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CAPACIDADE FÍSICA: o cão terá que se manter a passo de trote durante 15
minutos, podendo o condutor ser substituído.

PROVA DE TIRO: após o teste de capacidade física, serão dados 5 minutos para a
preparação do teste com manga, durante os quais será realizada a prova de tiro.
A prova consiste em três estampidos com tiro de festim ou rojão (de baixa potência)
a uma distância de 5 metros, com intervalos de 30 segundos.
* Serão penalizados cães que apresentarem medo ou agressividade excessiva.

APROXIMAÇÃO: o condutor conduzirá o cão com guia; um auxiliar, indicado
pelo árbitro e estranho ao cão, se aproximará discretamente e dará um aperto de mão
no condutor. O cão poderá ficar amistoso ou indiferente em relação a este.
* Poderá o condutor ou o proprietário do cão, coibir e pedir a substituição do
auxiliar e a aproximação de pessoas, que já tenham servido como figurantes ou que
tomem atitudes hostis.
* Durante toda a prova o cão deverá manter o equilíbrio. Só deverá demonstrar
agressividade, exclusivamente, quando for solicitado.

PROTEÇÃO COM MANGA: um figurante munido de manga adequada ou bite
suit provocará o cão, que deverá reagir sem qualquer recuo, mordendo firmemente a
manga ou qualquer parte do bite.
O figurante deverá exercer pressão psicológica sobre o cão. Após 10 segundos, no
mínimo, o condutor deverá ordenar ao cão que solte a manga, e este deverá fazê-lo
dentro de 6 segundos. Depois, o figurante largará a manga e o cão deverá se focar
tão somente no figurante e não nesta.
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* No momento do teste o cão deverá usar um colar de elos largos com folga suficiente para não produzir nenhum desconforto ou sensação de enforcamento. Será
proibido o uso de enforcadores de grampos (carranas) ou de qualquer outro
tipo.

** Não serão aprovados cães que soltarem antes do comando, bem como aqueles
que não o fizerem, decorridos 6 segundos do comando, podendo o condutor repetir
o comando uma vez.
*** Não serão aprovados cães que continuarem focando-se na manga deixada ao
solo ou que desligarem sua atenção do figurante, enquanto este estiver próximo ao
cão (até três metros).

CONSIDERAÇÕES GERAIS:
* A prova deverá ser realizada em condições ambientais normais, em lugar neutro
para o cão e em condições climáticas adequadas.
** Os cães deverão se apresentar em adequadas condições de higiene e de saúde.
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