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Obedience magyar nemzeti verseny és vizsgaszabályzat,
Obedience Kezdő osztály feladatai
Az Obedience sport tanítása alatt a kutya elsajátítja az együttműködő és irányítható viselkedést. A
hangsúly mindig a Kutyavezető (továbbiakban KV) és kutya közötti jó kapcsolaton van, valamint hogy a
kutya hajlandó legyen engedelmeskedni olyankor is, amikor a KV-től nagyobb távolságra van. A KV-nek és
a kutyának minden esetben a köztük lévő jó kapcsolatot kell szemléltetniük.
Az alább összegyűjtött szabályok és útmutatók arra szolgálnak, hogy népszerűsítsék az obedience sportot,
támogassák az obedience versenyzői kultúrát, valamint ismertesse az obedience Kezdő szint feladatait és
bírálati szempontjait.

Általános rendelkezések az obedience sportban
Minden ország a nemzeti szabályzatban határozza meg azokat a sajátosságokat, amelyeket a hazai
versenyek rendezésekor figyelembe kell venni. Ezen szabályzat létrehozása a hazai obedience versenyek
és vizsgák lebonyolításában és bírálatában segít, valamint meghatározza az Obedience Kezdő szint
alapelveit.
Jelen szabályzat nem tér ki az Obedience 1, 2, 3 szint feladatainak részletes ismertetésére és
követelményeire, mert ezen szintekre mindenben az FCI által elfogadott nemzetközi vizsga és
verseny szabályzat érvényes, kizárólag az esetleges eltéréseket ismerteti. Nemzetközi versenyekre
az FCI által elfogadott nemzetközi vizsga és verseny szabályzat érvényes, annak feladatai maradéktalanul
betartva, valamint Kezdő szinten a jelen szabályzat feladatai.
Obedience vizsgákat, versenyeket, kupasorozatokat, szintfelmérőket, kvalifikációs versenyeket, valamint
nemzetközi versenyeket (VB válogató, EB válogató, VB, EB) kizárólag az Obedience Hungary Team
Sportegyesület rendezhet a MEOE Szövetség engedélyével. Obedience egyedileg sorszámozott
teljesítménykönyvet az Obedience Hungary Team Sportegyesület állít ki.
Obedience vizsgán vagy versenyen minden egészséges kutya részt vehet, tekintet nélkül a fajtájára és
nagyságára. A kutya fajtatisztasága és törzskönyvének megléte nem feltétel. Az indulónak minden esetben
eleget kell tennie a részvételi feltételeknek.
A vizsgák és versenyek megrendezéséhez sík, jól ápolt területre van szükség, min. 25x40 m (csarnok
esetében legalább 20x30 m) méretben, jól kijelölve. Ha kettő vagy több ring kerül kijelölésre, a távolság a
két szomszédos ring között 8-10 m legyen, vagy azokat biztonságosan el kell választani egymástól, hogy a
szomszédos ringekben dolgozó kutyák egymás munkáját ne zavarhassák. A ringet jól láthatóan ki kell
jelölni. A bíró megítélésén múlik, hogy elfogadható-e a ring nagysága vagy sem.
Osztályonként az egyes gyakorlatokat különböző sorrendben lehet végrehajtani, de egy vizsgán vagy
versenyen belül minden kutyának ezt a sorrendet kell követnie. A pontos sorrendet minden esetben a
teljesítménybíró határozza meg. Minden gyakorlat és részgyakorlat a Segédbíró (SB) utasítására
történik, mely utasításokat a KV-nek követnie kell.

