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1. Candidatura e atribuição 

 

1.1. O Campeonato do Mundo de mondioring tem lugar no 1º fim de semana completo de Outubro. 

Os países afiliados à FCI que sejam candidatos à organização de um Campeonato do Mundo de Mondioring 

devem encaminhar a sua candidatura dirigida ao Presidente da Comissão dos Cães de Utilidade da FCI com 

pelo menos 2 anos de antecedência da data proposta. A candidatura deve conter: 

 

• O nome do país organizador (OCN) 

• A data do Campeonato do Mundo 

• O local do Campeonato do mundo 

• O nome e a morada do responsável da organização 

 

1.2. Um concurso internacional de Mondioring  de grau I e II (Grande Prémio) pode ser organizado antes do 

Campeonato do Mundo de Mondioring com a finalidade de promover o programa Mondioring nos países 

emergentes. 

 

Um cão por país e por grau (decisão da Secção de Mondioring em Asti (IT) no dia 09/10/2009) pode ser 

proposto por uma Organização Cinológica Nacional na condição de esse cão ter participado no grau do 

programa de Mondioring no qual está inscrito. 

 

Se um cão participou num grau superior, não poderá inscrever-se num grau inferior no "Grande Prémio" (Grand-

Prix). Um cão que tenha estado num pódio (1º, 2º ou 3º lugar) em categoria 1 ou 2 não pode concorrer no 

mesmo grau no "Grande Prémio" (Grand-Prix) nos anos seguintes. 

 

Para os países que não tenham um comité de seleção oficial, o país organizador inscreverá o cão que tenha 

obtido as duas melhores classificações no grau de inscrição durante a temporada desportiva precedente ao 

Campeonato do Mundo. (as cópias do pedigree e da caderneta de trabalho devem acompanhar o documento de 

inscrição). 

 

Os juízes e os H.A. para este concurso internacional serão designados pela SMCU/FCI, as despesas dos juízes 

e dos H.A. estão a cargo da Organização Cinológica Nacional do país organizador do evento. 

 

1.3. A Comissão dos Cães de Utilidade da FCI atribui, sob a recomendação da Secção Mondioring CU/FCI,  a 

uma Organização Cinológica Nacional afiliada à FCI, a organização do Campeonato do Mundo. A atribuição é 

feita com base de uma decisão maioritária da Comissão dos Cães de Utilidade da FCI. No caso de empate dos 

votos, o Presidente da Comissão toma a decisão final. 

 

1.4. A Organização Cinológica Nacional à qual a organização foi atribuída é a única responsável pelo correcto 

desenrolar da Seleção Internacional dos H.A., do "Grande Prémio" (Grand-Prix) e do Campeonato do Mundo de 

Mondioring. 

 

1.5. Mais tardar em Março do ano do evento, a Organização Cinológica Nacional do país organizador deve 

enviar os convites de participação às Organizações Cinológicas Nacionais da FCI. 

 

1.6. Os custos de inscrição são estabelecidos pela Comissão dos Cães de Utilidade da FCI. Esse montante 

compreende o montante da inscrição no evento e o convite do participante para a gala de Sábado à noite, assim 
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como uma participação para a medalha. Os custos de inscrição são de 100 Euros, dos quais 20 Euros são para 

a Secção Mondioring da CU/FCI para atribuição da medalha.  

 

2. Organização 

 

2.1. As actas das reuniões e decisões da comissão organizadora devem ser enviadas na semana seguinte ao 

coordenador da Secção Mondioring CU/FCI. O coordenador da secção Mondioring envia uma cópia ao 

secretário da Comissão dos Cães de Utilidade da FCI. 

 

2.2. Um catalogo deve ser publicado contendo a informação de todos os participantes e horários de passagem. 

Os participantes recebem um numero de catalogo que usarão como dorsal. As partes importantes do catalogo 

devem ser redigidas nas quatro línguas oficiais da FCI. As línguas são: Alemão, Inglês, Francês e Espanhol. 

 

2.3. A organização convidará a tempo as Organizações Cinológicas Nacionais a colocar os seus prémios de 

honra à sua disposição. Durante toda a duração do Campeonato do Mundo, o recinto deve estar decorado com 

a bandeira da FCI, as bandeiras das Organizações Cinológicas Nacionais participantes e a da organizadora. Os 

prémios d'honra  a oferecer, devem estar mencionados nos programas e catálogos oficiais. A atribuição desses 

prémios está a cargo da organização. 

