
 

REGULAMENTO DE CAMPEONATOS DE HANDLER 
SOBRACI/WKU 

 
 

I – GENERALIDADES 
 

1. Os campeonatos de Handler são eventos credenciados pela Sociedade 
Brasileira de Cinofilia - SOBRACI e pela World Kennel Union – WKU 

2. Tem como principal característica o desenvolvimento e o incentivo da 
modalidade de apresentação de cães ao público iniciante e aos profissionais, a 
fim de certificar qualidade de desempenho ao amador e ao profissional que 
simpatize com a modalidade de apresentar cães em exposições de estrutura e 
beleza de raças caninas.  

3. As competições são entre as pessoas que se inscreverem para o certame e o 
que se avalia é o desempenho da pessoa e não a qualidade rácica dos cães que 
estão sendo apresentados. 

4. É facultativo a pessoa participar ou não dessas provas e campeonatos de 
qualificação, porém é recomendado que participem, já que o desempenho do 
concorrente será atestado e certificado. 

5. Na atual sociedade toda comprovação de atividade pode ser considerada como 
“selo de qualidade” ao serviço prestado. 

6. Define-se por Handler, o apresentador de cães, profissional ou não, que tem 
como objetivo realizar a arte de mostrar o que o cão possui de melhor, o seu 
temperamento, a sua atitude, a correta movimentação, etc. e amenizar suas 
possíveis falhas ou pontos negativos do ponto de vista rácico, em exposições de 
estrutura, beleza e conformação. 

7. As competições de Handlers serão de caráter oficial, nunca matches ou 
simulados, e serão divididas em Provas e Campeonatos. 

7 7.1– As competições de Handlers serão individuais, seguindo as seguintes 
categorias: 
A .Handler Mirim: Até 10 anos de idade; 
B .Handler Iniciante: Entre 10 e 12 anos; 
C .Handler Jovem: Entre 13 e 15 anos; 
D .Handler Amador:  Entre 15 e 16 anos; 
E .Handler Profissional: Acima de 16 anos 
 



 
 
 
 

II – PROVAS 
 

8 As provas de handlers devem ser julgadas por um juiz cinófilo certificado pela 
Sobraci/WKU, por um Cinófilo credenciado e convidado pela SOBRACI, ou por 
um handler  com experiência comprovada.  

9 As inscrições encerram-se cinco dias antes do evento para inclusão do nome do 
handler e do cão em Catálogo.  

10 Os exercícios realizados nas pistas pelos handlers serão pontuados de 01 a 10 
pontos. 

11 No caso de empate, quando participantes obtiverem a mesma pontuação, o 
juiz poderá avaliar simultaneamente os exercícios dos handlers para 
determinar o desempate. 

12 No final das provas todos os participantes, de todas as categorias, receberão 
um certificado de participação indicando a quantidade de pontos que 
obtiveram.  

13 O handler deve apresentar somente um cão durante a competição, podendo 
este cão ser de qualquer raça. 

 
III - CAMPEONATOS 
 

14 Os campeonatos de handlers deverão ser julgados por um Juiz de Raças, ou por 
um Handler de experiência comprovada. 

15 As inscrições encerrar-se-ão cinco dias antes do evento; para que haja tempo 
hábil para inclusão do handler e do cão que será seu objeto de demonstração 
em Catálogo específico.  

16 Não haverá certificação de Handlers que não estiverem previamente inscritos e 
com seus nomes registrados no Catálogo de Inscrição oficial. 

17 Para participar dos campeonatos, o handler precisa ser aprovado em sua 
categoria, com pontuação acima da nota de corte e com participação em pelo 
menos duas provas oficiais. 

18  São consideradas notas ou pontuação de corte nas provas: 
a) -Handler Mirim: 40 pontos. 
b) -Handler Iniciante: 55 pontos. 
c) -Handler Jovem: 65 pontos. 
d) -Handler Amador: 70 pontos. 
e) -Handler Profissional: 100 pontos 

19 Os exercícios realizados nas pistas pelos handlers serão pontuados de 01 a 10 
pontos. 

20 Em caso de empate, o juiz pode solicitar aos handlers que troquem cães e 
refaçam os exercícios, e então pontuar e determinar o vencedor. 

