CONSELHO BRASILEIRO DO CÃO FUNCIONAL
MEMBRO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CINOFILIA

CÃO FUNCIONAL COMPANHIA
Idade: Cães a cima de 08 meses
SOCIABILIZAÇÃO
Demonstrar que o cão irá permitir que estranhos se aproximem para falar com o condutor em um a situação
real. O cão não deve demonstrar nenhum sinal de ressentimento ou timidez, não deve pular ou ir até a pessoa
sem a permissão do condutor, o cão terá que se comportar estando próximo a outros cães e demostrando
apenas um interesse, sem demonstrar agressividade.

CONTROLE

+ 10
- 02
- 02
- 05
- 10
+ 07

Estando o cão com guia no o comando JUNTO, o condutor terá que passar por um grupo
de no mínimo 06 pessoas que estarão se movimentando, estando uma delas com um cão
na guia, onde será dado o comando SENTA em uma distância máxima de 3 metros do
grupo, o cão terá que permanecer sentado ao lado de seu condutor, e as pessoas
continuarão se movimentando sem demonstrar insegurança ou agressividade. Após
alguns segundos o condutor terá que ir até uma das pessoas e cumprimentá-la, onde será
formado um círculo o qual cão e condutor terão que permanecer no centro, após
autorização do avaliador o grupo se aproximará em passo normal, sem gestos ou atitudes
ameaçadoras, o cão por sua vez terá que demonstrar indiferença, deixando ser tocado
pelas pessoas
Permanecer indiferente sem demonstrar nenhum tipo de agressão
Levantar sem demonstrar agressividade
Ficar em atenção, latir mas permanecer no local
Demonstrar agressão com o outro cão
Demonstrar agressão com as pessoas
Total mínimo de Pontos

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

JUNTO
+ 10
- 01
- 01
- 02
- 03
+ 07

Acompanhar o condutor com guia, mantendo-se com o ombro próximo a perna do
condutor. Fazer conversões à esquerda e a direita e mudanças de velocidades, em
passo normal, lento e trote. No dia da avaliação, será informado o percurso.
Executar todos exercícios sem cometer faltas
Cada vez que fizer uso da guia
Andar à frente do condutor
Andar com a cabeça para traz do condutor
Manter-se afastado do condutor.
Total mínimo de Pontos
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SENTA
+ 10
- 01
- 01
- 01
+ 07

Executar o comando sem cometer faltas
Cada vez que fizer uso da guia
Cada vez que repetir o comando
Cada vez que usar gesto auxiliar, mas de uma vez
Total mínimo de Pontos

DEITA
+ 10
- 01
- 01
- 01
+ 07

Estando o cão com guia e em movimento sob o comando JUNTO, quando o condutor
interromper a caminhada ,será dado o comando DEITA. O cão terá que se deitar e
permanecer deitado ao lado do condutor.
Executar o comando sem cometer faltas
Cada vez que fizer uso da guia
Cada vez que repetir o comando
Cada vez que usar gesto auxiliar, mas de uma vez
Total mínimo de Pontos

EM PÉ

+ 10
- 01
- 01
- 01
+ 07

Estando o cão com guia e em movimento sob o comando JUNTO, quando o condutor
interromper a caminhada ,será dado o comando EM PÉ. O cão terá que ficar parado,
sem deitar ou sentar, permanecendo de pé, ao lado do condutor.
Executar o comando sem cometer faltas
Cada vez que fizer uso da guia
Cada vez que repetir o comando
Cada vez que usar gesto auxiliar, mas de uma vez
Total mínimo de Pontos

FICA
+ 10
- 02
- 01
+ 07

Estando o cão com guia e em movimento sob o comando JUNTO, quando ao conduto
interromper a caminhada, será dado o comando SENTA. O cão terá que sentar-se
imediatamente e ficar sentado ao lado do condutor.

Estando o cão deitado ou sentado, terá que permanecer sem sair da posição ou do
local, a uma distância mínima de 10 metros, até o próximo comando.
Executar o comando sem cometer faltas
Sair do local demarcado
Mudar de posição, mas não sai do local.
Total mínimo de Pontos
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Estando o cão deitado ou sentado a uma distância mínima de 10 metros, e após
autorização do Avaliador, será dado o comando AQUI, o cão terá que vir até o
condutor e sentar-se ao seu lado ou em frente.

AQUI
+ 10
- 01
- 01
- 02
- 01
+ 07

Executar o comando corretamente
Não se sentar ao seu lado ou em sua frente.
Cheirar o chão antes de chegar no condutor
Repetir o comando
Vir devagar
Total mínimo de Pontos

Prova

Nota máxima

Nota mínima

Sociabilização
Obediência
TOTAL

10
60
70 (setenta)

07 pontos
77 pontos
49 (quarenta e nove)

Nota do cão

Cão_____________________________________________________________________Raça_________________________________________
Registro________________________________________________________________Sexo________________________________________
Modalidade _____COMPANHIA _____________________Idade________________________________________________________
Proprietário_________________________________________________________________________________________________________
Condutor_____________________________________________________________________________________________________________
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