”, “Junto” 

b)  Execução: O condutor fica com seu cão a pelo menos 5 passos em frente ao obstáculo e solta seu cão da guia. O cão solto e 
calmo senta ao lado de seu condutor e deve saltar sobre o obstáculo ao comando “pula” e ao comando “aqui” e “pula” ele deve 
saltar imediatamente sobre o obstáculo e sentar rente e alinhado à frente de seu condutor. 

Ao comando “junto” o cão deve rapidamente sentar ao lado de seu condutor alinhado à sua esquerda com o ombro à altura do 
joelho. O condutor pode se mover 2 passos ao dar o comando “pula”. Ao final do exercício o cão é colocado na guia. 

c)  Avaliação: falha na posição básica, salto hesitante, falha ao sentar em frente e ao final, ajuda do condutor são avaliados de 
acordo. Se o cão toca o obstáculo, então até 1 ponto é descontado por salto, se ele se apóia no obstáculo, até dois pontos 
podem ser deduzidos. 

6. Deitar sob distração 15 pontos 

a)  Um comando verbal para: “Deita”, “Senta” 

b)  Avaliação: no início da obediência de outro cão, o condutor segue com seu cão para um local indicado pelo juiz e solta a guia 
de seu cão na posição básica. Então comando “deita”, sem deixar a guia ou outro objeto com o cão. O condutor então deixa 
seu cão sem olhar para trás e avança aproximadamente 20 passos e fica parado calmamente de costas para o cão. O cão 
deve permanecer calmamente deitado sem nenhuma influência do condutor enquanto outro cão realiza os exercícios de 1 a 3. 
Sob instrução do juiz, o condutor retorna para seu cão e se coloca à sua direita. Quando autorizado pelo juiz, o cão deve 
executar o comando “senta” rapidamente e se alinhar na posição básica, quando é colocado na guia. 

c)  Avaliação: comportamento agitado do condutor assim como outra ajuda disfarçada, agitação ao deitar, ou levantar/sentar 
prematuramente são avaliados de acordo. Se o cão levanta ou senta, mas permanece no lugar, pontos parciais são conferidos. 
Se o cão deixa a área antes do outro cão ter completado o exercício 3 e o cão anda mais de 3 metros do ponto designado, o 
exercício é avaliado com 0 pontos. 

IPO-VO Seção “C” - Proteção: 
Exercício 1 Guardar e latir 15 pontos 
Exercício 2 Impedimento de fuga do figurante 30 pontos 
Exercício 3 Ataque ao cão a distância 50 pontos 
Exercício 4 Transporte até o juiz 5 pontos 
Total  100 pontos 

Requisitos gerais: 

Salvo disposição em contrário, as prescrições da “Parte Geral” das regras da IPO 2012 são aplicáveis de acordo. 

Não há avaliação IAR. O figurante usa um bastão flexível como ameaça ao cão sem bater nele. O comando “larga” é permitido 
apenas uma vez para todos os exercício de defesa. Veja a tabela abaixo para a avaliação do “larga”. 

Larga hesitante 
Larga imediata ao 
primeiro comando 

adicional 

Larga hesitante ao 
primeiro comando 

adicional 

Larga imediata ao 
segundo comando 

adicional 

Larga hesitante ao 
segundo comando 

adicional 

Não larga após segundo 
comando adicional ou outras 

tentativas 
0,5-3,0 3,0 3,5-6,0 6,0 6,5-9,0 desclassificação 

1. Guardar e latir: 15 pontos 

a)  Um comando verbal para: “Revista” 

b)  Execução: O figurante está situado a uma distância aproximada de 20 passos do condutor e seu cão, de onde ele não pode ser 
visto pelo cão. Por instrução do juiz, o condutor solta seu cão da guia e o envia com o comando “Revista” e/ou apontando seu 
braço para o esconderijo. O cão deve ativa e atentamente guardar e latir continuamente. O cão não pode pular sobre o 
figurante nem o morder. À instrução do juiz, o condutor vai imediatamente até seu cão e o segura pela coleira. 

c)  Avaliação: Limitações em relação ao latido contínuo e insistente e à guarda vigorosa devem ser deduzidas de acordo. 
Importunar o figurante, por exemplo, empurrar, pular sobre o figurante, etc. leva a uma dedução de até 3 pontos. Até 12 pontos 
podem ser deduzidos por morder com força. Se o cão deixa o figurante, uma pontuação parcial é dada refletindo uma 
classificação “insuficiente”. Se o cão não quer cooperar, a fase “C” deve ser encerrada. 

2. Impedimento de fuga do figurante:   30 pontos 

a)  Um comando verbal para: “Larga”, “Defende”  

b)  Execução: Enquanto o condutor segura seu cão pela coleira, o figurante sai do esconderijo e tenta escapar. Por instrução do 
juiz, o condutor solta seu cão e dá o comando “defende”. O cão deve evitar a fuga, através de uma mordida enérgica e forte. 
Ele só pode morder a manga. À instrução do juiz, o figurante para. Quando o figurante parar, o cão deve soltar imediatamente. 
O condutor pode dar um comando “Larga” dentro de um intervalo de tempo razoável. 

Se o cão não largar no primeiro comando, o condutor então receberá instruções do juiz para dois comandos adicionais. Se o cão 
não largar após o terceiro comando (um permitido e 2 adicionais), o resultado é o encerramento. Durante o comando “Larga” o 
condutor deve permanecer parado sem influenciar o cão. Após o “larga” o cão deve permanecer próximo ao figurante e guardá-lo 
atentamente. O condutor vai imediatamente até o cão, à instrução do juiz, e o segura pela coleira. 



 25 

 

c)  Avaliação: importantes critérios são avaliados de acordo: Reação rápida, enérgica e perseguição com uma forte mordida e 
interrupção efetiva da fuga, mordida cheia e estável até a liberação, guardando atentamente e bem próximo ao figurante. Se o 
cão não evita a fuga em até 20 passos mordendo e segurando, então a seção “C” é encerrada. 

3. Ataque ao cão a distância   50 pontos 

a)  Um comando verbal para: “Defende”, “Larga”, “Junto” 

b)  Execução: O cão é seguro pela coleira. Não pode ser, entretanto, estimulado pelo condutor. Sob a orientação do juiz, o 
figurante segue em um passo normal para longe do condutor. Após aproximadamente 20 passos, o figurante se vira e ataca o 
condutor e seu cão pela frente gritando alto, o tempo todo, e fazendo ameaças fortes. O condutor solta o cão com o comando 
“defende”. O cão deve responder ao ataque sem hesitação e com uma mordida forte. Ele só pode morder a manga de proteção 
do figurante. O condutor deve permanecer no lugar. Por instrução do juiz, o figurante interrompe o ataque. Após o figurante 
parar, o cão deve soltá-lo imediatamente. O condutor pode dar um comando de “larga” dentro de um intervalo de tempo 
razoável. 

Se o cão não largar ao primeiro comando permitido, o condutor então receberá instruções do juiz para dois comandos adicionais 
de “larga”. Se o cão não largar após o terceiro comando (um permitido e 2 adicionais), o resultado é o encerramento. Durante o 
comando “larga” o condutor deve ficar parado sem influenciar o cão. Após largar o cão deve permanecer perto do figurante e 
guardá-lo atentamente. O condutor vai imediatamente até o cão, quando da instrução do juiz, em um passo normal, em percurso 
direto e coloca o cão na posição básica através do comando “junto”. O condutor coloca o cão na guia. 

c)  Avaliação: importantes critérios são avaliados de acordo: Defesa enérgica com uma mordida forte, mordida cheia e estável até 
a liberação, após largar, guardar atentamente e bem perto do figurante. 

Se o cão abandona o figurante durante a fase de guarda ou o condutor comanda para que o cão fique junto ao figurante, o 
exercício é classificado como insuficiente. 

4. Transporte até o juiz: 5 pontos 

a)  Um comando verbal para: “Junto” 

b)  Execução: Em um transporte lateral o figurante é conduzido até o juiz por uma distância aproximada de 10 passos. O comando 
“junto” é permitido. O cão deve estar do lado direito do figurante, de modo que o cão fique entre o figurante e o condutor. 
Durante o transporte o cão deve guardar atentamente ao figurante. Ele não deve se projetar sobre o figurante, pular ou morder. 
O grupo para em frente ao juiz e se apresenta para o fim da fase “C”. 

c) Avaliação: importantes critérios são avaliados de acordo: guarda atenta ao figurante, andar preciso com a guia solta. 

Prova Internacional de Cão de Utilidade - IPO - 1 
Organizado da seguinte forma: 

Seção A 100 ponto 
Seção B 100 pontos 
Seção C 100 pontos 
Total 300 pontos 

Regulamento de participação: 

No dia do evento da prova, o cão deve ter alcançado a idade prescrita. Nenhuma exceção pode ser feita. É condição para 
participação ter sido aprovado no exame BH/VT de acordo com as regras do país. 

IPO-1 Seção “A” - Faro: 
Pista do condutor, mínimo 300 passos, 3 retas, dois ângulos (aproximadamente 90 graus), 2 objetos do condutor, 
marcada há pelo menos 20 minutos, tempo de execução 15 minutos. 

Manter o rastro 79 pontos 
Objetos 21 pontos (11+10) 
Total 100 pontos 

Se o cão não encontra os objetos, a avaliação só pode ser no máximo “suficiente”. 

Requisitos gerais: 

O juiz ou o coordenador de pista determina o trajeto considerando a disposição da área. Padrões variados devem ser usados. Não 
é permitido que os objetos e os ângulos de cada percurso sejam posicionados à mesma distância uns dos outros. 

O início da pista deve ser bem marcado com uma estaca, que deve ser colocada no chão diretamente à esquerda do início. 

O juiz sorteará a ordem dos participantes depois que as pistas forem marcadas. 

Campos de faro aceitáveis: 

Todo terreno natural, por exemplo, grama, campos arados e superfície de florestas são áreas aceitáveis para faro. 

Traçados visíveis devem ser evitados. Para todos os níveis de faro é possível haver alteração apropriada de terreno. 

Marcando as pistas: 

As responsabilidades do juiz ou do coordenador de pista são: 

- organizar a disposição da pista 

- organizar os marcadores de pista 

- observar a marcação da pista 

O traçado da pista depende do campo utilizado. 
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Durante a marcação da pista é importante observar que sejam feitas em um passo natural de caminhada. O marcador de pista não 
deve fornecer ajuda como passadas anormais nas retas, ângulos ou objetos. 

O marcador de pista (= condutor) deve mostrar os objetos para o juiz ou para o coordenador. Apenas objetos que foram 
impregnados por pelo menos 30 minutos devem ser utilizados. O condutor (= marcador de pista) se mantém por um breve tempo 
sobre o início da pista e então prossegue em passo normal na direção determinada. As retas devem ser marcadas em passo 
normal sem alteração das passadas ou se esfregar os pés. A distância entre as retas individuais deve ser de pelo menos 30 
passos. 

Os ângulos também devem ser feitos em um passo normal, tendo em mente que um trabalho de busca sequencial na próxima reta 
deve ser possível ao cão (ver croqui). Esfregar os pés ou alterar as passadas não é permitido. Uma quebra no traçado não pode 
ocorrer. Enquanto a pista está sendo marcada, o cão está fora de vista. 

Posicionando os objetos: 

Apenas objetos que foram impregnados pelo marcador de pista (condutor) por pelo menos 30 minutos podem ser usados. Em uma 
determinada pista objetos diferentes devem ser utilizados (exemplos de material: couro, tecido, madeira) e devem ter 
aproximadamente 10 cm de comprimento, 2-3 cm de largura, 0,5-1 cm de espessura. Os objetos não podem se destacar em cor 
do terreno. 

Para eventos regionais, os objetos devem ser numerados. Os números devem coincidir com o número da pista. 

Enquanto o cão está farejando, o juiz, o marcador de pista e qualquer pessoa acompanhante não são permitidos na área em que o 
cão farejará. 

Comandos: 

a) Um comando verbal para: “Procura” 

O comando “procura” só é permitido no início, após o primeiro objeto ou após uma indicação falsa. 

Preparação do trabalho de faro: 

b)  O condutor prepara o cão para a pista. O cão pode farejar livre ou com uma guia de 10 metros. A guia de 10 metros deve estar 
presa diretamente à coleira, mas não no elo vivo, ou presa ao elo do peitoral (peitoral ou peitoral tipo Böttger sem correias 
adicionais). Quando chamado, o condutor segue com seu cão na posição básica, apresenta-se ao juiz e informa se o cão vai 
pegar ou indicar. Antes da pista, no início da pista ou durante a pista, nenhuma força deve ser aplicada. 

A guia de faro deve ter pelo menos 10 m de comprimento. O juiz pode checar o comprimento da guia, a coleira e o peitoral 
somente antes do início da pista. Guias flexíveis não são permitidas. 

Início: 

Sob o comando do juiz, o cão é levado ao início da pista lenta e calmamente. Um breve sentar do cão a aproximadamente 2 
metros em frente ao início da pista é permitido. 

O início deve ser encontrado independentemente pelo cão (mesmo quando reiniciando nos objetos). Uma certa folga na guia é 
permissível. 

O cão deve captar o odor no início da pista de maneira intensa e calma com o nariz bem rente ao solo. Isto deve ser feito sem 
nenhuma ajuda do condutor (exceto pelo comando “procura”). Não há tempo limite estabelecido para o início; o juiz 
preferivelmente se orienta pelo comportamento do cão na primeira reta sobre quão intensamente o odor foi captado. 

Após 3 tentativas de determinar a direção da pista, o trabalho de faro será finalizado. 

O cão deve farejar com o nariz rente ao solo mantendo um passo firme. O condutor segue seu cão a uma distância de 10 metros 
ao final da guia de faro. Se o cão fareja solto, então o condutor deve manter uma distância de 10 metros da mesma forma. Pode 
haver alguma folga na guia de faro, mas enquanto o condutor a mantiver em suas mãos. O encurtamento claro da guia para se 
aproximar do cão não pode ocorrer. Tocar o chão não é falta. 

Desempenho do faro: 

O cão deve seguir a pista intensamente, com persistência e quando possível em uma mesma velocidade (dependendo do terreno, 
inclinação ou dificuldade). O condutor não é obrigado a seguir o curso da pista. Uma execução rápida ou lenta da pista não pode 
ser um critério em relação à classificação, se a pista foi trabalhada de forma consistente e convincente. 

Ângulos: 

O cão deve executar os ângulos confiantemente. Conferir, sem deixar a pista, não é falta. Circular no ângulo é falta. Após o ângulo 
o cão deve continuar farejando na mesma velocidade. Na área do ângulo, o condutor deve manter a distância prescrita se 
possível. 

Indicando ou pegando os objetos: 

Tão logo o cão encontre os objetos, ele deve convincentemente e sem ajuda do condutor pegar ou indicar o objeto. Se ele pega, 
ele deve permanecer parado, sentar ou retornar ao condutor, que deve permanecer parado. Prosseguir com o objeto ou deitar é 
falta. A indicação deve ser feita deitado, sentado ou parado (alternar também é permitido). 

Não deitar completamente alinhado ao objeto não é falta, deitar ao lado do objeto ou se virar olhando para o condutor, no entanto, 
é falta. Objetos executados com forte ajuda do condutor são considerados nulos ou inválidos. Seria o caso, por exemplo, se o cão 
não indica e o condutor por uso da guia ou através de comando verbal evita o cão de continuar a farejar. 

Quando cão pega ou indica o objeto, o condutor deve soltar a guia e ir até seu cão. Levantando o braço com o objeto na mão, ele 
informa que o cão encontrou o objeto. Pegar e indicar são falta. 

Qualquer ação feita com o objeto ou pegá-lo enquanto deitado é falta. Se o cão retorna ao condutor, o condutor não se aproxima 
do cão. 

Quando o condutor se aproxima de seu cão para largar o objeto ou quando o pegar, o condutor deve ficar ao lado do cão. 
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O cão deve permanecer calmamente no local se indicando, ou onde pegou o objeto até ser liberado para farejar, quando o 
condutor o prepara segurando a guia curta. 

Deixando a pista: 

Se o condutor impede seu cão de deixar a pista, então recebe instruções do juiz para seguir o cão. O condutor deve seguir essas 
instruções. O faro será encerrado se o cão estiver a mais de um comprimento da guia fora do trajeto (mais de 10 metros com um 
cão farejando solto) ou se o condutor não se atenta para as instruções do juiz. 

Estimulando o cão: 

Estimular ocasionalmente no percurso (não incluindo o comando “procura”) é permitido somente nos níveis IPO-VO e IPO-1. Este 
estímulo nos níveis IPO-VO e IPO-1 não é permitida nos ângulos. Um agrado curto é permitido nos objetos. Este agrado deve ser 
dada antes ou depois da apresentação dos objetos. 

Encerramento: 

Após completar a pista, os objetos encontrados devem ser apresentados ao juiz. Não é permitido brincar ou alimentar o cão após o 
último objeto antes do encerramento e comentário. O encerramento deve ser feito na posição básica. 

Avaliação: 

A avaliação da seção “A” começa quando o cão começa a farejar. 

Um trabalho de faro convincente, intenso e dedicado, tanto quanto um bom treinamento de base é esperado do cão. 

O condutor deve fazer parte do processo e senti-lo. Ele deve interpretar as reações do cão, estar concentrado no trabalho e 
ignorar as influências externas. 

O juiz deve observar não só o cão e o condutor, mas também a área da pista, o clima, possíveis travessias da pista e o intervalo 
de tempo. Em sua avaliação ele deve levar em consideração todos os fatores. 

-  Comportamento na pista (velocidade nas retas, antes e depois dos ângulos, antes e depois dos objetos) 

-  Grau de treinamento do cão (por exemplo, início agitado, demonstrando pressão, esquiva) 

-  Qualquer ajuda do condutor 

-  Dificuldade em explorar a pista através de: 

- condições do terreno (muita vegetação, areia, mudança de terreno, neblina) 

- condições do vento 

- rastro de animais silvestres 

- clima (calor, chuva, neve) 

- alterações climáticas 

A avaliação deve ser condicionada a essas situações. 

Após o condutor se apresentar para o faro, o juiz deve se posicionar estrategicamente de modo que possa observar o trabalho de 
faro e ouvir os comandos verbais ou ver qualquer outra influência do condutor. Deve escolher uma distância de modo que não 
atrapalhe o trabalho do cão e que o condutor não se sinta pressionado. O juiz deve poder vivenciar todo o trabalho de faro. Deve 
avaliar o trabalho do cão baseado em seu entusiasmo, confiança ou insegurança ou inconstância. 

Um trabalho de faro rápido ou lento não é critério para a avaliação, se o percurso é explorado intensa, uniforme e 
convincentemente e o cão mantém atitude positiva. 

Conferir sem deixar a pista é permitido e não é falta. Vaguear, defecar ou urinar, circular nos ângulos, encorajamento constante, 
ajudas verbais ou com a guia na área de faro ou nos objetos, falha ao pegar ou falha ao indicar os objetos são avaliados de acordo 
(dedução de até 4 pontos). 

Vaguear evidente, falta de intensidade, farejar descontrolado, urina ou fezes, caça a ratos, etc., podem receber até 8 pontos de 
dedução. 

Se o cão deixa a pista por uma distância maior que o comprimento da guia, a pista é encerrada. Se o cão deixa a pista e é contido 
pelo condutor, o juiz adverte o condutor a seguir seu cão. Se as instruções não forem seguidas, a pista é encerrada pelo juiz. 

Se depois do tempo máximo permitido (Nível 1 e 2 = 15 minutos) (Nível 3 = 20 minutos) após a exploração do início da pista o 
trajeto não for cumprido, a pista é encerrada pelo juiz. Quaisquer pontos concedidos até este ponto são divulgados. 

Se o cão apresenta ambos os estilos de trabalhar o objeto, nominalmente “pegar” e “indicar” em um determinado percurso, isso é 
considerado falta. Somente objetos apresentados serão avaliados. 

Traçados de pista 

Os traçados de pista exemplificados a seguir também podem ser posicionados espelhados. 
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Falha ao pegar ou indicar, falsa indicação (reinício ao lado do cão) deve ser descontada em até 4 pontos. Se o cão deita e 
interrompe a execução da pista, um comando verbal ou auxílio com a guia é dado sem que o condutor busque pelo objeto 
(inexistente), é obrigatório o desconto de 2 pontos. 

Se os objetos não forem encontrados, então nenhum ponto é concedido. Se nenhum dos objetos do condutor for encontrado, a 
seção “A” só pode ser avaliada como “suficiente”. É importante levar em conta que em nenhum objeto o condutor pode comandar 
a indicação, uma vez ou mais. 

Se o cão segue persegue uma caça, o condutor pode dar um comando “deita” a fim de manter o controle. O trabalho de faro 
continuará ao comando do juiz. Se isto não funcionar, a pista é encerrada. (Avaliação: desclassificado por falta de controle). 

Encerramento/Desclassificação 

Comportamento Consequência 

Cão é reiniciado no início da pista Encerramento 

� Todos os Níveis: Cão deixa a pista por mais de um 
comprimento da guia ou o condutor não segue as 
instruções do juiz 

� Cão não cumpre o tempo limite  
� Nível 1: 15 minutos após o início 

Encerramento - pontos serão concedidos até este ponto 

APRECIAÇÃO ATÉ O ENCERRAMENTO! 

� Cão pega o objeto e se recusa a largar 
� Cão persegue caça e não pode ser reiniciado 

DESCLASSIFICAÇÃO por falta de controle! 

IPO-1 Seção “B” - Obediência: 
Exercício 1: Condução sem guia 20 pontos 
Exercício 2: Sentar durante a marcha 10 pontos 
Exercício 3: Deitar durante a marcha com aproximação 10 pontos 
Exercício 4: Buscar halter no plano 10 pontos 
Exercício 5: Buscar halter com obstáculo 15 pontos 
Exercício 6: Buscar halter com plano inclinado 15 pontos 
Exercício 7 Mandar em frente com deitar 10 pontos 
Exercício 8 Deitar sob distração 10 pontos 
Total  100 pontos 

Requisitos gerais: 

Para o Nível IPO-1 o condutor chega com o cão na guia, apresenta-se na posição básica e então solta a guia do cão. 

Especialmente na obediência deve-se prestar atenção ao fato de que o cão não exibe pressão por parte do condutor 
demonstrando que sua autoconfiança foi diminuída e não aparenta ser somente “equipamento esportivo” do condutor. 

Durante todos os exercícios um espírito de trabalho alegre e a concentração requerida devem ser demonstradas em relação ao 
condutor. Deve se prestar atenção ao espírito de trabalho alegre em conjunto com a execução correta do trabalho e serão 
avaliadas de acordo. 

Se um condutor se esquece de um exercício inteiro, o juiz irá solicitar que ele apresente o exercício faltante. Não há dedução de 
pontos por isso. 

Antes do início da obediência, todo equipamento conforme prescrito no regulamento deve ser checado pelo juiz. O equipamento 
deve seguir as regras vigentes. 

A arma a ser utilizada nos exercícios “Condução sem guia” e “Deitar sob distração” deve ser de calibre 6 mm. (NOTA DO 
REVISOR: em função de restrições legais brasileiras quanto ao uso de armas, mesmo que de festim, podem ser usados 
simuladores de tiro, como por exemplo aqueles usados para sonoplastia). 

O juiz informa o início de cada exercício individual. Qualquer coisa a mais, como voltas, paradas, mudança de passo, etc. é feito 
independentemente. 

Os comandos estão registrado nas regras. Os comandos devem ser ditos em um tom normal, breve, consistindo em um comando 
de uma palavra. Eles podem ser dados em qualquer língua, no entanto, devem ser o mesmo para o exercício relacionado. Se um 
cão não executa um exercício após um comando ser dado três vezes, então o exercício não recebe nenhum ponto. Quando 
chamando o cão para si, o nome do cão pode ser usado em vez do comando “aqui”. O nome do cão usado com um comando é 
considerado um comando duplo. 

Iniciando um exercício: 

O juiz informa quando o exercício deve começar. 

Posição Básica: 

A posição básica deve ser assumida, quando o condutor do segundo cão, que levou seu cão à área designada para exercício de 
deitar sob distração, tenha tomado seu lugar. Neste momento a avaliação de ambos os cães se inicia. 

Cada exercício inicia e termina na posição básica. O condutor deve manter uma postura desportiva. Uma postura displicente não é 
permitida em nenhum exercício. 

O cão deve sentar ao lado de seu condutor de modo próximo, alinhado, calmo e atendo, de modo que seu ombro fique à altura do 
joelho do condutor quando demonstrando a posição básica. Assumir a posição básica no início do exercício só é permitido uma 
vez. Uma breve agrado é permitido somente após cada exercício completo e somente na posição básica. Entre o agrado e um 
novo início um intervalo claro de aproximadamente 3 segundos deve ser feito. 
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Um exercício é desenvolvido a partir da posição básica. O condutor deve dar pelo menos 10 passos, até 15 passos no máximo, 
antes de dar o comando para executar um exercício. Entre todos os sentar à frente e conclusões, bem como quando o condutor 
retorna para sentar, levantar ou deitar o cão, uma pausa nítida de 3 segundos deve ser feita. Ao retornar ao cão o condutor pode-
se aproximar dele pela frente ou por trás. Erros na posição básica e o desenvolvimento da seção são avaliados de acordo. 

Uma posição junto correta deve ser demonstrada mesmo entre os exercícios. Mesmo quando caminhando para o halter, o cão 
deve acompanhar o condutor. Estimular ou brincar com o cão neste momento não é permitido. 

A meia-volta deve ser demonstrada à esquerda do condutor. O cão pode completar a meia-volta tanto indo por trás do condutor 
como pela frente, mas desse modo o estilo deve permanecer consistente durante uma determinada prova. 

Depois de sentar à frente, o cão pode tanto ir por trás do condutor ou assumir a posição básica pela frente. 

O obstáculo fixo deve ter 100 cm de altura e 150 cm de largura. O plano inclinado consiste de duas pranchas presas no topo e 
deve ter 150 cm de largura e 191 cm de comprimento em cada lado. Na base, os dois lados devem estar separados de modo que 
haja uma altura vertical de 180 cm. Toda a superfície da parede de escalada deve ser coberta com um material antiderrapante. 
Nas próprias paredes 3 apoios devem ser fixados próximo à metade superior, cada um com 24x48 mm. Todos os cães devem 
transpor os mesmos obstáculos. 