21 O vencedor do campeonato recebe o título de Melhor Handler, em sua 
respectiva categoria. 



22 O conjunto Handler e cão são considerados somente CONJUNTO, e não 
intitulado como equipe ou par. Não pode ser trocado o cão como mencionado 
no item 13 e somente poderá ser trocado por outro cão a pedido do juiz, para 
efeitos de desempate. 

23 A contínua participação do Handler em provas e campeonatos será certificada 
ao término do ano, da forma que aquele o qual atingiu o maior número de 
pontos somados em todos os eventos deva ser certificado com o título de 
Melhor Handler do Ano do Circuito SOBRACI/WKU. Podendo também ser 
premiado com troféu ou similar. 

 
 IV - RANKING DAS COMPETIÇÕES 
 

24 A Sobraci manterá um ranking geral e um dividido por categorias. 
25 Os pontos obtidos pelos handlers em competições e provas serão somados no 

ranking. A somatória se traduz pelo acumulado de pontos. 
26 No final do ano os participantes receberão as premiações de Melhor Handler 

de cada categoria, e no ranking geral daquele ano. 
 
V - TÍTULOS 
 

27 A Sobraci concederá títulos aos handlers, e estes serão homologados pela 
WKU: 
a) -Campeão Handler Mirim: 200 pontos e 5 apresentações em 

provas/campeonatos; 
b) -Campeão Handler Iniciante: 280 pontos e 6 apresentações em 

provas/campeonatos; 
c) -Campeão Handler Jovem: 350 pontos e 7 participações em 

provas/campeonatos; 
d) -Campeão Handler Amador: 600 pontos e 8 apresentações em 

provas/campeonatos; 
e) -Campeão Handler Profissional: 1000 pontos e 10 apresentações em 

provas/campeonatos; 
 
VI - REGRAS DE PROVAS/CAMPEONATOS 

28 A pontuação de cada quesito poderá variar entre o mínimo de 01 e o máximo 
de 10 pontos. 

29 Os exercícios que deverão ser realizados pelos handlers são: 
a) .Colocação do cão em stay – o tempo, o procedimento em si, o resultado da 

forma da colocação do cão na posição de stay serão os fatores de pontuação e 
avaliação nesse quesito.  

b) .Mostrando a mordida do cão – a perfeita facilitação de visualização da 
mordedura do cão para o juiz, a maneira como o cão se portou durante o 
procedimento, se houve ou não “desmonte” do cão durante a apresentação da 
boca do animal, o tempo levado para isso, serão os fatores de pontuação e 
avaliação nesse quesito. 



c) .Movimento em linha reta, ida e volta – a fluência, sincronia do conjunto, e 
beleza de desempenho do movimento serão fatores de pontuação nesse 
quesito. 

d) .Movimento em círculo (com o juiz no centro ou fora dele) - a fluência, 
sincronia do conjunto, e beleza de desempenho do movimento serão fatores 
de pontuação nesse quesito. 

e) .Movimento em T - a fluência, sincronia do conjunto, e beleza de desempenho 
do movimento serão fatores de pontuação nesse quesito. 

f) .Movimento em L – a fluência, sincronia do conjunto, e beleza de desempenho 
do movimento serão fatores de pontuação nesse quesito. 

g) .Movimento em Triângulo - a fluência, sincronia do conjunto, e beleza de 
desempenho do movimento serão fatores de pontuação nesse quesito. 

h) .Condição Física – o preparo, a higiene, a perfeição da tosa para o padrão, o 
preparo físico e de condicionamento, o Trimming e o Grooming, serão fatores 
de pontuação nesse quesito. 

i) .Desempenho – a atitude do handler será avaliada e pontuada nesse quesito, se 
observando: o comportamento do handler dentro e fora da pista e no 
acampamento, comportamento do handler com o cão, onde o conjunto deverá 
passar uma imagem agradável aos olhos de quem observa e que poderá ser 
melhorado com o bom humor do handler que certamente refletirá no cão, a 
cortesia e a atenção do handler no cão, no juiz e no desenrolar da prova, e com 
o público em geral. 

