
Material necessário para realização de uma prova: 

 
 Saltos: 

 

 Um salto com aproximadamente um metro de largura e ajustável em altura, desde 10 
cm até 70 cm, em intervalos de 10 cm. As barras laterais devem ter cerca de 1 m de 

altura e não devem ter alas laterais Este salto é necessário em todas as Classes 
Internacionais (1, 2 e 3). 

 Um salto ‘simples’ com aproximadamente um metro de largura e ajustável em altura, 
desde 10 cm até 70 cm. As barras laterais devem ter cerca de 1 m de altura. O salto 
deve ser construído de forma a que seja simples ou aberto, ou seja, tenha apenas uma 

trave com aproximadamente 3-5 cm de altura ou uma vara redonda com 
aproximadamente 3- 5 cm de diametro na altura desejada e um suporte simples e fino 

em baixo a ligar as barras laterais ou pés. Deverá haver suportes para a vara que 
devem estar colocados de forma a que o cão possa deitar a vara abaixo 
independemtemente da direcção em que está a saltar. Os suportes devem ser 

ligeiramente côncavos (forma de colher) de forma a que o vento não deite a vara 
abaixo. O salto não deve ter alas laterais. Este salto é necessário em Classe 3 (bem 

como o salto anterior). 
 
 

 

 



 Objectos de busca adequados: 
 

 Três conjuntos de halteres (apports) de madeira. 
 Cada conjunto inclui três halteres de tamanho igual para Classe 3. 

 Para Classe 2 apenas 2 destes halteres são necessários. 
 Para Classe 1 apenas 1 destes halteres é necessário. 
 Cada conjunto difere em tamanho e peso, de modo a que se atenda a todas as raças: 

 pequenas, médias e grandes. 
 O peso máximo dos halteres maiores deve ser de aproximadamente 450 g. 

 O condutor pode, no entanto, escolher livremente o tamanho que preferir. 
 Halteres de metal com três tamanhos diferentes, com um peso máximo de 
 aproximadamente 200 g para os maiores. O tamanho dos halteres disponíveis deve ser 

adequado ao tamanho das raças (pequeno - médio - grande). No entanto, o condutor 
pode livremente escolher o tamanho que preferir. 

 Objectos de madeira com aproximadamente 2 cm x 2 cm x 10 cm para as Classes 2 e 
3. 

 Em Classe 2 o número de objectos necessários é seis vezes o número de 

concorrentes 
 Em Classe 3 o número de objectos necessários é oito vezes o número de 

Concorrentes 
 

 Placas ou painel eléctrico para indicar as posições do Controlo à Distância 
 

 Giz, tinta em spray, fita ou marcações equivalentes para marcação de 

quadrados e circulos, bem como locais de início e fim dos exercícios. 
 

 Um número suficiente de marcadores e cones para indicar, por exemplo, os 

locais de início e fim dos exercícios, quando for necessário, e os locais de 
execução, tais como as meias voltas, etc. 

o Os marcadores e os cones devem ser adequados: na escolha do 
tamanho, cor e visibilidade deve ter-se em consideração a sua 
função, ou seja, caso sejam para ser vistos pelo cão, condutor e juíz 

ou comissário. 
o Por exemplo a altura dos cones para os cantos do quadrado deve ser 

de aproximadamente 15 cm e visíveis. 
 

 Deverá haver também disponível um cone alto com aproximadamente 15-

40 cm de altura para o exercício 10 da Classe 1 e um cone de 
aproximadamente 40 cm para a Classe 3. 


