
 

 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CLUBES E PRATICANTES DE MONDIORING 

 

ASSUNTO : CANDIDATURAS E PROCESSOS PARA A SELETIVA 

 

Exmos senhores, 

No seguimento do nosso comunicado oficial, vimos por este meio informar todos os 

praticantes de Mondioring candidatos à seletiva nacional de Homens Assistentes em 

Portugal e ainda a outros sócios da Associação e praticantes que tenham interesse no 

evento quais os critérios e processsos a adotar para que a candidatura seja válida e como 

irá decorrer a seletiva nacional. 

Apesar de todos os candidatos participarem de forma conjunta na realização dos 

exercícios do exame (prova teórica, física e prática), a mesma irá ser dividida em vários 

moldes, tendo a seletiva vários exames.  

Isto é: 

1) Para candidato a Homem Assistente de Clube (o que irá permitir começar a 

oficiar em competição em nível de grau I) 

2) Para Homem Assistente de Clube que já iniciou a competição, poderão ser 

avaliadas as aptidões para se candidatar a Homem Assistente Nacional  (o que 

irá permitir começar a oficiar em competição em níveis de grau II e III, para além 

do grau I), desde que já tenha cumprido os critérios mínimos para a participação 

nesta seletiva (3 provas do campeonato nacional em grau I, com dois juízes 

diferentes sendo que no mínimo tem que ter duas avaliações positivas: Nota 

BOM) 

3) Para Homem Assistente Nacional  que já não tem qualquer limitação em termos 

de prática em competição e que pretenda renovar a sua licença (por mais 4 anos 

a partir da data da seletiva, caso seja aprovado), e ou que pretenda vir a 



participar numa Super Seletiva Internacional na mesma época, e ou que 

pretenda competir na Final Nacional de Mondioring da mesma época (sendo os 

2 primeiros qualificados no ranking apurados para participar na Final Nacional -

Grau III, e os 3º e 4º lugares apurados para participar no Grande Prémio da Final 

Nacional – Grau I e II) 

4) Para Homem Assistente Internacional  que já não tem qualquer limitação em 

termos de prática em competição e que pretenda competir na Final Nacional de 

Mondioring da mesma época (sendo os 2 primeiros qualificados no ranking 

apurados para participar na Final Nacional -Grau III, e os 3º e 4º lugares 

apurados para participar no Grande Prémio da Final Nacional – Grau I e II) 

PREÇOS 

Candidatura a Homem Assistente de Clube     50 € 

Candidatura a Homem Assistente Nacional     20 € 

Candidatura a Participação na Final Nacional     20 € 

DADOS A FORNECER 

No que diz respeito à documentação a fornecer, cada candidato deverá facultar dados 

pessoais e dados do exemplar que irá apresentar consigo em prova. Alguns dados 

deverão ser enviados por email para apcpmondioring@gmail.com , outros facultados 

presencialmente no próprio dia. 

Candidato a Homem Assistente de Clube deverá enviar por email dados pessoais (nome 

completo, número Id Civil., data nascimento, morada, contacto telefónico, e-mail e 

clube) e dados do cão que irá apresentar podendo o próprio enfrentá-lo no dia da 

competição e que já tenha titulado pelo menos o grau I em prova (nome, proprietário, 

condutor, raça, género, data de nascimento, clube, treinador, HA de treino, registo - 

LOP, identificação – microchip, caderneta). E paralelamento, deverá apresentar no 

próprio dia um atestado médico que confirme que o candidato está apto e preparado 

para a realização de atividades físicas violentas e ainda do seu boletim de vacinas 

atualizado (com a vacina do tétano em dia). 
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Candidato a Homem Assistente Nacional, ou Candidato à Participação na Final 

Nacional de Mondioring de Portugal deverá enviar por email dados pessoais (nome 

completo, número de licença – caderneta HA) dados do cão que irá apresentar, podendo 

o próprio enfrentá-lo no dia da competição e que já tenha titulado pelo menos o grau III 

em prova (nome, proprietário, condutor, raça, género, data de nascimento, clube, 

treinador, HA de treino, registo - LOP, identificação – microchip, caderneta). E 

paralelamente, deverá apresentar no próprio dia um atestado médico que confirme que 

o candidato está apto e preparado para a realização de atividades físicas violentas e 

ainda do seu boletim de vacinas atualizado (com a vacina do tétano em dia). 