j) .Apresentação Pessoal – será avaliado nesse quesito: As vestimentas que 
sugere-se ser elegantes e confortáveis; beleza de movimentação e 
desempenho do handler; instrumental e ferramentas utilizadas para o melhor 
desempenho do handler com o cão, como guias, coleiras e iscas; postura 
dentro da pista também no que se refere a cães que são necessários o 
chamamento externo e utilização e ao arremesso das iscas, limpeza e asseio do 
handler, conduta do handler com os resíduos de iscas que lançou durante a sua 
apresentação, postura frente aos colegas competidores em pista. 

30 - O handler que apresentar condutas antiéticas, tais como: tentativa de 
influenciar o julgamento, desrespeito com o juiz ou demais participantes, 
permitir uma agressão do cão, ou apresentar-se alcoolizado, será 
desclassificado. 

31 - Participantes menores de 16 anos deverão ter suas inscrições realizadas por 
seus pais ou responsáveis, que devem estar presentes no evento.  

32 - Na categoria mirim, iniciante e jovem serão avaliados somente os seguintes 
exercícios: 
a) Colocação do cão em stay; 
b) Abertura da boca do cão;  
c) Movimento em círculo (com juiz no centro e fora);  
d) Movimento em linha reta, ida e volta; 

 
VII – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

33 - O cão deve apresentar-se sempre ao lado esquerdo do handler. 



34 - O handler nunca deve estar entre o cão e o juiz, devendo sempre levar em 
consideração a posição do juiz durante a apresentação.  

35 - Durante o movimento em linha reta, o handler deve permanecer com o cão 
em movimento retilíneo durante a ida e durante a volta, para que o juiz não 
tenha que alterar sua posição.  

36 - Ao exibir o cão em uma pista com mais cães, os seguintes pontos devem ser 
considerados: 
a) .Manter os cães distantes um dos outros para evitar colisões.  
b) .Não interferir no julgamento de outro participante.  
c) .Manter o cão na mesma linha que os demais participantes.  
d) .Durante o movimento em círculo uma distância segura deve ser mantida 

entre os participantes.  
e) .No caso de algum contratempo com o participante da frente que o impeça 

de continuar o passo durante o movimento em círculo, é correto 
ultrapassá-lo. 

f) .Havendo um mal súbito de um cão ou de um concorrente, toda a pista 
deve ser parada e recomeçada após o socorro e/ou saída do participante do 
ponto em que se estava sendo avaliada. 

g) .Todas as observações dos participantes, bem como reclamações ou 
descontentamentos deverão ser formalizadas ao SUPERINTENDENTE da 
prova através de impresso próprio e devidamente identificada pelo 
reclamante. 

h) .É proibido o handler se dirigir ao árbitro durante o julgamento. Ao árbitro 
será facultado se dirigir aos handlers a qualquer tempo por meio do seu 
auxiliar. Se for imprescindível que o juiz saiba algo sobre determinado cão o 
respectivo handler deve se dirigir ao auxiliar de árbitro, que informará ao 
árbitro, se considerar pertinente. 

i) .O juiz é soberano durante e por todo o julgamento e suas decisões dentro 
de pista são inapeláveis. 

j) .O Superintendente da Exposição ou Prova é a autoridade e o representante 
máximo da SOBRACI/WKU no evento.  

37 – Quaisquer disposições que estejam omissas ou não mencionadas nesse, 
poderão ser objeto de remodelação se assim consideradas relevantes pela 
Direção Nacional e Conselho competente. 

38 – Todas as disposições em contrário e também o regulamento anterior ficam 
revogados a partir da data de publicação deste. 
 
 
Sorocaba, 01 de fevereiro de 2018 
 
Sociedade Brasileira de Cinofilia - SOBRACI 
Conselho Superior de Administração 
Direção Nacional de Criação 
Divisão de Regulamentos 
Divisão de Handling 

 
 



 
 