 

2.4. Os resultados obtidos pelos concorrentes devem ser afixados de forma clara, à medida que  são obtidos, 

num quadro bem visível. 

 

3. Responsável de concurso 

 

3.1. A Organização Cinológica Nacional do país organizador deve designar um Responsável de concurso 

competente. o seu trabalho consiste entre outros: 

• Garantir o bom funcionamento do evento; 

• Pôr à disposição, atribuir e equipar um recinto vedado com 80m por 50m no mínimo, cuja 

área não exceda os 5000 m²; 

• Colocar à disposição do evento um numero suficiente de colaboradores, secretários (mínimo 

três), ajudantes de campo (mínimo quatro), comissários, pessoal de escritório, etc...; 

• prever um local, que possa ser fechado, para os H.A. de modo a poderem abrigar-se, quando 

não têm de intervir no trabalho dos cães. Este local deve estar a pelo menos 5 metros do 

recinto de prova, de forma a que os cães não suspeitem da presença dos H.A. 

 

A organização colocará à disposição do júri: 

� 6 acessórios para o ataque; 

� Um obstáculo para o ataque frontal com bastão (ver regulamento); 

� 6 esconderijos para a procura do H.A., dos quais dois amovíveis; 

� 3 saltos (conforme desenhos técnicos do regulamento). 

� 6 objectos para a busca de objecto lançado (ver lista no regulamento). 

� Comida para a recusa de alimentos (ver regulamento). 

� Blocos de madeira (15 x 2 x 2 cm), numerados para cada participante dentro de um envelope para a 

busca do bloco; 

� 2 revólveres com cartuchos de 9 mm ou de 6mm tripla carga; 

� Bandeiras necessárias para o ataque em fuga interrompido (vermelho e verde); 

�  mínimo 2 distrações para o exercício de deitado sob distrações na ausência do condutor. 
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� 3 a 4 objectos usuais para a guarda de objecto (de acordo com o regulamento); 

� Uma lona impermeável para proteger a paliçada; 

� uma tenda com uma mesa e cadeiras dentro do recinto de prova; 

� água potável suficiente para dar aos cães fora do recinto de prova; 

� o responsável do concurso deve: 

• Ocupar-se do júri, dos H.A., dos oficiais, do pessoal de campo e da secretaria. 

• preparar as folhas de pontuação para os juízes da prova; 

• recolher rapidamente e correctamente os resultados da prova com vista ao anúncio do 

vencedor e de estabelecer a classificação; 

• prever uma vigilância uma vez que o terreno esteja marcado segundo as instruções do júri. 

 

4. Recinto para as provas e desenvolvimento 

 

4.1. O Campeonato do Mundo de Mondioring decorre segundo o regulamento de Mondioring, aprovado pela 

Comissão Geral da FCI. A obediência, exercício olfativo, os saltos e os exercícios de mordida devem 

desenrolar-se num recinto, cujo solo seja coberto de relva de boa qualidade que não represente perigo para os 

cães e Homens Assistentes, e vedado de forma a limitar o campo da procura. Pelo menos duas portas serão 

previstas com a finalidade de evitar que condutores e H.A se cruzem. 

 

4.2. O Recinto deve dispor de uma bancada coberta a fim de permitir aos espectadores de se abrigarem em 

caso de más condições atmosféricas. O recinto deve dispor de um numero suficiente de lugares de 

estacionamento nos arredores para os participantes e para os espectadores, assim como de um parque de 

estacionamento com sombreamento para os concorrentes. Deve ser previsto um local de restauração, de 

preferência dentro do recinto, para o abastecimento dos participantes, espectadores a ajudantes voluntários. 

 

4.3. A instalação de um sistema de som é indispensável para anunciar a ordem de passagem. 

 

4.4. Antes do inicio da prova, um controlo veterinário deve ser efectuado. Os cães doentes, feridos ou suspeitos 

de serem portadores de doença contagiosa não são admitidos. As cadelas em cio são admitidas com a 

condição de se manterem afastadas dos outros participantes. As fêmeas em cio passam em ultimo lugar. O 

controlo veterinário deve ser efectuado antes do sorteio.  

 

Durante o Controlo veterinário, um juiz designado pela Secção Mondioring CU/FCI estará presente e irá testar a 

sociabilidade e o caracter equilibrado dos cães apresentados. Os cães considerados como agressivos não 

poderão participar. 