Para o exercício de buscar, somente halteres são permitidos. Os halteres usados por todos os cães serão fornecidos pela entidade 
organizadora do evento. Não é permitido colocar o halter na boca do cão antes do exercício. 

Se o condutor esquecer um exercício, o exercício faltante será informado pelo juiz, sem nenhuma dedução de ponto. 

Distribuição dos exercícios: 

Exercícios de 2 partes, como “Sentar durante a marcha”, “Deitar durante a marcha com aproximação”, “Parar em passo normal”, 
“Parar em movimento”, podem, para se ter pontuação parcial, ser divididos em duas parte, como segue: 

a) “Posição básica, desenvolvimento, execução”  =  5 pontos 

b) “comportamento posterior até a conclusão do exercício”  = 5 pontos 

A avaliação do cão deve ser feita para cada exercício pela sua observação desde o início na posição básica até o fim do exercício. 

Comandos adicionais: 

Se um cão não completa um exercício após 3 comandos, o exercício é avaliado como “insuficiente” (=0 pontos). Se o cão 
completa o exercício após o terceiro comando, então o exercício é avaliado com a maior pontuação como “insuficiente”. 

Ao chamar o cão, seu nome pode ser usado em vez de “aqui”. O nome do cão usado em conjunto com o comando é considerado 
duplo comando. 

Avaliação: 1 comando adicional:  suficiente para parte do exercício 

  2 comandos adicionais:  insuficiente p/ parte do exercício 

Exemplos: Exercício de 5 pontos 

  1 comando adicional: suficiente  5 pontos = -1,5 ponto 

  2 comandos adicionais: insuficiente  5 pontos = -2,5 pontos 

 

Entre partes individuais dos exercícios, sentar à frente e a conclusão, bem como ao se aproximar do cão sentado, parado ou 
deitado, uma pausa nítida de pelo menos 3 segundos deve ser feita. 

Quando o cão no exercício de deitar por período longo é levado ao respectivo local e a posição básica é tomada, o condutor, 
iniciando o trabalho sem guia, também deve assumir a posição básica. 

1. Condução sem guia: 20 pontos 

a)  Um comando verbal é permitido para “Junto” 

O condutor pode dar esse comando no início da condução e quando mudar o passo 

b)  Execução: o condutor se aproxima do juiz com seu cão na guia, faz o cão sentar e se apresenta. Quando o juiz autoriza, ele vai 
com seu cão sem guia à posição de início. Quando o juiz autoriza, o condutor inicia o exercício. De uma posição básica 
alinhada, o cão segue o condutor ao comando “junto” de modo atento alegre e alinhado com sua escápula à altura do joelho e 
à esquerda do condutor e senta alinhado, independente e rapidamente à parada. No início do exercício o condutor segue com 
seu cão por 50 passos. Sem parar, após a meia-volta o condutor corre por 10 a 15 passos, então muda para um passo lento, 
por 10 a 15 passos. A mudança de velocidades deve ocorrer sem passo de transição. A mudança de passo deve ser clara. 
Com passo normal pelo menos dois ângulos para a direita, um para a esquerda e duas meias-voltas devem ser apresentadas 
bem como uma parada após uma das meias-voltas. 

O condutor deve apresentar a meia-volta para a esquerda (girar 180 graus no local) (ver croqui prescrito). Duas variações são 
possíveis: 

- O cão vai por trás do condutor com uma curva à direita. 

- O cão gira no local a 180 graus para a meia-volta à esquerda 

Durante uma prova apenas uma variação é permitida. 

A parada deve ser apresentada após a segunda meia-volta, pelo menos uma vez em um passo normal, de acordo com o croqui. 

O cão deve permanecer sempre com a escápula à altura do joelho ao lado esquerdo do condutor e não deve se adiantar, atrasar 
ou desviar par os lados. A meia-volta deve ser apresentada pelo condutor para a esquerda. Quando o condutor está junto com seu 
cão na primeira reta, dois tiros (calibre 6 mm) são disparados dentro de um intervalo de 5 segundos e a uma distância mínima de 
15 passos do cão. O cão deve demonstrar indiferença aos disparos. Se o cão apresentar desconfiança ao tiro, o resultado é a 
desclassificação e nenhum ponto concedido é reconhecido. Ao final do exercício, o condutor segue com seu cão entre um grupo 
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de pelo menos 4 pessoas em movimento. O condutor deve contornar uma pessoa tanto pela direita quanto pela esquerda e deve 
parar uma vez no grupo. O juiz pode solicitar uma repetição. Sob instrução do juiz, o condutor deixa o grupo e assume a posição 
básica. 

Esta posição básica é o início do próximo exercício. 

2. Sentar durante a marcha: 10 pontos 

a)  Um comando verbal para “Junto”, “Senta” 

b)  Execução: De uma posição básica alinhada, o condutor segue com seu cão sem guia em frente. Na seção de 
desenvolvimento, o cão deve acompanhar seu condutor de um modo atendo, alegre, rápido e concentrado. Ele deve 
permanecer em uma posição alinhada à altura do joelho do condutor. Após 10-15 passos, o cão deve executar o comando 
para sentar imediatamente e na direção do movimento sem que o condutor quebre o ritmo, mude o passo ou olhe para trás. 
Após 15 passos adicionais o condutor para e se vira imediatamente para seu cão sentado calma e atentamente. Por instrução 
do juiz, o condutor retorna ao seu cão e se posiciona à direita do cão. O condutor pode se aproximar tanto pela frente como 
contornando por trás. 

c)  Avaliação: Erros na posição básica, desenvolvimento, sentar lentamente, inquieto e desatento quando sentado são avaliados 
de acordo. Se o cão levanta ou deita ao invés de sentar 5 pontos são deduzidos. Outros erros são levados em conta. 

3. Deitar durante a marcha com aproximação:   10 pontos 

a)  Um comando verbal para “Junto”, “Deita”, “Aqui ou o nome do cão”, “Junto” 

b)  Execução: A partir da posição básica, o condutor segue em frente com seu cão sem guia. Na seção de desenvolvimento o cão 
deve acompanhar seu condutor de uma maneira atenta, alegre, rápida e concentrada. Ele deve permanecer em uma posição 
alinhada ao joelho do condutor. 

Após 10-15 passos, o cão deve executar o comando “deita” imediatamente e na direção do movimento sem que o condutor quebre 
o ritmo, mude o passo ou olhe para trás. Após 30 passos adicionais o condutor para e se vira imediatamente para seu cão deitado 
calma e atentamente. Sob instrução do juiz, o condutor chama de volta seu cão usando o comando “aqui” ou o nome do cão, o cão 
deve voltar alegre, rápida e diretamente ao condutor e se sentar rente e alinhado à frente. Ao comando “Junto” o cão deve ir 
rapidamente se sentar ao lado do esquerdo do condutor com seu ombro à altura do joelho do condutor. 

c)  Avaliação: Erros no desenvolvimento, deitar lentamente, inquieto quando deitado, retorno lento ou desacelerar ao se aproximar 
do condutor, postura displicente do condutor, erros ao sentar e na conclusão são avaliados de acordo. Se o cão senta ou fica 
em pé ao comando “deita”, 5 pontos são deduzidos. 

4. Buscar halter em terreno plano: 10 pontos 

a)  Um comando verbal para: “Busca”, “Larga”, “Junto” 

b)  Execução: A partir da posição básica o condutor lança um halter (650 gramas) a aproximadamente 10 metros à frente. O 
comando “busca” pode ser dado pela primeira vez quando o halter parar totalmente. O condutor não deve sair de sua posição. 
O cão sentado calmamente e sem guia ao lado do condutor deve ir até o halter de modo rápido após o comando “busca” ser 
dado, deve pegá-lo imediatamente e trazer ao seu condutor de modo rápido e direto. O cão deve sentar rente e alinhado à 
frente do condutor. O cão deve segurar o halter calmamente em sua boca até que o condutor após uma pausa de cerca de 3 
segundos dê o comando “larga”. O condutor deve segurar o halter calmamente em sua mão direita com o braço direito 
estendido ao longo do lado direito de seu corpo. Ao comando verbal “junto”, o cão deve rapidamente ir para a posição básica e 
se sentar alinhado ao lado esquerdo do condutor com o ombro no nível do joelho do condutor. Não é permitido ao condutor 
mudar de posição durante todo o exercício. 

c)  Avaliação: Erros na posição básica, partida lenta, erro ao pegar, retorno lento, derrubar o halter, brincar ou mordiscar o halter, 
postura displicente do condutor, erros ao sentar em frente ou na conclusão são avaliados de acordo. Se o condutor sai da 
posição antes do exercício ser concluído, a avaliação é insuficiente. Se o cão não busca, o exercício é avaliado com 0 pontos. 

5. Buscar halter com obstáculo (100 cm):   15 pontos 

a)  Um comando verbal para: “Pula”, “Busca”, “Larga”, “Junto” 

b)  Execução: O condutor assume a posição básica com seu cão a um mínimo de 5 passos em frente ao obstáculo. A partir da 
posição básica o condutor lança o halter (650 gramas) sobre o obstáculo. O comando “pula” é dado a primeira vez quando o 
halter para completamente. O cão calmo e sem guia senta ao lado do condutor e quando dados os comandos “pula” e “busca” 
(o comando “busca” deve ser dado quando o cão estiver saltando o obstáculo), ele deve saltar sobre o obstáculo rapidamente 
e correr diretamente até o halter, pegá-lo imediatamente e pular de volta imediatamente sobre o obstáculo e trazê-lo direta e 
rapidamente para seu condutor. O cão deve sentar bem em frente e segurar o halter calmamente em sua boca para apresentá-
lo até o condutor comandá-lo “larga” após aproximadamente 3 segundos. O condutor deve segurar o halter calmamente em 
sua mão direita com seu braço estendido alinhado ao lado direito de seu corpo. Ao comando “junto” o cão assume a posição 
básica rapidamente e alinhado ao lado esquerdo do condutor com o ombro à altura do joelho. O condutor não pode mudar de 
posição durante todo o exercício. 

c)  Avaliação: Erros na posição básica, lentidão, salto fraco subestimando o obstáculo e correndo sobre ele, pegada lenta, salto de 
retorno fraco e lento (subestimando-o), derrubar, brincar ou mordiscar o halter, posição displicente do condutor, erros ao sentar 
em frente e ao final são avaliados de acordo. Se o cão toca o obstáculo um ponto é deduzido por salto, se apóia nele então 2 
pontos são deduzidos. 

Quadro de pontos para busca de halter com obstáculo: 
Salto de ida Busca Salto de volta 
5 pontos 5 pontos 5 pontos 

Uma pontuação parcial para o exercício só é possível se pelo menos um salto e uma das três partes (ida-busca-volta) do 
exercício de “Busca” são demonstrados. 
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Salto e busca perfeitos       = 15 pontos 

Salto de ida ou salto de volta não executados, busca executada = 10 pontos 

Halter não buscado      = 0 pontos 

Se o halter lançado aterrissa muito longe para um lado do obstáculo ou mal pode ser visto pelo cão, o condutor pode pedir ao juiz 
para relançar ou o juiz pede que seja relançado, nenhum ponto é deduzido. O cão deve permanecer sentado durante este período. 
Se o cão segue o condutor no caminho ao halter, o exercício é avaliado com 0 pontos. Se ele sai da posição básica, mas 
permanece em frente ao obstáculo, então o exercício é avaliado de acordo. 

Ajuda do condutor sem mudança de posição é avaliada de acordo. Se o condutor deixa sai de sua posição antes do exercício 
terminar, o exercício é avaliado como insuficiente. Se o obstáculo é derrubado na ida, o exercício deve ser repetido, de modo que 
o primeiro salto é avaliado com a nota mais baixa como insuficiente (-4 pontos). 

Se o cão não larga o halter após 3 comandos, o cão deve ser desclassificado e a seção “B” não pode continuar. 

6. Buscar halter com plano inclinado (180 cm): 15 pontos 

a)  Um comando verbal para: “Pula”, “Busca”, “Larga”, “Junto” 

b)  Execução: O condutor assume a posição básica com o cão a 5 passos em frente ao plano inclinado. A partir da posição básica, 
o condutor lança o halter (650 gramas) sobre o plano inclinado. O cão calmo e sem guia senta ao lado do condutor e quando 
dados os comandos “pula” e “busca” (o comando “busca” deve ser dado quando o cão estiver saltando sobre o plano 
inclinado), ele deve escalar o obstáculo rapidamente e correr diretamente até o halter, pegá-lo imediatamente e escalar de 
volta sobre o plano inclinado e trazê-lo direta e rapidamente para seu condutor. O cão deve sentar bem em frente e segurar o 
halter calmamente em sua boca para apresentá-lo até o condutor comandá-lo a soltar após aproximadamente 3 segundos. O 
condutor deve segurar o halter calmamente em sua mão direita com o braço direito estendido ao longo do lado direito de seu 
corpo. 

Ao comando “junto” o cão assume a posição básica rapidamente e alinhado ao lado esquerdo do condutor com o ombro à altura 
do joelho. O condutor não pode mudar de posição durante todo o exercício. 

c)  Avaliação: Erros na posição básica, salto e saída lentos, fracos, erros ao pegar, derrubar o halter, brincar com o halter ou 
mordiscar, posição displicente do condutor, erros ao sentar em frente ou ao final são avaliados de acordo. 

Quadro de pontos para busca de halter com plano inclinado: 
Salto de ida Busca Salto de volta 
5 pontos 5 pontos 5 pontos 

Uma pontuação parcial para o exercício só é possível se pelo menos um salto e uma das três partes (ida-busca-volta) do 
exercício de “Busca” são demonstrados. 

Salto e busca perfeitos       = 15 pontos 

Salto de ida ou salto de volta não executados, busca executada  = 10 pontos 

Halter não buscado      = 0 pontos 

Se o halter lançado aterrissa muito longe para um lado do obstáculo ou mal pode ser visto pelo cão, o condutor pode pedir ao juiz 
para relançar ou o juiz pede que seja relançado, nenhum ponto é deduzido. O cão deve permanecer sentado durante este período. 
Se o cão segue o condutor no caminho ao halter, o exercício é avaliado com 0 pontos. Se ele sai da posição básica, mas 
permanece em frente ao obstáculo, então o exercício é avaliado de acordo. 

Ajuda do condutor sem mudança de posição é avaliada de acordo. Se o condutor deixa sua posição antes do fim do exercício, o 
exercício é avaliado como insuficiente. Se o cão não larga o halter após o terceiro comando verbal, o cão deve ser 
desclassificado e a Seção “B”não pode continuar. 

7. Mandar em frente com deitar: 10 pontos 

a)  Um comando verbal para: “Junto”, “Em frente”, “Deita”, “Senta” 

b)  Execução: A partir da posição básica, o condutor caminha em frente com seu cão sem guia na direção designada. Após 10-15 
passos, o condutor dá o comando “em frente” enquanto simultaneamente ergue seu braço e permanece parado. O cão deve 
seguir focado, em uma linha reta com um passo rápido por pelo menos 30 passos na direção designada.  

Por instrução do juiz, o condutor dá o comando “deita”. O cão deve deitar imediatamente. O condutor pode manter seu braço 
levantado até que o cão deite. Sob a orientação do juiz, o condutor segue em direção ao seu cão e se posiciona ao lado direito do 
cão. Após cerca de 3 segundos e por instrução do juiz, comanda “senta”. O cão deve-se sentar rapidamente e alinhado na posição 
básica. 

c)  Avaliação: Erros no desenvolvimento, condutor seguindo o cão, saída lenta por parte do cão, forte desvio para o lado, distância 
muito curta, deitar hesitante ou prematuro, inquieto quando deitado ou levantar/sentar prematuro são avaliados de acordo. 
Ajuda adicional nos comandos “em frente” ou “deita” são também avaliados. 

Após alcançar a distância requerida, o juiz dará orientação para deitar o cão. Se o cão não se permite ser parado, o exercício é 
avaliado com 0 pontos. 

Um comando adicional “deita”      = -1,5 pontos 

Um segundo comando adicional “deita”     = -2,5 pontos 

Cão para, mas não deita após um segundo comando   = -3,5 pontos 

Faltas adicionais serão avaliadas de acordo. Se o cão sai ou volta para o condutor, o exercício todo é avaliado com 0 pontos. 

8. Deitar sob distração: 10 pontos 

a)  Um comando para: “Deita”, “Senta” 



 32 

 

b)  Execução: Antes do início do trabalho de obediência de outro cão da seção “B”, o condutor segue sem guia com seu cão para 
um local indicado pelo juiz e para na posição básica. Então o condutor comanda “deita”, sem deixar a guia ou outro objeto com 
o cão. O condutor então deixa seu cão sem olhar para trás por aproximadamente 30 passos dentro da área de prova e 
permanece parado calmamente de costas para o cão. O cão deve permanecer deitado calmamente sem nenhuma influência 
do condutor enquanto o outro cão desenvolve os exercícios de 1 a 6. Sob a orientação do juiz o condutor retorna ao seu cão e 
fica do lado direito de seu cão. Por instrução do juiz, o cão deve executar o comando “senta” após uma pausa de 
aproximadamente 3 segundos rapidamente e alinhado na posição básica. 

c)  Avaliação: Comportamento inquieto por parte do condutor bem como outras ajudas ocultas, inquietação quando deitado por 
parte do cão, ou levantar/sentar prematuramente antes de ser buscado são avaliados de acordo. Se o cão levanta ou senta, 
mas não deixa a área designada, resultará em uma concessão parcial de pontos. Se o cão deixa a área designada por mais de 
3 metros, antes do exercício 3, o exercício é avaliado com 0 pontos. Se o cão deixa a área depois do exercício 3, ele recebe 
uma avaliação parcial. Se o cão se aproxima do condutor, quando o condutor retorna, até 3 pontos podem ser deduzidos. 

IPO-1 Seção “C” - Proteção: 
Exercício 1 Revistar esconderijos 5 pontos 
Exercício 2 Guardar e latir 10 pontos 
Exercício 3 Impedimento de fuga do figurante 20 pontos 
Exercício 4 Defesa ante um ataque na fase de vigilância 35 pontos 
Exercício 5 Ataque ao cão à distância 30 pontos 
Total  100 pontos 

Requisitos Gerais: 

Em um local apropriado, 6 esconderijos devem ser posicionados, 3 de cada lado, de forma escalonada (ver croqui). As marcações 
necessárias devem estar claramente visíveis para o condutor, o juiz e o figurante. 

Figurante de proteção/Roupa de proteção: 

O figurante deve estar equipado com um traje de proteção, manga de proteção e um bastão flexível. A manga de proteção deve ter 
uma barra para mordida, a cobertura feita de fibra juta natural (trama de juta). À medida que o figurante precisa manter contato 
visual com o cão durante a fase de guarda, então ele deve se movimentar de acordo. Ele não pode assumir uma posição 
ameaçadora ou fazer qualquer gesto defensivo. Ele deve proteger seu corpo com a manga de proteção. O modo como o condutor 
tira o bastão flexível do figurante cabe a si mesmo. 

É possível trabalhar com apenas um figurante em todos os níveis de prova. Se mais de 7 cães estão inscritos no mesmo nível, 
então é necessário um figurante adicional. Todos os cães de um mesmo nível devem ser trabalhados pelo(s) mesmo(s) 
figurante(s) 

Uma única mudança do figurante é permitida, se o figurante for um condutor ativo no evento. 

Apresentação: 

a)  O condutor se apresenta com seu cão na guia. 

b)  Depois disso ele coloca seu cão na posição inicial para o exercício “revista”. O cão é solto da guia neste ponto. 

c)  O cão será expedido da posição inicial à instrução do juiz. 

Observação: 

Se o cão e o condutor não podem se apresentar da maneira apropriada, por exemplo, se o cão não está sob controle e corre, por 
exemplo, para o esconderijo do guardar e latir ou do campo, o condutor pode dar até 3 comandos para chamar o cão de volta. Se 
o cão não retorna após a 3ª chamada, então a seção “C” é considerada como “desclassificação por falta de controle”. 

Cães que não estão sob o controle do condutor, que após um exercício de proteção não estão sob controle ou quando o condutor 
tenha que intervir para que o cão largue, que morda outras partes do corpo que não a manga de proteção devem ser 
desclassificados. Não existe “IAR”. 

Marcações: 

As marcações como prescritas no regulamento devem estar visíveis para o condutor, juiz e figurante. Essas marcações são: 

-  Local onde o condutor fica para chamar o seu cão de volta para fora do esconderijo do guardar e latir 

-  Local onde o figurante fica para a fuga e defesa e onde ele deve parar 

-  Local onde o cão deita para a fuga 

-  Marcação para o condutor para o exercício “Ataque ao cão à distância” 

Para cães que falham no exercício de defesa ou se permitem ser intimidados, a seção “C” está encerrada. Não há avaliação. O 
“IAR” é divulgado. 

O comando “larga” é permitido apenas uma vez para cada exercício de defesa. A avaliação para o “larga” deve ser de acordo com 
a seguinte tabela: 

Larga hesitante 
Larga imediata ao 
primeiro comando 

adicional 

Larga hesitante ao 
primeiro comando 

adicional 

Larga imediata ao 
segundo comando 

adicional 

Larga hesitante ao 
segundo comando 

adicional 

Não larga após segundo 
comando ou outras 

tentativas 
0,5-3,0 3,0 3,5-6,0 6,0 6,5-9,0 desclassificação 

1. Revistar esconderijos: 5 pontos 

a)  Um comando verbal para: “Revista”, “Aqui” (o comando “aqui” pode ser usado em conjunto com o nome do cão) 

b)  Execução: O figurante está posicionado no último esconderijo fora da vista do cão. O condutor se posiciona com seu cão na 
guia entre o quarto e o quinto esconderijos de modo que duas varreduras laterais são possíveis. À instrução do juiz, a seção 
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“C” se inicia com um curto comando “revista”. Com um sinal erguendo o braço direito ou esquerdo, que pode ser repetido, o 
cão é enviado rapidamente e corre para o quinto esconderijo, focado, circunda-o firme e atentamente. 

Quando o cão executa a varredura lateral, o condutor chama o cão para si com o comando “aqui” e em movimento o direciona ao 
esconderijo do figurante. O condutor se move em um passo normal por uma linha imaginária da qual não é permitido sair. O cão 
deve correr à frente do condutor. Quando cão tiver atingido o esconderijo do figurante, o condutor deve parar e nenhum comando 
verbal ou visual pode ser dado. 

c)  Avaliação: Limitações na direção, controle, velocidade e foco são avaliadas. 

Está entre as faltas: 

- Não assumir uma posição básica e atenta ao início do exercício 

- Comandos verbais ou visuais adicionais 

- Não manter a linha intermediária imaginária 

- Não manter um passo normal 

- Percurso aberto em relação à trajetória mais curta 

- Revista independente, sem reação ao comando do condutor 

- Esconderijos não revistados ou não revistados atentamente 

- Cão necessita de mais direcionamento e orientação 

Se o cão não tem sucesso em encontrar o figurante no último esconderijo após a terceira tentativa, o trabalho de proteção é 
encerrado. Se o cão é comandado ao junto pelo condutor em qualquer momento do exercício, o trabalho de proteção também é 
encerrado. (“Encerrado” sem registro de pontos; todos os outros pontos obtido na prova são registrados). Sem análise “IAR”. 

2. Guardar e Latir: 10 pontos 

a)  Um comando verbal para: “Aqui”, “Junto” 

Os comando “aqui” e ou “junto” devem ser dados ao mesmo tempo. 

b) Execução: O cão deve ativa e atentamente guardar o figurante latindo constantemente. O cão não pode pular sobre o figurante 
ou o morder. Após o cão ter latido por aproximadamente 20 segundos, o condutor se aproxima do cão à instrução do juiz e 
para a cerca de 5 passos. Sob orientação do juiz, condutor chama o cão para a posição básica. Como uma alternativa, o 
condutor pode retomar o cão com o comando “junto” e o colocando na área marcada. Ambas as variantes são igualmente 
avaliadas. 

Após o juiz autorizar, o condutor comanda o figurante para fora do esconderijo para que ele se posicione no local designado para o 
exercício de fuga. O cão deve estar sentado quieto alinhado e atento na posição básica. 

c) Avaliação: Limitações quanto ao latido constante e guarda determinada são avaliados de acordo. Para latido constante 5 pontos 
são concedidos. Se o cão apresenta latido fraco apenas 2 pontos são deduzidos, do cão que não late e guarda ativa e 
atentamente o figurante, 5 pontos são deduzidos. Incomodar o figurante, tal como empurrando, pulando, etc. deve ter uma 
dedução de 2 pontos e até 9 se o cão morde forte. 

Se o cão morde no esconderijo e não larga independentemente, o condutor é solicitado a se aproximar do esconderijo ao lugar 
marcado a 5 passos em frente a ele. Um único comando “aqui” com “junto” como um comando simultâneo (não o comando “larga”) 
é permitido. Se o cão não volta, então a equipe é desclassificada. Se o cão volta, então o exercício é avaliado com a menor nota 
suficiente (-9 pontos). Se o cão intencionalmente morde outra parte do corpo do figurante é desclassificado. 

Se o cão deixa o figurante, antes do juiz orientar condutor a deixar a linha intermediária, o cão pode ser reenviado ao figurante. 

Se o cão permanece com o figurante, então a seção “C” pode continuar, de forma que o guardar e latir é avaliado com a menor 
pontuação insuficiente (-9 pontos). Se o cão não permite ser reconduzido ou deixa o figurante novamente, então a seção “C” é 
encerrada. Se o cão vem em direção ao condutor conforme ele se aproxima do esconderijo, ou o cão volta para o condutor antes 
de receber um comando verbal, uma pontuação parcial é dada como insuficiente. 

Pontuação para o latido: 

Para latido contínuo 5 pontos são concedidos. Latido fraco (sem pressão, não enérgico) e latido não contínuo levam a uma 
dedução de 2 pontos. Se o cão apresenta guarda atenta e não latir, então obrigatoriamente 5 pontos são deduzidos. 

