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SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE JUÍZES DE MONDIORING 
22 DE JANEIRO DE 2012 

PARIS, GABINETE DA “SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE” 
 
 
Presentes: 
Arsi LUMATTA FI 
Ricardo SALAZAR  ES 
Teresa BARRAT  ES 
António CRAVA  PT 
Celso ALVES PT 
Nuno GIL FERREIRA PT 
Valeer LINCLAU BE 
Roger LOONIS BE 
Jos HELSEN BE 
Margareth MACKENNA BE 
Martial BEYAERT FR 
J.M DEL PUPPO FR 
Claude MUNTO FR 
William LANGLOIS FR 
Neal WALLIS NL 
Patrick CORPATEAUX CH 
Iris REMUND CH 
Stephan HUBER CH 
Antonio BOSCO CH 

 
Michel BOISSEAU 
Coordenador da SMCU/FCI  
 
 
O Sr. Boisseau apresenta os seus votos e os da "Société Centrale Canine" para todos os participantes do 

seminário. 

O Sr. Boisseau desculpa o Sr. Schwartz, Presidente da CUN e o Sr. JANSEN Presidente da CU da FCI 

retidos por outras obrigações. 

 

Este seminário tem como objectivo harmonizar os julgamentos, e não deve de forma alguma mudar o 

regulamento ou adicionar penalidades que não existem, devemos ter em mente que o propósito do 

mondioring é por à prova a capacidade do cão, a qualidade do treino, o controlo do condutor e a 

genética do cão. 

O Mondioring é uma competição ao serviço do cão e não uma competição entre os juízes. 

 

O Sr. Boisseau agradece à federação francesa por albergar este seminário, a federação apoia a utilização 

e o evento de hoje demonstra-o bem. 
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Recorda-se que: 

 

Todos os concorrentes estarão presentes durante a apresentação do cão em branco e terão um 

comportamento correcto. 

O uso da recompensa (comida ou brinquedo) é proibido e resultará na exclusão do recinto. 

 

 

 

No seguimento da leitura do regulamento 

 

Para todos os exercícios, o pré-condicionamento antes dos 3 metros, na linha de preparação deve ser 

discreto e rápido. 

 

Para o exercício do Andamento ao lado sem trela: 

 

- É dito no regulamento que o andamento ao lado deve ser simples (3 mudanças de direcção, em ângulo 

recto ou agudo, uma meia volta e duas paragens). 

 

- No entanto, o andamento, deve adequar-se ao tema da prova e respeitar as dificuldades de cada nível 

sem ser excessiva (não deve ser agressiva para com o cão). 

 

Para o exercício do envio em frente: 

 

- Se houver comando antes de cruzar a linha e o cão continuar e cruzar a linha, o Mondioring sendo uma 

modalidade internacional, o juiz não sabe se trata-se de uma chamada ou de um duplo comando de 

envio em frente (-4). 

- Ao cruzar a linha, o cão tem 20 segundos para voltar, se o condutor tardar em chamar o cão (-AG). 

 

Para o exercício das Posições: 

 

- O cão que roda sobre si mesmo ao longo das posições (-AG) 

- O cão que avance ½ metro na primeira posição, recuando ½ m na seguinte, volta a avançar ½ m e a 

recuar ½ m, e no final encontra-se no seu lugar inicial (-AG). 

- O cão que avança ½ m AG (-0,5) o exercício não foi perfeito. 

 

Recorda-se, que enquanto o comissário ou o juiz não indicar a posição seguinte, o cão deve manter a 

sua posição, se ele a deixar, o condutor deve dar novo comando. 

Se a próxima posição é indicada, e o cão tomar a posição seguinte (indicada) antes do comando ser 

dado, ele perde essa posição porque é antecipada. 

Recorde-se que o uso do triângulo de sinalização é altamente recomendado. 
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Para o exercício da recusa de alimentos: 

 

- O início do exercício "cão deitado" não estando escrito no regulamento e com a finalidade de 

harmonizar os julgamentos, o cão deverá estar deitado no início do exercício. 

- Se o cão senta-se depois do 1º “isco” = sem penalidades. 

- Recorda-se que no regulamento é dada a opção de lançar ou apresentar o alimento. 

- Se um alimento cai dentro da boca do cão, estando esta aberta naquele momento: 

1 - Se o cão cospe = sem penalidades 

2 - Se ele come ou lambe = 0 no exercício 

 

Recorda-se que os ossos são perigosos e que a carne de porco crua (transportadora do vírus "OJEWSKI") 

pode ser fatal para os cães. 

 

Para o exercício da busca de objecto lançado: 

 

- Não se penaliza o condutor que se mova depois da partida do cão (o cão está de costas para o 

condutor). 

- No regresso do cão se o condutor mover-se, será considerado comando irregular (-12). 

 

Para o exercício da busca do bloco: 

 

- O condutor irá agarrar o bloco, mantê-lo em suas mãos por 5 segundos e depois colocá-lo no bolso 

sem apresentá-lo ao cão. É proibido colocar a mão no bolso durante o percurso até ao local em que se 

deposita o bloco. 

- Não esquecer de substituir todos os blocos que o cão tocar durante a identificação e afastá-los dos 

outros blocos. 