 

4.5. A seleção dos Homens Assistentes e dos reservas para o Campeonato do Mundo é efectuada na seleção 

internacional que tem lugar anualmente durante o Campeonato do Mundo no Sábado e Domingo no país 

organizador e é organizado pala Secção Mondioring CU/FCI. Os Homens Assistentes devem ter um fato de 

proteção conforme regulamentos da SMCU/FCI. 

 

4.6. A utilização dos aparelhos elétricos, coleiras de força e outros equipamentos do género dentro do recinto do 

Campeonato do Mundo leva à desqualificação da prova, independentemente das leis do país organizador. A  

queixa deve ser feita por escrito e com testemunhas. 

 

4.7. Antes do Início do Campeonato do Mundo, a Secção Mondioring CU/FCI organiza uma reunião dos juízes 

na qual participarão obrigatoriamente o responsável do concurso e o supervisor. 
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4.8. Antes do Campeonato do mundo, a Secção Mondioring CU/FCI organiza uma reunião obrigatória dos 

chefes de equipa na qual participarão os responsáveis, juízes do concurso, supervisor e responsável do 

concurso. 

 

4.9. Na quinta-feira ao fim da tarde antes do Campeonato do mundo, o Cão branco será apresentado (percurso 

completo) no recinto para que cada participante possa conhecer o desenrolar da prova. O cão branco será 

colocado à disposição pelo país organizador. Apenas os chefes de equipa serão permitidos no recinto. 

 

O sorteio dos quatro primeiros concorrentes para o primeiro dia do concurso terá lugar publicamente na quinta-

feira ao fim da tarde antes do Campeonato do Mundo. o número de catalogo assim como o do sorteio devem 

estar bem visíveis para todos os participantes. 

 

4.10. O sorteio para os quatro primeiros concorrentes do segundo dia do concurso terá lugar publicamente na 

sexta-feira ao fim da tarde desde que o ultimo concorrente de sexta-feira tenha terminado a sua prova. O sorteio 

para os quatro primeiros concorrentes do terceiro dia terá lugar publicamente no Sábado ao fim da tarde, desde 

que o ultimo concorrente de Sábado tenha terminado a sua prova. O número de catalogo assim como o do 

sorteio devem estar bem visíveis para todos os participantes. O percurso será completo para cada cão. 

 

4.11. Os pontos de partida dos diferentes exercícios estarão marcados. Para o exercício da guarda de objecto, 

dois círculos concêntricos deverão ser traçadas, com raios de 2 e 5 metros. Para os saltos, deverão ser feitas 

marcações em esquadria no chão à frente de cada salto, contra a paliçada, contra o salto em comprimento e à 

frente do salto vertical. As marcações no recinto serão efectuadas pela organização segundo indicações do júri. 

Uma vez o terreno marcado segundo as instruções do júri, não é permitido aos participantes nem aos seus cães 

de entrarem no recinto. Uma violação desta regra levará à exclusão da competição. 

 

4.12. Aquando da entrega de prémios, a classificação individual é proclamada em primeiro lugar, segue-se a 

classificação por países. Para os primeiros classificados tanto a nível individual como por equipas, os hinos 

nacionais devem ser tocados. 

 

5. Presidente da CU/FCI, Juízes e Supervisores 

 

5.1. A Comissão dos Cães de Utilidade da FCI nomeia, sob recomendação da Secção Mondioring CU/FCI, um 

dos membros da Secção Mondioring CU/FCI como Supervisor. Ele é responsável por se fazer respeitar o 

regulamento de Mondioring FCI e do Caderno de Encargos. Ele será o contacto entre os chefes de equipa e o 

júri. A Organização Cinológica Nacional do país organizador e os participantes devem sempre respeitar as 

directivas. 

 

5.2. A Comissão dos Cães de Utilidade da FCI nomeia, sob recomendação da Secção Mondioring CU/FCI, três 

juízes dos quais um fará o papel de comissário. Para a nomeação dos juízes, será utilizada uma lista de juízes 

dos países reconhecidos pela FCI. Os juízes escolhidos devem ter julgado pelo menos duas provas de grau III 

no espaço de um ano anterior ao Campeonato. A Organização Cinológica Nacional do país organizador que os 

propôs é responsável no que diz respeito às suas capacidades profissionais. 