3. Impedimento de fuga do figurante:   20 pontos 

a)  Um comando verbal para: “Junto”, “Deita”, “Defende”, 
“Larga” 

b)  Execução: Sob a orientação do juiz o condutor ordena ao 
figurante que saia do esconderijo. O figurante se move em 
um passo normal até o local designado para a fuga. Sob a 
orientação do juiz, o condutor leva seu cão sem guia para o 
local designado para o cão deitar antes da fuga. O cão 
deve se mostrar alegre, atento e concentrado ao exercício 
junto e executar a posição alinhado ao joelho do condutor 
de modo direto e rápido. Antes do comando “deita”, o cão 
deve sentar na posição básica alinhado, calmo e atento. 
Ele deve executar o comando “deita” direta e rapidamente 
e permanecer no local designado calmamente, confiante e 
atento ao figurante. 

A distância entre o figurante e o cão deve ser de 5 passos. O condutor deixa seu cão guardando na posição deitado e vai para o 
esconderijo. Ele permanece em contato visual com seu cão, o figurante e o juiz. 
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Sob a orientação do juiz, o figurante empreende a fuga. Simultaneamente o condutor comanda o cão “defende” para que o cão 
impeça a fuga do figurante. 

Sem hesitação o cão deve impedir a fuga através de uma alta dominância e pegada relativamente rápida implantando uma 
mordida enérgica e forte. Ele só pode morder a manga de proteção do figurante. À instrução do juiz, o figurante para. Após o 
figurante parar o cão deve largar após um breve período de transição. O condutor pode dar um comando “larga” em período de 
tempo razoável. 

Se o cão não larga ao primeiro comando permitido, o condutor receberá instruções do juiz para um segundo comando “larga”. 

Se o cão não larga após o terceiro comando (um permitido, dois adicionais), resultará em uma desclassificação. o condutor deve 
permanecer parado calmo enquanto dá o comando “larga” e sem influenciar o cão. Após largar, o cão deve permanecer rente ao 
figurante e guardá-lo atentamente. 

c)  Avaliação: Limitações nos critérios importantes de avaliação: alta dominância, reação rápida e enérgica e mordida forte, com 
efetivo impedimento da fuga, com mordida estável até largar, guarda atenta e próxima ao figurante são avaliados de acordo. 

Se o cão permanece deitado ou o cão não impede a fuga mordendo e segurando em até 20 passos, a seção “C” é encerrada. 

Se o cão executa o exercício de impedimento sem um comando do condutor, o exercício é avaliado em menos um conceito. Se o 
cão está  pouco atento na fase de guarda, o exercício é avaliado em menos um conceito. Se o cão está muito desatento, resultará 
em uma dedução de dois conceitos. Se o cão não guarda efetivamente o figurante ao final do exercício, mas, no entanto 
permanece com ele, resultará em uma dedução de três conceitos. Se o cão abandona o figurante ou o condutor comanda para 
que o cão permaneça com o figurante, a seção “C” é encerrada. 

4. Defesa a um ataque na fase de vigilância: 35 pontos 

a)  Um comando verbal para: “Larga”, “Junto” 

b)  Execução: Após a fase de guarda de aproximadamente 5 segundos, o figurante, sob orientação do juiz, ataca o cão. Sem 
intervenção do condutor, o cão deve se defender através de uma mordida enérgica e forte. O cão só pode morder a manga de 
proteção do figurante. O figurante deve pressionar o cão por meio de gestos ameaçadores com o bastão e conduzí-lo. O cão 
deve ser observado atentamente pelo juiz quando pressionado especialmente em relação a sua atividade e estabilidade. 
Golpes com o bastão só devem ser dados nos ombros e na região da cernelha. O cão deve ser estável durante a fase de 
pressão e deve apresentar uma mordida cheia, enérgica e, sobretudo, constante durante todo o exercício de defesa. Por 
instrução do juiz, o figurante interrompe o ataque. Após o figurante parar o cão deve soltar após um período de transição 
relativamente breve. O condutor pode dar um comando “larga” dentro de um intervalo razoável de tempo. 

Se o cão não larga após o primeiro comando permitido, o condutor recebe instruções do juiz para dar até dois comandos 
adicionais para o “larga”. Se o cão não larga após estes comandos (um permitido, dois adicionais), resultará em desclassificação. 
Quando estiver dando o comando “larga”, o condutor deve permanecer calmamente no local e não influenciar o cão. Após largar, o 
cão deve permanecer bem perto do figurante e guardá-lo atentamente. Sob instrução do juiz o condutor segue em passo normal 
pelo caminho mais curto até seu cão e o coloca na posição básica, através do comando “senta”. O bastão flexível não é retirado do 
figurante. 

c)  Avaliação: importantes critérios são avaliados de acordo: mordida rápida e forte, mordida cheia e estável até largar, após largar 
uma guarda atenta do figurante. Se o cão não resiste à pressão do figurante, solta a manga e permite ser afugentado, a seção 
“C” é encerrada. 

Se o cão está um pouco desatento, resultará na dedução de um conceito. Se o cão guarda muito desatentamente, resultará na 
dedução de dois conceitos. 

Se o cão não guarda, mas permanece com o figurante, resultará em uma dedução de três conceitos. Se o cão vem em direção ao 
condutor quando ele se aproxima, o exercício é avaliado como insuficiente. Se o cão abandona o figurante ou o condutor comanda 
para que o cão permaneça com o figurante, a seção “C” é encerrada. 

5. Ataque ao cão à distância: 30 pontos 

a)  Um comando verbal para: “Senta”, “Defende”, “Larga”, “Junto” 

b)  Execução: O condutor é instruído a ir com seu cão para o local designado na linha intermediária à altura do primeiro 
esconderijo. O cão deve seguir junto ao condutor atentamente, alegre e concentrado. Ele se move alinhado ao joelho do 
condutor. À altura do primeiro esconderijo, o condutor para e se vira. Com o comando “senta”o cão é colocado na posição 
básica. O cão sentado alinhado, calmo e atentamente de frente para o figurante pode ser seguro pelo colar. No entanto, não 
pode ser estimulado pelo condutor. Sob a orientação do juiz, o figurante sai do esconderijo e segue correndo para a linha 
intermediária. 

Ignorando o grito do condutor, o figurante sem interromper a corrida, ataca o cão e o condutor em uma corrida frontal com gritos 
altos e gestos ameaçadores. Tão logo o figurante alcance uma distância de cerca de 40 a 30 passos do condutor e seu cão, o 
condutor, sob orientação do juiz, solta seu cão. Sem hesitação e com um comando “defende” o cão deve impedir efetivamente o 
ataque através de um alto fator de dominância e velocidade relativamente alta. 

Ele só pode morder a manga de proteção do figurante. O condutor não pode deixar o local em que parou. 

Na fase de pressão, ele deve estar livre de influência e durante todo o exercício de defesa, ele deve exibir uma mordida cheia, 
enérgica e, sobretudo, constante. Sob a orientação do juiz o figurante para. Após o figurante parar, o cão deve largar em um 
breve período de transição. O condutor pode dar um comando “larga”em um período de tempo razoável. 

Se o cão não larga após o primeiro comando permitido, o condutor recebe instruções do juiz para dar dois comandos adicionais 
para o “larga”. Se o cão não larga após estes comandos (um permitido, dois adicionais), resultará em uma desclassificação. 
Quando estiver dando o comando “larga”, o condutor deve permanecer calmamente no local e não influenciar o cão. Após largar, o 
cão deve permanecer bem perto do figurante e guardá-lo atentamente. Por instrução do juiz, o condutor segue em passo normal 
pelo caminho mais curto até seu cão e o coloca na posição básica, através do comando “senta”. O bastão flexível é retirado do 
figurante. 
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Agora um transporte lateral do figurante ao juiz acontece, por uma distância de cerca de 20 passos. Um comando “junto” é 
permitido. O cão deve seguir do lado direito do figurante de modo que o cão fique entre o figurante e o condutor. Durante o 
transporte o cão deve estar atento ao figurante. Ele não pode, no entanto, o empurrar o figurante, pular sobre ele ou morder. O 
grupo para em frente do juiz. O condutor dá o bastão ao juiz e se apresenta para o término da seção “C”. Sob instrução do juiz, o 
condutor segue com seu cão na guia para um local onde a avaliação será dada. O figurante recebe instruções do juiz para deixar o 
campo. Antes do comentário, sob orientação do juiz, o cão é colocado na guia. 

c) Avaliação: importantes critérios são avaliados de acordo: 

Defesa enérgica com mordida forte, mordida cheia e estável até largar, após largar guarda atenta e bem próxima ao figurante. 

Se o cão está levemente desatento, resultará em uma dedução de um conceito. Se o cão guarda o figurante muito 
desatentamente, resultará na dedução de dois conceitos. Se o cão não guarda, mas permanece junto ao figurante, resultará em 
uma dedução de três conceitos. Se o cão vem em direção ao condutor quando ele se aproxima, o exercício é avaliado como 
insuficiente. Se o cão deixa o figurante antes do juiz instruir o condutor a se aproximar ou o condutor comanda para que o cão 
permaneça com o figurante, a seção “C” é encerrada. 

Prova Internacional de Cão de Utilidade - IPO-2 
Organizada como segue: 

Seção A 100 pontos 
Seção B 100 pontos 
Seção C 100 pontos 
Total 300 pontos 

IPO-2 Seção “A” - Faro: 
Pista marcada por um estranho, mínimo de 400 passos, 3 retas, 2 ângulos (aproximadamente 90 graus), 2 objetos, 
marcada há pelo menos 30 minutos, tempo de execução 15 minutos. 

Manter o rastro 79 pontos 
Objetos 21 pontos (11+10) 
Total 100 pontos 

Se o cão não encontra os objetos, ele só pode receber uma avaliação “suficiente”. 

Requisitos gerais: 

O juiz ou a pessoa responsável pela pista determina o padrão do percurso levando em consideração a área disponível. Padrões 
variados devem ser utilizados. Não é possível que objetos e ângulos de cada trajeto fiquem locados à mesma distância uns dos 
outros. O início deve ser claramente marcado com uma estaca, que deve ser colocada diretamente no solo à esquerda da início da 
pista. 

Após as pistas serem marcadas, a ordem dos participantes é determinada por um sorteio feito na presença do juiz. 

Terreno para faro: 

O terreno aceitável é todo com cobertura natural, como grama, campos arados e floresta. 

Trajetos visíveis devem ser evitados. Em todos os níveis de prova, a adaptação das pistas ao terreno para faro disponível é 
possível. 

Marcando a pista: 

O juiz ou o coordenador de pista é responsável por: 

- organizar a disposição da pista 

- orientar os marcadores de pista 

- observar como as pistas são marcadas 

O terreno disponível determina como os percursos individuais devem ser marcados. 

Durante a marcação das pistas, deve se atentar para que se caminhe de maneira natural. Ajuda do marcador de pista por meio de 
passadas anormais nas retas, nos ângulos ou nos objetos não é permitida. Marcadores de pista experientes devem ser 
especialmente utilizados (a partir do nível 2). 

O marcador de pista deve mostrar os objetos ao juiz antes de marcar a pista. O marcador de pista pausa por um breve momento 
no início da pista e então continua em um passo normal na direção assinalada. Os ângulos também são feitos em passo normal. 
Esfregar os pés ou introduzir uma quebra de ritmo não é permitido. 

As retas devem ser marcadas também em um passo normal sem esfregar os pés ou quebrar o ritmo. A distância entre as retas 
individuais deve ser de no mínimo 30 passos. 

Os ângulos (aproximadamente 90 graus) também devem ser feitos em um passo normal de modo a garantir um fluxo sem 
interrupções no trajeto até a próxima reta. Uma interrupção no percurso não é permitida (ver croqui). O cão deve estar fora de vista 
enquanto a pista está sendo marcada. 

Colocando os objetos: 

O primeiro objeto é colocado a pelo menos 100 passos na primeira ou segunda reta, não dentro de 20 passos antes ou 20 passos 
depois de um ângulo,  e o segundo, ao fim da pista. Os objetos devem ser colocados em movimento. Após colocar o último objeto, 
o marcador de pista deve seguir muitos passos a mais em linha reta. 

Objetos de faro: 
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Somente objetos que o marcador carregou por mais de 30 minutos serão usados. Em uma determinada pista vários objetos podem 
ser usados. (couro, tecidos, madeira). Os objetos devem ter aproximadamente 10 cm de comprimento, 2-3 cm de largura e 0,5-1 
cm de espessura. Os objetos não devem se destacar do terreno em cor. 

Para eventos regionais nos níveis IPO 2 e 3 e FH, os objetos devem ser numerados, de modo que o número deve coincidir com o 
da respectiva pista. 

Enquanto o cão está explorando a pista, não são permitidos juiz, marcadores de pista e qualquer pessoa acompanhante na área 
em que a equipe (cão e condutor) tem o direito de rastrear. 

Comandos: 

O comando “procura” é permitido no início da pista e ao reiniciar após os objetos ou após uma falsa indicação. 

Preparação do trabalho de faro: 

O condutor prepara o cão para a pista. O cão pode farejar livre ou em uma guia de 10 metros. A guia de 10 metros pode ser presa 
sobre o dorso do cão, ao lado ou entre as patas dianteiras e/ou traseiras. A guia de faro pode estar presa diretamente ao colar, 
mas não no elo vivo, ou presa ao elo do peitoral (peitoral convencional ou tipo Böttger sem correias adicionais). Quando chamado, 
o condutor segue com seu cão na posição básica, apresenta-se ao juiz e informa se o cão irá pegar ou indicar. Antes da pista, no 
início da pista e durante toda a pista, nenhuma força deve ser aplicada. 

A guia deve ter no mínimo 10 metros de comprimento. O juiz pode checar o comprimento da guia, o colar e o peitoral somente 
antes do início da pista. Guias flexíveis não são permitidas. 

Início: 

Sob a orientação do juiz, o cão é conduzido vagarosa e calmamente ao início da pista e inicia. Sentar brevemente antes do início 
da pista (aproximadamente 2 metros) é permitido. 

O início (bem como os reinícios após encontrar os objetos) deve ser feito pelo cão. Uma certa folga é permitida no uso da guia. O 
cão deve iniciar intensamente, calmo e com o nariz rente. A captação do odor deve ser feita sem influência do condutor (exceto 
pelo comando “procura”). O início da pista não tem nenhum limite de tempo, no entanto, o juiz deve observar o comportamento do 
cão no início e na primeira reta, o quão intensamente ele se orienta para captar o odor. 

Após uma terceira tentativa do cão no início da pista, a seção é encerrada. 

O cão deve farejar com o nariz rente, mantendo um passo regular. O condutor segue o cão a uma distância de 10 metros, ao final 
da guia de faro. Se o cão fareja livre, então o condutor também deve manter uma distância de 10 metros. Pode haver uma folga na 
guia, mas o condutor a mantém em sua(s) mão(s) e um encurtamento evidente da guia para se aproximar do cão não deve 
ocorrer. Tocar o solo não é falta. 

Trabalho de faro: 

O cão deve executar o percurso de modo intenso, persistente e a uma velocidade tão uniforme quanto possível (dependendo do 
terreno e da dificuldade). O condutor segue não necessariamente no trajeto. Um desempenho de busca rápido ou lento não é 
critério de avaliação, se o percurso é trabalhado suave e convincentemente. 

Ângulos: 

O cão deve executar os ângulos confiantemente. Conferir sem deixar a pista é permitido e não é falta. Circular nos ângulos é falta. 
Após o ângulo o cão deve continuar farejando na mesma velocidade constante. Na área do ângulo, o condutor deve manter a 
distância requerida se possível. 

Indicando ou pegando os objetos: 

Tão logo o cão encontre os objetos, ele deve convincentemente e sem ajuda do condutor pegar ou indicar. Se ele pega, ele pode 
tanto ficar parado, sentar ou retornar ao condutor, que deve ficar parado. Prosseguir com o objeto ou deitar são faltas. A indicação 
deve ser feita deitado, sentado ou em pé (alternar também é permitido). 

Não deitar completamente alinhado ao objeto não é falta. Deitar ao lado do objeto ou virar-se olhando para o condutor é, no 
entanto, falta. Objetos que são encontrados com forte ajuda do condutor são considerados inválidos ou nulos. Este seria o caso 
de, por exemplo, se o cão não indica o objeto e o condutor ou pelo uso da guia ou através de comando verbal impede o cão de 
continuar farejando. 

Quando o cão pega ou indica o objeto, o condutor deve soltar a guia e ir até seu cão. Levantando seu braço com o objeto na mão, 
ele avisa que o cão encontrou o objeto. Pegar e indicar são falta. 

Qualquer ação feita com o objeto ou pegar enquanto deitado é falta. Se o cão retorna para o condutor, o condutor não se aproxima 
do cão. 

Quando o condutor se aproxima de seu cão para recuperar o objeto, o condutor deve-se colocar ao lado do cão. 

O cão deve permanecer calmamente no lugar se indicando ou onde pegou o objeto até ser liberado para farejar, quando o 
condutor o libera segurando a guia curta e liberando-se até o final do comprimento. 

Deixando a pista: 

Se o condutor impede o cão de sair da pista, então o condutor recebe instruções do juiz para seguir o cão. O condutor deve seguir 
estas instruções. A pista será encerrada se o cão estiver a mais de um comprimento da guia fora do percurso (mais de 10 metros 
com um cão farejando livre) ou o condutor não seguir a instrução do juiz. 

Estimulando o cão: 

Um estímulo ocasional (não inclui o comando “procura”) é permitida somente nos níveis IPO-VO e IPO-1. Este estímulo ocasional 
nos níveis IPO-VO e IPO-1 não é permitida nos ângulos. Nos objetos, o cão pode ser agradado brevemente. Este agrado pode 
ocorrer antes ou depois do objeto ser apresentado. 

Encerramento: 
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Após completar a pista, os objetos encontrados devem ser apresentados ao juiz. Não é permitido brincar ou alimentar o cão após 
pegar ou indicar o último objeto, antes de se apresentar ao juiz e receber os pontos concedidos. O encerramento deve ser feito na 
posição básica. 

Avaliação: 

A avaliação da Seção “A” começa com o início do faro do cão. 

Um trabalho de faro convincente, intenso e dedicado bem como um bom treinamento básico são esperados do cão. 

O condutor deve-se tornar parte do processo e vivenciá-lo. Ele deve interpretar as reações do cão, estar concentrado no trabalho 
e ignorar qualquer influência externa. 

O juiz deve observar não só o cão e o condutor, mas também a área da pista, o clima, possíveis travessias da pista e o intervalo 
de tempo. Em sua avaliação ele deve levar em consideração todos os fatores. 

-  Comportamento na pista (velocidade nas retas, antes e depois dos ângulos, antes e depois dos objetos) 

-  Grau de treinamento do cão (por exemplo, início agitado, demonstrando pressão, esquiva) 

-  Qualquer ajuda do condutor 

-  Dificuldade em explorar a pista através de: 

- condições do terreno (muita vegetação, areia, mudança de terreno, neblina) 

- condições do vento 

- rastro de animais silvestres 

- clima (calor, chuva, neve) 

- alterações climáticas 

A avaliação deve ser condicionada a essas situações. 

Após o condutor ter se apresentado para a pista, o juiz deve estrategicamente se posicionar de modo que seja capaz de observar 
o trabalho de faro e ouvir a comandos verbais ou ver qualquer outra influência por parte do condutor. 

Ele também deve escolher uma distância do condutor de modo que não interrompa o trabalho do cão e o condutor não se sinta 
pressionado. O juiz deve ser capaz de vivenciar todo o trabalho de faro. 

Ele deve avaliar o trabalho do cão baseado em seu entusiasmo, confiança ou insegurança ou inconstância. 

Um trabalho de faro rápido ou lento não é critério para a avaliação, se o percurso é explorado intensa, uniforme e 
convincentemente e o cão mantém atitude positiva. 

Conferir sem deixar a pista é permitido e não é falta. Vaguear, defecar ou urinar, circular nos ângulos, encorajamento constante, 
ajudas verbais ou com a guia na área de faro ou nos objetos, falha ao pegar ou falha ao indicar os objetos são avaliados de acordo 
(dedução de até 4 pontos). 

Vaguear evidente, falta de intensidade, farejar descontrolado, urina ou fezes, caça a ratos, etc., podem receber até 8 pontos de 
dedução. 

Se o cão deixa a pista por uma distância maior que o comprimento da guia, a pista é encerrada. Se o cão deixa a pista e é contido 
pelo condutor, o juiz adverte o condutor a seguir seu cão. Se as instruções não forem seguidas, a pista é encerrada pelo juiz. 

Se depois do tempo máximo permitido (níveis 1 e 2 = 15 minutos, nível 3 = 20 minutos) após a exploração do início da pista o 
trajeto não for cumprido, a pista é encerrada pelo juiz. Quaisquer pontos concedidos até este ponto são divulgados. 

Se o cão apresenta ambos os estilos de trabalhar o objeto, nominalmente “pegar” e “indicar” em um determinado percurso, isso é 
considerado falta. Somente objetos apresentados serão avaliados. 

Falha ao pegar ou indicar, falsa indicação (reinício ao lado do cão)  deve ser descontada em até 4 pontos. Se o cão deita e 
interrompe a execução da pista, um comando verbal ou auxílio com a guia é dado, sem que o condutor busque pelo objeto 
(inexistente), é obrigatório o desconto de 2 pontos. 

Se os objetos não forem encontrados, então nenhum ponto é concedido. Se nenhum dos objetos for encontrado, a seção “A” só 
pode ser avaliada como “suficiente”. É importante levar em conta que em nenhum objeto o condutor pode comandar a indicação, 
uma vez ou mais. 

Se o cão segue seu impulso e perseguir uma caça, o condutor pode dar um comando “deita” a fim de manter o controle. O trabalho 
de faro irá continuar ao comando do juiz. Se isso não funcionar, a pista é encerrada. (Avaliação: desclassificado por falta de 
controle). 

Encerramento/Desclassificação 
Comportamento Consequência 

Cão é reiniciado no início da pista 3x Encerramento 
� Todos os Níveis: Cão deixa a pista por mais de um 

comprimento da guia ou o condutor não segue as 
instruções do juiz 

� Cão não cumpre o tempo limite para a pista 
� Nível 2: 15 minutos após o início 

Encerramento - pontos serão concedidos até este ponto 
 
APRECIAÇÃO ATÉ O ENCERRAMENTO! 

� Cão pega o objeto, mas se recusa a largá-lo 
� Cão persegue caça e não pode ser reiniciado 

DESCLASSIFICAÇÃO por falta de controle! 

 
  



 38 

 

Traçados de pista: 

Os seguintes traçados também podem ser feitos como imagem espelhada. 

IPO-1 e 2 

 

IPO-2 Seção “B” - Obediência: 
Exercício 1 Condução sem guia 10 pontos 
Exercício 2 Sentar durante a marcha 10 pontos 
Exercício 3 Deitar durante a marcha com aproximação 10 pontos 
Exercício 4 Parar durante a marcha 10 pontos 
Exercício 5 Buscar halter no plano 10 pontos 
Exercício 6 Buscar halter com obstáculo 15 pontos 
Exercício 7 Buscar halter com plano inclinado 15 pontos 
Exercício 8 Mandar em frente com deitar 10 pontos 
Exercício 9 Deitar sob distração 10 pontos 
Total  100 pontos 

Requisitos gerais: 

Para o Nível IPO-2 o condutor chega com o cão sem guia, apresenta-se na posição básica ao juiz. 

Especialmente na obediência deve se prestar atenção ao fato de que o cão não exibe pressão por parte do condutor 
demonstrando que sua autoconfiança foi diminuída e não aparenta ser somente “equipamento esportivo” do condutor. 

Durante todos os exercícios um espírito de trabalho alegre e a concentração requerida devem ser demonstradas em relação ao 
condutor. Deve-se prestar atenção ao espírito de trabalho alegre em conjunto com a execução correta do trabalho e serão 
avaliadas de acordo. 

Se um condutor se esquece de um exercício inteiro, o juiz irá solicitar que ele apresente o exercício faltante. Não há dedução de 
pontos por isso. 

Antes do início da obediência, todo equipamento deve ter sido checado pelo juiz. O equipamento deve seguir as regras vigentes. 

A arma a ser utilizada nos exercícios “Condução sem guia”e “Deitar sob distração” deve ser de calibre 6 mm. (NOTA DO 
REVISOR: em função de restrições legais brasileiras quanto ao uso de armas, mesmo que de festim, podem ser usados 
simuladores de tiro, como por exemplo, aqueles usados para sonoplastia). 

O juiz informa o início de cada exercício individual. Qualquer coisa a mais, como voltas, paradas, mudança de passo, etc. é feito 
independentemente. 

Os comandos estão registrados nas regras. Os comandos devem ser ditos em um tom normal, breve, consistindo em um comando 
de uma palavra. Eles podem ser dados em qualquer língua, no entanto, devem ser o mesmo para o exercício relacionado. Se um 
cão não executa um exercício após um comando ser dado três vezes, então o exercício deve ser encerrado e não recebe nenhum 
ponto. Quando chamando o cão para si, o nome do cão pode ser usado no lugar do comando “aqui”. O nome do cão usado com 
um comando é considerado um comando duplo. 

Iniciando um exercício 

O juiz informa quando o exercício deve começar. 

Posição Básica: 

A posição básica deve ser assumida, quando o condutor do segundo cão, que levou seu cão à área designada para exercício de 
deitar sob distração, tenha tomado seu lugar. Neste momento a avaliação de ambos os cães se inicia. 

Cada exercício inicia e termina na posição básica. O condutor deve manter uma postura desportiva. Uma postura displicente não é 
permitida em nenhum exercício. 

O cão deve sentar ao lado de seu condutor de modo próximo, alinhado, calmo e atendo, de modo que seu ombro fique à altura do 
joelho do condutor quando demonstrando a posição básica. Assumir a posição básica no início do exercício só é permitido uma 
vez. Um curto agrado é permitido ao final de cada exercício completo. Depois disso o condutor deve assumir outra posição básica. 
Entre o agrado e um novo início um intervalo claro de aproximadamente 3 segundos deve ser feito. 