Részvételi feltételek
Minden vizsgán és versenyen csak egészséges kutya léphet a rendezvény helyszínére, és csak
egészséges kutyával lehet részt venni. A kutyának érvényes oltási könyvvel (1 évnél nem régebbi
veszettség- és kombinált oltásokkal) kell rendelkeznie, melynek a rendezvényen minden esetben jelen kell
lennie, és be kell mutatni. Azok a kutyák, amelyek fertőző betegségben szenvednek vagy bármely külső,
belső élősködőkkel rendelkeznek, nem vehetnek részt a rendezvényen. Agresszív, vak vagy süket kutyák
nem versenyezhetnek.
Kupírozott fülű és/vagy farkú, illetve más kozmetikai műtéten átesett kutya részvétele mind versenyen,
mind vizsgán megengedett – függetlenül attól, hogy mely országból érkezett –, amennyiben a kutya
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egészséges és teljesen gyógyult.
A kutyának egyértelműen azonosíthatónak kell lennie tetoválással vagy chippel. A chipleolvasóról a
versenyszervezőknek kell gondoskodniuk. Vizsgán kötelező a kutyák egyedi ellenőrzése. Versenyen az
ellenőrzés történhet egyöntetűen minden kutyánál, szúrópróbaszerűen, illetve minden olyan esetben
kötelező, ahol a kutya azonossága megkérdőjelezhető.
Minden indulónak a verseny, illetve vizsga kezdetekor az érvényes teljesítménykönyvét át kell adnia a
szervezőknek, melyet a rendezvény végén, az elért eredmény bejegyzése után visszakap. Külföldi
állampolgárnak az országa által kiadott hivatalos teljesítménykönyvvel kell rendelkeznie. Érvényes
teljesítménykönyv nélkül sem vizsgán, sem versenyen nem engedélyezett az indulás.
Tüzelő szuka részt vehet vizsgán és versenyen is, azonban szigorúan utolsó indulóként. Attól a helytől
vagy épülettől, ahol a verseny zajlik, valamint a közeli területektől a tüzelő szukát távol kell tartani addig,
amíg a többi kutya be nem fejezi a gyakorlatait.
Azok a szukák, amelyek kevesebb mint 8 héttel a rendezvény előtt ellettek, vagy amelyek várhatóan 4
héten belül elleni fognak, vizsgán és versenyen nem vehetnek részt.
A kutya minimális, betöltött életkora a vizsga/verseny napján (a rendezvény napja megegyezik a születés
napjával):
Kezdő osztály (OBED K.) 12 hónap
1. osztály (OBED 1) 14 hónap
2. osztály (OBED 2) 15 hónap
3. osztály (OBED 3) 15 hónap
Ha egy obedience verseny kutyakiállítás keretein belül kerül megrendezésre, nem szükséges, hogy a kutya
a kiállításra is nevezve legyen. Nem vehet részt a kutya a rendezvényen, ha a verseny bírája egyben a
kutya tulajdonosa, a kutyát maga képezte, a versenyt megelőző 1 éven belül a kutya tulajdonosa volt, vagy
egy háztartásban élt a bíróval.

Obedience vizsgák, versenyek és rendelkezéseik
A verseny, illetve vizsga szervezője gondoskodik egy alkalmas és a vizsgaszabályzatnak megfelelő
területről vagy csarnokról, a szükséges számú segítő rendelkezésre állásáról, valamint a szükséges
felszerelésről, melyet a rendezvény kezdete előtt a teljesítménybíróval el kell fogadtatni.
A versenyszervező felelős az eredmények teljes és korrekt kiszámításáért, valamint a teljesítményfüzetbe
való bejegyzéséért.
Egy vizsgán vagy versenyen egy teljesítménybíró egy nap a megadott számú kutyánál többet lehetőleg ne
bíráljon.
Ez a szám
- kezdő és 1. osztályban – 30 kutya/nap
- 2. és 3. osztályban – 25 kutya/nap
Amennyiben több teljesítmény- illetve segédbíró kerül felkérésre, adott osztálynak vagy egy osztály adott
gyakorlatának minden résztvevőjénél azonos bírói gárda szerepeljen.
Az obedience bíró ( teljesítménybíró )
A teljesítménybíró köteles bírálatát a legjobb tudása és lelkiismerete szerint meghozni, másik személytől
függetlenül. Bármiféle etikátlan megnyilvánulás megrovást, eltiltást és esetenként az adott rendezvény
díjainak elvesztését vonhatja maga után.
Az obedience bíró nem bírálhat olyan kutyát, amely részben vagy egészben a tulajdonában áll vagy adott
kutya tartója; amelynek részben vagy egészben tulajdonosa vagy tartója vele egy háztartásban él; amely
olyan személy által kerül felvezetésre, aki közeli rokona vagy vele egy háztartásban él.
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Az obedience segédbíró ( SB )
Minden vizsgán és versenyen kötelező minden teljesítménybíró részére legalább egy segédbíró
biztosítása.
A segédbíró segíti a bíró munkáját, berendezi a ringet, a gyakorlatok során a megfelelő útmutatásokat adja,
felelős a gyakorlatok szakszerű végrehajtásáért és annak irányításáért, valamint
összeállítja a pórázon vezetés és a szabadon követés sémáját.
Az obedience sport értékelése és minősítései
A feladatok pontozására és bírálatára vonatkozó szabályok és rendelkezések két részből állnak:
A) Egy általános rész, amely minden Kezdő, 1., 2. és 3. szintű feladat bemutatására és bírálatára
vonatkozik.
B) Az egyéni feladatok bemutatására és bírálatára vonatkozó rész.
Hacsak az egyéni feladatoknál nincs másként kiemelve, ezek az általános szabályozások és
rendelkezések minden feladat bemutatására és bírálatára érvényesek.
Amennyiben olyan eset következik be, amelyre ezen szabályok és útmutatók nem térnek ki, a bíró dönti el
hogyan értékeljen és hogyan folytatódjon a munka. A bíró döntése végleges és megkérdőjelezhetetlen.
Pontozás
Az obedience feladatok végrehajása az alábbi pontozási rendszer alapján kerül értékelésre:
0 – 5 – 5½ – 6 – 6½ – 7 – 7½ – 8 – 8½ – 9 – 9½ – 10.
A kizárás a pályamunka megszakításához és a megszerzett pontok elvesztéséhez vezet. A kutya nem
mutathatja be a megmaradt feladatokat a versenyen.
Egy feladat sikertelen végrehajtása az adott feladat minden pontjának elvesztéséhez vezet. A kutya
folytathatja a pályamunkát a többi feladattal.
Sárga és piros lapok használata
3. szinten sárga és piros lapokat használnak a bírók.
A sárga lap figyelmeztetést jelent. A bíró figyelmeztetést adhat a KV, vagy a kutya viselkedése miatt.
Ha a bíró sárga lapot mutat fel, 10 pont kerül levonásra a végleges pontszámból. Ha a bíró kétszer mutat
fel sárga lapot, a párost kizárják.
A piros lap kizárást jelent.
Minősítések OBED Kezdő osztályban:
Kitűnő