 

5.3. A Comissão dos Cães de Utilidade da FCI confirma os juízes. 

A sua missão: 

� Marcar o percurso; 

� Respeitar os horários (O tempo de julgamento por juiz é limitado a 9h por dia); 
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� Instruir os H.A.; 

� Designar a natureza dos objectos, obstáculos e acessórios; 

� Apresentar o cão em branco 

 

O júri julgará em conjunto e não separadamente. 

 

O Condutor escolhe na presença do juiz e do comissário o envelope para o primeiro ataque em fuga. 

 

O condutor, recebe, na presença do juiz e do comissário, o envelope no qual se encontra um bloco em madeira 

numerado, a utilizar no exercício da busca do bloco. 

 

5.4. As decisões dos juízes são irrevogáveis. 

 

5.5. As despesas do Presidente da Comissão dos Cães de Utilidade da FCI, do Supervisor e dos juízes estão a 

cargo da Organização Cinológica Nacional do país organizador. Os montantes das despesas correspondentes 

são fixadas conforme os regulamentos da FCI. 

 

6. Alojamento e regras de acolhimento 

 

Uma lista de hotéis nas imediações do local do Campeonato do Mundo de Mondioring, selecionados segundo 

critérios baseados sobre a sua funcionalidade e com preçários razoáveis, deverá ser posta à disposição das 

organizações cinológicas nacionais que farão o necessário para fazer as reservas para os concorrentes 

selectionados. Esta lista será publicada no website do Campeonato do Mundo, pelo menos três meses antes do 

evento. 

 

Os organizadores deverão prever o alojamento dos juízes, H.A. e oficiais, num ou vários hotéis (2 estrelas no 

mínimo) localizados nas imediações do recinto do Campeonato do Mundo. 

 

Os quartos deverão ser individuais a fim de permitir eventualmente aos juízes, H.A. e oficiais de estarem 

acompanhados pelos seus companheiros. 

 

6.1. O júri, Homens Assistentes e os oficiais deverão ser recebidos pela organização na véspera até ao dia do 

inicio do evento. 

 

Os organizadores deverão entrar em contacto com o júri e os H.A. para estabelecer os termos de recepção e 

acolhimento. 

 

6.2. São considerados oficiais: 

Os Juízes, os Homens Assistentes; 

O Presidente da FCI; 

O Presidente da Comissão dos Cães de Utilidade da FCI; 

O Coordenador da SMCU/FCI; 

O Presidente da Organização Cinológica do país organizador (ou o seu representante). 

 

A recepção e os custos dos oficiais convidados estão a cargo dos organizadores (hotel e alimentação) durante 

toda a duração do evento (a partir do meio dia do dia anterior ao inicio do evento até à manhã do dia seguinte 

ao fim do evento) e serão convidados para as refeições oficiais. 
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7. Normas em relação a viagens e seguros 

 

7.1. Custos de viagem para juízes e Homens Assistentes 

Todos os custos de viagens, a saber a quilometragem real em automóvel (montante de reembolso fixado a 0,35 

€/km), os custos de estacionamento, comboio, autocarro, táxi ou de avião (um preço razoável, em classe 

económica incluindo um seguro de anulação do voo - se possível - assim como uma opção permitindo a 

mudança de voo), a deslocação do domicilio até ao aeroporto, o estacionamento do carro no parque de 

estacionamento do aeroporto, assim como todas as refeições realizadas durante a deslocação tem de ser 

reembolsadas imediatamente à sua chegada no local do Campeonato do mundo ou conforme acordo prévio 

com os organizadores. 

 

A organização tem a liberdade de negociar antecipadamente com os juízes e os Homens Assistentes, com a 

finalidade de concluir o acordo de pagamento dos custos de viagem mais favoráveis à organização. 

 

Em caso de viagem de avião ou comboio, a organização deve assegurar o transporte para o hotel, o regresso 

para o aeroporto ou estação ferroviária, assim como todas as deslocações do hotel até ao recinto do 

Campeonato do Mundo de Mondioring. 

 

8. Autorização e inscrição dos participantes 

 

8.1. O numero total dos participantes do Campeonato do mundo é limitado a 50 cães para três dias de prova, 

sexta-feira, sábado e domingo. Se as circunstâncias o impõem, a Comissão dos Cães de Utilidade da FCI pode, 

sob recomendação da Secção Mondioring CU/FCI, em colaboração com a organização, decidir diminuir o 

numero de cães por país. 