Um exercício é desenvolvido a partir da posição básica. O condutor deve dar pelo menos 10 passos, até 15 passos no máximo, 
antes de dar o comando para executar um exercício. Entre todos os sentar à frente e conclusões, bem como quando o condutor 
retorna para sentar, levantar ou deitar o cão, uma pausa nítida de 3 segundos deve ser feita. Ao retornar ao cão o condutor pode-
se aproximar dele pela frente ou por trás do cão. Erros na posição básica e no desenvolvimento da seção são avaliados de acordo. 

Uma posição junto correta deve ser demonstrada mesmo entre os exercícios. Mesmo quando caminhando para o halter, o cão 
deve acompanhar o condutor. Estimular ou brincar com o cão neste momento não é permitido. 
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A meia-volta deve ser demonstrada à esquerda pelo condutor. O cão pode completar a meia-volta tanto indo por trás do condutor 
como pela frente, mas, desse modo, o estilo deve permanecer consistente durante uma determinada prova. 

Depois de sentar à frente, o cão pode tanto ir por trás do condutor ou assumir a posição básica pela frente. 

O obstáculo fixo deve ter 100 cm de altura e 150 cm de largura. O plano inclinado consiste de duas pranchas presas no topo e 
deve ter 150 cm de largura e 191 cm de comprimento em cada lado. Na base, os dois lados devem estar separados de modo que 
haja uma altura vertical de 180 cm. Toda a superfície da parede de escalada deve ser coberta com um material antiderrapante. 
Nas paredes em si 3 apoios devem ser fixados próximo à metade superior, cada um com 24x48 mm. Todos os cães devem 
transpor os mesmos obstáculos. 

Para o exercício de buscar, somente halteres são permitidos, que tenham o peso prescrito (no plano 1000 gramas, obstáculo e 
plano inclinado 650 gramas). Os halteres usados por todos os cães serão fornecidos pela entidade organizadora do evento. Não é 
permitido colocar o halter na boca do cão antes do exercício. 

Distribuição dos exercícios: 

Exercícios de 2 partes, como “Sentar durante a marcha”, “Deitar durante a marcha com aproximação”, “Parar em passo normal”, 
“Parar em movimento”, podem, para um julgamento parcial, ser divididos em duas parte, como segue: 

a) “Posição básica, desenvolvimento, execução”  =  5 pontos 

b) “Comportamento posterior até a conclusão do exercício” = 5 pontos 

A avaliação do cão deve ser feita para cada exercício pela sua observação desde o início na posição básica até o fim do exercício. 

Comandos adicionais: 

Se um cão não completa um exercício após 3 comandos, o exercício é avaliado como insuficiente (= 0 pontos). Se o cão completa 
o exercício após o terceiro comando, então o exercício é avaliado como “insuficiente”. 

Ao chamar o cão, seu nome pode ser usado em vez de “aqui”. O nome do cão usado em conjunto com o comando é considerado 
duplo comando. 

Avaliação: 1 comando adicional: suficiente para parte de um exercício 

  2 comandos adicionas: insuficiente para parte de um exercício 

Exemplos: exercício de 5 pontos: 

  1 comando adicional: suficiente 5 pontos =  -1,5 ponto 

  2 comandos adicionas: insuficiente 5 pontos = -2,5 pontos 

 

Entre partes dos exercícios, sentar à frente e a conclusão, bem como ao se aproximar do cão sentado, parado ou deitado, uma 
pausa nítida de 3 segundos deve ser feita. 

Quando o cão no exercício de deitar por período longo é levado ao respectivo local e a posição básica é tomada, o condutor 
iniciando o trabalho sem guia deve assumir a posição básica. 

1. Condução sem guia: 10 pontos 

a)  Um comando verbal é permitido para “Junto” 

O condutor pode comandar no início da condução e quando mudar o passo. 

b)  Execução: o condutor se aproxima do juiz com seu cão sem guia, faz o cão sentar e se apresenta. A partir de uma posição 
básica alinhada, o cão deve seguir o condutor ao comando “junto” de modo atento alegre e alinhado com sua escápula à altura 
do joelho e à esquerda do condutor e senta alinhado, independente e rapidamente à parada. No início do exercício o condutor 
segue com seu cão por 50 passos. Sem parar, após a meia-volta o condutor corre apresentando 10 a 15 passos, então muda 
para um passo lento, apresentando um mínimo de 10 passos. A mudança entre passo rápido para normal deve ser feita em 
transição sem passo de transição. A mudança de passos deve mostrar delineação clara. Com passo normal, pelo menos dois 
ângulos para a direita e um para a esquerda e duas meias-voltas devem ser demonstradas, bem como uma parada após uma 
das meias-voltas. O condutor deve apresentar a meia-volta para a esquerda (girar 180 graus no local) (ver croqui prescrito). 
Duas variações são possíveis: 

- O cão vai por trás do condutor com uma curva à direita. 

- O cão gira no local a 180 graus para a meia-volta à esquerda 

Durante uma prova apenas uma variação é permitida. 

A parada deve ser apresentada após a segunda meia-volta pelo menos uma vez em um passo normal de acordo com o croqui. 

O cão deve permanecer constantemente com sua escápula à altura do joelho ao lado esquerdo do condutor;  ele não pode se 
adiantar, atrasar-se ou se afastar lateralmente. A meia-volta deve ser executada para a esquerda pelo condutor. 

Enquanto o condutor está junto com seu cão na primeira reta, dois tiros (calibre 6mm) são disparados dentro de um intervalo de 5 
segundos e a uma distância mínima de 15 passos. O cão deve demonstrar indiferença aos disparos. Ao final do exercício, o 
condutor segue com seu cão entre um grupo de pelo menos 4 pessoas em movimento. O condutor deve contornar uma pessoa 
tanto pela direita quanto pela esquerda e deve parar uma vez no grupo. O juiz pode solicitar uma repetição. O condutor deixa o 
grupo e assume a posição básica. Esta posição básica é o início do próximo exercício. 

c)  Avaliação: Adiantar-se, afastar-se lateralmente, atrasar-se, sentar lento ou hesitante, ajuda física adicional do condutor, 
desatenção, demonstração de pressão são avaliados de acordo. 

2. Sentar durante a marcha: 10 pontos 

a)  Um comando verbal para “Junto”, “Senta” 
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b)  Execução: Da posição básica alinhada, o condutor segue com o cão sem guia. Na seção em desenvolvimento, o cão deve 
acompanhar seu condutor de um modo atendo, alegre, rápido e concentrado. Ele deve permanecer em uma posição alinhada 
ao joelho do condutor. Após 10-15 passos, o cão deve executar o comando para sentar imediatamente e na direção do 
movimento sem que o condutor quebre o ritmo, mude o passo ou olhe para trás. Após 15 passos adicionais o condutor para e 
se vira imediatamente para seu cão sentado calma e atentamente. Por instrução do juiz, o condutor retorna ao cão e se 
posiciona à direita do cão. O condutor pode se aproximar tanto pela frente ou por trás. 

c)  Avaliação: Erros na posição básica, desenvolvimento, sentar lentamente, inquieto e desatento quando sentado são avaliados 
de acordo. Se o cão levanta ou deita ao invés de sentar 5 pontos são deduzidos. Outros erros são levados em conta. 

3. Deitar durante a marcha com aproximação:  10 pontos 

a)  Um comando verbal para “Junto”, “Deita”, “Aqui” 

b)  Execução: A partir da posição básica, o condutor segue em frente com seu cão sem guia. Após 10-15 passos, o cão deve 
executar o comando “deita” imediatamente e na direção do movimento sem que o condutor quebre o ritmo, mude o passo ou 
olhe para trás. Após 30 passos adicionais o condutor para e se vira imediatamente para seu cão deitado calma e atentamente. 
Sob instrução do juiz, o condutor chama de volta seu cão ou usando o comando “aqui”ou o nome do cão, o cão deve voltar 
alegre, rápida e diretamente ao condutor e se sentar rente e alinhado à frente. Ao comando “junto” o cão deve ir rapidamente 
se sentar ao lado do esquerdo do condutor com seu ombro à altura do joelho do condutor. 

c)  Avaliação: Erros no desenvolvimento, deitar lentamente, inquieto quando deitado, retorno lento ou desacelerar ao se aproximar 
do condutor, postura displicente do condutor, erros ao sentar e na conclusão são avaliado de acordo. Se o cão senta ou fica 
em pé ao comando “deita” 5 pontos são deduzidos. 

4. Parar durante a marcha: 10 pontos 

a)  Um comando verbal para: “Junto”, “Para”, “Senta” 

b) Execução: A partir de uma posição básica alinhada, o condutor segue com seu cão sem guia em frente. Após 10-15 passos o 
cão deve parar imediatamente na direção do movimento ao comando “para”. Após 15 passos adicionais o condutor para e se 
vira imediatamente para seu cão parado, que deve estar quieto e atento. Sob orientação do juiz, o condutor retorna 
diretamente para seu cão e se posiciona ao lado direito. Após aproximadamente 3 segundos, o cão deve sentar rapidamente e 
alinhado ao comando “senta”. 

c)  Avaliação: Falhas no desenvolvimento, atraso ao comando, inquieto ou desatendo quando parado, inquietação quando o 
condutor se aproxima e/ou demora ao sentar ao final são avaliados de acordo. Se o cão senta ou deita ao comando “para”, 5 
pontos são deduzidos. 

5. Buscar halter em terreno plano: 10 pontos 

a)  Um comando verbal para: “Busca”, “Larga”, “Junto” 

b)  Execução: A partir da posição básica o condutor lança um halter (1.000 gramas) a aproximadamente 10 metros à frente. O 
comando “busca”pode ser dado pela primeira vez quando o halter parar totalmente. O cão sentado calmamente e sem guia ao 
lado do condutor deve ir até o halter de modo rápido após o comando “busca” ser dado, deve pegá-lo imediatamente e trazê-lo 
ao seu condutor de modo rápido e direto. O cão deve sentar bem perto e alinhado à frente do condutor. O cão deve segurar o 
halter calmamente em sua boca até que o condutor, após uma pausa de cerca de 3 segundos, dê o comando “larga”. O 
condutor deve segurar o halter calmamente em sua mão direita com o braço direito estendido ao longo do lado direito de seu 
corpo. Ao comando verbal “junto”, o cão deve rapidamente ir para a posição básica e sentar alinhado ao lado esquerdo do 
condutor com o ombro no nível do joelho do condutor. Não é permitido ao condutor mudar de posição durante todo o exercício. 

c)  Avaliação: Erros na posição básica, partida lenta, erro ao pegar, retorno lento, derrubar o halter, brincar ou mordiscar o halter, 
postura displicente do condutor, erros ao sentar em frente ou na conclusão são avaliados. Se o halter é lançado não longe o 
suficiente e ajuda do condutor sem sair de sua posição são avaliados de acordo. Se o condutor sai da posição antes do 
exercício ser concluído, a avaliação é insuficiente. Se o cão não busca, o exercício é avaliado com 0 pontos. 

6. Buscar halter com obstáculo (100 cm):   15 pontos 

a)  Um comando verbal para: “Pula”, “Busca”, “Larga”, “Junto” 

b)  Execução: O condutor assume a posição básica com seu cão a um mínimo de 5 passos em frente ao obstáculo. A partir da 
posição básica o condutor lança o halter (650 gramas) sobre o obstáculo de 100cm de altura. O comando “salta” é dado a 
primeira vez quando o halter para completamente. O cão calmo e sem guia senta ao lado do condutor e quando dados os 
comandos “pula” e “busca” (o comando “busca” deve ser dado quando o cão estiver saltando o obstáculo), ele deve saltar 
sobre o obstáculo rapidamente e correr diretamente até o halter, pegá-lo imediatamente e pular de volta imediatamente sobre o 
obstáculo e trazê-lo direta e rapidamente para seu condutor. O cão deve sentar bem em frente e segurar o halter calmamente 
em sua boca para apresentá-lo até o condutor comandá-lo a largá-lo após aproximadamente 3 segundos. O condutor deve 
segurar o halter calmamente em sua mão direita com seu braço direito estendido alinhado ao lado direito de seu corpo. Ao 
comando “junto” o cão assume a posição básica rapidamente e alinhado à esquerda do condutor com o ombro à altura do 
joelho. O condutor não pode mudar de posição durante todo o exercício. 

c)  Avaliação: Erros na posição básica, lentidão, salto fraco subestimando o obstáculo e correndo sobre ele, pegada lenta, salto de 
retorno fraco e lento (subestimando-o), derrubar, brincar ou mordiscar o halter, posição displicente do condutor, erros ao sentar 
em frente e ao final são avaliados de acordo. Se o cão toca o obstáculo um ponto é deduzido por salto, apoiar-se nele então 2 
pontos são deduzidos. 

Quadro de pontos para busca de halter com obstáculo: 
Salto de ida Busca Salto de volta 

5 pontos 5 pontos 5 pontos 

Uma pontuação parcial para o exercício só é possível se pelo menos um salto e uma das três partes (ida-busca-volta) do 
exercício de “Busca” são demonstrados. 
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Salto e busca perfeitos       = 15 pontos 

Salto de ida ou salto de volta não executados, busca executada = 10 pontos 

Halter não buscado      = 0 pontos 

Se o halter lançado aterrissa muito longe para um lado do obstáculo ou mal pode ser visto pelo cão, o condutor pode pedir ao juiz 
para relançar ou o juiz pede que seja relançado, nenhum ponto é deduzido. O cão deve permanecer sentado durante este período. 
Se o cão segue o condutor no caminho ao halter, o exercício é avaliado com 0 pontos. Se ele sai da posição básica, mas 
permanece em frente ao obstáculo, então o exercício é avaliado de acordo. 

Ajuda do condutor sem mudança de posição é avaliada de acordo. Se o condutor deixa sua posição antes do exercício terminar, o 
exercício é avaliado como insuficiente. Se o obstáculo é derrubado, o exercício deve ser repetido, de modo que o primeiro salto é 
avaliado com a nota mais baixa como insuficiente (-4 pontos).  

Se o cão não larga o halter após 3 comandos, o cão deve ser desclassificado e a seção “B” não pode, portanto continuar. 

7. Buscar halter com plano inclinado(180 cm):  15 pontos 

a)  Um comando verbal para: “Pula”, “Busca”, “Larga”, “Junto” 

b)  Execução: O condutor assume a posição básica com o cão a 5 passos à frente do plano inclinado. O condutor lança o halter 
(650 gramas) sobre o plano inclinado. O cão calmo e sem guia senta ao lado do condutor e quando dados os comandos 
“pula”e “busca” (o comando “busca”deve ser dado quando o cão estiver saltando sobre o plano inclinado), ele deve escalar o 
obstáculo rapidamente e correr diretamente até o halter, pegá-lo imediatamente e escalar de volta imediatamente sobre o 
plano obstáculo e trazê-lo direta e rapidamente para seu condutor. O cão deve sentar bem em frente e segurar o halter 
calmamente em sua boca para apresentá-lo até o condutor comandá-lo a soltá-lo após aproximadamente 3 segundos. O 
condutor deve segurar o halter calmamente em sua mão direita com o braço direito estendido ao longo do lado direito de seu 
corpo.  

Ao comando “junto” o cão assume a posição básica rapidamente e alinhado ao lado esquerdo do condutor com seu ombro à altura 
do joelho. O condutor não pode mudar de posição durante todo o exercício. 

c)  Avaliação: posição básica, salto e saída lentos, fracos, pegar, salto de volta lento e fraco, derrubar o halter, brincar com o halter 
ou mordiscar, posição displicente do condutor, erros ao sentar em frente ou ao final são avaliados de acordo. 

Quadro de pontos para busca de halter com plano inclinado: 
Salto de ida Busca Salto de volta 
5 pontos 5 pontos 5 pontos 

Uma pontuação parcial para o exercício só é possível se pelo menos um salto e uma das três partes (ida-busca-volta) do 
exercício de “Busca” são demonstrados. 

Saltos e busca perfeitos      = 15 pontos 

Salto de ida ou salto de volta não executados, busca executada = 10 pontos 

Halter não buscado      = 0 pontos 

Se o halter lançado aterrissa longe para um lado do obstáculo ou mal pode ser visto, o condutor pode pedir ao juiz para relançar 
ou o juiz pede que seja relançado, nenhum ponto é deduzido. O cão deve permanecer sentado durante este período. 

Ajuda do condutor sem mudança de posição é avaliada de acordo. Se o condutor deixa sua posição antes do fim do exercício, o 
exercício é avaliado como insuficiente. 

8. Mandar em frente com deitar:     10 pontos 

a)  Um comando verbal para: “Em frente”, “Deita”, “Senta” 

b) Execução: A partir da posição básica, o condutor caminha em frente com seu cão sem guia na direção designada. Após 10-15 
passos, o condutor dá o comando “em frente” enquanto simultaneamente ergue seu braço e permanece parado. O cão deve 
seguir focado, em uma linha reta e em um passo rápido por pelo menos 30 passos na direção designada. 

Por instrução do juiz, o condutor dá o comando “deita” de modo que o cão deve deitar imediatamente. O condutor pode manter seu 
braço levantado até que o cão deite. Sob a orientação do juiz, o condutor segue em direção ao seu cão e se posiciona ao lado 
direito do cão. Após aproximadamente 3 segundos e por instrução do juiz o condutor dá o comando “senta”, de modo que o cão 
deve sentar rapidamente e alinhado na posição básica. 

c)  Avaliação: Erros no desenvolvimento, condutor seguindo o cão, saída muito lenta por parte do cão, forte desvio para o lado, 
distância muito curta, deitar hesitante ou prematuro, inquieto quando deitado ou levantar/sentar prematuro são avaliados de 
acordo. Ajuda adicional na hora de dar os comandos “em frente”ou “deita” são também avaliados. 

Após alcançar a distância requerida, o juiz dará orientação para deitar o cão. Se o cão não se permite ser parado, o exercício é 
avaliado com 0 pontos. 

Um comando adicional “deita”    = -1,5 pontos 

Um segundo comando adicional “deita”   = -2,5 pontos 

Cão para, mas não deita após um segundo comando  = -3,5 pontos 

Faltas adicionais serão avaliadas de acordo. Se o cão sai ou volta para o condutor, o exercício todo é avaliado com 0 pontos. 

9. Deitado sob distração: 10 pontos 

a)  Um comando para: “Deita”, “Senta” 

b)  Execução: Antes do início do trabalho de obediência de outro cão da seção B, o condutor segue com seu cão para um local 
assinalado pelo juiz e para na posição básica. Então o condutor comanda “deita”, sem deixar a guia ou outro objeto com o cão. 
O condutor então deixa seu cão sem olhar para trás por aproximadamente 30 passos dentro da área de prova e permanece 
parado calmamente de costas para o cão. O cão deve permanecer deitado calmamente sem nenhuma influência do condutor 
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enquanto o outro cão desenvolve os exercícios de 1 a 7. Sob orientação do juiz o condutor retorna ao seu cão e fica do lado 
direito de seu cão. Por instrução do juiz, o cão deve executar o comando “senta” após uma pausa de aproximadamente 3 
segundos rapidamente e alinhado na posição básica. O cão é colocado na guia. 

c)  Avaliação: Comportamento inquieto por parte do condutor bem como outras ajudas ocultas, inquietação quando deitado por 
parte do cão, ou levantar/sentar prematuramente antes de ser buscado são avaliados de acordo. Se o cão levanta ou senta, 
mas não deixa a área designada, resultará em uma concessão parcial de pontos. Se o cão deixa a área designada por mais de 
3 metros, antes do exercício 4, o exercício é avaliado com 0 pontos. Se o cão deixa a área depois do exercício 4, ele recebe 
uma avaliação parcial. Se o cão se aproxima do condutor, quando o condutor retorna, até 3 pontos podem ser deduzidos. 

IPO-2 Seção “C” - Proteção: 
Exercício 1 Revistar esconderijos 5 pontos 
Exercício 2 Guardar e latir 10 pontos 
Exercício 3 Impedimento de fuga do figurante 10 pontos 
Exercício 4 Defesa ante um ataque na fase de vigilância 20 pontos 
Exercício 5 Transporte frontal 5 pontos 
Exercício 6 Ataque ao cão durante o transporte 30 pontos 
Exercício 7 Ataque ao cão à distância 20 pontos 
Total  100 pontos 

Requisitos gerais: 

Em um local apropriado, 4 esconderijos devem ser posicionados, 2 de cada lado, de forma escalonada (ver croqui). As marcações 
necessárias devem estar claramente visíveis para o condutor, o juiz e o figurante. 

Figurante de proteção/Roupa de proteção: 

O figurante deve estar equipado com um traje de proteção, manga de proteção e um bastão flexível. A manga de proteção deve ter 
uma barra para mordida, a cobertura feita de fibra juta natural (trama de juta). À medida que o figurante precisa manter contato 
visual com o cão durante a fase de guarda, então ele deve se movimentar de acordo. Ele não pode assumir uma posição 
ameaçadora ou fazer qualquer gesto defensivo. Ele deve proteger seu corpo com a manga de proteção. O modo como o condutor 
tira o bastão flexível do figurante cabe a si mesmo. 

É possível trabalhar com apenas um figurante em todos os níveis de prova. Se mais de 7 cães estão inscritos no mesmo nível, 
então é necessário um figurante adicional. Todos os cães de um mesmo nível devem ser trabalhados pelo mesmo figurante. 

Uma única mudança do figurante é permitida, se o figurante for um condutor ativo no evento. 

Apresentação 

a) O condutor se apresenta com seu cão sem guia 

b) Depois disso ele coloca seu cão na posição inicial para o exercício “revista”. 

c) O cão será expedido da posição inicial à instrução do juiz. 

Observação: 

Se o cão e o condutor não podem se apresentar da maneira apropriada, por exemplo, se o cão não está sob controle e corre, por 
exemplo, para o esconderijo do guardar e latir, ou do campo, o condutor pode dar até 3 comandos para chamar o cão de volta. Se 
o cão não retorna após a 3ª chamada, então a seção “C” é considerada como “desclassificação por falta de controle”. 

Cães que não estão sob o controle do condutor, que após um exercício de proteção não estão sob controle ou quando o condutor 
tenha que intervir para que o cão largue, que morda outras partes do corpo que não a manga de proteção, devem ser 
desclassificados. Não existe análise “IAR”. 

Marcações: 

As marcações como prescritas no regulamento devem estar visíveis para o condutor, juiz e figurante. Essas marcações são: 

-  Local onde o condutor fica para chamar o seu cão de volta para fora do esconderijo do guardar e latir 

-  Local onde o figurante fica para a fuga e defesa e onde ele deve parar 

-  Local onde o cão deita para a fuga 

-  Marcação para o condutor para o exercício “Defesa ante um ataque na fase de vigilância” 

Para cães que falham no exercício de defesa ou se permitem ser intimidados, a seção “C” está encerrada. Não há avaliação. O 
“IAR”é divulgado. 

O comando “larga” é permitido apenas uma vez para cada exercício de defesa. A avaliação para o “larga”deve ser de acordo com 
a seguinte tabela: 

Larga hesitante 
Larga imediata ao 
primeiro comando 

adicional 

Larga hesitante ao 
primeiro comando 

adicional 

Larga imediata ao 
segundo comando 

adicional 

Larga hesitante ao 
segundo comando 

adicional 

Não larga após segundo 
comando ou outras 

tentativas 
0,5-3,0 3,0 3,5-6,0 6,0 6,5-9,0 desclassificação 

1. Revistar esconderijos: 5 pontos 

a)  Um comando verbal para: “Revista”, “Aqui” (O comando “aqui” pode ser usado em conjunto com o nome do cão) 

b)  Execução: O figurante está locado no último esconderijo fora da vista do cão. O condutor se posiciona com seu cão sem guia 
entre o quarto e o quinto esconderijos de modo que duas varreduras laterais são possíveis. À instrução do juiz, a seção “C” se 
inicia.  
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Com um curto comando “revista” com um sinal acessório erguendo o braço direito ou esquerdo, que pode ser repetido, o cão deve 
ser enviado pelo condutor rapidamente e correr para o esconderijo designado focado, circundá-lo firme e atentamente. Quando o 
cão executa a varredura lateral, o condutor chama o cão para si com o comando “aqui” e em movimento o direciona para o 
próximo esconderijo. O condutor se move a um passo normal por uma linha imaginária da qual não é permitido sair. O cão deve 
correr à frente do condutor. Quando o cão tiver alcançado o esconderijo do figurante, o condutor deve parar e nenhum comando 
verbal ou visual pode ser dado. 

c)  Avaliação: Limitações no direcionamento, corrida rápida e focada ao esconderijo tanto quanto corrida atenta e firme ao redor 
do esconderijo são avaliados de acordo. 

É falta: 

- Não assumir uma posição básica e atenta ao início do exercício 

- Comandos verbais ou visuais adicionais 

- Não manter a linha intermediária imaginária 

- Não manter um passo normal 

- Percurso aberto em relação à trajetória mais curta 

- Revista independente sem reação ao comando do condutor 

- Esconderijos não revistados ou não revistados atentamente 

- Cão necessita de mais direcionamento e orientação 

Se o cão não tem sucesso em encontrar o figurante no último esconderijo após a terceira tentativa, o trabalho de proteção é 
encerrado. Se o cão é comandado ao junto pelo condutor em qualquer momento do exercício, o trabalho de proteção também é 
encerrado. (“Encerrado” sem registro de pontos; todos os outros pontos obtido na prova são registrados). Sem análise “IAR”. 

2. Guardar e Latir: 10 pontos 

a)  Um comando verbal para: “Aqui”, “Junto” 

Os comando “aqui” e “junto” devem ser dados ao mesmo tempo. 

b) Execução: O cão deve ativa e atentamente guardar o figurante latindo constantemente. O cão não pode pular sobre o figurante 
ou o morder. Após o cão ter latido por aproximadamente 20 segundos, o condutor se aproxima do cão à instrução do juiz e 
para a cerca de 5 passos. Sob orientação do juiz, condutor chama o cão para a posição básica. 