Nagyon jó

Jó

Nem megfelel

280–224

223,5–196

195,5–168

167,5-0

320–256

255,5–224

223,5–192

191,5–0

10–9, 5–9–8, 5–8

7,5–7

6,5–6

5,5–5–0

A kezdő szinten pontazonosságnál mindig a fiatalabb kutya sorolandó előre, azaz az életkor dönti el a
helyezési sorrendet. Az 1, 2, 3. osztályban pontazonosság esetén a helyezéseknél az FCI nemzetközi
obedience osztály szabályzata az irányadó.

Összeállította az Obedience Hungary Team SE: a szabályzat 2016. január 1-jétől érvényes

Obedience magyar nemzeti verseny és vizsgaszabályzat, Obedience Kezdő szint feladatai

A teljesítménybírónak az általa adott pontszámot minden gyakorlat végén egy tábla segítségével nemcsak
az írnokok és a kutyavezető, hanem a nézők felé is jól láthatóan jeleznie kell. Hiányos, illetve nem
értékelhető gyakorlat esetén az adott gyakorlat minden megszerzett pontjának elvesztésével jár. A kutya a
fennmaradó gyakorlatokkal folytathatja a vizsgát/versenyt.
Az obedience teljesítménybíró ítélete minden versenyző részéről megtámadhatatlan.

