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1. CATEGORIAS DE HOMENS ASSISTENTES DE MONDIORING 
 
A Selecção de HA permite selecionar os HA aptos a participarem em provas de Mondioring. Estes 

dividem-se em 3 categorias:  

 
a) HA de Clube – Pode participar em provas do campeonato nacional no nível I e pré-

mondioring. Deverá obter 2 classificações de Muito Bom ou Excelente, atribuídas por 2 

juízes diferentes para poder passar a HA Nacional. 

 
b) HA Nacional – Pode Participar em provas do campeonato nacional e na taça de Portugal. 

 
c) HA Internacional – Pode participar em provas do campeonato nacional, taça de Portugal, 

assim como em provas internacionais. 

 
Na falte de HA Nacionais, os juízes de prova, podem autorizar a participação de HA de 

clube nos níveis II e III. 

 

2. PROVA DE SELECÇÃO DE MONDIORING 
 
Consiste numa parte Física, teórica e prática. 

A parte física tem um valor de 20%, a teórica de 10% e a prática de 70% da classificação total.  

Deve ser julgada por um júri composto por dois juízes, sendo um deles internacional, e um Homem 

Assistente de categoria Internacional. Realizar-se-á em recinto vedado e durante a sua realização, 

os membros do Júri não poderão ser incomodados por pessoas externas à realização da mesma, 

sob pena de expulsão e de processo disciplinar. 

Os resultados serão obrigatoriamente afixados no local após a realização da selectiva. 

 

3. TAÇA DE PORTUGAL DE MONDIORING 
 
Os 2 primeiros classificados da reciclagem de HA, ficam automaticamente selecionados para 

participarem no nível III da taça de Portugal. 

O 3º e 4º classificado ficam automaticamente selecionados para participarem nos níveis I e II da 

taça de Portugal. 

Em caso de empate, fica em 1º lugar o HA que obtiver a melhor classificação na parte prática, 

seguido da parte física e por último da teórica. 
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4. SELECÇÃO INTERNACIONAL DE HOMENS ASSISTENTES 
 
É realizada uma vez por ano em local, data e conteúdo a definir pela SMCU/FCI. 

Para poder participar na Selecção Internacional, o HA tem de participar numa reciclagem nacional 

no espaço de 2 anos antes da prova. 

 

5. REQUISITOS GERAIS 
 

5.1) Selecção/Reciclagem de HA: 

5.1.1 – Idade mínima de 18 anos; 

5.1.2 – Certificado médico permitindo a prática de desportos violentos; 

5.1.3 – Boletim de Vacinas com a vacinação antitetânica em dia;  

5.1.4 – Possuir um traje integral regulamentar 

5.1.5 – Possuir uma cana regulamentar 

51.6 - Possuir Caderneta de trabalho de HA de Mondioring (para a reciclagem); 

5.1.7 – Apresentar um cão apto a trabalhar no nível I (Selecção) ou nível III (Reciclagem) com ou 

sem provas realizadas. 

 

6. VALIDADE 
 

6.1) A validade da selecção é de 4 anos, durante esse prazo, se um HA não realizar provas, deverá 

realizar nova selecção. 

6.2) Para os Homens Assistentes Internacionais, a validade é de 4 anos.  

 

7. CADERNETA DE TRABALHO E CLASSIFICAÇÕES 
 

Ao ser aprovado na selecção, todo o HA deve adquirir a sua caderneta de trabalho, a ser emitida 

pelo CPC. Essa caderneta deve ser obrigatoriamente apresentada nas provas em que participa, a 

fim do juiz registar a classificação do seu trabalho. As classificações a atribuir são: Excelente, Muito 

Bom, Bom e Insuficiente. 

Caso um HA obtenha 2 classificações de Insuficiente no espaço de 2 anos, por 2 juízes diferentes, 

este deverá realizar nova prova de selecção. 
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8. PARTE FÍSICA 
 
8.1) 1 x 1000 metros (sem fato) 

 

8.2) Slalom de 160 metros (dezasseis cones) ou 2 x 80 metros (oito cones) com o fato que será 

usado na parte prática. 

 

O tempo de referência é o do melhor tempo realizado na prova que totaliza 20/20, o último obtém uma 

pontuação de 14/20. 

Depois divide-se os 6 pontos pelo número de participantes. Ex: 12 participantes 

1º = 20pts 

2º = 19,5pts 

3º = 19pts 

Etc… 

12º = 14pts 

 

Atenção, o teste tem de ser feito a passo de corrida, sob pena de desqualificação. 

 

9. PARTE TEÓRICA 
 
9.1) A parte teórica consiste em 4 perguntas sorteadas por cada participante, relativas ao 

Regulamento de Mondioring (conteúdo “Homem Assistente” e “Exercícios de mordida”) e do 

Regulamento de Homens Assistentes de Mondioring. 

 

10. PARTE PRÁTICA 
 
10.1) A parte prática consiste na execução dos exercícios de mordida do Nível I para a Selecção de HA 

e dos exercícios de mordida do Nível III para a Reciclagem de HA. 

 

 

Adaptado e proposto por Patrick Soares para a Sub-Comissão de Mondioring do Clube Português de 

Canicultura. 


