
1- Seguros de provas/HA. 

 

2- Condições de Selecção para HA: Propôe-se a criação de uma tabela de tempos, como 

forma de avaliação das provas fisicas, abolindo a formula actualmente em vigor.  Deverá 

ser criado um Grupo de Trabalho para apresentar uma proposta de tabela até Fevereiro de 

2016, para ser submetida à apreciação do CPC por forma a entrar em vigor na próxima 

seletiva e reciclagem de HA. 

 

3. Criação de prémios de reconhecimento. São prémios de reconhecimento a vários níveis. 

Exemplos: Prémio revelação, Prémio carreira; Distinção de escola; Prémio treinador do 

ano; Prémio Melhor prova de clubes. 

 

4- Verbas para Juizes e HA nas provas, incluíndo Taça de Portugal. 

 

5- Definição de condições para apresentação de reclamações, incluíndo a publicação das 

mesmas. 

 

6- Variabilidade de Juízes como critério para apuramento para a Taça de Portugal. 

 

7- Definição de metodologia de classificação de provas realizadas. 

 

8- Propostas de alterações aos Regulamentos: 

8.1- Alterações ao Regulamento de Juízes de Provas de Mondioring: 

a. Que o artigo 2º, n.º 1, alínea g), passe a ter a seguinte redacção:"Tenha apresentado o 

seu pedido de admissão em impresso próprio a fornecer pelo CPC, onde preste prova dos 

seguintes requisitos: 

i. Seja praticante oficial de provas da modalidade há pelo menos 8 anos; 

ii. Tenha apresentado 2 cães em provas oficiais, aprovando, como condutor, com cada um 

deles em todos os níveis da modalidade" 

b. Que o Artigo 5º, passe a ter a seguinte redação: 

a) O tirocínio consiste na participação em 5 provas oficiais, na qualidade de Juiz 

tirocinante com a seguinte estrutura: 

i. No primeiro tirocínio, o juiz deverá fazer perguntas de carácter geral ao juiz tirocinante, 

o qual deverá também colocar todas as suas questões e duvidas ao Juiz; 



ii. No segundo tirocínio, o juízdeverá dar ao juiz tirocinante a responsabilidade dos avisos 

sonoros (corneta/buzina) a aplicar na prova e apenas referir a natureza das penalizações 

que verificou durante a prova, devendo o Juiz tirocinante escrever na folha oficial de 

prova os pontos correspondentes a cada penalização referida pelo Juiz; 

iii. No terceiro tirocínio, o Juiz tirocinante deverá julgar a prova de cada concorrente, 

sendo o seu julgamento validado pelo Juiz antes do passar para a folha oficial de prova; 

iiii. No quarto tirocínio, o juiz tirocinante julgará em paralelo com o juiz de prova, sendo 

que no final da prova o juiz analisará as suas avaliações, comparando-as com as suas 

próprias; 

v. No quinto tirocínio, o juiz tirocinante deverá, para além do que já foi feito no quarto 

tirocínio, ter a responsabilidade dos avisos sonoros (corneta/buzina) a aplicar na prova, 

sendo que no final da prova o juiz analisará as suas avaliações, comparando-as com as 

suas próprias. 

b) Para o Juiz tirocinante aprovar em cada um dos tirocínios, deverá ter um parecer 

favorável do Juiz. Caso contrário, terá de repetir o tirocínio em causa. 

 

8.2- Alteração ao Regulamento de Provas de Mondioring: 

i. O artigo 11º, n.º 3, passaria a ter a seguinte redação "(...) com uma antecedência mínima 

de 1 semana, por carta, fax ou mensagem de correio eletrónico, para a entidade 

organizadora, conforme ficha de inscrição em anexo, acompanhada de comprovativo de 

pagamento de inscrição, sem o qual a organização não validará a inscrição. 

ii. Abolição do artigo 11º, n.º 4. 

iii. O final dos textos do n.º 1 do artigo 13º, nas suas alíneas, terminar com o seguinte 

texto "e julgada por juízes distintos". 

iv. O artigo 14º passar a ter a seguinte redação: 

No n.º 1, al. a) "O conjunto que obtiver a melhor pontuação na prova seletiva organizada 

pelo CPC - Taça de Portugal, no nível 1, desde que obtenha uma classificação mínima de 

160 pontos, é selecionável". 

No n.º 2, al. b) " O conjunto que obtiver a melhor pontuação na prova seletiva organizada 

pelo CPC - Taça de Portugal, no nível 2, desde que obtenha uma classificação mínima de 

240 pontos, é selecionável". 

No n.º 3, al. c) " Os conjuntos que obtiverem as seis melhores pontuações na prova 

seletiva organizada pelo CPC - Taça de Portugal, no nível 3, desde que obtenha uma 

classificação mínima de 300 pontos são selecionáveis". 



vi. A abolição do artigo 14º, n.º 2 e n.º 3. 

 