Felszerelés
A szervezőgárda feladata, hogy a soron következő felszereléseket, valamint a szabályzatot, útmutatókat és
minden egyéb fontos instrukciót a verseny területén elérhetővé tegyen.
Akadályok:
 Szükséges egy zárt akadály, amely körülbelül 1 m széles és 10 centiméterenként állítható
magasságú 10 cm és 70 cm között. Az oldalsó tartórudak körülbelül 1 méter magasak. Az agilityben
használatosakkal ellentétben az akadálynak nincsenek oldalsó szárnyai. Ez az akadály minden
szinten szükséges.
 Egy nyitott akadály, amely körülbelül 1 m széles és állítható magasságú 10 cm és 70 cm között.
Az oldalsó tartórudak körülbelül 1 méter magasak. Az akadályt úgy kell megtervezni, hogy az
oldalsó tartóoszlopok között egy állítható magasságú 3-5 cm vastag rúd legyen a megfelelő
magasságra helyezve és alul a tartóoszlopokat tartó és összekötő tartórúd. Az akadályon lévő rudat
olyan állítható magasságú tartóknak kell rögzíteni, hogy a rúd szabadon leeshessen, ha a kutya
leveri azt. A tartóelemeknek enyhén homorúnak kell lenniük, hogy a szél ne lökhesse ki a tartókból a
rudat. Az akadálynak ne legyenek oldalsó szárnyai. Ez az akadály 3. szinten szükséges, a
fentiekben leírt akadállyal egyetemben.
Az akadályok leírását és ábráit lásd a nemzetközi Obedience szabályzat 1-es mellékletben.
Megfelelő apporttárgyak:
 3 szett fa apport. Mindhárom szettnek tartalmaznia kell három ugyanolyan méretű apportot. 2.
szinten csak 2 szett, 1. szinten mindegyik méretből 1 db szükséges. Mindegyik szett különböző
méretű, hogy a különböző fajtáknak megfeleljen, értsd kis-, közepes és nagytestű fajtáknak. A
legnagyobb súlya nem haladhatja meg a kb. 450 grammot. A KV azonban megválaszthatja, melyik
méretű apportot részesíti előnyben.
 Fém apportok három különböző méretben, melyek közül a legnagyobb súlya nem haladhatja meg
a kb. 200 grammot. Az elérhető apportok mérete arányban kell, hogy legyen a versenyen résztvevő
kutyafajták méreteivel (kis - közepes - nagy). A KV azonban megválaszthatja, melyik méretű
apportot részesíti előnyben.
 2 cm x 2 cm x 10 cm méretű fa tárgyak szükségesek 2. és 3. szinten (szagazonosításhoz).
◦ 2. szinten a tárgyak száma a versenyző kutyák számának hatszorosa.
◦ 3. szinten a tárgyak száma a versenyző kutyák számának nyolcszorosa.
Egyéb felszerelés:
 Táblázatok, amelyekben az elért pontszámok megtekinthetők.
 Táblázat, amelyben a távolság kontroll feladatai leírással, vagy rajzzal szerepelnek, vagy egy
elektronikus kijelző.
 Kréta, ragasztószalag, vagy egyéb eszközök pl. a négyzetek és körök kijelölésére.
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 Megfelelő mennyiségű jelölő és bója szükséges pl. a feladatok kezdetének és végének
jelöléséhez amennyiben szükséges, valamint a pl. a fordulók jelöléséhez.
 Megfelelő jelölők és bóják szükségesek. A beszerzésükkor figyelembe kell venni a jövőbeli
használatukat, értsd a kutyának, KV-nek, bírónak, vagy a SB-nak jeleznek majd. Mindegyik
funkcióhoz más méretű, láthatóságú, színű jelölő lehet szükséges. Például a négyzetek sarkait
jelölő bóják maximum kb. 15 cm magasak lehetnek. A megállítás helyét a 6. feladatban 3. szinten
egy kis jelölő (egy kb. 10 cm átmérőjű korong, vagy egy maximum 10 cm oldalú négyzet) mutatja, a
megállítás helyét a 7. feladatban 3. szinten pedig egy kb. 15 cm magas bója jelzi. Szintén
szükséges egy 15-40 cm magas bója a 10. feladathoz 1. szinten, és egy 40 cm magas bója 3.
szinten.
A kutyavezetőnek fennáll a lehetősége, hogy indokolt esetben kutyája számára egy alacsonyabb
ugrásmagasságot válasszon. Ez esetben az értékelésnél pontot veszít.

