
TORNEIO MUNIZ DE ARAGÃO DE CÃES DE FARO

Dispõe  sobre  o  regulamento  e  dá  outras  providências  para  o  Torneio  de  Detecção  de
Entorpecentes, realizado em complemento as atividades do 2º Encontro de Canis das Forças
Armadas e  de Segurança,  destinado às  Forças Armadas,  Polícias  Militares,  Guardas Civis
Municipais  e  outras  Instituições de  Segurança Pública,  a  ser  realizado  no 2º  Batalhão de
Polícia do Exército, na cidade de Osasco-SP.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º -  Serão montadas três oficinas destinadas a realização da prova de detecção de
entorpecentes,  o  condutor  deverá  no  momento  da  apresentação  para  o  início  da  prova
comunicar  aos juízes qual  a forma de indicação do cão (passiva ou ativa)  ao encontrar  a
substância, e se o mesmo será conduzido com ou sem guia, bem como se o condutor ou o
auxiliar farão uma revista de segurança com o intuito de retirar qualquer objeto ou substância
que possa prejudicar ou atrapalhar o cão  (exemplo, cacos de vidro, fios desencapados,
embalagens de venenos, etc.) em seguida deverá narrar de forma “sucinta” seu plano de
busca (por exemplo, se efetuará a busca no sentido horário ou anti-horário, contra ou a
favor do vento), terão o tempo máximo de “03min” para executar as tarefas anteriormente
citadas.

        Art. 2º - A sequência de entrada na pista será definida através de sorteio que contará com
a presença de um membro de cada equipe participante.  Se houver entre os competidores
alguma cadela no cio a mesma será a última a realizar a prova.

a) Serão escondidas até três fontes de odor no local (somando-se as três oficinas).
b) O condutor poderá indicar a direção ao cão, porém não deverá tocar em nenhum

objeto.
c) Após a localização da fonte de odor o condutor deverá levantar o braço para que a

contagem do tempo seja interrompida e informar aos juízes a localização de maneira clara e
precisa.

d) Cada oficina soma 100 pontos, que serão gradativamente descontados, conforme
eventuais falhas.

e) O tempo máximo para a busca em cada oficina será de 05 minutos. Após o tempo
ser  encerrado sem nenhuma manifestação do participante  será atribuída pontuação ZERO
para a oficina que está sendo realizada.

f)  Os  competidores  e  auxiliares  antes  de  serem  chamados  para  realizar  a  prova
permanecerão todos no mesmo local, sendo chamados um a um de acordo com a ordem do
sorteio.

g)  Os  competidores  e  seus  auxiliares  não  poderão  portar  qualquer  aparelho  de
comunicação, se descumprirem tal norma serão imediatamente DESCLASSIFICADOS.

h)  Antes  do  inicio  da  prova  a  organização  passará  com  alguns  cães  no  local  de
realização da prova, de modo que sejam criados vários estímulos odoríficos, evitando com isso
que as primeiras equipes sejam beneficiadas.

i) A competição terá a participação de no máximo 20 equipes (Condutor, Auxiliar e Cão)
j)  Em  caso  de  empate  na  pontuação  total,  o  critério  de  desempate  se  dará

primeiramente pelo menor tempo da prova, seguido do cão mais jovem.



k)  As  substâncias  utilizadas  serão  Cocaína/derivados  e  Maconha/derivados  todas
devidamente autorizadas para serem empregadas no treinamento dos cães.

MONTAGEM DAS OFICINAS

Art.  3º  -  A montagem das  oficinas  deverá  acontecer  no  dia  anterior  ao  evento,   a
introdução das substâncias deverão ocorrer com pelo menos 1 hora de antecedência, após os
juízes realizarem a introdução das substâncias na pista os mesmos não poderão sair do
local ou se comunicar com qualquer pessoa que não seja da organização do evento,
bem como utilizar qualquer aparelho de comunicação. 

1ª Oficina- Busca em veículos: O condutor acompanhado do seu cão realizarão a busca em
2 veículos, o cão deverá demonstrar alegria e desenvoltura, bem como indicar com firmeza,
segurança e exatidão o local aonde está escondida a substância. O condutor não poderá tocar
ou bater nos objetos, nem no carro para incentivar o cão, permitindo apenas indicar o local por
voz ou gesto.  O auxiliar poderá    permanecer   próximo ao local da busca e    a pedido do
condutor    poderá  orientá-lo   quanto  a  locais  não  inspecionados  pelo  cão    bem  como
realizar sob orientação do condutor a abertura das portas, capô e porta-malas.

2ª Oficina- Busca em edificações: O condutor acompanhado do seu cão realizarão a busca
no cômodo de uma edificação simulado, o cão deverá demonstrar alegria e desenvoltura, bem
como indicar com firmeza, segurança e exatidão o local aonde está escondida a substância. Se
houver  armários  e  gavetas  não  será  permitida  a  abertura  dos  mesmos,  podendo    o
auxiliar  a  pedido  do  condutor  apenas  afastar  os  móveis  para  dinamizar  a  busca.  O
auxiliar poderá    permanecer   próximo ao local da busca e    a pedido do   condutor    poderá
orientá-lo quanto a locais não inspecionados pelo cão.

3ª  Oficina-  Busca  em bagagens-  Serão  dispostas  no  chão  várias  bagagens  para  que  o
condutor  e  seu cão realizem a busca pela  substância,  o  cão deverá  demonstrar  alegria  e
desenvoltura,  bem  como  indicar  com  firmeza,  segurança  e  exatidão  o  local  aonde  está
escondida a substância. N  ão será permitido ao auxiliar ou condutor que abram totalmente
as bagagens. O auxiliar poderá    permanecer   próximo ao local da busca e    a pedido do
condutor   orient  á-l  o  quanto a locais não inspecionados pelo cão  .

DO JULGAMENTO

Art. 4º - A avaliação se dará por uma equipe composta por três juízes com comprovada
experiência na atividade de detecção.

Parágrafo único - A pontuação final será um somatório das notas dos juízes dividido por
três.

DA PREMIAÇÃO

Art. 5º - A premiação será: 1º, 2º e 3º colocados 