 

8.2. Os participantes devem ser membros de uma Organização Cinológica Nacional reconhecida pela FCI ou 

membro de um país convidado pela Comissão dos Cães de Utilidade da FCI. O direito de participar por uma 

Organização Cinológica Nacional é regida pelos seguintes princípios: 

 

• Ter participado em prova no grau do qual está inscrito; 

• Para participar em grau III um cão deverá ter obtido pelo menos um resultado de 300 pontos (menção 

"suficiente") entre o campeonato do mundo anterior até a data da inscrição (decisão de Roterdão de 

29/09/2010); 

• Nacionalidade: 

� Residência legal (conforme os estatutos da FCI); 

� O proprietário do cão deve ter a nacionalidade do país para o qual ele participa ou que tenha 

residência fixa desde pelo menos 12 meses nesse país. 

� Se o proprietário do cão tiver dupla nacionalidade, ele/ela poderá escolher qual a 

nacionalidade que quer participar. Se isso criar problemas, a questão será submetida à 

Comissão dos Cães de Utilidade da FCI. 

• O cão deve estar inscrito há pelo menos 6 meses no Livro de Origens do país que ele representa. 

 

8.3. Cinco concorrentes estão autorizados por país em grau III, mais um cão de reserva. A comissão dos Cães 

de Utilidade da FCI pode, sob recomendação da Secção Mondioring CU/FCI, determinar cada ano durante a 

reunião de fevereiro - março, o numero de participantes, em função do numero de cães e em função do numero 

de países. Cada condutor pode apenas apresentar um cão. Cada cão poderá participar apenas uma única vez 

nesse Campeonato. A comissão dos Cães de utilidade da FCI pode, sob recomendação da Secção Mondioring 
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CU/FCI, autorizar a participação de condutores inscritos em reserva, segundo as possibilidades. A decisão deve 

ser comunicada às organizações cinológicas nacionais directamente após o fecho das inscrições. 

 

8.4. O vencedor do Campeonato do Mundo de Mondioring tem o direito de defender o seu titulo no ano 

seguinte, com o mesmo cão, se o seu país o inscrever, a sua seleção pertence à Organização Cinológica 

Nacional. Se ele for selecionado pela Organização Cinológica Nacional, ele será adicionado ao numero 

autorizado por país. 

 

8.5. Cada Organização Cinológica Nacional pode inscrever dois participantes de reserva para o Campeonato do 

Mundo. Eles serão mencionados no catalogo. Se um participante mencionado no ponto 8.3. não poder participar 

por motivo de doença ou acidente, apenas os reservas inscritos podem substituí-lo, com a condição do sorteio 

publico da véspera do Campeonato do Mundo (Quinta-feira - ver ponto 4.10.) ainda não ter tido lugar. 

 

8.6. Os membros da Comissão organizadora não podem participar como condutores no Campeonato do Mundo. 

 

8.7. O cão deve possuir um pedigree reconhecido pela FCI. 

 

8.8. As organizações cinológicas nacionais devem recolher as inscrições e as entregar à organização antes do 

fecho das inscrições. 

 

As inscrições devem conter os seguintes dados: 

 

� Nome da Organização Cinológica Nacional; 

� Nome, morada, telefone e e-mail do chefe de equipa; 

� Nome, morada, telefone e e-mail dos participantes (e dos reservas); 

� Nome do cão, raça, data de nascimento, nº de pedigree, nº de caderneta de trabalho, nº de 

identificação (Chip, tatuagem), nome dos progenitores, criador; 

� Uma cópia da caderneta de trabalho, do pedigree e do teste de sociabilidade. 

 

As inscrições tem de estar assinadas pela Organização Cinológica Nacional ou o seu representante para serem 

tomadas em consideração. 

 

8.9. Antes do 1º de Setembro do ano do Campeonato do Mundo, a Organização Cinológica Nacional deve 

enviar o numero de participantes à organização do Campeonato do Mundo. 

 

8.10. As inscrições nomeadas devem ser transmitidas à organização pela Organização Cinológica Nacional 

antes do fecho das inscrições mencionadas no convite. 

 

8.11. As respectivas organizações cinológicas nacionais devem ser avisadas por escrito ou por e-mail, se uma 

inscrição não puder ser tomada em consideração. 