Após o juiz liberar, o condutor comanda o figurante para fora do esconderijo para que ele se posicione no local designado para o 
exercício de fuga. O cão deve estar sentado quieto alinhado e atento na posição básica. 

c) Avaliação: Limitações quanto ao latido constante e guarda determinada são avaliados de acordo. Para latido constante 5 pontos 
são concedidos. Se o cão apresenta latido fraco 2 pontos são deduzidos, do cão que não late e guarda ativa e atentamente o 
figurante 5 pontos são deduzidos. Incomodar o figurante, tal como empurrando, pulando, etc. deve ter uma dedução de 2 
pontos e até 9 se o cão morde forte. 

Se o cão morde no esconderijo e não larga independentemente, o condutor é solicitado a se aproximar do esconderijo ao lugar 
marcado a 5 passos em frente a ele. Um único comando simultâneo “aqui” e “junto” (não o comando “larga”) é permitido. Se o cão 
não volta, então a equipe é desqualificada. Se o cão volta, então o exercício é avaliado com a menor nota suficiente (-9 pontos). 
Se o cão intencionalmente morde outra parte do corpo do figurante é desclassificado. 

Se o cão deixa o figurante, antes do juiz orientar o condutor a deixar a linha intermediária, o cão pode ser reenviado ao figurante. 
Se o cão permanece com o figurante, então a seção “C” pode continuar, de forma que o guardar e latir é avaliado com a menor 
pontuação insuficiente. Se o cão não permite ser reconduzido ou deixa o figurante novamente, então a seção “C” é encerrada. Se 
o cão vem em direção ao condutor conforme ele se aproxima do esconderijo, ou volta para o condutor antes de receber um 
comando verbal uma pontuação parcial é dada como insuficiente. 

Pontuação para o latido: 

Para latido contínuo 5 pontos são concedidos. Latido fraco (sem pressão, não enérgico) e latido não contínuo levam a uma 
dedução de 2 pontos. Se o cão apresenta guarda atenta sem latir, então obrigatoriamente 5 pontos são deduzidos. 

3. Impedimento de fuga do figurante:   10 pontos 

a)  Um comando verbal para: “Junto”, “Deita”, “Defende”, 
“Larga” 

b)  Execução: Após autorização do juiz, o condutor ordena ao 
figurante que saia do esconderijo. O figurante se move em 
um passo normal até o local d a fuga. Sob a orientação do 
juiz, o condutor leva seu cão sem guia para o local 
designado para o cão deitar antes da fuga. A distância 
entre o condutor e o figurante é de 5 passos. O condutor 
deixa seu cão guardando na posição deitado e vai para o 
esconderijo. Ele permanece em contato visual com seu 
cão, o figurante e o juiz. O cão deve demonstrar um 
exercício junto alegre, atento e concentrado e executar o 
junto posicionado ao joelho do condutor de maneira 
alinhada e rápida. Antes do comando “deita”, o cão deve 
sentar na posição básica, alinhado, calmo e atento. Ele deve direta e rapidamente executar o comando “deita”e permanecer no 
local designado calmamente, confiante e atento ao figurante. 
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Por instrução do juiz, o figurante empreende uma tentativa de fuga. Simultaneamente o condutor dá ao cão o comando “defende” 
para que o cão impeça a fuga do figurante. Sem hesitação o cão deve impedir a fuga através de uma alta dominância e pega 
relativamente rápida implantando uma mordida enérgica e forte. Ele só pode morder a manga de proteção do figurante. À instrução 
do juiz, o figurante para. Após o figurante parar o cão deve largar após um breve período de transição. O condutor pode dar um 
comando “larga”em um período de tempo razoável. 

Se o cão não larga ao primeiro comando permitido, o condutor receberá instruções do juiz para um segundo comando “larga”. Se o 
cão não larga após o terceiro comando (um permitido, dois adicionais), resultará em uma desclassificação. O condutor deve 
permanecer parado calmamente enquanto dá o comando “larga”e sem influenciar o cão. Após largar, o cão deve permanecer bem 
perto do figurante e guardá-lo atentamente. 

c)  Avaliação: critérios importantes de avaliação: alta dominância, reação rápida e enérgica e mordida forte, com efetivo 
impedimento da fuga, com mordida estável até largar, guarda atenta e próxima ao figurante são avaliados de acordo. 

Se o cão executa o exercício de impedimento sem um comando do condutor, o exercício é avaliado em menos um conceito. Se o 
cão está pouco atento na fase de guarda, o exercício é avaliado em menos um conceito. Se o cão está muito desatento, resultará 
em uma dedução de dois conceitos. Se o cão não guarda efetivamente figurante ao final do exercício, mas, no entanto permanece 
com ele, resultará em uma dedução de três conceitos. Se o cão abandona o figurante ou o condutor comanda para que o cão 
permaneça com o figurante, a seção “C” é encerrada. 

4. Defesa de um ataque na fase de vigilância: 35 pontos 

a)  Um comando verbal para: “Larga”, “Junto” 

b)  Execução: Após a fase de guarda de aproximadamente 5 segundos, o figurante, sob orientação do juiz ataca o cão. Sem 
intervenção por parte do condutor, o cão deve se defender através de uma mordida enérgica e forte. O cão só pode morder a 
manga de proteção do figurante. O figurante deve pressionar o cão por meio de gestos ameaçadores com o bastão e conduzí-
lo. O cão deve ser observado atentamente pelo juiz quando pressionado especialmente em relação a sua atividade e 
estabilidade. Dois golpes com bastão são desferidos nos ombros ou na cernelha. O cão só pode morder a manga de proteção 
do figurante. O cão deve ser estável durante a fase de pressão e deve apresentar uma mordida cheia, enérgica e, sobretudo 
constante durante todo o exercício de proteção. Por instrução do juiz, o figurante interrompe o ataque. Após o figurante parar o 
cão deve largar após um período de transição relativamente breve. O condutor pode dar um comando “larga” dentro de um 
intervalo razoável de tempo. 

Se o cão não larga após o primeiro comando permitido, o condutor recebe instruções do juiz para dar até dois comandos 
adicionais para o “larga”. Se o cão não larga após estes comandos (um permitido, dois adicionais), resultará em desclassificação. 
Quando estiver dando o comando “larga”, o condutor deve permanecer calmamente no local e não influenciar o cão. Após largar, o 
cão deve permanecer bem perto do figurante e guardá-lo atentamente. Sob instrução do juiz o condutor segue em passo normal 
pelo caminho mais curto até seu cão e o coloca na posição básica através do comando “junto”. O bastão flexível não é retirado do 
figurante. 

c)  Avaliação: importantes critérios são avaliados de acordo: mordida rápida e forte, mordida cheia e estável até largar, após largar 
uma guarda atenta do figurante. Se o cão não resiste à pressão do figurante, solta a manga de proteção e permite ser 
afugentado, a seção “C” é encerrada. 

Se o cão está um pouco desatento, resultará em uma dedução de um conceito. Se o cão guarda muito desatentamente, resultará 
em uma dedução de dois conceitos. Se o cão não guarda efetivamente, mas permanece junto ao figurante, resultará em uma 
dedução de três conceitos. Se o cão vem em direção ao condutor quando ele se aproxima, o exercício é avaliado como 
insuficiente. Se o cão abandona o figurante ou o condutor comanda para que o cão permaneça com o figurante, a seção “C” é 
encerrada. 

5. Transporte frontal: 5 pontos 

a)  Um comando verbal para: “Junto” (por exemplo, “Transporte” também é permitido) 

b)  Execução: Após o exercício 4, segue o transporte do figurante por uma distância aproximada de 30 passos. O transporte 
frontal é determinado pelo juiz. O condutor ordena ao figurante que se mova e segue com seu cão sem guia, guardando 
atentamente o figurante, a aproximadamente 5 passos atrás. A distância de 5 passos deve ser mantida ao longo do transporte 
frontal. 

c)  Avaliação: importantes critérios são avaliadas de acordo: Guardar o figurante atentamente, condução correta, manter uma 
distância de 5 passos. 

6. Ataque ao cão durante o transporte:    30 pontos 

a)  Um comando verbal para: “Larga”, “Junto” 

b)  Execução: Durante o transporte frontal o juiz instrui o figurante a atacar o cão enquanto se movendo. Sem intervenção do 
condutor e sem hesitação, o cão deve se defender através de uma mordida enérgica e forte. Ele só pode morder a manga de 
proteção do figurante. Tão logo o cão tenha mordido a manga, o condutor deve permanecer parado. O figurante para por 
instrução do juiz. Após o figurante parar, o cão deve largar em um intervalo razoável de tempo. O condutor pode dar um 
comando “larga” dentro de um intervalo razoável. 

Se o cão não larga após o primeiro comando, o condutor recebe a instrução do juiz para dar até dois comandos “larga” adicionais. 
Se o cão não larga após esses comandos (um permitido e dois adicionais), resultará em uma desclassificação. Quando estiver 
dando o comando “larga”, o condutor deve permanecer calmamente no lugar e não influenciar o cão. Após largar, o cão deve 
permanecer bem perto do figurante e guardá-lo atentamente. Sob instrução do juiz, o condutor segue em um passo normal pelo 
caminho mais curto até seu cão e o coloca na posição básica através do comando “senta”. O bastão flexível é retirado do 
figurante. 

Um transporte lateral agora acontece até o juiz por uma distância de cerca de 20 passos. Um comando “junto” é permitido. O cão 
deve seguir do lado direito do figurante de modo que o cão fique entre o figurante e o condutor. Durante o transporte o cão deve 
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estar atento ao figurante. Ele não pode, no entanto, empurrar o figurante, pular ou morder. O grupo para em frente ao juiz. O 
condutor dá o bastão flexível ao juiz e se apresenta para o fim da primeira parte da seção “C”. 

c)  Avaliação: importantes critérios são avaliadas de acordo: mordida rápida e forte, mordida cheia e estável até largar, após largar 
guarda atenta ao figurante. 

Se o cão está levemente desatento, resultará na dedução de um conceito. Se o cão guarda o figurante muito desatentamente, 
resultará em uma dedução de dois conceitos. Se o cão não guarda, mas permanece com o figurante, resultará em uma dedução 
de três conceitos. Se o cão abandona o figurante antes do juiz instruir o condutor a se aproximar ou o condutor comanda para que 
o cão permaneça com o figurante, a seção “C” é encerrada. 

7. Ataque ao cão à distância: 20 pontos 

a)  Um comando verbal para: “Senta”, “Defende”, “Larga”, “Junto” 

b)  Execução: O condutor é instruído a ir com seu cão para o local designado na linha intermediária à altura do primeiro 
esconderijo. O cão deve seguir junto ao condutor atentamente, alegre e concentrado. Ele se move alinhado ao joelho do 
condutor. À altura do primeiro esconderijo, o condutor para e se vira. Com o comando “senta”o cão é colocado na posição 
básica. O cão sentado alinhado, calmo e atentamente de frente para o figurante pode ser seguro pelo colar. No entanto, não 
pode ser estimulado pelo condutor. Sob a orientação do juiz, o figurante sai do esconderijo e segue correndo para a linha 
intermediária.  

Ignorando o grito do condutor, o figurante, ainda correndo, ataca o cão e o condutor em um corrida frontal com gritos altos e gestos 
ameaçadores. Tão logo o figurante alcance uma distância de cerca de 40 a 50 passos do condutor e seu cão, o condutor, sob 
orientação do juiz, solta seu cão. Sem hesitação, ao comando único “defende”, o cão deve impedir efetivamente o ataque através 
de um alto fator de dominância e velocidade relativamente alta. Ele só pode morder a manga de proteção do figurante. O condutor 
não pode deixar o local em que parou. 

Na fase de pressão, o cão deve exibir uma mordida cheia, enérgica e, sobretudo constante. Sob a orientação do juiz o figurante 
para. Após o figurante parar, o cão deve largar em um breve período de transição. O condutor pode comandar “larga”em um 
período de tempo razoável. 

Se o cão não larga após o primeiro comando permitido, o condutor recebe instruções do juiz para dar dois comandos adicionais 
para o “larga”. Se o cão não larga após estes comandos (um permitido, dois adicionais), resultará em uma desclassificação. 
Quando estiver dando o comando “larga”, o condutor deve permanecer calmamente no local e não influenciar o cão. Após largar, o 
cão deve permanecer bem perto do figurante e guardá-lo atentamente. Por instrução do juiz, o condutor segue em passo normal 
pelo caminho mais curto até seu cão e o coloca na posição básica através do comando “senta”. O bastão flexível é retirado do 
figurante. 

Agora um transporte lateral do figurante ao juiz acontece, por uma distância de cerca de 20 passos. Um comando “junto” é 
permitido. O cão deve seguir do lado direito do figurante de modo que o cão fique entre o figurante e o condutor. Durante o 
transporte o cão deve estar atento ao figurante. Ele não pode, no entanto, o empurrar o figurante, pular sobre ele ou o morder. O 
grupo para em frente do juiz. O condutor dá o bastão ao juiz e se apresenta para o término da seção “C”. À instrução do juiz, o 
condutor segue com seu cão sem guia para um local onde a apreciação será dada ficando a 5 passos do figurante e o figurante 
receberá instruções do juiz para deixar o campo. Antes do comentários e sob orientação do juiz, o cão é colocado na guia. 

c)  Avaliação: importantes critérios são avaliados: Defesa enérgica, mordida forte, cheia e estável até largar; após largar, guarda 
atenta e bem próxima ao figurante. 

Se o cão está levemente desatento, resultará em uma dedução de um conceito. Se o cão guarda o figurante muito 
desatentamente, resultará na dedução de dois conceitos. Se o cão não guarda, mas permanece junto ao figurante, resultará em 
uma dedução de três conceitos. Se o cão vem em direção ao condutor quando ele se aproxima, o exercício é avaliado como 
insuficiente. Se o cão deixa o figurante antes do juiz instruir o condutor a se aproximar ou o condutor comanda para que o cão 
permaneça com o figurante, a seção “C” é encerrada. 

Prova Internacional de Cão de Utilidade - IPO-3 
Organizada como segue: 

Seção A 100 pontos 
Seção B 100 pontos 
Seção C 100 pontos 
Total 300 pontos 

IPO-3 Seção “A” - Faro: 
Pista marcada por um estranho, mínimo de 600 passos, 5 retas, 4 ângulos (aproximadamente 90 graus), 3 objetos, 
marcada há pelo menos 60 minutos, tempo de execução 20 minutos. 

Manter o rastro 79 pontos 
Objetos 21 pontos (7+7+7) 
Total 100 pontos 

Se o cão não encontra nenhum objeto, a avaliação máxima poderá ser somente “suficiente”. 

Requisitos gerais: 

O juiz ou o responsável pela pista determinam do percurso levando em consideração a área disponível. Padrões variados devem 
ser utilizados. Não é permitido que objetos e ângulos de cada trajeto fiquem locados à mesma distância uns dos outros. 

O início deve ser claramente marcado com um sinal, que deve ser colocado diretamente no solo à esquerda da início da pista. 

O juiz e acompanhantes não podem ficar na érea em que a equipe (cão e condutor) tem o direito de rastrear. 
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Após as pistas serem marcadas, a ordem dos participantes é determinada por um sorteio feito na presença do juiz. 

Terreno para faro: 

Todo terreno com cobertura natural é aceitável: grama, campos arados ou floresta. 

Trajetos visíveis devem ser evitados. Em todos os níveis de prova, a adaptação das pistas ao terreno para faro disponível é 
possível. 

Marcando a pista: 

O juiz ou o coordenador de pista é responsável por: 

- organizar a disposição da pista 

- integrar os marcadores de pista 

- observar como as pistas são marcadas 

O terreno disponível determina como os percursos individuais devem ser marcados. 

Durante a marcação das pistas, deve se atentar para que se caminhe de maneira natural. Ajuda do marcador de pista por meio de 
passadas anormais nas retas, nos ângulos e nos objetos não é permitida. 

Marcadores de pista experientes devem ser especialmente utilizados. 

O marcador de pista deve mostrar os objetos ao juiz antes de marcar a pista. O marcador de pista pausa por um breve momento 
no início da pista e então continua em um passo normal na direção assinalada. Os ângulos também são feitos em passo normal. 
Esfregar os pés ou introduzir uma quebra de ritmo não é permitido. 

As retas devem ser marcadas em um passo normal sem esfregar os pés ou quebrar o ritmo. A distância entre as retas individuais 
deve ser de no mínimo 30 passos. 

O ângulo (aproximadamente 90 graus) também deve ser feito em um passo normal de modo a garantir marcação ininterrupta, 
regular e consistente no trajeto para o cão até a próxima reta (ver croqui). A interrupção no percurso não é permitida. 

O cão está fora de vista enquanto a pista está sendo marcada. 

Colocando os objetos: 

O primeiro objeto é colocado a pelo menos 100 passos na primeira ou segunda reta, não dentro de 20 passos antes ou 20 passo 
depois de um ângulo. O segundo objeto é colocado sob a orientação do juiz e o terceiro ao fim da pista. Os objetos devem ser 
colocados em movimento. Após colocar o último objeto, o marcador de pista deve seguir muitos passos a mais em linha reta. 

Objetos de faro: 

Somente objetos que o marcador de pista tenha carregado por pelo menos 30 minutos podem ser usados. Em uma determinada 
pista vários objetos podem ser usados. (como couro, tecidos, madeira). Os objetos devem ter aproximadamente 10 cm de 
comprimento, 2-3 cm de largura e 0,5-1 cm de espessura. Os objetos não devem se destacar do terreno em cor. 

Para eventos regionais os objetos devem ser numerados, deste modo o número deve coincidir com o da respectiva pista. 

Enquanto o cão está explorando a pista, não são permitidos o juiz, marcadores de pista ou qualquer pessoa na área em que cão e 
condutor tem direito de rastrear. 

Comandos: 

a) Um comando verbal para: “Procura” 

O comando “procura” é permitido no início da pista e ao reiniciar após os objetos ou após uma falsa indicação. 

Preparação do trabalho de faro: 

b) Execução: 

O condutor prepara o cão para a pista. O cão pode farejar livre ou em uma guia de 10 metros. A guia de 10 metros pode ser presa 
sobre o dorso do cão, ao lado ou entre as patas dianteiras e/ou traseiras. A guia de faro pode estar presa diretamente ao colar, 
mas não no elo vivo, ou presa ao elo do peitoral (peitoral convencional ou tipo Böttger sem correias adicionais). Quando chamado, 
o condutor segue com seu cão na posição básica, apresenta-se ao juiz e informa se o cão irá pegar ou indicar. Antes da pista, no 
início da pista e durante toda a pista, nenhuma força deve ser aplicada. 

A guia deve ter no mínimo 10 metros de comprimento. O juiz (LR) pode checar o comprimento da guia, o colar e o peitoral 
somente antes do início da pista. Guias flexíveis não são permitidas. 

Início: 

Sob a orientação do juiz, o cão é conduzido vagarosa e calmamente ao início da pista. Sentar brevemente antes do início da pista 
(aproximadamente 2 metros) é permitido. 

O início (bem como os reinícios após encontrar os objetos) deve ser feito pelo cão. Uma certa folga é permitida no uso da guia. O 
cão deve iniciar intensamente, calmo e com o nariz rente. A captação do odor deve ser feita sem influência do condutor (exceto 
pelo comando “procura”). O início da pista não tem nenhum limite de tempo, no entanto, o juiz deve observar o comportamento do 
cão no início e na primeira reta, o quão intensamente ele se orienta para captar o odor. 

Após uma 3ª tentativa do cão no início da pista, a seção é encerrada. 

O cão deve farejar com o nariz rente, mantendo um passo regular. O condutor segue o cão a uma distância de 10 metros, ao final 
da guia de faro. Se o cão fareja livre, então o condutor também deve manter uma distância de 10 metros. Pode haver alguma folga 
na guia, mas o condutor a mantém em sua(s) mão(s) e um encurtamento evidente da guia para se aproximar do cão não deve 
ocorrer. Tocar o solo não é falta. 

Trabalho de faro: 
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O cão deve seguir a pista intensamente, com persistência e a um passo constante (dependendo do terreno, grau de dificuldade). O 
condutor não é obrigado a seguir o curso da pista. Uma execução de pista rápida ou lenta não pode ser um critério em relação à 
avaliação, quando a pista é explorada consistente e convincentemente. 

Ângulos 

O cão deve executar os ângulos. Conferir sem deixar a pista é permitido e não é falta. Circular nos ângulos é falta. Após o ângulo 
o cão deve continuar farejando na mesma velocidade. No ângulo, o condutor deve manter a distância requerida se possível. 

Indicando ou pegando os objetos: 

Tão logo o cão encontre os objetos, ele deve convincentemente e sem ajuda do condutor pegar ou indicar. Se ele pega, ele pode 
tanto ficar parado, sentar ou retornar ao condutor, que deve ficar parado. Prosseguir com o objeto ou deitar são faltas. A indicação 
deve ser feita deitado, sentado ou em pé (alternar também é permitido). 

Não deitar completamente alinhado ao objeto não é falta, deitar ao lado do objeto ou virar-se olhando para o condutor é, no 
entanto, falta. Objetos que são encontrados com forte ajuda do condutor são considerados nulos ou inválidos. Este seria o caso 
de, por exemplo, se o cão não indica o objeto e o condutor ou pelo uso da guia ou através de comando verbal impede o cão de 
continuar farejando. 

Quando o cão pega ou indica o objeto, o condutor deve soltar a guia e ir até seu cão. Levantando seu braço com o objeto na mão, 
ele avisa que o cão encontrou o objeto. Pegar e indicar são falta. 

Qualquer ação feita com o objeto ou pegar enquanto deitado é falta. Se o cão retorna para o condutor, o condutor não se aproxima 
do cão. 

Quando o condutor se aproxima de seu cão para recuperar o objeto, assumir posição ao lado do cão. O cão deve permanecer 
calmamente no lugar se indicando ou onde pegou o objeto até ser liberado para farejar. O condutor o prepara segurando a guia 
curta e dá novamente o comando “procura”. 

Deixando a pista: 

Se o condutor impede o cão de sair da pista, então o condutor recebe instruções do juiz para seguir o cão. O condutor deve seguir 
estas instruções. A pista será encerrada se o cão estiver a mais de um comprimento da guia fora do percurso (mais de 10 metros 
com um cão farejando livre) ou o condutor não seguir a instrução do juiz. 

Estimulando o cão: 

Estímulo ocasional nos níveis IPO-VO IPO-1 é permitido (não inclui “procura”). Um agrado pode ser dado nos objetos. Pode 
ocorrer antes ou depois do objeto. 

Encerramento: 

Após completar a pista, os objetos encontrados devem ser apresentados ao juiz. Não é permitido brincar ou alimentar o cão após o 
último objeto, antes de se apresentar ao juiz e receber os pontos concedidos. O encerramento deve ser feito na posição básica. 

Avaliação: 

A avaliação da Seção “A” começa com o início do faro do cão. 

Um trabalho de faro convincente, intenso e dedicado bem como um bom treinamento básico são esperados do cão. 

O condutor deve se tornar parte do processo e vivenciá-lo. Ele deve interpretar as reações do cão, estar concentrado no trabalho 
e ignorar qualquer influência externa. 

O juiz deve observar não só o cão e o condutor, mas também a área da pista, o clima, possíveis travessias da pista e o intervalo 
de tempo. Em sua avaliação ele deve levar em consideração todos os fatores. 

-  Comportamento na pista (velocidade nas retas, antes e depois dos ângulos, antes e depois dos objetos) 

-  Grau de treinamento do cão (por exemplo, início agitado, demonstrando pressão, esquiva) 

-  Qualquer ajuda do condutor 

-  Dificuldade em explorar a pista através de: 

- condições do terreno (muita vegetação, areia, mudança de terreno, neblina) 

- condições do vento 

- rastro de animais silvestres 

- clima (calor, chuva, neve) 

- alterações climáticas 

A avaliação deve ser condicionada a essas situações. 

Após o condutor ter ser apresentado para a pista, o juiz deve estrategicamente se posicionar de modo que seja capaz de observar 
o trabalho de faro e ouvir a comandos verbais ou ver qualquer outra influência por parte do condutor. 

Ele também deve escolher uma distância do condutor de modo que não interrompa o trabalho do cão e que o condutor não se 
sinta pressionado. O juiz deve ser capaz de vivenciar todo o trabalho de faro. 

Ele deve avaliar o trabalho do cão baseado em seu entusiasmo, confiança ou insegurança ou inconstância. 

Um trabalho de faro rápido ou lento não é parte dos critérios para a avaliação, se o percurso é explorado intensa, uniforme e 
convincentemente e o cão mantém atitude positiva. 

Conferir sem deixar a pista é permitido e não é falta. Vaguear, circular nos ângulos, encorajamento constante, ajudas verbais ou 
com a guia na área de faro ou nos objetos, falha ao pegar ou falha ao indicar os objetos são avaliados de acordo (dedução de até 
4 pontos). 
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Vaguear evidente, falta de intensidade, farejar descontrolado, urina ou fezes, caça a ratos, etc., podem receber até 8 pontos de 
dedução. 

Se o cão deixa a pista por uma distância maior que o comprimento da guia, a pista é encerrada. Se o cão deixa a pista e é contido 
pelo condutor, o juiz adverte o condutor a seguir seu cão. Se as instruções não forem seguidas, a pista é encerrada pelo juiz. 

Se depois do tempo máximo permitido (níveis 1 e 2 = 15 minutos, nível 3 = 20 minutos) após a exploração do início da pista o 
trajeto não for cumprido, a pista é encerrada pelo juiz. Quaisquer pontos concedidos até este ponto são divulgados.  

Se o cão apresenta ambos estilos de trabalhar o objeto, nominalmente “pegar” e “indicar” em um determinado percurso, isso é 
considerado falta. Somente objetos apresentados serão avaliados. 

Falha ao pegar ou indicar, falsa indicação (reinício ao lado do cão) deve ser descontada em até 4 pontos. Se o cão deita e 
interrompe a execução da pista, um comando verbal ou auxílio com a guia é dado sem que o condutor busque pelo objeto 
(inexistente), é obrigatório o desconto de 2 pontos. 

Se os objetos não forem encontrados, então nenhum ponto é concedido. Neste caso, a seção “A” só pode ser avaliada como 
“suficiente”. É importante levar em conta que em nenhum objeto o condutor pode comandar a indicação, uma vez ou mais. 

