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LOCAL
Expo D. Pedro – Parque Dom Pedro Shopping Av. Guilherme Campos, 500 - Bloco II - 
Jardim Santa Genebra, Campinas – SP CEP: 13087-901

INSCRIÇÕES
As inscrições são obrigatórias e deverão ser realizadas acessando o site encontroigm.com

PRAZO
Até 14 de agosto de 2018

CONTATOS
Em caso de dúvidas ou necessidade de outras informações, entrar em contato através 
do e-mail ou telefone disponíveis:
E-mail: encontroigm@thema.net.br
Tel: (19) 3232-4652

REGULAMENTO
MODALIDADE: PROTEÇÃO

PARTICIPANTES
As equipes participantes deverão ser compostas por até três integrantes, sendo um 
cão e até duas pessoas.

CATEGORIA
A prova de proteção será aberta apenas para as Categorias policiais, sendo aceitos canis das:
•Guardas Municipais;
•Polícias Militares;
•Polícias Civis;
•Guardas Portuárias;
•Polícia Federal;
•Forças Armadas.

BASES
A prova será desenvolvida entre seis bases:

BASE 1 - Distração;
BASE 2 - Abordagem sem reação;
BASE 3 - Progressão tática;
BASE 4 - Abordagem com reação e fuga;
BASE 5 - Lançado com acessórios (esconderijos);
BASE 6 - Célula tática.

PONTUAÇÃO
Todas as equipes participantes entrarão na pista com 300 pontos. Cada base iniciará
com um total de 50 pontos, sendo descontados pontos a cada falha cometida.

EXERCÍCIOS
BASE 1 - Um grupo de pessoas se aproximará da equipe tentando distrair o cão. O
indivíduo canino deverá ser avaliado de acordo com o seu comportamento. Os
figurantes não deverão exibir nenhuma atitude que simule perigo à equipe.
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BASE 2 - Será apresentada uma situação em que algumas pessoas serão abordadas.
Os figurantes deverão ser interpelados e estarão instruídos a acatar todas as ordens
recebidas.

BASE 3 - A progressão será feita entre três tambores com um disparo no primeiro
tambor e um disparo no segundo. A arma deverá ser deixada no tambor três.

BASE 4 - Será simulada uma abordagem a um ou mais suspeitos que estarão instruídos
a não obedecer a ordem dada pela equipe. Em algum momento, um dos suspeitos
deverá lançar uma bolsa ao solo paralelo ao cão e sair em fuga (podendo ser pela
direita ou esquerda). A equipe será avaliada de acordo com a condução e uso do cão,
bem como quanto a capacidade de imobilizar o fugitivo.

BASE 5 - A equipe deverá lançar o cão. Antes de efetuar a mordida, o cão terá que
passar por uma piscina repleta de materiais diversos e transpor uma cortina de fitas
ou garrafa pet. O figurante se manterá oculto atrás desta cortina e, após a mordida, o
figurante efetuará 2 disparos em direção segura.

BASE 6 - O escudeiro deverá estar devidamente posicionado. Os demais
componentes da equipe deverão se agrupar a ele e deverão se deslocar juntos até
um veículo, de onde o suspeito se recusa a sair. O cão deverá ser lançado para agir.

JUÍZES
A avaliação se dará por um árbitro e um auxiliar, escolhidos pela Organização do
Campeonato, sem vínculo com qualquer canil participante, a saber:

•Juiz - Tenente Corrente do Canil BAEP Campinas
•Auxiliar - Alexander Vitório - Coordenador do Canil da Guarda Municipal de Pedreira

Serão julgados a capacidade da equipe (homens/cão) de desenvolver e resolver
problemas normais inerentes à função policial.

A competição consistirá em realizar o percurso das seis bases buscando a melhor
pontuação. Um cronômetro será ativado a partir do início da BASE 1, sendo finalizado
após o término da BASE 6 (tempo corrido). Será avaliada a pontuação e, em caso de
empate, o tempo será usado como critério de desempate.

OBSERVAÇÕES
•Todos os figurantes estarão devidamente vestidos com trajes de proteção
“BITE SUIT” desde o início da primeira base até a última;
•Qualquer atitude antidesportiva por parte das equipes competidoras será
automaticamente punida com a desclassificação do torneio;
•Qualquer intercorrência durante o torneio poderá ser imediatamente sanada
pela equipe de arbitragem junto com a comissão organizadora do
Campeonato;
•Durante toda a prova não será permitida interferências externas;
•Todos os cenários serão configurados para que os participantes encontrem os
mesmos ambientes de atuação e mesmos níveis de dificuldades;
•As equipes contarão com a presença de um médico veterinário à disposição
em ambos os dias;
•Não será permitido nenhum tipo de agressão contra o cão;
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•Não serão observadas regras de procedimento padrão, somente regras de
segurança.

MODALIDADE: FARO

PARTICIPANTES
As equipes participantes deverão ser compostas por binômios, sendo um condutor e
um cão, podendo ser aceito a participação de um auxiliar.