 

9. Cadernetas de Trabalho 

 

9.1. Os participantes devem possuir uma caderneta de trabalho estabelecida pela sua Organização Cinológica 

Nacional. As cadernetas de trabalho devem ser entregues à organização antes do inicio do Campeonato do 

mundo. Elas serão restituídas após o anuncio dos resultados. 
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9.2. Durante todo esse período, o cão está sob a responsabilidade do seu condutor que deverá responder pelo 

bom comportamento do seu animal (ver ponto 14). 

 

9.3. Na caderneta de trabalho, o Campeonato do Mundo de Mondioring deverá estar inscrito de forma legível ao 

lado do resultado. 

 

Boletim de Saúde 

 

9.4. O país organizador indicará nos documentos de inscrição e no website, as vacinas obrigatórias para os 

cães inscritos. 

 

9.5. Os participantes devem apresentar o boletim de saúde em dia. Em caso de não ser apresentado o boletim 

de saúde em dia, os cães serão recusados. 

 

10. Classificação e titulo 

 

10.1. O participante que tenha obtido a melhor pontuação é o vencedor e obtém o titulo de "Vencedor do 

Campeonato do Mundo de Mondioring do Ano". 

 

O CACIT é entregue ao vencedor. A atribuição do CACIT é reservada às raças dos grupos 1, 2 e 3 que são 

submetidas às provas de trabalho segundo a nomenclatura das raças da FCI (ver directivas da FCI para 

conceção do CACIT nas provas internacionais de Utilidade, Pistagem e de Mondioring). 

 

10.2. Em caso de igualdade na pontuação, a maior pontuação obtida na disciplina de mordidas será tida em 

conta em 1º lugar para a decisão, seguido da melhor pontuação da disciplina de obediência e por fim a melhor 

pontuação da disciplina dos saltos. Se os pontos em cada uma dessas disciplinas forem os mesmos, será o cão 

mais jovem que terá prioridade na classificação. 

 

10.3. Para a classificação das equipas, as três melhores pontuações serão tidas em consideração. Em caso de 

igualdade dos pontos, a melhor pontuação obtida na disciplina de mordidas será tida em conta em 1º lugar para 

a decisão, seguido da melhor pontuação da disciplina de obediência e por fim a melhor pontuação da disciplina 

dos saltos. Se os pontos em cada uma dessas disciplinas forem as mesmas, as equipas ficam ex aequo no 

mesmo lugar. 

 

10.4. A Organização Cinológica Nacional do país organizador deve transmitir a classificação nominativa com o 

nome do país ao coordenador da Secção Mondioring CU/FCI. O coordenador da Secção Mondioring/FCI envia 

uma cópia ao secretário  da Comissão dos Cães de Utilidade da FCI. O documento terá em primeiro lugar a 

classificação dos participantes e respectivos cães, seguido das classificação por países. 

 

11. Prémio de honra 

 

11.1. Com a finalidade de promover a modalidade Mondioring a nível internacional, é recomendado a cada 

organizador a entrega de um prémio de honra do Campeonato do Mundo de Mondioring, que será oferecido ao 

vencedor. 

 

11.2. Um prémio lembrança está previsto para cada participante. 
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11.3. A Secção Mondioring CU/FCI pode fazer uma proposta de regulamentação relativo aos prémios especiais. 

Uma vez que a regulamentação seja aceite, a Secção Mondioring CU/FCI envia uma cópia a titulo informativo 

ao secretário da Comissão dos Cães de Utilidade da FCI. 

 

11.4. Aquando do anuncio dos resultados, a entrega dos prémios especiais é efectuada pelo Presidente da 

Comissão dos Cães de Utilidade da FCI ou pelo seu representante. 

 

12. Reclamações 

 

12.1. A decisão dos juízes é irrevogável. Apenas são admitidas as reclamações pelo desrespeito dos 

regulamentos de Mondioring da FCI. 

 

A reclamação deve ser apresentada pelo chefe de equipa junto do supervisor. 

A caução está fixada nos 300 € a remeter à organização, se a reclamação for rejeitada. 

 

12.2. A sessão é presidida pelo Coordenador da Secção Mondioring CU/FCI ou o seu substituto. A decisão 

referente às reclamações é tomada pelos juízes da modalidade e pelo supervisor designado pela Comissão dos 

Cães de Utilidade da FCI. As decisões dessas pessoas são irrevogáveis e definitivas. 