Se o cão segue persegue uma caça, o condutor pode dar um comando “deita” a fim de manter o controle. O trabalho de faro irá 
continuar ao comando do juiz. Se isso não funcionar, a pista é encerrada. (Avaliação: desclassificado por falta de controle). 

Traçados de pista: 

Os seguintes esquemas para traçados de pista também podem ser feitos como imagem espelhada. 

 
Encerramento/Desclassificação 

Comportamento Consequência 
Cão é reiniciado no início da pista 3x Encerramento 
� Todos os Níveis: Cão deixa a pista por mais de um 

comprimento da guia ou o condutor não segue as 
instruções do juiz 

� Cão não cumpre o tempo limite para a pista 
� Nível 3: 20 minutos após o início 

Encerramento, pontos serão concedidos até este ponto 
 
APRECIAÇÃO ATÉ O ENCERRAMENTO 

� Cão pega o objeto, mas se recusa a largá-lo 
� Cão persegue caça e não pode ser reiniciado 

DESCLASSIFICAÇÃO por falta de controle 
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IPO-3 Seção “B” - Obediência: 
Exercício 1 Condução sem guia 10 pontos 
Exercício 2 Sentar durante a marcha 10 pontos 
Exercício 3 Deitar durante o trote com aproximação 10 pontos 
Exercício 4 Parar durante a marcha 10 pontos 
Exercício 5 Buscar halter no plano 10 pontos 
Exercício 6 Buscar halter com obstáculo 15 pontos 
Exercício 7 Buscar halter com plano inclinado 15 pontos 
Exercício 8 Mandar em frente com deitar 10 pontos 
Exercício 9 Deitar sob distração 10 pontos 
Total  100 pontos 

Requisitos gerais: 

Para o Nível IPO-3 o condutor  apresenta-se com o cão sem guia na posição básica ao juiz. 

Especialmente na obediência deve se prestar atenção ao fato de que o cão não exibe pressão por parte do condutor, 
demonstrando que sua autoconfiança foi diminuída, e não aparenta ser somente “equipamento esportivo” do condutor. 

Durante todos os exercícios um espírito de trabalho alegre e a concentração requerida devem ser demonstradas em relação ao 
condutor. Deve se prestar atenção ao espírito de trabalho alegre em conjunto com a execução correta do trabalho e serão 
avaliadas de acordo. 

Se um condutor se esquece de um exercício inteiro, o juiz irá solicitar que ele apresente o exercício faltante. Não há dedução de 
pontos por isso. Omissão de partes de exercícios influencia a pontuação. 

Antes do início da obediência, todo equipamento prescrito nas regras IPO deve ter sido checado pelo juiz. O equipamento deve 
seguir as regras vigentes. 

A arma a ser utilizada nos exercícios “Condução sem guia” e “Deitar sob distração” deve ser de calibre 6 mm. (NOTA DO 
REVISOR: em função de restrições legais brasileiras quanto ao uso de armas, mesmo que de festim, podem ser usados 
simuladores de tiro, como por exemplo, aqueles usados para sonoplastia). 

O juiz  informa o início de cada exercício individual. Qualquer coisa a mais, como voltas, paradas, mudança de passo, etc. é feito 
independentemente. 

Os comandos estão registrados nas regras. Os comandos devem ser ditos em um tom normal, breve, consistindo em um comando 
de uma palavra. Eles podem ser dados em qualquer língua, no entanto, devem ser o mesmo para o exercício relacionado. Se um 
cão não executa um exercício ou parte de um exercício após um comando ser dado três vezes, então o exercício não recebe 
nenhum ponto. Quando chamando o cão para si, o nome do cão pode ser usado. O nome do cão usado com um comando é 
considerado um comando duplo. 

Iniciando um exercício: 

O juiz informa quando o exercício deve começar. 

Posição Básica: 

A posição básica deve ser assumida, quando o condutor do segundo cão, que levou seu cão à área designada para exercício de 
deitar sob distração, tenha tomado seu lugar. Neste momento a avaliação de ambos os cães se inicia. 

Cada exercício inicia e termina na posição básica. O condutor deve manter uma postura desportiva. Uma postura displicente não é 
permitida em nenhum exercício. 

O cão deve sentar ao lado de seu condutor de modo próximo, alinhado, calmo e atendo, de modo que seu ombro fique à altura do 
joelho do condutor quando demonstrando a posição. Assumir a posição básica no início do exercício só é permitido uma vez. Um 
curto agrado é permitido ao final de cada exercício completo. Depois disso o condutor deve assumir outra posição básica. Entre o 
agrado e um novo início um intervalo claro (de aproximadamente 3 segundos) deve ser feito. 

Um exercício é desenvolvido a partir da posição básica. O condutor deve dar pelo menos 10 passos, até 15 passos no máximo, 
antes de dar o comando para executar um exercício. Entre todos os sentar à frente e conclusões, bem como quando o condutor 
retorna para sentar, levantar ou deitar o cão, uma pausa nítida (de 3 segundos) deve ser feita. Ao retornar ao cão o condutor pode-
se aproximar dele pela frente ou por trás. Erros na posição básica e no desenvolvimento da seção são avaliados de acordo. 

Uma posição junto sem guia deve ser demonstrada mesmo entre os exercícios. Mesmo quando caminhando para o halter, o cão 
deve acompanhar o condutor. Estimular ou brincar com o cão neste momento não é permitido. 

A meia-volta deve ser demonstrada à esquerda pelo condutor. O cão pode completar a meia-volta tanto indo por trás do condutor 
como pela frente, mas desse modo o estilo deve permanecer consistente durante uma determinada prova. 

Depois de sentar à frente, o cão pode tanto ir por trás do condutor ou assumir a posição básica pela frente. 

O obstáculo fixo deve ter 100 cm de altura e 150 cm de largura. O plano inclinado consiste de duas pranchas presas no topo e 
devem ter 150 cm de largura e 191 cm de comprimento em cada lado. Na base, os dois lados devem estar separados de modo 
que haja uma altura vertical de 180 cm. Toda a superfície da parede de escalada deve ser coberta com um material 
antiderrapante. Nas paredes em si 3 apoios devem ser fixados próximo à metade superior, cada um com 24x48 mm. Todos os 
cães devem transpor os mesmos obstáculos. 

Para o exercício de buscar, são permitidos somente halteres que tenham o peso prescrito (no plano 2.000 gramas, obstáculo e 
plano inclinado 650 gramas). Os halteres usados por todos os cães serão fornecidos pela entidade organizadora do evento. Não é 
permitido colocar o halter na boca do cão antes do exercício. 

O cão é levado ao exercício de deitar quando a posição básica é tomada pelo condutor iniciando o trabalho sem guia deve assumir 
a posição básica. 
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Distribuindo os exercícios: 

Exercícios de 2 partes, como “Sentar durante a marcha”, “Deitar durante a marcha com aproximação”, “Parar em passo normal”, 
“Parar em movimento”, podem, para um julgamento parcial, ser divididos em duas parte, como segue: 

a) “Posição básica, desenvolvimento, execução”  = 5 pontos 

b) “Comportamento posterior até a conclusão do exercício” = 5 pontos 

A avaliação do cão deve ser feita para cada exercício pela sua observação desde o início na posição básica até o fim do exercício. 

Comandos adicionais: 

Se um cão não completa um exercício após 3 comandos, o exercício é avaliado como “insuficiente” (=0 pontos). Se o cão 
completa o exercício após o terceiro comando, então o exercício é avaliado como “insuficiente”. 

Ao chamar o cão o nome do cão pode ser usado em vez de “aqui”. O nome do cão usado em conjunto com o comando é 
considerado duplo comando. 

Avaliação: 1 comando adicional: suficiente para parte de um exercício 

  2 comandos adicionas: insuficiente para parte de um exercício 

Exemplos: exercício de 5 pontos 

  1 comando adicional: suficiente  5 pontos = -1,5 ponto 

  2 comandos adicionas: insuficiente  5 pontos = -2,5 pontos 

Entre partes individuais dos exercícios, sentar à frente e a conclusão, bem como ao se aproximar do cão sentado, parado ou 
deitado, uma pausa nítida de pelo menos 3 segundos deve ser feita. 

Se o cão, que foi levado para o exercício de deitar por período longo sob distração é levado ao respectivo local e a posição básica 
tomada, o condutor iniciando o trabalho sem guia deve assumir a posição básica. 

1. Condução sem guia: 10 pontos 

a)  Um comando verbal é permitido para “Junto” 

O condutor pode dar esse comando no início da condução e quando mudar o passo. 

b)  Execução: O condutor se aproxima do juiz com seu cão sem guia, faz o cão sentar e se apresenta. A partir de um aposição 
básica alinhada, o cão deve serguir o condutor ao comando “junto” de modo atento alegre e alinhado com sua escápula à 
altura do joelho e à esquerda do conduto e senta alinhado, independente e rapidamente à parada. No início do exercício o 
condutor segue com seu cão por 50 passos. Sem parar, após a meia-volta o condutor corre apresentando 10 a 15 passos, 
então muda para um passo lento, apresentando um mínimo de 10 passos. A mudança entre passos de diferente velocidade 
deve ser feita sem passo de transição. A mudança de passos deve mostrar delineação clara. 

Com passo normal pelo menos dois ângulos para a direita e um para a esquerda e duas meias-voltas devem ser demonstrados, 
bem como uma parada após uma das meias-voltas. O condutor deve apresentar a meia-volta (girar 180 graus no local) para a 
esquerda (ver croqui prescrito). Duas variações são possíveis: 

- O cão vai por trás do condutor com uma curva à direita. 

- O cão gira no local a 180 graus para a meia-volta à esquerda 

Durante uma prova apenas uma variação é permitida. 

A parada deve ser apresentada após a segunda meia-volta pelo menos uma vez em um passo normal de acordo com o croqui. 

O cão deve permanecer constantemente com sua escápula à altura do joelho ao lado esquerdo do condutor;  ele não pode se 
adiantar, atrasar-se ou se afastar lateralmente. A meia-volta deve ser executada pelo condutor para a esquerda. Enquanto o 
condutor está junto com seu cão na primeira reta, dois tiros (calibre 6mm) são disparados dentro de um intervalo de 5 segundos e 
a uma distância mínima de 15 passos. O cão deve demonstrar indiferença aos disparos. Ao final do exercício, o condutor segue 
com seu cão entre um grupo de pelo menos 4 pessoas em movimento. O condutor deve contornar uma pessoa tanto pela direita 
quanto pela esquerda e deve parar uma vez no grupo. O juiz pode solicitar uma repetição. O condutor deixa o grupo e assume a 
posição básica. Esta posição básica é o início do próximo exercício. 

c)  Avaliação (válida para todos os exercícios de movimento): Adiantar-se, afastar-se lateralmente, atrasar-se, sentar lento ou 
hesitante, ajuda física adicional do condutor, desatenção e/ou demonstração pressão são avaliados de acordo. 

2. Sentar durante a marcha: 10 pontos 

a)  Um comando verbal para “Junto”, “Senta” 

b)  Execução: De uma posição básica alinhada, o condutor segue com seu cão sem guia em frente. No desenvolvimento, o cão 
deve acompanhar seu condutor de  modo atendo, alegre, rápido e concentrado. Deve permanecer em uma posição alinhada 
ao joelho do condutor. Após 10-15 passos, o cão deve executar o comando “senta” imediatamente e na direção do movimento 
sem que o condutor quebre o ritmo, mude o passo ou olhe para trás. Após 15 passos adicionais o condutor para e se vira 
imediatamente para seu cão sentado calma e atentamente. Por instrução do juiz, o condutor retorna ao seu cão e se posiciona 
à sua direita. O condutor pode se aproximar tanto pela frente ou contornando por trás. 

c)  Avaliação: Erros na posição básica, desenvolvimento, sentar lentamente, inquieto e desatento quando sentado são avaliados 
de acordo. Se o cão levanta ou deita ao invés de sentar 5 pontos são deduzidos. Outros erros são levados em conta. 

3. Deitar durante o trote com aproximação:  10 pontos 

a)  Um comando verbal para “Junto”, “Deita”, “Aqui” 

b)  Execução: Da posição básica, o condutor segue em frente com seu cão sem guia. Após 10-15 passos em passo normal, 
seguidos por 10-15 passos em corrida, o condutor comanda “deita”. O cão deve executar o comando “deita” imediatamente e 
na direção do movimento sem que o condutor quebre o ritmo, mude o passo ou olhe para trás. Após 30 passos adicionais o 
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condutor para e se vira imediatamente para seu cão deitado calma e atentamente. Sob instrução do juiz, o condutor chama de 
volta seu cão ou usando o comando “aqui”ou o nome do cão, o cão deve voltar alegre, rápida e diretamente ao condutor e se 
sentar bem perto e alinhado à frente. Ao comando “junto” o cão deve ir rapidamente se sentar ao lado do esquerdo do condutor 
com seu ombro à altura do joelho do condutor. 

c)  Avaliação: Erros no desenvolvimento, deitar lentamente, inquieto quando deitado, retorno lento ou desacelerar ao se aproximar 
do condutor, postura displicente do condutor, erros ao sentar e na conclusão são avaliado de acordo. Se o cão senta ou fica 
em pé ao comando para deitar, 5 pontos são deduzidos. 

4. Parar durante a marcha: 10 pontos 

a)  Um comando verbal para: “Junto”, “Para”, “Senta” 

b)  Execução: A partir de uma posição básica alinhada, o condutor segue com seu cão sem guia em frente. Após 10-15 passos o 
cão deve parar imediatamente na direção do movimento ao comando “para”. Após 30 passos adicionais o condutor para e se 
vira imediatamente para seu cão parado, que deve estar quieto e atento. Sob orientação do juiz, o condutor chama o cão para 
si através do comando “aqui” ou usando o nome do cão. O cão deve voltar alegre, rápida e diretamente e sentar bem perto e 
alinhado à frente do condutor. Ao comando verbal “junto”, o cão deve rapidamente ir para a posição básica e sentar alinhado 
ao lado esquerdo do condutor com o ombro no nível do joelho do condutor. Não é permitido ao condutor mudar de posição 
durante todo o exercício. 

c)  Avaliação: Falhas no desenvolvimento, atraso ao comando, inquieto ou desatento quando parado,  retorno lento ou desacelerar 
ao se aproximar do condutor, demora ao sentar ao final são avaliados de acordo. Se o cão senta ou deita ao comando “para”, 5 
pontos são deduzidos. 

5. Buscar halter em terreno plano: 10 pontos 

a)  Um comando verbal para: “Busca”, “Larga”, “Junto” 

b)  Execução: A partir da posição básica o condutor lança um halter (2.000 gramas) a aproximadamente 10 metros à frente. O 
comando “busca”pode ser dado pela primeira vez quando o halter parar totalmente. O cão sentado calmamente e sem guia ao 
lado do condutor deve ir até o halter de modo rápido após o comando “busca” ser dado, deve pegá-lo imediatamente e trazê-lo 
ao seu condutor de modo rápido e direto. O cão deve sentar bem perto e alinhado à frente do condutor. O cão deve segurar o 
halter calmamente em sua boca até que o condutor após uma pausa de cerca de 3 segundos dê o comando “larga”. 

O condutor deve segurar o halter calmamente em sua mão direita com o braço direito estendido ao longo do lado direito de seu 
corpo. 

Ao comando verbal “junto”, o cão deve rapidamente ir para a posição básica e sentar alinhado ao lado esquerdo do condutor com 
o ombro no nível do joelho do condutor. Não é permitido ao condutor mudar de posição durante todo o exercício. 

c)  Avaliação: Erros na posição básica, partida lenta, erro ao pegar, retorno lento, derrubar o halter, brincar ou mordiscar o halter, 
postura displicente do condutor, erros ao sentar em frente ou na conclusão são avaliados. Se o halter é lançado não longe o 
suficiente e ajuda do condutor sem sair de sua posição são avaliados de acordo. Se o condutor sai da posição antes do 
exercício ser concluído, a avaliação é insuficiente. Se o cão não busca, o exercício é avaliado com 0 pontos. 

6. Buscar halter com obstáculo (100 cm):   15 pontos 

a)  Um comando verbal para: “Pula”, “Busca”, “Larga”, “Junto” 

b)  Execução: O condutor assume a posição básica com seu cão a um mínimo de 5 passos em frente ao obstáculo. A partir da 
posição básica o condutor lança o halter (650 gramas) sobre o obstáculo de 100cm de altura. O comando “salta” é dado a 
primeira vez quando o halter para completamente. O cão calmo e sem guia senta ao lado do condutor e quando dados os 
comandos “pula”e “busca” (o comando “busca” deve ser dado quando o cão estiver saltando o obstáculo), ele deve saltar sobre 
o obstáculo rapidamente e correr diretamente até o halter, pegá-lo imediatamente e pular de volta imediatamente sobre o 
obstáculo e trazê-lo direta e rapidamente para seu condutor. O cão deve sentar bem em frente e segurar o halter calmamente 
em sua boca para apresentá-lo até o condutor comandá-lo a largá-lo após aproximadamente 3 segundos. O condutor deve 
segurar o halter calmamente em sua mão direita com seu braço direito estendido alinhado ao lado direito de seu corpo. Ao 
comando “junto” o cão assume a posição básica rapidamente e alinhado à esquerda do condutor com o ombro à altura do 
joelho. O condutor não pode mudar de posição durante todo o exercício. 

c)  Avaliação: Erros na posição básica, lentidão, salto fraco (subestimando) e correndo sobre o obstáculo, pegada lenta, salto de 
retorno fraco e lento (subestimando-o), derrubar, brincar ou mordiscar o halter, posição displicente do condutor, erros ao sentar 
em frente e ao final são avaliados de acordo. Se o cão toca o obstáculo um ponto é deduzido por salto, se apoiar-se nele, 
então 2 pontos são deduzidos. 

Quadro de pontos para buscar halter com obstáculo: 
Salto de ida Busca Salto de volta 
5 pontos 5 pontos 5 pontos 

Uma pontuação parcial para o exercício só é possível se pelo menos um salto e uma das três partes (ida-busca-volta) do 
exercício de “Busca” são demonstrados. 

Salto e busca perfeitos       = 15 pontos 

Salto de ida ou salto de volta não executados, busca executada = 10 pontos 

Halter não buscado      = 0 pontos 

Se o halter lançado aterrissa muito longe para um lado do obstáculo ou mal pode ser visto pelo cão, o condutor pode pedir ao juiz 
para relançar ou o juiz pede que seja relançado, nenhum ponto é deduzido. O cão deve permanecer sentado durante este período. 
Se o cão segue o condutor no caminho ao halter, o exercício é avaliado com 0 pontos. Se ele sai da posição básica, mas 
permanece em frente ao obstáculo, então o exercício é avaliado de acordo. 
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Ajuda do condutor sem mudança de posição é avaliada de acordo. Se o condutor deixa sua posição antes do término do exercício, 
este é avaliado como insuficiente. 

Se o obstáculo é derrubado, o exercício deve ser repetido, de modo que o primeiro salto é avaliado com a nota mais baixa como 
insuficiente (-4 pontos). Se o cão não larga o halter após 3 comandos, o cão deve ser desclassificado e a seção “B” não pode, 
portanto, continuar. 

7. Buscar halter com plano inclinado(180 cm):  15 pontos 

a)  Um comando verbal para: “Pula”, “Busca”, “Larga”, “Junto” 

b)   Execução: O condutor assume a posição básica com o cão a 5 passos à frente do plano inclinado. A partir de uma posição 
básica alinhada, o condutor lança o halter (650 gramas) sobre o plano inclinado. O cão calmo e sem guia senta ao lado do 
condutor e quando dados os comandos “pula”e “busca” (o comando “busca”deve ser dado quando o cão estiver saltando sobre 
o plano inclinado), ele deve escalar o obstáculo rapidamente e correr diretamente até o halter, pegá-lo imediatamente e escalar 
de volta imediatamente sobre o plano obstáculo e trazê-lo direta e rapidamente para seu condutor. O cão deve sentar bem em 
frente e segurar o halter calmamente em sua boca para apresentá-lo até o condutor comandá-lo a soltá-lo após 
aproximadamente 3 segundos. O condutor deve segurar o halter calmamente em sua mão direita com o braço direito estendido 
ao longo do lado direito de seu corpo. Ao comando “junto” o cão assume a posição básica rapidamente e alinhado ao lado 
esquerdo do condutor com seu ombro à altura do joelho. O condutor não pode mudar de posição durante todo o exercício. 

c)  Avaliação: Erros na posição básica, salto e saída lentos, fracos, erros ao pegar,  derrubar o halter, brincar com o halter ou 
mordiscar, posição displicente do condutor, erros ao sentar em frente ou ao final são avaliados de acordo. 

Quadro de pontos para buscar halter com plano inclinado: 
Salto de ida Busca Salto de volta 

5 pontos 5 pontos 5 pontos 

Uma pontuação parcial para o exercício só é possível se pelo menos um salto e uma das três partes (ida-busca-volta) do 
exercício de “Busca” são demonstrados. 

Saltos e busca perfeitos      = 15 pontos 

Recusa saltar na ida e na volta, halter buscado   = 10 pontos 

Halter não buscado      = 0 pontos 

Se o halter lançado aterrissa muito longe para um lado do obstáculo ou mal pode ser visto, o condutor pode pedir ao juiz para 
relançar ou o juiz pede que seja relançado, nenhum ponto é deduzido. O cão deve permanecer sentado durante este período. 

Ajuda do condutor sem mudança de posição é avaliada de acordo. Se o condutor deixa sua posição antes do fim do exercício, o 
exercício é avaliado como insuficiente. 

Se o cão não larga o halter após 3 comandos, o cão deve ser desclassificado, portanto a seção “B”não pode continuar. 

8. Mandar em frente com deitar: 10 pontos 

a)  Um comando verbal para: “Em frente”, “Deita”, “Senta” 

b)  Execução: A partir da posição básica, o condutor caminha em frente com seu cão sem guia na direção designada. Após 10-15 
passos, o condutor dá o comando “em frente” enquanto simultaneamente ergue seu braço e permanece parado. O cão deve 
seguir focado, em uma linha reta e em um passo rápido por pelo menos 30 passos na direção designada. 

Por instrução do juiz, o condutor comanda “deita” de modo que o cão deite-se imediatamente. O condutor pode manter seu braço 
levantado até que o cão deite. Sob a orientação do juiz, o condutor segue em direção ao seu cão e se posiciona a seu lado direito. 
Após 3 segundos e por instrução do juiz o condutor comanda “senta”, de modo que o cão deve sentar rapidamente e alinhado na 
posição básica. 

c)  Avaliação: Erros no desenvolvimento, condutor seguindo o cão, saída muito lenta por parte do cão, forte desvio para o lado, 
distância muito curta, deitar hesitante ou prematuro, inquieto quando deitado ou levantar/sentar prematuro são avaliados. 

Um comando adicional “deita”    = -1,5 pontos 

Um segundo comando adicional “deita”   = -2,5 pontos 

Cão para, mas não deita após um segundo comando  = -3,5 pontos 

Faltas adicionais serão avaliadas de acordo. Se o cão sai ou volta para o condutor, o exercício todo é avaliado com 0 pontos. 

9. Deitado sob distração: 10 pontos 

a)  Um comando para: “Deita”, “Senta” 

b)  Execução: Antes do início do trabalho de obediência de outro cão da seção “B”, o condutor segue com seu cão para um local 
assinalado pelo juiz e para na posição básica. Então o condutor deita seu cão com o comando “deita”, sem deixar a guia ou 
outro objeto com o cão. O condutor então deixa seu cão sem olhar para trás por aproximadamente 30 passos saindo do campo 
de vista do cão. O cão deve permanecer deitado calmamente sem nenhuma influência do condutor enquanto o outro cão 
desenvolve os exercícios de 1 a 7. Se o cão deixa a área antes do exercício 6, o exercício é avaliado em 0 pontos. Sob a 
orientação do juiz o condutor retorna ao seu cão e fica do lado direito de seu cão. Por instrução do juiz, o cão deve executar o 
comando “senta” após uma pausa de aproximadamente 3 segundos rapidamente e alinhado na posição básica. 

c)  Avaliação: Comportamento inquieto por parte do condutor bem como outras ajudas ocultas, inquietação quando deitado por 
parte do cão, ou levantar/sentar prematuramente antes de ser buscado são avaliados de acordo. Se o cão levanta ou senta, 
mas não deixa a área designada, resultará em uma concessão parcial de pontos. Se o cão deixa a área designada depois do 
exercício 6, ele recebe uma avaliação parcial. Se o cão se aproxima do condutor, quando o condutor retorna, até 3 pontos 
podem ser deduzidos. 
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IPO-3 Seção “C” - Proteção: 
Exercício 1 Revistar esconderijos 10pontos 
Exercício 2 Guardar e latir 10 pontos 
Exercício 3 Impedimento de fuga do figurante 10 pontos 
Exercício 4 Defesa ante um ataque na fase de vigilância 20 pontos 
Exercício 5 Transporte frontal 5 pontos 
Exercício 6 Ataque ao cão durante o transporte 15 pontos 
Exercício 7 Ataque ao cão à distância 10 pontos 

Exercício 8 Defesa ante um reataque 20 pontos 
Total  100 pontos 

Requisitos gerais: 

Em um local apropriado, 6 esconderijos devem ser posicionados, 3 de cada lado, de forma escalonada (ver croqui). As marcações 
necessárias devem estar claramente visíveis para o condutor, o juiz e o figurante. 

Figurante de proteção/Roupa de proteção: 

O figurante deve estar equipado com um traje de proteção, manga de proteção e um bastão flexível. A manga de proteção deve ter 
uma barra para mordida, a cobertura feita de fibra juta natural (trama de juta). À medida que o figurante precisa manter contato 
visual com o cão durante a fase de guarda, então ele deve se movimentar de acordo. Ele não pode assumir uma posição 
ameaçadora ou fazer qualquer gesto defensivo. Ele deve proteger seu corpo com a manga de proteção. O modo como o condutor 
tira o bastão flexível do figurante cabe a si mesmo. 

É possível trabalhar com apenas um figurante em todos os níveis de prova. Se mais de 7 cães estão inscritos no mesmo nível, 
então é necessário um figurante adicional. Todos os cães de um mesmo nível devem ser trabalhados pelo(s) mesmo(s) 
figurante(s). Uma única mudança do figurante é permitida, se o figurante for um condutor ativo no evento. 