REALIZAÇÃO DOS EXAMES 

Para candidatos a Homem Assistente de Clube (exame teórico, exame físico – corrida de 

1000m sem fato e corrida em slalom de 160m com fato, e exame prático – programa de 

coragem de nível I). 

Para outros candidatos (exame teórico, exame físico – corrida de 1000m sem fato e 

corrida em slalom de 160m com fato, e exame prático – programa de coragem de nível 

III). 

Conforme explicado anteriormente, cada HA deve apresentar um cão que possa 

enfrentar e que saiba fazer os exercícios para o exame que se candidata. O facto de 

testar o seu cão ou não fica ao critério do júri e da organização no próprio dia do exame. 

E proíbido o uso de coleiras elétricas ou de bicos. 

Conforme o número de inscrições, será comunicado posteriormente se cada candidato 

enfrenta um ou dois cães. 

Cada Homem Assistente é responsável por si. Assim sendo, o júri não irá assumir 

qualquer responsabilidade face a um desleixo, podendo em caso de prevenção, 

desqualificar um candidato antes da sua participação ou antes do exame terminar, caso 

considere que nem todos os critérios são cumpridos, nomeadamente caso o candidato 

não venha devidamente preparado, podendo colocar a segurança ou o bem estar de um 

cão, de outro competidor ou até a própria em risco (isto é, com a apresentação, por 

exemplo de material defeituoso ou proíbido no regulamento do desporto). 



Paralelamente, não serão toleradas faltas de respeito para com o júri (o candidato 

podendo ser desqualificado em caso de mau comportamento). 

 

LICENÇAS E VALIDADE DOS EXAMES 

A validade de todos os exames tem a mesma duração, nomeadamente de 4 anos, a 

partir da data da seletiva. 

O exame permite renovar um estatuto já obtido neste prazo na ausência de competição, 

contudo cada participação em prova reconhecida oficialmente no campeonato nacional 

também permite estender esse prazo por 4 anos desde que a avaliação da prestação do 

homem assistente em prova não seja depreciativa (nota insuficiente).  

Ainda assim, conforme referido anteriomente, cada HA é responsável por si mesmo. 

Assim sendo, independentemente da realização do exame, ou seja quer o Homem 

Assistente fique aprovado ou não para a obtenção de uma nova licença ou de um novo 

estatuto, ou quer o mesmo fique qualificado para competir na final nacional do 

Mondioring em Portugal, o júri será apenas responsável para avaliar se o candidato é 

apto ou não e atribuir o resultado. Posteriormente, é importante relembrar que o 

Homem Assistente também tem as suas responsabilidades para preservar o título que 

lhe foi atribuído. Isto é, não esquecer que para um HA Nacional poder manter e 

preservar o seu estatuto e usufruir das suas funções, deverá ser sócio da APCPM.  

Paralelamente, para poder competir na Final Nacional de Mondioring, o HA deverá 

apresentar a sua própria arma starter no dia do evento e assumir as suas 

responsabilidades para exercer, não sendo da responsabilidade da APCPM o dispositivo 

usado em questão, nem tão pouco as suas licenças. 

Em relação às armas starter e as suas licenças de utilização, já foi publicada informação 

tanto no website da associação como na página social. 

https://www.apcpm.pt/armas 

https://www.apcpm.pt/armas


Para mais informações, consultem as páginas oficiais da APCPM ou não hesitem em 

entrar em contacto com a associação, ou algum membro do grupo de coordenação do 

Mondioring. 

https://www.apcpm.pt/ 

https://www.facebook.com/APCP-Mondioring-1186572264814992/ 

Contactos: 

apcpmondioring@gmail.com 

910790488 

 

Desejamos desde já votos de sucesso a todos os participantes. 
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