
Reunião Anual de Mondioring 19 de Outubro de 2013 

Credenciação de Treinadores de Mondioring do CPC: 

-Tiago Sousa - ok 

 -António Crava 

- Manuel Ramires 

- Carlos Ribeiro 

Credenciação de HA de Mondioring do CPC: 

- Nuno Gil Ferreira 

- Manuel Ramires 

Juízes de Trabalho de Mondioring: 

Cláudia Miranda e Tiago Sousa – realizaram os 3 Tirocínios, aguardam exame escrito. 

Carlos Ribeiro – faltam 2 tirocínios e exame escrito 

Manuel Ramires- já deu entrada o processo 

Cadernetas de HA: 

Tudo entregue no CPC, aguardar envio por parte do clube. 

Juiz Seletiva Internacional de HA 2014: 

Já foi enviada proposta para Nuno Gil Ferreira. 

Campeonato do Mundo em Portugal : 

- Não foi aprovado pelo CPC, financeiramente não pode suportar os custos. 

- Na reunião da SMCU/FCI ficou  definido que possivelmente será na Áustria; 

- A Taça de Portugal de Mondioring 2014 será realizada no local que a Comissão tinha 

planeado para o mesmo. Estádio de Futebol no Algarve. 

Reunião da SMCU/FCI: 

- Obrigatório Testes de Sociabilidade, ou equivalente, de acordo com o país em 

questão, sendo que o BH é considerado valido, desde que averbado na caderneta; 

 

- Regulamento de H A – alterações 



- Arma HA  

 

Epoca 2012/2013: 

33 Participantes 

10 provas + taça 

4 seminários  

 

Pontos da Reunião: 

- Falta de interesse do CPC pela modalidade de modalidade de Mondioring; 

- Realçado o facto da importância da quantidade de sócios do CPC não ser significativa 

na modalidade; 

- Importancia do CPC, comparticipar também com apoio a ida de dos HA a Super 

Selectiva. 

- Foi destacada a importância de aquando da realização de provas os clubes deverão 

privilegiar a existência de 2 figurantes de clubes diferentes 

- Ficou deliberado e será integrado nos regulamentos da modalidade que a Taça de 

Portugal ocorrerá a 12 e 13 de Julho e que existirá possibilidade para marcação de 

provas com um intervalo de 3 semanas a contar da data da realização da Taça até ao 

início da época. 

- Ficou igualmente decidido que os clubes deverão inscrever-se previamente como já 

consta em regulamento, mas apenas terão direito à marcação de 1 prova, ficando em 

opção a marcação de uma 2ª prova após todos os outros clubes terem preenchido as 

datas disponíveis 

- Os clubes que manifestaram interesse para a realização de provas e não presentes 

em reunião ser-lhes-ão apresentadas datas como opção para a marcação das provas 

pedidas (K’s Negras e Happy Dog)  

- Calendário Aprovado: 

Ficou deliberado que o calendário de provas será: 

o 12/13 de Julho – Taça de Portugal 

o 28/29 de Junho – No Stress Team 

o 31/1 de Junho – Ultra K9 



o 10/11 de Maio – Caneutile 

o 19/20 de Abril - Feux Farouches 

o 29/30 de Março – Workdog 

o 8/9 de Março - Dog Spa 

o 15/16 de Fevereiro – disponível para marcação 

o 25/26 de Janeiro – disponível para marcação 

o 4/5 de Janeiro – Chatuska Dog School 

o 21/22 de Dezembro - disponível para marcação 

o 30/1 de Dezembro - disponível para marcação (opção Chatuska / 

reunião) 

o 16/17 de Novembro - disponível para marcação 

 

 

- Propostas de efectuadas: 

- Apresentação de uma proposta como abaixo-assinado liderado por Celso Alves para o 

envolvimento de Carlos Ribeiro na subcomissão de Mondioring como solução para a 

colmatação dos problemas existentes. Ficando decidido que em reunião a agendar 

futuramente seria discutido este ponto com o Carlos Ribeiro presente como forma a 

aferir o seu interesse, disponibilidade e compromisso. Assunto a ser discutido 

novamente apos Comissão falar com Carlos Ribeiro. 

- Apresentação de uma proposta por Nuno Gil e Carlos Ribeiro para a obrigatoriedade -

de participação em 3 provas para poder participar na Taça de Portugal - Não aprovada 

pela maioria. 

- Foi apresentada uma proposta pelos presentes como solução para incremento dos 

apoios financeiros aos representantes de Portugal nos campeonatos do Mundo, assim, 

cada inscrição nas provas de Mondioring passaria a libertar 5€, tendo sido colocadas 

duas opções: custo por inscrição de 25€ (5€ pagos na integra pelo participante) ou 

22,5€ (2,5€ pagos pelo participante e 2,5€ pagos pelo clube organizador).Ficou 

deliberado que cada clube deverá apresentar uma sugestão para a gestão do dinheiro, 

bem como para o estabelecimento de regras para a distribuição do dinheiro e regras 

relativamente a incumprimentos a serem enviadas por e-mail  ate 15de Novembro 

para: mondioringportugal@gmail.com 

- Foi apresentada uma proposta pelo responsável dos Homens Assistentes, Manuel 

Ramires para a alteração do regulamento da seleção de Homens Assistentes de 

Mondioring, sendo que esta prova deveria ter uma componente física idêntica à 

seletiva internacional de Mondioring e a prática através da obrigatoriedade de 

utilização de um cão de nível 3 do clube do candidato 
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- Ambas as propostas foram sujeitas a aprovação, sendo que apenas as alterações à 

componente física da prova foram aprovadas pela maioria.  Propostas de outros clubes 

até 15 novembro enviadas por e-mail para: mondioringportugal@gmail.com 

-utilização de arma de acordo com os regulamentos da modalidade e conflito legal 

atualmente existente para que através do CPC seja conseguida uma autorização 

especial para a prática da modalidade. Ficando pendente eventual sugestão de 

enquadramento legal no MAI. 

- Ficou decidido nova reunião na 1ª prova do calendário ( 1 de Dezembro Chatuska) 

apenas com os responsáveis de cada clube para avaliação das propostas recebidas por 

email ate dia 15 novembro para o email da modalidade. 

 

Cláudia Miranda 
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