Apresentação: 

a)  O condutor se apresenta com seu cão sem guia 

b)  Depois disso ele coloca seu cão na posição inicial para o exercício “Revistar esconderijos” 

c)  O cão será expedido para a revista a partir da posição básica à instrução do juiz. 

Observação: 

Se o cão e o condutor não podem se apresentar da maneira apropriada, por exemplo, se o cão não está sob controle e corre, por 
exemplo, para o esconderijo do guardar e latir, ou do campo, o condutor pode dar até 3 comandos para chamar o cão de volta. Se 
o cão não retorna após a 3ª chamada, então a seção “C” é considerada como “desclassificação por falta de controle”. 

Cães que não estão sob o controle do condutor, que após um exercício de proteção não estão sob controle ou quando o condutor 
tenha que intervir para que o cão largue, que morda outras partes do corpo que não a manga de proteção, devem ser 
desclassificados. Não existe “IAR”. 

Marcações: 

As marcações como prescritas no regulamento devem estar visíveis para o condutor, juiz e figurante. Essas marcações são: 

-  Local onde o condutor fica para chamar o seu cão de volta para fora do esconderijo do guardar e latir 

- Local onde o figurante fica para a fuga e defesa e onde ele deve parar 

-  Local onde o cão deita para a fuga 

-  Marcação para o condutor para o exercício “Defesa ante um ataque na fase de vigilância” 

Para cães que falham no exercício de defesa ou se permitem ser intimidados, a seção “C” está encerrada. Não há avaliação. O 
“IAR”é divulgado. 

O comando “larga” é permitido apenas uma vez para cada exercício de defesa. A avaliação para o “larga”deve ser de acordo com 
a seguinte tabela: 

Larga hesitante 
Larga imediata ao 
primeiro comando 

adicional 

Larga hesitante ao 
primeiro comando 

adicional 

Larga imediata ao 
segundo comando 

adicional 

Larga hesitante ao 
segundo comando 

adicional 

Não larga após segundo 
comando ou outras 

tentativas 
0,5-3,0 3,0 3,5-6,0 6,0 6,5-9,0 desclassificação 

1. Revistar esconderijos: 10 pontos 

a) Um comando verbal para: “Revista”, “Aqui” (O comando “aqui” pode ser usado em conjunto com o nome do cão) 

b)  Execução: O figurante está locado no último esconderijo fora da vista do cão. O condutor se posiciona com seu cão sem guia 
em frente ao primeiro esconderijo de modo que seis varreduras laterais são possíveis. À instrução do juiz, a seção “C” se inicia. 
Com um curto comando “revista” com um sinal acessório erguendo o braço direito ou esquerdo, que pode ser repetido, o cão 
deve ser enviado pelo condutor rapidamente e correr para o esconderijo designado focado, circundá-lo firme e atentamente. 
Quando o cão executa a varredura lateral, o condutor chama o cão para si com o comando “aqui” e em movimento o direciona 
para o próximo esconderijo. O condutor se move a um passo normal por uma linha imaginária da qual não é permitido sair. O 
cão deve correr à frente do condutor. Quando o cão tiver alcançado o esconderijo do figurante, o condutor deve parar e 
nenhum comando verbal ou visual pode ser dado. 

c) Avaliação: Limitações no direcionamento, corrida rápida e focada ao esconderijo tanto quanto corrida atenta e firme ao redor do 
esconderijo são avaliados de acordo. 

É falta: 

- Não assumir uma posição básica e atenta ao início do exercício 
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- Comandos verbais ou visuais adicionais 

- Não manter a linha intermediária imaginária 

- Não manter um passo normal 

- Percurso aberto em relação à trajetória mais curta 

- Revista independente sem reação ao comando do condutor 

- Esconderijos não revistados ou não revistados atentamente 

- Cão necessita de mais direcionamento e orientação 

Se o cão não tem sucesso em encontrar o figurante no último esconderijo após a terceira tentativa, o trabalho de proteção é 
encerrado. Se o cão é comandado ao junto pelo condutor em qualquer momento do exercício, o trabalho de proteção também é 
encerrado. (“Encerrado” sem registro de pontos; todos os outros pontos obtido na prova são registrados). Não há análise “IAR”. 

2. Guardar e Latir: 10 pontos 

a) Um comando verbal para: “Aqui”, “Junto” 

Os comandos “aqui” e “junto” devem ser dados ao mesmo tempo. 

b) Execução: O cão deve ativa e atentamente guardar o figurante latindo constantemente. O cão não pode pular sobre o figurante 
ou mordê-lo. Após o cão ter latido por aproximadamente 20 segundos, o condutor se aproxima do cão à instrução do juiz e para a 
cerca de 5 passos. Sob orientação do juiz, condutor chama o cão para a posição básica.  

Após o juiz liberar, o condutor comanda o figurante para fora do esconderijo para que ele se posicione no local designado para o 
exercício de fuga. O cão deve estar sentado quieto, alinhado e atento na posição básica. 

c) Avaliação: Limitações quanto ao latido constante e guarda determinada são avaliados de acordo. Para latido constante 5 pontos 
são concedidos. Se o cão apresenta latido fraco 2 pontos são deduzidos, do cão que não late e guarda ativa e atentamente o 
figurante 5 pontos são deduzidos. Incomodar o figurante, tal como empurrando, pulando, etc. deve ter uma dedução de 2 pontos e 
até 9 se o cão morde forte. 

Se o cão morde no esconderijo e não larga independentemente, o condutor é solicitado a se aproximar do esconderijo ao lugar 
marcado a 5 passos em frente a ele. Um único comando combinado “aqui”e “junto” (não o comando “larga”). Se o cão não volta, 
então a equipe é desqualificada. Se o cão volta, então o exercício é avaliado com a menor nota insuficiente (-9 pontos). 

Se o cão intencionalmente morde outra parte do corpo do figurante (sem empurrar), é desclassificado. Se o cão deixa o figurante, 
antes do juiz orientar o condutor a deixar a linha intermediária, o cão pode ser reenviado ao figurante. Se o cão permanece com o 
figurante, então a seção “C” pode continuar, de forma que o guardar e latir é avaliado com a menor pontuação insuficiente (-9 
pontos). 

Se o cão não permite ser reconduzido ou deixa o figurante novamente, então a seção “C” é encerrada. Se o cão vem em direção 
ao condutor conforme ele se aproxima do esconderijo, ou volta para o condutor antes de receber um comando verbal uma 
pontuação parcial é dada como insuficiente. 

Pontuação para o latido: 

Para latido contínuo 5 pontos são concedidos. Latido fraco (sem pressão, não enérgico) e latido não contínuo levam a uma 
dedução de 2 pontos. Se o cão apresenta guarda atenta sem latir, então obrigatoriamente 5 pontos são deduzidos. 

3. Impedimento de fuga do figurante: 10 pontos 

a) Um comando verbal para: “Junto”, “Deita”, “Defende”, “Larga” 

b) Execução: Sob a orientação do juiz o condutor ordena ao 
figurante que saia do esconderijo. O figurante se move em um 
passo normal até o local designado para a fuga. Sob a 
orientação do juiz, o condutor leva seu cão sem guia para o local 
designado para o cão deitar antes da fuga. A distância entre o 
condutor e o figurante é de 5 passos. O figurante deixa seu cão 
guardando na posição deitado e vai para o esconderijo. Ele 
permanece em contato visual com seu cão, o figurante e o juiz. 
À instrução do juiz, o figurante empreende a fuga. O cão deve 
demonstrar um exercício junto alegre, atento e concentrado e 
executar o junto posicionado ao joelho do condutor de maneira 
alinhada e rápida. Antes do comando “deita”, o cão deve sentar 
na posição básica, alinhado, calmo e atento. Ele deve direta e rapidamente executar o comando “deita” e permanecer no local 
designado calmamente, confiante e atento ao figurante. A distância entre o figurante e o cão é de 5 passos. O condutor deixa seu 
cão na posição de guarda deitado e segue para o esconderijo. Ele permanece em contato visual com seu cão, o figurante e o juiz. 

Por instrução do juiz, o figurante empreende uma tentativa de fuga. Simultaneamente o condutor comanda o cão “defende” para 
que o cão impeça a fuga do figurante. Sem hesitação o cão deve impedir a fuga através de uma alta dominância e pegada 
relativamente rápida implantando uma mordida enérgica e forte. Ele só pode morder a manga de proteção do figurante. À instrução 
do juiz, o figurante para. Após o figurante parar o cão deve largar após um breve período de transição. O condutor pode dar um 
comando “larga”em um período de tempo apropriado. 

Se o cão não larga ao primeiro comando permitido, o condutor receberá instruções do juiz para um segundo comando “larga”. Se o 
cão não larga após o terceiro comando (um permitido, dois adicionais), resultará em uma desclassificação. O condutor deve 
permanecer parado calmamente enquanto dá o comando “larga”, sem influenciar o cão. Após largar, o cão deve permanecer bem 
perto do figurante e guardá-lo atentamente. 
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c) Avaliação: Limitações nos critérios importantes de avaliação: alta dominância, reação rápida e enérgica e mordida forte, com 
efetivo impedimento da fuga, com mordida estável até largar, guarda atenta e próxima ao figurante são avaliados de acordo. 

Se o cão permanece deitado ou o cão não impede a fuga através da mordida ou contenção em até 20 passos, a seção “C” é 
encerrada. Se o cão executa o exercício de impedimento sem um comando do condutor, o exercício é avaliado em menos um 
conceito. Se o cão está pouco atento na fase de guarda, o exercício é avaliado em menos um conceito. Se o cão está muito 
desatento, resultará em uma dedução de dois conceitos. Se o cão não guarda efetivamente figurante ao final do exercício, mas, no 
entanto permanece com ele, resultará em uma dedução de três conceitos. Se o cão abandona o figurante ou o condutor comanda 
para que o cão permaneça com o figurante, a seção “C” é encerrada. 

4. Defesa de um ataque na fase de vigilância:  20 pontos 

a) Um comando verbal para: “Larga”, “Junto” 

b) Execução: Após guarda de aproximadamente 5 segundos, o figurante, sob orientação do juiz ataca o cão. Sem intervenção por 
parte do condutor, o cão deve se defender através de mordida enérgica e forte. O cão só pode morder a manga de proteção do 
figurante. O figurante deve pressionar o cão por meio de gestos ameaçadores com o bastão e o conduzindo. O cão deve ser 
observado atentamente pelo quando pressionado especialmente em relação a sua atividade e estabilidade. Dois golpes com 
bastão são desferidos nos ombros ou na cernelha. O cão só pode morder a manga de proteção do figurante. O cão deve ser 
estável durante a fase de pressão e deve apresentar mordida cheia, enérgica e, sobretudo constante. Por instrução do juiz, o 
figurante interrompe o ataque. Após o figurante parar o cão deve largar após um período de transição relativamente breve. O 
condutor pode dar um comando “larga” dentro de um intervalo razoável de tempo. 

Se o cão não larga após o primeiro comando permitido, o condutor recebe instruções do juiz para dar até dois comandos 
adicionais para o “larga”. Se o cão não larga após estes comandos (um permitido, dois adicionais), resultará em desclassificação. 
Quando estiver dando o comando “larga”, o condutor deve permanecer calmamente no local e não influenciar o cão. Após largar, o 
cão deve permanecer bem perto do figurante e guardá-lo atentamente. Sob instrução do juiz o condutor segue em passo normal 
pelo caminho mais curto até seu cão e o coloca na posição básica através do comando “junto”. O bastão flexível não é retirado do 
figurante. 

c) Avaliação: importantes critérios são avaliados de acordo: mordida rápida e forte, mordida cheia e estável até largar, após largar 
uma guarda atenta do figurante. Se o cão não resiste à pressão do figurante, solta a manga de proteção e permite ser afugentado, 
a seção “C” é encerrada. 

Se o cão está desatento, resultará em dedução de um conceito. Se o cão guarda muito desatentamente, resultará em uma 
dedução de dois conceitos. Se o cão não guarda efetivamente, mas permanece junto ao figurante, resultará em uma dedução de 
três conceitos. Se o cão vem em direção ao condutor quando ele se aproxima, o exercício é avaliado como insuficiente. Se o cão 
abandona o figurante ou o condutor comanda para que o cão permaneça com o figurante, a seção “C” é encerrada. 

5. Transporte frontal: 5 pontos 

a) Um comando verbal para: “Junto” (por exemplo, também é permitido “Transporte”) 

b) Execução: Após o exercício 4, segue o transporte do figurante por uma distância aproximada de 30 passos. O transporte frontal 
é determinado pelo juiz. O condutor ordena ao figurante que se mova e segue com seu cão sem guia, guardando atentamente o 
figurante, a aproximadamente 5 passos atrás. A distância de 5 passos deve ser mantida ao longo do transporte frontal. 

c) Avaliação: importantes critérios são avaliadas de acordo: Guardar o figurante atentamente, junto exato, manter uma distância de 
5 passos. 

6. Ataque ao cão durante o transporte:   15 pontos 

a) Um comando verbal para: “Larga”, “Junto” 

b) Execução: Durante o transporte frontal o juiz instrui o figurante a atacar o cão enquanto se movendo. Sem intervenção do 
condutor e sem hesitação, o cão deve se defender através de uma mordida enérgica e forte. Ele só pode morder a manga de 
proteção do figurante. Tão logo o cão tenha mordido a manga, o condutor deve permanecer parado. O figurante para por instrução 
do juiz. Após o figurante parar, o cão deve largar em um intervalo razoável de tempo. O condutor pode dar um comando “larga” 
dentro de um intervalo razoável. 

Se o cão não larga após o primeiro comando, o condutor recebe a instrução do juiz para dar até dois comandos “larga” adicionais. 
Se o cão não larga após esses comandos (um permitido e dois adicionais), resultará em uma desclassificação. Quando estiver 
dando o comando “larga”, o condutor deve permanecer calmamente no lugar e não influenciar o cão. Após largar, o cão deve 
permanecer bem perto do figurante e guardá-lo atentamente. Sob instrução do juiz, o condutor segue em um passo normal pelo 
caminho mais curto até seu cão e o coloca na posição básica através do comando “senta”. O bastão flexível é retirado do 
figurante. 

Um transporte lateral agora acontece até o juiz por uma distância de cerca de 20 passos. Um comando “junto” é permitido. O cão 
deve seguir do lado direito do figurante de modo que o cão fique entre o figurante e o condutor. Durante o transporte o cão deve 
estar atento ao figurante. Ele não pode, no entanto, empurrar o figurante, pular ou morder. O grupo para em frente ao juiz. O 
condutor dá o bastão flexível ao juiz e se apresenta para o fim da primeira parte da seção “C”. 

c) Avaliação: importantes critérios são avaliadas de acordo: Mordida rápida e forte, mordida cheia e estável até largar, após largar, 
guarda atenta ao figurante. 

Se o cão está levemente desatento, resultará na dedução de um conceito. Se o cão guarda o figurante muito desatentamente, 
resultará em uma dedução de dois conceitos. Se o cão não guarda, mas permanece com o figurante, resultará em uma dedução 
de três conceitos. Se o cão abandona o figurante antes do juiz instruir o condutor a se aproximar ou o condutor comanda para que 
o cão permaneça com o figurante, a seção “C” é encerrada. 

7. Ataque ao cão à distância: 10 pontos 

a) Um comando verbal para: “Senta”, “Defende”, “Larga” 
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b) Execução: O condutor é instruído a ir com seu cão para o local designado na linha intermediária à altura do primeiro 
esconderijo. O cão deve seguir junto ao condutor atentamente, alegre e concentrado. Ele se move alinhado ao joelho do condutor. 
À altura do primeiro esconderijo, o condutor para e se vira. Com o comando “senta”o cão é colocado na posição básica. O cão 
sentado alinhado, calmo e atentamente de frente para o figurante pode ser seguro o colar. No entanto, não pode ser estimulado 
pelo condutor. Sob a orientação do juiz, o figurante sai do esconderijo e segue correndo para a linha intermediária.  

Ignorando o grito do condutor, o figurante, ainda correndo, ataca o cão e o condutor em um corrida frontal com gritos altos e gestos 
ameaçadores. Tão logo o figurante alcance uma distância de cerca de 50 a 60 passos do condutor e seu cão, o condutor, sob 
orientação do juiz, solta seu cão. Sem hesitação, ao comando único “defende”, o cão deve impedir efetivamente o ataque através 
de um alto fator de dominância e velocidade relativamente alta. Ele só pode morder a manga de proteção do figurante. O condutor 
não pode deixar o local em que parou. 

Na fase de pressão, ele deve estar livre de influência e durante todo o exercício de proteção, ele deve exibir uma mordida cheia, 
enérgica e, sobretudo constante. Sob a orientação do juiz o figurante para. Após o figurante para, o cão deve largar em um breve 
período de transição. O condutor pode dar um comando “larga”em um período de tempo razoável. 

Se o cão não larga após o primeiro comando permitido, o condutor recebe instruções do juiz para dar dois comandos adicionais 
para o “larga”. Se o cão não larga após estes comandos (um permitido, dois adicionais), resultará em uma desclassificação. 
Quando estiver dando o comando “larga”, o condutor deve permanecer calmamente no local e não influenciar o cão. Após largar, o 
cão deve permanecer bem perto do figurante e guardá-lo atentamente. 

c) Avaliação: importantes critérios são avaliadas de acordo: Defesa enérgica com mordida forte, mordida cheia e estável até largar, 
após largar guarda atenta e bem próxima ao figurante. 

Se o cão está levemente desatento, resultará em uma dedução de um conceito. Se o cão guarda o figurante muito 
desatentamente, resultará na dedução de dois conceitos. Se o cão não guarda, mas permanece junto ao figurante, resultará em 
uma dedução de três conceitos. Se o cão vem em direção ao condutor quando ele se aproxima, o exercício é avaliado como 
insuficiente. Se o cão deixa o figurante antes do juiz instruir o condutor a se aproximar ou o condutor comanda para que o cão 
permaneça com o figurante, a seção “C” é encerrada. 

8. Defesa ante um reataque: 20 pontos 

a) Um comando verbal para: “Larga”, “Junto” 

b) Execução: Após a fase de guarda de cerca de 5 segundos e a um sinal do juiz, o figurante empreende um ataque ao cão. Sem 
influência do condutor o cão deve se defender através de uma mordida enérgica e poderosa. O cão só pode morder a luva de 
proteção do figurante. O cão é colocado sob pressão através de ameaças com o bastão e pressionado pelo figurante. Durante a 
fase de pressão sua atividade e estabilidade devem ser monitoradas rigorosamente pelo juiz. São desferidos dois golpes de 
bastão, permitidos apenas nos ombros ou na área da cernelha. Por instrução do juiz, o figurante interrompe o ataque. Após o 
figurante parar, o cão deve largar após uma curta transição. O condutor pode dar um comando “larga” em um tempo apropriado. 

Se o cão não larga após o primeiro comando permitido, o condutor receberá instruções do juiz para até dois comandos “larga” 
adicionais. Se o cão não larga após esses comandos (um permitido e até dois adicionais), resultará em desclassificação. Durante 
o comando “larga”, o condutor deve permanecer calmamente parado sem influenciar o cão. Após largar, o cão deve permanecer 
perto do figurante e guardá-lo atentamente. Por instrução do juiz, o condutor segue em um passo normal diretamente ao seu cão e 
o comanda “junto” para a posição básica. O bastão flexível é retirado do figurante. 

Um transporte lateral agora acontece até o juiz por uma distância de até 20 passos. Um comando “junto” é permitido. O cão deve 
seguir ao lado direito do figurante de modo que o cão fique entre o figurante e o condutor. Durante o transporte o cão deve estar 
atento ao figurante. Ele não pode, no entanto, empurrar, pular ou morder o figurante. O grupo para em frente ao juiz. O condutor 
dá o bastão flexível ao juiz e se apresenta para o fim da seção “C”. À instrução do juiz, o condutor segue com seu cão sem guia 
para o local onde a apreciação será feita e o figurante receberá instruções do juiz para deixar o campo. Antes da apreciação e sob 
orientação do juiz, o cão é colocado na guia. 

c) Avaliação: importantes critérios são avaliados de acordo: defesa enérgica com mordida forte, mordida cheia e estável até largar, 
após largar guarda atenta e bem próxima do figurante. 

Se o cão está levemente desatento, resultará em uma dedução de um conceito. Se o cão guarda o figurante muito 
desatentamente, resultará na dedução de dois conceitos. Se o cão não guarda, mas permanece junto ao figurante, resultará em 
uma dedução de três conceitos. Se o cão vem em direção ao condutor quando ele se aproxima, o exercício é avaliado como 
insuficiente. Se o cão deixa o figurante antes do juiz instruir o condutor a se aproximar ou o condutor comanda para que o cão 
permaneça com o figurante, a seção “C” é encerrada. 

Prova de Cão de Faro - Nível 1 – FH1 
Pista marcada por um estranho, com cerca de 1.200 passos, 7 retas, 6 ângulos, 4 objetos, marcada há pelo menos 180 minutos, 
pista de distração, tempo de execução 30 minutos. 

Manter o rastro 79 pontos 
Objetos 21 pontos (3x5 + 1x6) 
Total 100 pontos 

Regras de participação: 

No dia do evento da prova, o cão deve ter atingido a idade prescrita. Nenhuma exceção pode ser feita. É condição para iniciar ter 
sido aprovado no exame BH/VT de acordo com as regras nacionais do país. 

Requisitos gerais: 

O juiz ou a pessoa responsável pela pista determina o padrão do percurso levando em consideração a área disponível. O início da 
pista deve ser claramente marcado com uma estaca, que deve ser colocada diretamente no solo à sua esquerda. 
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1. Desempenho de faro: 

O cão deve demonstrar sua confiança em farejar em um percurso de um mínimo de 1.200 passos, marcado há um mínimo de três 
horas por um estranho, com seis ângulos retos (ver croqui) adequados ao terreno, em que o trajeto deve ser atravessado por pelo 
menos dois rastros fracos de um estranho em pontos variados separados um do outro. 

Ao longo da pista, a distâncias irregulares, são colocados quatro objetos que o marcador de pista tenha carregado por pelo menos 
30 minutos em seu bolso antes de marcar a pista. Em uma determinada pista devem ser utilizados diferentes tipos de objetos (por 
exemplo: couro, tecido, madeira). Os objetos devem ter aproximadamente 10 cm de comprimento, 2-3 cm de largura e 0,5-1 cm de 
espessura. Os objetos não podem se diferenciar de um dado terreno em cor. 

Todos os objetos deve ter um número que coincida com o número da estaca de início. Estes objetos devem ser localizados pelo 
cão e indicados ou pegos. 

Antes do início do exercício o condutor deve-se apresentar ao juiz e avisar se o cão pega ou indica o objeto. Pegar e indicar são 
considerados falta. Os objetos serão avaliados somente de acordo com as instruções iniciais do condutor (pegar ou indicar). 

O condutor do cão pode optar por conduzir com ou sem a guia de faro. 

A guia de faro pode apresentar folga desde que não caia da mão do condutor. 

2. Marcando as pistas: 

O marcador de pista, que é estranho ao cão, recebe um croqui do percurso do juiz ou do coordenador de pista. O juiz/coordenador 
de pista traça um percurso baseado em referências do terreno, como árvores, postes, barracas, etc. O início deve estar claramente 
indicado por meio de um sinal, que deve ser colocado no solo ao lado esquerdo do início e deve permanecer no lugar pela duração 
do trabalho de faro. Depois que o marcador de pista parar por um tempo no início, ele então segue de acordo com o croqui do 
percurso como orientado pelo juiz. 

Os objetos devem ser colocados a distâncias irregulares na pista, não a 20 passos antes ou 20 passos após um ângulo. O 
primeiro objeto não pode ser colocado a uma distância menor do que 250 passos da posição de início. O quarto e último objeto 
será colocado ao final do trajeto. Objetos não podem ser colocados nos ângulos ou imediatamente vizinhos a um ângulo. Os 
objetos devem ser colocados sobre o trajeto e não próximo a ele. O local onde os objetos são colocados devem ser marcados no 
croqui com um “x”. 

É obrigatório que o percurso seja marcado em terreno variável. Uma estrada de passagem regular não é obrigatória. O trajeto 
deve ser traçado de modo que corresponda com a realidade. Qualquer padrão deve ser evitado. 

Trinta minutos após completo o traçado da pista, um segundo marcador de pista, também estranho ao cão, recebe instruções do 
juiz  para ir a um lugar distinto para marcar uma pista de distração que cruze duas vezes, não 40 passos antes ou 40 passos 
depois de um ângulo (não na primeira ou na última reta). 

3. Execução da pista: 

Quando chamado, o condutor se apresenta ao juiz com seu cão pronto a farejar na posição básica. À instrução do juiz, o cão é 
lentamente conduzido à área de partida e de reconhecimento. Uma pausa curta à frente da área de partida (cerca de 2 metros) é 
permitida. A avaliação do início não depende do tempo, o juiz deve observar o comportamento do cão no início e na primeira reta, 
o quão intensamente ele se orienta para captar o odor. 

Ao cão deve ser dado tempo para capturar o odor. Ele deve ser treinado de modo que se apresente calmo, trabalhe sem influência 
do condutor (o comando “procura”é permitido) para iniciar a pista. Em momento algum o condutor deve encorajar o cão a seguir 
em frente para estimular seu faro. Se o condutor achar que o cão não capturou o odor, ele pode reiniciar o cão desde que o cão 
não tenha percorrido mais de 15 passos do início. Neste caso, resultará em uma dedução obrigatória de 4 pontos. 

A pista deve ser explorada calmamente de modo que o condutor possa seguir em um passo de caminhada. Se o cão encontra o 
objeto, então ele deve imediatamente pegá-lo ou o indicar claramente. A indicação pode ser feita sentando, deitando ou 
permanecendo parado. O condutor deve ir imediatamente até o cão e mostrar o objeto levantando sua mão. O condutor pode 
agradar seu cão e permite que ele continue farejando. Se o cão encontra um objeto que não pertença ao marcador de pista, ele 
não deve pegá-lo ou o indicar. O cão pode conferir o rastro, não é falta, desde que continue no percurso. Se o cão deixa o 
percurso por mais de um comprimento da guia, a pista deve ser encerrada. Se após 30 minutos do início da pista, o fim não tiver 
sido alcançado, o trabalho de pista será encerrado pelo juiz. 

