(TRILHA NÍVEL 01) CÃO DE BUSCA E RESGATE
Idade mínima 10 meses
CFT1

Especifico para cães que trabalham com busca e resgate de pessoas pastagens, matas
ou selva.

EXECUÇÃO DA PROVA
Os exercícios serão executados com ou sem guia, devido a vasta vegetação, ou por opção pessoal do condutor.

TERRENO

A prova será executada em pastagens, capoeira, matos com vasta vegetação, bosques,
matas fechadas ou selva, podendo conter, riachos, lagos ou áreas alagadas. (sendo o
mesmo local para todos participantes)

TEMPO

Será delimitado um local onde o auxiliar sairá caminhando em passo normal por
média de 15 minutos

ENVELHECIMENTO

As pistas terão um envelhecimento de 02 horas do início da prova,

DISTÂNCIA ENTRE
AS PISTAS

O início de cada pista, terá que respeitar uma distância mínima de 200 metros uma da
outra.

ODOR ESPECIFICO Para que o cão tenha referência de quem estará procurando, será apresentado peça de
roupa, objeto pessoal da pessoa que irá adentrar na mata, ou até mesmo materiais que
foram colhidos do mesmo.

CONTAMINADOR

INICIO DA TRILHA

MARCADORES
E
ANGULOS

A aproximadamente 30 metros do início da trilha, teremos uma pessoa, para distrair o cão
podendo chama-lo, o cão terá que ignorar e continuar fazendo a busca.

O ponto que o auxiliar (figurante) iniciou a trilha, será indicado pelo avaliador, onde o
condutor apresentará o material (produto de cheiro) para o cão, sendo este odor
especifico da pessoa a ser localizada.

Serão deixados durante a prova um total de 03 marcadores todos numerados. Após ser
aferido a bussola na direção que será aplicada a prova, o auxiliar caminhará por média de
03 minutos, deixando o marco número (01) com média de 50 metros do início da trilha,
continuando a caminhada em passo normal por média de 03 minutos deixando o marco
de número ( 02 ) fazendo uma breve pausa, saindo exatamente de onde deixou o marcador,
mudando de direção em um ângulo de 90º para direita ou esquerda, retornando a
caminhada por mais 03 minutos e deixando o marco de número 03, mantendo-se em linha
reta, onde caminhará por mais 03 minutos e interrompendo a caminhada, aguardando a
chegada do cão.
Ao encontrar o figurante, o condutor terá que apresentar todos os marcos localizados,
comprovando que o cão passou exatamente no local onde o auxiliar caminhou, quanto
maior o número de marcadores recuperados será maior a pontuação do cão.

Página 01/02

O Auxiliar terá que estar munido de bussola e rádio.
Cada marco que for recuperado na ordem numérica valerá 10 pontos como bonificação.
Cada marco que for recuperado fora da ordem numérica valerá 05 pontos de bonificação.
A cada marcador que não for recuperado o cão perderá a 05 pontos.
Os cães terão que ter no mínimo 70% de aproveitamento para serem aprovados. Os cães que não forem
aprovados, terão o direito de repetir a prova no mesmo dia.
.

PONTUAÇÕES
Pontuação máxima 80 (oitenta)

Pontuação mínima 55 (cinquenta e cinco)

Início da busca

Ao ser apresentado o odor especifico, o cão sai imediatamente na trilha.
O cão demora encontrar o início da pista, mas sai na trilha correta
O cão só sai na trilha correta após auxilio do condutor
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Contaminação

O cão tem contato visual, mas ignora o contaminador totalmente.
O cão vai até o contaminador, mas continua a busca mantendo o foco na busca.
O cão vai até o contaminador, mas não a marca, e após comando continua a busca
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Distância do cão

O cão se distancia, do condutor, mas não sai do campo visual
O cão sai do campo visual, sendo chamado pelo condutor
O cão fica fora do campo visual do condutor por mais de 3 vezes
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Marcadores

Marcadores não localizado pelo cão
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Dificuldades

O cão se mantem focado e mostrando interesse constante na trilha
O cão faz voltas mostrando dificuldade, mas não perde o foco
O cão perde o foco tendo que ser auxiliado constantemente pelo condutor
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