 

13. Seguro 

 

13.1. A organização deve prever um seguro adequado aos colaboradores do concurso, aos juízes e aos 

Homens Assistentes. 

 

13.2. Cada participante é responsável pelos estragos que o seu cão poderá causar. Aquando da inscrição, sob 

pedido, ele deve apresentar um seguro familiar que cubra os riscos como condutor de canídeos. 

 

13.3. Os regulamentos veterinários do país organizador devem ser respeitados. 

 

14. Responsabilidades e conduta dos condutores 

 

14.1. Os condutores são responsáveis da limpeza do recinto (terreno, parque de estacionamento, etc...) durante 

todo o evento. 

 

14.2. Durante todo o evento, assim como antes, durante e após o concurso, os condutores devem manter-se 

respeitadores. 

 

14.3. Uma falta de respeito dos condutores presenciada pelos juízes, pela organização e pelos oficiais pode 

levar à expulsão e anulação dos resultados oficiais. Idem se o cão tiver um comportamento agressivo. Em caso 

de desqualificação, um relatório será elaborado e enviado à respectiva Organização Cinológica Nacional. 

 

15. Generalidades 

 

15.1. As disposições do regulamento internacional dos concursos de Mondioring devem ser respeitadas. 
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15.2. Em caso de litigio ou problemas que dizem respeito ao Campeonato do Mundo de Mondioring que não 

estejam previstos neste caderno de encargos, a decisão final será tomada pelo supervisor em colaboração com 

os Juízes. 

 

15.3. Os membros da Comissão dos Cães de Utilidade da FCI, os membros da Secção Mondioring CU/FCI 

assim como os juízes da modalidade Mondioring tem livre acesso a todos os eventos do Campeonato do Mundo 

de Mondioring. 

 

16. Reuniões da Secção Mondioring CU/FCI 

 

16.1. A primeira reunião terá lugar a um fim de semana em Fevereiro - Março, local a determinar durante a 

reunião do Campeonato do Mundo. A segunda reunião, quarta-feira antes do Campeonato do mundo, no local 

onde ser realiza o evento (debriefing no domingo após o Campeonato do Mundo). 

 

16.2. O responsável da organização do Campeonato do Mundo e a Organização Cinológica Nacional colocam à 

disposição um local adequado para essa reunião. 

 

16.3. O responsável da organização do Campeonato do mundo de Mondioring coloca à disposição interpretes 

de alemão-inglês e alemão-francês que disponham igualmente de conhecimentos cinológicos necessários. 

 

16.4. Os custos para o local e os interpretes estão a cargo da Organização Cinológica Nacional. 

 

17. Seleção Internacional de Homens Assistentes. 

 

17.1. No país organizador do Campeonato do Mundo de Mondioring e no local do Campeonato do Mundo, uma 

seleção internacional dos H.A. será organizada durante o campeonato do mundo no sábado e domingo. O país 

organizador deve colocar à disposição um local adequado e um terreno conforme os regulamentos. 

 

17.2. A finalidade dessa seleção é de qualificar os H.A. 

A qualificação é o resultado da média das pontuações obtidas nas diferentes provas. 

 

17.3. As inscrições dos H.A. para a participação na seleção internacional deve ser feita pela Organização 

Cinológica Nacional e deve ser remetida ao Coordenador da Secção Mondioring CU/FCI que a encaminha para 

a Organização Cinológica Nacional do país organizador com uma cópia para o secretário da Comissão dos 

Cães de Utilidade da FCI antes do fecho das inscrições. A inscrição deve ser assinada pela Organização 

Cinológica Nacional ou pelo seu representante. Apenas essas inscrições serão validadas. 

 

17.4. Para se qualificar, o H.A. deve obter pelo menos 70% dos pontos durante os dois dias. 

 

17.5. Qualificação adoptada para a seleção internacional: 

 

Excelente = 80% 

Muito Bom = 70 % 

Bom = 60% 
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17.6. A Secção Mondioring CU/FCI convida, em nome da Comissão dos Cães de Utilidade da FCI, todos os 

países afiliados à FCI a enviar H.A. para a seleção internacional. Uma cópia desse convite será enviada para o 

coordenador da Secção Mondioring no secretariado da Comissão dos Cães de Utilidade da FCI. 