4. Avaliação: 

A pontuação máxima de 100 pontos só pode ser dada a um cão que demonstra um trabalho de faro convincente desde o início até 
o fim e que tenha pegado ou indicado todos os quatro objetos. Todos os ângulos devem ter sido executados confiantemente. O 
cão não pode ter sido influenciado pela pista de distração. Não há pontos concedidos a objetos que não são encontrados. Se 
nenhum dos objetos colocados pelos marcadores de pista for encontrado, então, no máximo, a avaliação de “suficiente” pode ser 
concedida. Se o cão indica falsamente (por exemplo, nenhum objeto ou um que não pertença ao marcador de pista), então 
resultará em uma dedução geral de 2 pontos. 

5. Concedendo o título de FH1: 

O título de FH1 só pode ser concedido se o cão tiver atingido um mínimo de 70 pontos. 

Indicador de avaliação: 
Máximo Excelente Muito bom Bom Suficiente Insuficiente 

100 pontos 96-100 90-95 80-89 70-79 0-69 
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FH1: Croquis de percurso 

 

Prova de Cão de Faro - Nível 2 – FH2 
Pista marcada por um estranho, com aproximadamente 1.800 passos, 8 retas, 7 ângulos, 7 objetos, marcada há aproximadamente 
180 minutos, pista de distração, tempo de execução 45 minutos. 

Divisão de pontos: 
Manter o rastro 79 pontos 
Objetos 21 pontos (7x3) 
Total 100 pontos 

Se nenhum objeto for encontrado, só pode ser dada, no máximo, a avaliação de “suficiente”. 

Regras de participação: 

No dia do evento da prova, o cão deve ter atingido a idade prescrita. Nenhuma exceção pode ser feita. É condição para iniciar ter 
sido aprovado no exame BH/VT de acordo com as regras nacionais do país. 

Requisitos gerais: 

O juiz ou o coordenador de pista determina o traçado da pista de acordo com o respectivo terreno. O início da pista deve ser 
sinalizado com uma estaca, que deve ser colocada imediatamente à sua esquerda. 

A ordem em que as pistas são executadas será sorteada pelo juiz depois que os percursos tiverem sido marcados. 

O marcador de pista deve mostrar os objetos ao juiz antes de marcar a pista. Somente objetos que tenham sido bem impregnados 
(pelo menos 30 minutos) podem ser utilizados. O marcador de pista deve pausar brevemente sobre o início da pista e então 
continuar em um passo normal em uma direção designada. As retas e ângulos (ver croqui) também são feitas em um passo 
normal, de modo que o primeiro objeto seja colocado a pelo menos 100 passos na 1ª ou 2ª reta, os outros podem ser colocados 
como preferir, também são permitidos dois em uma determinada reta e o 7º ao final do percurso. As retas devem ser marcadas de 
acordo com o terreno. Um arco deve ser marcado com um raio de pelo menos três comprimentos da guia de faro 
(aproximadamente 30 metros). O arco inicia e termina com ângulos de 90 graus, um mínimo de dois ângulos devem ser agudos. 
Ângulos agudos devem ser marcados entre 30 e 60 graus. Os diferentes objetos (Material: por exemplo, couro, tecido, madeira) 
podem ser colocados irregularmente, não a 20 passos antes ou 20 passos após um ângulo, o último objeto deve ser colocado ao 
final do percurso. Os objetos devem ser colocados sobre a pista enquanto em movimento. Após colocar o último objeto, o 
marcador de pista deve prosseguir por vários passos em direção reta. Os objetos devem ter aproximadamente 10 cm de 
comprimento, 2-3 cm de largura e 0,5-1 cm de espessura e não deve se destacar em cor do terreno. Todos os objetos devem 
coincidir em número com o número da pista. Enquanto a pista estiver sendo marcada, o condutor e seu cão devem estar fora de 
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vista. Meia hora antes o início do uso da a pista, um marcador de pista marca uma pista de distração, que deve cruzar duas retas 
não a menos de 60 graus. 

A pista de distração não pode ser marcada a 40 passos antes ou 40 passos após um ângulo e não pode cruzar a primeira ou a 
última reta ou qualquer reta duas vezes. 

O juiz, marcador e acompanhante não podem ficar na érea em que a equipe (condutor e cão) tem o direito de farejar. 

a)  Comando: “Procura” 

O comando pode ser dado ao início do percurso e após cada objeto. Estímulo ocasional e comandos de “procura” ocasionais são 
permitidos, exceto nos ângulos e nos objetos. 

b)  Execução: O condutor prepara seu cão para a pista. O cão pode farejar livre ou em uma guia de 10 metros. A guia de 10 
metros pode estar posicionada sobre o dorso, ao lado ou entre as patas dianteiras e/ou traseiras. Pode estar presa ao colar, 
não no elo vivo, ou no devido gancho do peitoral (são permitidos peitorais regulares ou do tipo Böttger, sem correias 
adicionais). Quando chamado, o condutor se apresenta com seu cão na posição básica ao juiz e diz se seu cão ira pegar ou 
indicar os objetos. Antes, no início e durante toda a pista, nenhuma pressão deve ser demonstrada. Sob a direção do juiz o cão 
é conduzido lenta e calmamente ao início e apresentado. Sentar brevemente antes da área de início (cerca de 2 metros) é 
permitido. 

O cão deve explorar o início intensamente, calmo e com o nariz bem rente. O cão deve, então, continuar em um passo constante e 
seguir o rastro intensamente. O cão deve executar os ângulos confiantemente. o condutor segue o cão a uma distância de 10 
metros ao final da guia. Se o faro estiver sendo feito livre, então a distância de 10 metros deve ser mantida. A guia de faro pode ter 
uma folga contanto que não caia da mão do condutor. Após os ângulos, o cão deve continuar no mesmo passo. Tão logo o cão 
tenha encontrado um objeto, ele deve pegá-lo ou o indicar convincentemente sem nenhuma influência do condutor. Quando pegar, 
ele deve permanecer parado, sentar ou retornar ao condutor. Prosseguir com o objeto ou deitar é falta. A indicação pode ser feita 
deitando, sentando ou permanecendo parado (também alternadamente). Quando o cão tiver pegado/indicado o objeto, o condutor 
solta a guia e vai até seu cão. Levantando o braço com o objeto na mão, ele informa que o cão encontrou o objeto. Após isto, o 
condutor pega a guia e continua o percurso com seu cão. Após completar a pista, o condutor apresenta os objetos ao juiz. Dar ao 
cão alimento como recompensa durante o percurso não é permitido. O condutor pode interromper a pista com permissão do juiz, 
se sentir que o bem-estar físico do cão está comprometido ou que as condições climáticas (por exemplo, calor extremo) façam 
com que um intervalo seja necessário. Quaisquer interrupções no percurso são descontadas do tempo permitido para executar a 
pista. Ao condutor é permitido limpar a cabeça, olhos e nariz de seu cão durante um intervalo ou em um objeto. Ele também pode 
utilizar um pano úmido ou uma esponja úmida. Esses aparatos devem ser mostrados ao juiz antes da pista. Qualquer outro aparto 
não é permitido. 

c) Avaliação: A fim de receber o título, a pista deve ter atingido 70 pontos. A velocidade com que o percurso é explorado não é 
avaliada como um critério, se a pista é explorada intensamente, constante e convincentemente e o cão demonstra uma atitude de 
faro positiva. Certificar-se sem deixar a pista não é falta. Reiniciar, vaguear, nariz alto, urinar ou defecar, circular nos ângulos, 
encorajamento contínuo, ajuda com a guia ou verbal durante o percurso de faro ou nos objetos, falha ao pegar ou falha ao indicar 
os objetos, falsa indicação, são avaliados de acordo. Se o cão deixa o trajeto por mais de um comprimento da guia, a pista é 
encerrada. Se o cão deixa a pista e é puxado de volta pelo condutor, ele receberá instruções do juiz para seguir o cão. Se estas 
instruções não são seguidas, o juiz encerrará o trabalho de faro. 

Se o fim do percurso não for alcançado dentro do tempo permitido de 45 minutos após o início da pista, então o trabalho de faro 
será encerrado pelo juiz. Excepcionalmente se o cão estiver farejando na última reta, então o trabalho de faro não será encerrado. 
O faro é avaliado até o ponto de encerramento. 

É considerado falta se o cão “pegar” e “indicar” objetos em um mesmo percurso. Somente os objetos apresentados como 
informado pelo condutor no início da pista serão avaliados. Falsa indicação é considerada na avaliação da respectiva reta. Objetos 
que são perdidos não são apresentados ao condutor. 

Para objetos não indicados ou não pegos, nenhum ponto é concedido. 

Os pontos por manter o rastro nas retas são distribuídos de acordo com a extensão e o grau de dificuldade. A avaliação de retas 
individuais é baseada em qualificação e pontos. Se o cão não fareja (longas pausas no mesmo ponto sem farejar), a pista pode ser 
encerrada mesmo que o cão ainda esteja no percurso. 

Prova Internacional de Cão de Faro - IPO-FH 
Dois marcadores de pista estranhos, com aproximadamente 1.800 passos, 8 retas, 7 ângulos, 7 objetos, marcada há 
aproximadamente 180 minutos, pista de distração, tempo de execução 45 minutos. 

Divisão de pontos: 
 1º dia 2º dia Total 

Manter o rastro 79 79 158 
Objetos 7x3 21 21 42 

Total 100 100 100 

Se nenhum objeto for encontrado, a avaliação máxima só pode ser “suficiente”. 

Regras de participação: 

No dia do evento da prova, o cão deve ter atingido a idade prescrita. Nenhuma exceção pode ser feita. É condição para iniciar ter 
sido aprovado no exame BH/VT de acordo com as regras nacionais do país. 

Requisitos gerais: 

O juiz ou o coordenador de pista determina o traçado da pista de acordo com o respectivo terreno. Os percursos devem ser 
marcados de modo diferente no espaço de dois dias. Não é permitido ter em cada pista, por exemplo, os ângulos individuais ou 
objetos colocados no mesmo intervalo ou à mesma distância. O início da pista deve ser indicado com uma estaca, que deve ser 
colocada imediatamente à sua esquerda. 
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Ambas as pistas são marcadas por um estranho durante o curso de dois dias em um dado evento em locais diferentes e diferentes 
marcadores de pista. 

A ordem em que as pistas são executadas será sorteada pelo juiz após as pistas terem sido marcadas. 

O marcador de pista deve mostrar os objetos ao juiz antes de marcar a pista. Somente objetos que tenham sido bem impregnados 
(pelo menos 30 minutos) podem ser utilizados. O marcador de pista deve pausar brevemente sobre o início da pista e então 
continuar em um passo normal em uma direção designada. As retas e ângulos (ver croqui) também são feitas em um passo 
normal, de modo que o primeiro objeto seja colocado a pelo menos 100 passos na 1ª ou 2ª reta, os outros podem ser colocados 
como preferir, também são permitidos dois em uma determinada reta e o 7º ao final do percurso. As retas devem ser marcadas de 
acordo com o terreno. Um arco deve ser marcado com um raio de pelo menos três comprimentos da guia de faro 
(aproximadamente 30 metros). O arco inicia e termina com ângulos de 90 graus, um mínimo de dois ângulos devem ser agudos. 
Ângulos agudos devem ser marcados entre 30 e 60 graus (ver croqui). Os diferentes objetos (Material: por exemplo, couro, tecido, 
madeira) podem ser colocados irregularmente, mas não a 20 passos antes ou 20 passos após um ângulo, o último objeto deve ser 
colocado ao final do percurso. Os objetos devem ser colocados sobre a pista enquanto em movimento. Após colocar o último 
objeto, o marcador de pista deve prosseguir por vários passos em direção reta. Os objetos devem ter aproximadamente 10 cm de 
comprimento, 2-3 cm de largura e 0.5-1 cm de espessura e não deve se destacar em cor do terreno. 

Todos os objetos devem coincidir em número com o número da pista. Enquanto a pista estiver sendo marcada, o condutor e seu 
cão devem estar fora de vista. Meia hora antes do início do uso da pista, um marcador de pista marca uma pista de distração, que 
deve cruzar duas retas não a menos de 60 graus e não a 40 passos antes ou 40 passos após um ângulo. A pista de distração não 
pode cruzar a primeira ou a última reta ou qualquer reta duas vezes. 

O juiz, marcador de pista e acompanhante não podem permanecer na área em que a equipe (condutor e cão) tem o direito de 
farejar. 

a)  Comando: “Procura” 

O comando pode ser dado ao início do percurso e após cada objeto. Estímulo ocasional e comandos de “procura” ocasionais são 
permitidos, exceto nos ângulos e nos objetos. 

b)  Execução: O condutor prepara seu cão para a pista. O cão pode farejar livre ou em uma guia de 10 metros. A guia de 10 
metros pode estar posicionada sobre o dorso, ao lado ou entre as patas dianteiras e/ou traseiras. Pode estar presa ao colar, 
não no elo vivo, ou no devido gancho do peitoral (são permitidos peitorais regulares ou do tipo Böttger, sem correias 
adicionais). Quando chamado, o condutor se apresenta com seu cão na posição básica ao juiz e diz se seu cão irá pegar ou 
indicar os objetos. Antes, no início e durante toda a pista, nenhuma pressão deve ser demonstrada. Sob a direção do juiz o cão 
é conduzido lenta e calmamente ao início e apresentado. Sentar brevemente antes da área de início (cerca de 2 metros) é 
permitido. 

O cão deve explorar o início intensamente, calmo e com o nariz bem rente. O cão deve, então, continuar em um passo constante e 
seguir o rastro intensamente. O cão deve executar os ângulos confiantemente. O condutor segue o cão a uma distância de 10 
metros ao final da guia. Se o faro estiver sendo feito livre, então a distância de 10 metros deve ser mantida. A guia de faro pode ter 
uma folga contanto que não caia da mão do condutor. Após os ângulos, o cão deve continuar no mesmo passo. Tão logo o cão 
tenha encontrado um objeto, ele deve pegá-lo ou o indicar convincentemente sem nenhuma influência do condutor. Quando pegar, 
ele deve permanecer parado, sentar ou retornar ao condutor. Prosseguir com o objeto ou deitar é falta. A indicação pode ser feita 
deitando, sentando ou permanecendo parado (também alternadamente). Quando o cão tiver pegado/indicado o objeto, o condutor 
solta a guia e vai até seu cão. Levantando o braço com o objeto na mão, ele informa que o cão encontrou o objeto. Após isto, o 
condutor pega a guia e continua o percurso com seu cão. Após completar a pista, o condutor apresenta os objetos ao juiz. Dar ao 
cão alimento como recompensa durante o percurso não é permitido. O condutor pode interromper a pista com permissão do juiz, 
se sentir que o bem-estar físico do cão está comprometido ou que as condições climáticas (por exemplo, calor extremo) façam 
com que um intervalo seja necessário. Quaisquer interrupções no percurso são descontadas do tempo permitido para executar a 
pista. Ao condutor é permitido limpar a cabeça, olhos e nariz de seu cão durante um intervalo ou em um objeto. Ele também pode 
utilizar um pano úmido ou uma esponja úmida. Esses aparatos devem ser mostrados ao juiz antes da pista. Qualquer outro aparto 
não é permitido. 

c) Avaliação: A fim de receber o título, ambas as pistas devem ter atingido 70 pontos. A velocidade com que o percurso é 
explorado não é avaliada como um critério, se a pista é explorada intensamente, constante e convincentemente e o cão demonstra 
uma atitude de faro positiva. 
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FH2 e IPO-FH  Croquis de percursos 

 
Certificar-se sem deixar a pista não é falta. Reiniciar, vaguear, nariz alto, urinar ou defecar, circular nos ângulos, encorajamento 
contínuo, ajuda com a guia ou verbal durante o percurso de faro ou nos objetos, falha ao pegar ou falha ao indicar os objetos, falsa 
indicação, são avaliados de acordo. Se o cão deixa o trajeto por mais de um comprimento da guia, a pista é encerrada. Se o cão 
deixa a pista é puxado de volta pelo condutor, ele receberá instruções do juiz para seguir o cão. Se estas instruções não são 
seguidas, o juiz encerrará o trabalho de faro.  

Se o fim do percurso não for alcançado dentro do tempo permitido de 45 minutos após o início da pista, então o trabalho de faro 
será encerrado pelo juiz. Excepcionalmente se o cão estiver farejando na última reta, então o trabalho de faro não será encerrado. 
O faro é avaliado até o ponto de encerramento. 

É considerado falta se o cão “pegar” e “indicar” objetos em um mesmo percurso. Somente os objetos apresentados como 
informado pelo condutor no início da pista serão avaliados. Falsa indicação é considerada na avaliação da respectiva reta. Objetos 
que são perdidos não são apresentados ao condutor. 

Para objetos não indicados ou não pegos, nenhum ponto é concedido. 

Os pontos por manter o rastro nas retas são distribuídos de acordo com a extensão e o grau de dificuldade. A avaliação de retas 
individuais é baseada em qualificação e pontos. Se o cão não fareja (longas pausas no mesmo ponto sem farejar), a pista pode ser 
encerrada mesmo que o cão ainda esteja no percurso. 

Prova de Indicação de Objeto - StPR 1-3 
1. Níveis de teste para a Prova de Indicação de Objeto: 

Os requisitos são estabelecidos em diferentes níveis e refletem os níveis de prova individuais. 

Nível 
Área de 
Localização 

Objetos Pontos 
Tempo de 
Execução 

1 20 x 30 m 

2 objetos do condutor 
Tamanho: 10x3x1 cm 
Material: permitido um mesmo tipo 
1 objeto à esquerda, 1 à direita 

10/10 10 minutos 

2 20 x 40 m 

4 objetos de estranho 
Tamanho: 10x3x1 cm 
Material: diverso 
2 objetos à esquerda, 2 à direita 

5/5/5/5 12 minutos 

3 30 x 50 m 

5 objetos de estranho 
Tamanho: 5x3x1 cm 
Material: diverso 
Colocado a critério 

4/4/4/4/4 15 minutos 

2. Requisitos gerais: 

A fim de realizar este teste, é requerido que o respectivo cão tenha no mínimo 15 meses de idade e tenha sido aprovado no teste 
FCI-BH/VT ou aprovado em um teste BH/VT nacional. 

O condutor se apresenta com seu nome e do cão de maneira desportiva e informa o juiz que nível de teste a que está se 
submetendo. Em seguida, ele segue com seu cão na guia à posição de início designada e assume a posição básica. 

O cão é solto da guia para a indicação do trabalho. O condutor portar a guia consigo. 

Qualquer força ou punição deve ser evitada. 
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Sair levemente dos limites não é falta. 

Espectadores devem permanecer a uma distância razoável do campo de indicação. 

3. Tipo de área para o trabalho de indicação: 

Terreno: todo solo natural (grama, campo arado, bosque). Área arborizada também é permitida. (Evitar qualquer oportunidade de 
indicação visual, então evitar grama rasteira ou outras áreas similares.) 

Antes de dispor os objetos, a área de localização deve ser percorrida por pessoas várias vezes, de modo que nenhuma pista seja 
indicada. 

Marcações podem ser colocadas ao redor da área de localização. 

4. Objetos: 

Material: madeira, couro, couro artificial, tecido 

Objetos posicionados não podem se diferenciar em cor do terreno e não devem estar visíveis. 

Os objetos são posicionados pelo juiz. Condutor e cão devem permanecer fora de vista enquanto os objetos são posicionados. 
Não há tempo prescrito para os objetos. A pista pode ser iniciada imediatamente após a disposição. 

5. Preparando o cão para a localização: 

A linha central imaginária e os limites laterais da área de localização serão divulgadas ao condutor pelo juiz. 

No início, um pequeno condicionamento do cão para iniciar o trabalho na linha central imaginária da área de localização é 
permitido. 

O condutor se move pela linha central imaginária. Ele só pode deixá-la para recuperar o objeto. Em seguida, o cão é reiniciado a 
partir da linha média para localizar o(s) objeto(s) restante(s). Ambos comandos verbal e visual são permitidos. O comando 
“perdido” pode ser complementado pelo comando “procura”. 

Localizar o objeto com “nariz alto” não é falta. 

A área de localização pode ser explorada repetidamente. 

6. Comportamento nos objetos: 

Objetos devem ser convincentemente indicados e não devem ser tocados pelo cão. Os objetos podem ser indicados sentando, 
permanecendo parado ou deitando ou em estilos variáveis. Um comando para indicar não é permitido e faz com que o objeto não 
seja avaliado. 

Nenhum comando é permitido para fazer com que o cão indique o objeto. Se o cão tiver indicado um objeto, o condutor vai até seu 
cão e mostra ao juiz o objeto levantando-o, então retorna à linha média e reinicia seu cão para continuar o trabalho de localização 
de objeto. 

A posição para deitar nos objetos não é estipulada. O objeto localizado deve, no entanto, estar na área imediatamente à frente dos 
membros dianteiros do cão. 

O condutor sempre se aproxima do cão pelo lado e não pode parar à frente do cão. Agradar o cão após o objeto ser mostrado é 
permitido. 

Após o cão ter localizado o último objeto, ele é colocado na guia. Em seguida, o condutor mostra o objeto e se apresenta ao juiz 
para encerramento. 

7. Avaliação: 

A pontuação máxima para a prova de localização é 100 pontos. Pelo menos 70 pontos devem ser alcançados. Os critérios de 
avaliação para todos os três níveis: 

Obediência (Seguir os comandos verbal/visual do condutor) 20 pontos 
Intensidade de busca (Vontade de captar a essência intensamente) 20 pontos 
Persistência (Manter o impulso de busca para localizar os objetos) 20 pontos 
Comportamento do condutor (Influência sobre o cão) 20 pontos 
Localização do objeto (Indicação convincente) 20 pontos 

 
Máximo Excelente Muito bom Bom Suficiente Insuficiente 
100 pontos 96-100 90-95 80-89 70-79 0-69 

8. Requisitos de execução: 

O exercício começa com a posição básica no limite da área de localização e termina com a apresentação ao juiz para 
encerramento. Objetos encontrados devem ser apresentados. 

Critérios positivos: 

Trabalho constante, calmo e suave. Envio rápido pelo condutor. Reação imediata aos comandos. Trabalho persistente e focado 
por parte do cão. Varreduras laterais amplas pelo cão. 

Faltas: 

Objetos pegos pelo cão, aqueles que necessitam de forte intervenção do condutor para indicar não são avaliados. 
Tocar os objetos 1-3 pontos deduzidos 
Levantar prematuro, comando adicional 1-3 pontos deduzidos 
Deixar a linha central por parte do condutor 2-5 pontos deduzidos 
Caçar presa, urina ou defecar, etc. 4-8 pontos deduzidos 
Trabalho apático por parte do cão 4-8 pontos deduzidos 

Ultrapassar o intervalo de tempo permitido resulta em encerramento do trabalho. Pontos alcançados até esse momento são 
concedidos. 
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Outros critérios negativos de avaliação: comportamento agitado quando indicando, latir, auxílio do condutor não permitido, deixar 
os limites da área de localização. 

Esquemas 
 

 

Nível 1 

Área de localização 20 x 30m 

 

Nível 2 

Área de localização 20 x 40m 

 

Nível 3 

Área de localização 30 x 50m 

 

Traçado para IPO 

 

a) Procura: 

 
 

b) Obstáculo: 

 

O salto tem uma altura de 100cm e uma largura de 150cm 
(ver croqui) 

 

Treinar os saltos não é permitido durante a prova. 

c) Plano inclinado: 
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O plano inclinado consiste de dois lados unidos no topo e deve 
ter 150 cm de largura e 191 cm de comprimento. Na base os 
lados devem ser espaçados, de modo que a altura vertical seja 
de 180 cm. Toda a área de escalada do plano deve ser coberta 
por material antiderrapante. Na metade superior dos lados 3 
ripas de 24x48 mm devem ser fixadas. Todos os cães devem 
saltar os mesmos obstáculos. 

 

Treinar os saltos não é permitido durante a prova. 

 

c) Halteres: 
 IPO 1 IPO 2 IPO 3 
No plano 650g 1.000g 2.000 
Salto 650g 650g 650g 
Plano inclinado 650g 650g 650g 

 

 

Para os exercícios de busca somente halteres são permitidos. A 
todos os participantes é requerido que utilizem halteres específicos 
providenciados pelo clube anfitrião. Halteres dos condutores não
são permitidos. 

 

O esquema do halter como apresentado na regulamentação é 
apenas um exemplo. O importante é que os pesos estejam corretos 
e que os suportes sejam feitos de madeira e que estejam a pelo 
menos 4 cm do chão. 

d) Execução 

 

 

O local da posição básica no início também é o local da posição básica ao final de um exercício. No grupo, o condutor e seu cão 
devem contornar uma pessoa pela direita e uma pessoa pela esquerda. 
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O condutor segue com seu cão na guia para o IPO-1 e para o IPO-2 e 3 com seu cão sem guia até o juiz, faz o cão sentar e se 
apresenta. 

Após o juiz autorizar o início, o condutor assume a posição inicial com seu cão sem guia. Após instruções adicionais do juiz, o 
condutor inicia o exercício. A partir de uma posição básica alinhada, calma e atenta, o cão segue o condutor e ao comando “junto” 
prossegue atento, alegre, alinhado e rapidamente. Com a escápula à altura do joelho do condutor o cão permanece à esquerda do 
condutor e à parada senta independentemente, de modo rápido e alinhado. 

Ao início do exercício o condutor segue por 50 passos com seu cão sem parar em uma direção reta. Após a meia-volta e 10 a 15 
passos adicionais, o condutor apresenta um passo de corrida e o passo lento - 10-15 passos usando o comando “junto” a cada 
vez. A transição do passo de corrida para o passo lento deve ser feita sem passos intermediários. 

 
Os ângulos devem ser colocados no percurso 

Ângulos devem ser “fechados”, sem uma interrupção da reta anterior. 

Quebrar o ritmo não é permitido. 

 