- O cão que traga dois blocos na boca (o verdadeiro e um outro) = total dos pontos (-AG). 

 

Para o exercício dos saltos: 

 

- Qualquer comando decomposto/prolongado de envio para o salto será penalizado como um comando 

de envio adicional (-5). 

- Antes da sua colocação no local de partida se o condutor fizer sinal  de enviar uma bola será 

considerado como treino = 0 no exercício. 

- Após a autorização do envio, se o condutor fizer um breve comando de gesto e de voz em simultâneo 

(-2). Um gesto prolongado será considerado como comando adicional (-5). 
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No salto em altura: 

 

O regulamento diz: "Em caso de falha ou recusa a voltar, o condutor irá recolocar o cão no local exacto 

onde ele ficou bloqueado..." será permitido ao condutor colocar o seu cão num sítio em que possa 

saltar. 

 

No salto em comprimento: 

 

As dimensões da estrutura (altura e largura) devem cumprir o regulamento de mondioring. 

Serão permitidas barras de metal leve ou PVC. 

 

Para os exercícios de mordida: 

 
Para todos os ataques frontais com bastão e com acessórios: 
O HA irá chamar o cão com o bastão. 

Se após a saída do HA, o condutor der um comando adicional de bloqueio = partida antecipada (-10) e (-

5 na AG). 

 

Para o exercício do ataque frontal com obstáculo: 

 

- Se o cão contornar o obstáculo na partida, será penalizado na parte de ataque (-15 em III, -10 em II). 

- Um cão que não esteja a morder na fase final do exercício e que o condutor chame antes da 

autorização do Juiz, perde os 10 pontos da Cessação e regresso (+ os segundos sem morder). 

- Um cão que adiante na partida = 1 ponto por metro até 10m, depois é considerado partida antecipada 

antes da autorização (-10 + -5AG). 

 

Para o exercício do ataque frontal com acessórios: 

 
- É proibido ao HA de usar com o seu acessório, protecções nas mãos (por ex: calhas, cabos, luvas…). 

- Os acessórios não devem ser demasiado volumosos e devem ser trespassáveis. Devem ser 

exactamente os mesmos do início até ao fim da competição (prever duplicados). 

- Se o acessório tiver uma pega, esta não pode exceder a largura da mão. 

 

Para o exercício da Procura e escolta: 

 

- Após a descoberta do HA, o cão que morda por 15 segundos sem antes ladrar, perde 10pts (+ -5AG), o 

juiz pedirá ao condutor para se dirigir rapidamente à 3m do esconderijo. Qualquer comando adicional 

de cessação será penalizado. 

1 - Se o cão não soltar ao fim de 30 segundos, o condutor e seu cão sairão do recinto. 

2 - Se o cão soltar, o condutor dará o comando de escolta. 

- Recorda-se os condutores que após a descoberta do HA, o condutor irá colocar-se a 3 m num ponto 

materializado no chão, perto do esconderijo, antes de pedir ao HA para sair. 
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- Se o terreno não está bem vedado ou a porta não foi fechada e o cão sair: O juiz irá pausar o 

cronómetro, dará sinal ao condutor, que irá permanecer onde estiver, para chamar o seu cão. Uma vez 

que o cão esteja no recinto, o cronómetro recomeça. Não há penalização. 

- Se o campo está bem vedado e o cão sair: O juiz não parará o cronómetro, dará sinal ao condutor, que 

irá permanecer onde estiver, para chamar o seu cão. 

1. se o cão continuar a procura, sem que o condutor dê um comando suplementar, não há penalidades 

2. se houver um comando suplementar (-10). 

- Recorde-se que o HA terá um andamento natural, ele está proibido de ameaçar e jogar com 

provocações. 

- Obstáculos, com o uso de distracções, podem ser usados durante a condução, mas nunca devem 

intervir em mais de duas fugas, O HA não deve concentrar-se exageradamente nos obstáculos, ele pode 

passar por cima desse obstáculo no máximo por 3 vezes antes de fazer a sua fuga. O Juiz pode dizer-lhe, 

na sua segunda tentativa, que lhe resta um ensaio. 

- Se os metros de fuga são superiores a 30, mantemos os 10 pontos de descoberta. 

 

Para o exercício da defesa do dono: 

 

Iremos distinguir, após o aperto de mão (com HA que fará a agressão) um golpe de dentes furtivo de 

uma mordida explícita. A penalidade será de (-2) e não de (-2/m) até ao local da agressão. 

 

- O cão que mantém a vigia durante 5 segundos, mas regressa ao som da buzina, logo após a autorização 

do juiz, mas antes da chamada do condutor (-2). 

- Recorda-se que após o aperto de mão, o segundo HA (falso) não pode nunca estar a menos de 3m do 

condutor durante as fases de distracções com carácter de provocação. 

 

Para o exercício da guarda de objecto: 

 

- O objecto deve ser colocado na linha de preparação, localizada a 3m do círculo de 5m. 

- Um objeto é deslocado a 10 metros = exercício terminado. 

 

 

 

O Sr. Boisseau agradece a todos os juízes presentes pela sua participação activa, foi um dia frutífero e 

rico em trocas. 

Um resumo será enviado para todos os participantes. 

 

 