 

17.7. Os exercícios a apresentar serão fixadas previamente aquando da reunião da Secção Mondioring CU/FCI. 

 

17.8. A seleção internacional será julgada, no mínimo, por 3 juízes que formarão o júri. Estes juízes devem ser 

oriundos de três países diferentes. Os juízes serão designados pela Comissão dos Cães de Utilidade da FCI 

sob recomendação da Secção Mondioring CU/FCI. 

 

17.9. Cada H.A. deve apresentar-se na seleção internacional com, no mínimo, 1 cão de grau III. Se o H.A. não 

cumprir as condições e exigências mencionadas, ele pode ser excluído. 

 

O condutor do cão que o acompanha deve apresentar a caderneta de trabalho que será controlada por um 

delegado designado pela Secção Mondioring CU/FCI. Na inscrição dos H.A. pela Organização Cinológica 

Nacional, é obrigatório mencionar o condutor e o cão que o acompanham e juntar copia da caderneta de 

trabalho do cão que comprova que se trata de um cão de grau III. 

 

17.10. Um sorteio terá lugar para designar os cães que os candidatos devem trabalhar. No segundo dia, o 

candidato trabalhará com um outro cão igualmente designado através de sorteio. Isto quer dizer que cada H.A. 

trabalha com dois cães diferentes, designados por sorteio. 

 

17.11. A seleção dos H.A. que podem participar no Campeonato do Mundo de Mondioring do ano faz-se 

seguindo os seguintes critérios: 

 

a. O H.A. que obteve a melhor pontuação. 

b. O H.A. que obteve a melhor pontuação e que tenha outra nacionalidade que a do vencedor (com a 

condição que ele tenha obtido no mínimo Muito bom). 

c. O H.A. que obteve a melhor pontuação e que seja do país organizador (com a condição que ele tenha 

obtido no mínimo Muito bom). 

d. Se o país organizador não tem H.A. como candidato para essa seleção, o segundo classificado será 

automaticamente selecionado. Nesse caso, tal como nos pontos b. e c., ele deve ter obtido um Muito 

Bom. 

e. Os H.A. selecionados sob as condições a. e b.  irão oficiar em grau III do Campeonato do mundo de 

Mondioring, o H.A. mencionado no ponto c. fica selecionado como reserva. 

f. Se nenhum H.A. cumprir os critérios dos pontos b. e c. (isto é nenhum H.A. de uma outra 

nacionalidade que o vencedor ou do país organizador tenham obtido no mínimo um Muito Bom), então 

o terceiro classificado passa a reserva e o primeiro e segundo da classificação final da seleção irão 

oficiar em grau III no Campeonato do mundo de Mondioring. 

 

17.12. O H.A. vai apresentar um percurso completo em grau III. 

 

17.13. Os juízes vão submeter os H.A. a um teste de resistência e a um controlo de conhecimento do 

regulamento de Mondioring da FCI. 

 

17.14. Após cada exercício, cada juiz remete a sua folha de pontuação preenchida e assinada ao comissário da 

seleção designado pela Secção Mondioring CU/FCI. 
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17.15. A Organização Cinológica Nacional que apresenta um H.A. para a seleção internacional executa o 

pagamento referente à inscrição no valor de 40€ por cada H.A. à organização. Os custos de estadia para a 

super seleção ficam a cargo do H.A. 

 

Durante essa seleção internacional, a organização toma a seu cargo as refeições dos candidatos a H.A. 

 

17.16. Os H.A. recebem da parte da Secção Mondioring CU/FCI um certificado onde está mencionado a 

qualificação obtida. 

 

17.17. Os custos dos juízes ficam a cargo da organização. 

 

No caso de membros da Secção Mondioring CU/FCI participarem como juízes da seleção internacional, eles 

não poderão pretender ser indemnizados pelas deslocações ou custos de alojamento. É habitual que a 

organização tome a seu cargo as suas refeições durante a estadia. 

 

O texto em francês é o original. 

 

Este caderno de encargos foi adaptado às decisões da reunião SMCU/FCI do mês de outubro de 2012 em 

Grande Synthe (França) e às decisões da reunião SMCU/FCI de Fevereiro 2013 em Vendenheim (França). 

 

Este regulamento foi aprovado pela Comissão Geral d a FCI em Paris, Outubro 2016. 

 

Tradução para português por Patrick Soares para a S ub-Comissão de Mondioring do Clube Português 

de Canicultura.  

 

 