CATEGORIA
A prova de faro será aberta apenas para as Categorias policiais, sendo aceitos canis das:

•Guardas Municipais;
•Polícias Militares;
•Polícias Civis;
•Guardas Portuárias;
•Polícia Federal;
•Forças Armadas.

EXERCÍCIOS
Os exercícios buscarão simular uma situação real de ocorrência policial, em que as
equipes procederão a varredura dos diferentes cenários com possíveis drogas
escondidas em variados ambientes.

A competição consistirá em realizar o percurso composto por cinco bases, buscando
a melhor pontuação em menor tempo possível, nos seguintes cenários:

•Droga enterrada;
•Parede;
•Bolsas e malas;
•Veículo;
•Cômodo residencial.

ODOR
O binômio deverá atuar em busca de pontos específicos de odor. O odor a ser
procurado será o THC (tetrahidrocanabinol), princípio ativo da Cannabis sativa.

BUSCA
As equipes entrarão na pista para dar início as buscas mediante sorteio que
acontecerá imediatamente antes do início de cada percurso.

O cronômetro da pista de faro será iniciado a partir da autorização do juiz de prova.

O cão de faro efetuará varredura nos cenários indicados pelo juiz, de acordo com
sequência indicada de forma numérica que será de ciência do condutor do cão.

INDICAÇÃO
O cão deverá indicar o encontro do odor de THC de forma ativa ou passiva que,
obrigatoriamente, será procedida pelo levantar de mão do condutor e o proferir das
palavras “Ponto localizado”.



REGULAMENTO | 1º TORNEIO DE CÃES DE POLÍCIA DO INTERIOR PAULISTA

Quando a indicação do cão for ativa este não poderá danificar o cenário ou objetos
que o compõe. A ocorrência de danos poderá acarretar em perdas de pontos de
acordo com a gravidade dos descalabros.

Ao final do percurso, o condutor deverá indicar o encerramento das buscas
mediante verbalização, em alto e bom som, das palavras “Busca encerrada”,
momento em que o tempo decorrido no cronômetro será anotado.

JULGAMENTO
A avaliação se dará por um árbitro e um auxiliar, escolhidos pela Organização do
Campeonato, sem vínculo com qualquer canil participante, a saber:

•Juiz - Zootecnista Cláudio Fudimoto
•Auxiliar - Alexander Vitório - Coordenador do Canil da Guarda Municipal de Pedreira

Serão julgados a capacidade do cão em encontrar o odor de THC ocultos nos
diversos cenários e em seus variados níveis de dificuldade (fácil, médio e difícil) e o
tempo decorrente do farejamento.

PONTOS
Os competidores poderão alcançar a quantia máxima de 100 pontos, que estarão
distribuídas em 20 pontos para cada cenário e que serão gradativamente
descontados, conforme eventuais falhas apresentadas pelas equipes.

Em caso de empate, o menor tempo de conclusão da prova, alcançado pelas
equipes com mesma pontuação, será usado como critério para desempate.

OBSERVAÇÕES

•Os participantes deverão aguardar em local reservado e sem comunicação
com o público externo;

•Celulares e outros aparelhos de comunicação serão de uso proibido pelos
condutores e auxiliares de cães participantes da prova de faro. A não
observância dessa incomunicabilidade acarretará o desligamento da equipe;

•Se o cão urinar ou defecar na pista de faro serão descontados a soma de 30
pontos para cada vez que o fato ocorrer;

•Qualquer atitude antidesportiva por parte das equipes competidoras será
automaticamente punida com a desclassificação do torneio;

•Qualquer intercorrência durante o torneio poderá ser imediatamente sanada
pela equipe de arbitragem junto com a comissão organizadora do campeonato;

•Durante toda a prova não será permitida interferências externas;

•Todos os cenários serão configurados para que os participantes encontrem os
mesmos ambientes de atuação e mesmos níveis de dificuldades.
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PREMIAÇÃO

Classificação Geral: 1 filhote da raça Pastor Belga Malinois

PROTEÇÃO

Primeiro Lugar: Troféu, 1 saco de ração premium e camiseta para a equipe +
Kit Invictus / Zawar

Segundo Lugar: Troféu, 1 saco de ração premium e camiseta para a equipe +
Kit Invictus / Zawar

Terceiro Lugar: Troféu, 1 saco de ração premium e camiseta para a equipe +
Kit Invictus / Zawar

FARO

Primeiro Lugar: Troféu, 1 saco de ração premium e camiseta para a equipe +
Kit Invictus / Zawar

Segundo Lugar: Troféu, 1 saco de ração premium e camiseta para a equipe +
Kit Invictus / Zawar

Terceiro Lugar: Troféu, 1 saco de ração premium e camiseta para a equipe +
Kit Invictus / Zawar

•Todos os cães inscritos receberão medalha;

•Todas as equipes inscritas receberão certificado;

•Entre todos os inscritos na competição, independente da classificação, será sorteado 
um uniforme tático da Invictus.