Az obedience sport osztályai és teljesítésük
Minden kutya számára kötelező a kezdő szint, és az osztályok közötti továbblépés csak sorban lehetséges.
Minden osztályból „kitűnő” minősítés teljesítése után lehetséges továbblépni a következő, magasabb
osztályba.
A kötelező kezdő szinten való indulás alól kivételt képeznek:
 a külföldön „kitűnő” minősítéssel teljesített obedience kezdő szint,
 bármely országban teljesített obedience 1-es szint (legalább „jó” minősítéssel),
 a bármely országban megszerzett BH3 (pld. Ausztria BGH3) vagy azzal megegyező
követelményű vagy annál magasabb szintű, az FCI által elismert vizsga engedelmes ágazata pl.
IPO B ágazat minimum „nagyon jó” minősítéssel teljesítve, illetve IPO-R emelt szintű B vizsga
(mentőkutya vizsga),
 MEOESZ által elfogadott HWT terelőkutya munkavizsga.
Ez esetben a kutya azonnal 1-es szinten kezdhet, de a KV döntésére van bízva, hogy kezdő vagy 1-es
szinten indul. Amennyiben kezdő szinten elindult a kutya valamely obedience vizsgán/versenyen kizárólag
kiváló minősítéssel léphet feljebb, akkor is, ha közben megszerzi a fent felsorolt vizsgák valamelyikét. A
vizsga meglétét a nevezéskor (legkésőbb a nevezési határidő utolsó napján) hivatalos dokumentummal
igazolni kell (teljesítményfüzet másolata), ennek hiányában a kutya kezdő osztályba kerül átsorolásra. Az
adott osztályban elért 3 kitűnő minősítéssel sem kötelező feljebb lépni a következő osztályba.
Viszont ha egy kutya megszerezte egy magasabb osztály kvalifikációját és ezt követően a
magasabb osztályban elindul, nem léphet vissza az alacsonyabb osztályba (függetlenül az ott elért
eredménytől). A kutya visszaminősítése semmilyen esetben sem lehetséges. Amennyiben egy
versenyzőpáros 2 alkalommal kupasorozatban vagy országos versenyen megnyerte az adott
osztály 1. helyét, kötelező feljebb lépnie a következő osztályba.
2012. január 1-je előtt bármely országban elért hivatalos FCI obedience eredmény elfogadott
Magyarországon, ezt követően a külföldön szerzett kezdő és csak az egységes FCI nemzetközi 1., 2. és 3.
osztály teljesítménye tekintendő egyenértékűnek a magyar eredményekkel. Más esetben a kutyának
kezdő, illetve 1-es szinten kell indulnia.
Kezdő, 1-es és 2-es osztályban egy kutya maximum kétszer érheti el a Magyar Országos Bajnok címet, ezt
követően magasabb osztályban kell indulnia.
Általános szabályok és irányelvek az Obedience Kező osztály gyakorlatok végrehajtására és
elbírálására
Az itt felsorolt rendelkezések kizárólag az OBED Kezdő szintre vonatkoznak.
A KV kötelességei a vizsga, illetve verseny résztvevőjeként akkor kezdődnek, amikor a KV belép a verseny
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területére, és a záró eredményhirdetés után, a terület elhagyásakor érnek véget. A KV-nek a szabályokat
és az utasításokat minden esetben követnie kell. Elvárás a kutyavezetővel szemben, hogy illedelmesen
viselkedjen, és megfelelően öltözködjön. Az illedelmes viselkedésbe beletartozik mások
tulajdonának/felszerelésének tiszteletben tartása, másokkal szembeni sportszerű „fairplay” magatartás, a
rendezvény területén kívül és belül. A bíró kizárhatja a kutyavezetőt a versenyből, ha semmibe veszi a
szabályokat, sportszerűtlenül, vagy illetlenül viselkedik. A bíró döntése végleges, és ezt egy résztvevő sem
kérdőjelezheti meg.
Kutyáját a ringtől biztonságos távolságban kell tartania, és annak pl. ugatása sem zavarhatja a ringben
folyó munkát.
A kutyavezető semmilyen módon sem zavarhatja vagy befolyásolhatja a másik kutya munkáját.
Tilos a verseny ideje alatt:
 a kutya szándékos ugattatása a pálya közvetlen közelében,
 a pályán kívülről történő bekiabálás,
 a pálya szélén való hangoskodás, illetlen viselkedés.
A nem sportszerű magatartás kizárást vonhat maga után.
A verseny napján meghatározott gyakorlási lehetőség időkorlátjának betartása kötelező. Ezt a segédbírók
fogják stopper segítségével mérni. A megadott idő lejártával a segédbírók jelzik a gyakorlási idő végét. A
felvezetőnek és kutyájának el kell hagynia a pályát, és eredeti állapotában átadni azt.
Minden résztvevőnek a kutyájával időben meg kell jelennie a ringben. Késedelmes megjelenés esetén a
szervezők nem kötelesek a versenyzőnek új lehetőséget biztosítani az indulásra.
Minden kutyavezetőnek jól láthatóan hordania kell a startszámát. Szöges nyakörv, valamint más
kényszerítőeszköz alkalmazása (és viselése) a vizsga vagy verseny egész területén tilos, és azonnali
kizárást von maga után. Ugyanez érvényes az erőszakra és a durva bánásmódra is. Hivatkozva a
nemzetközi szabályozás I/7.pontjára „A kutya büntetése, fenyítése tilos.”. Ideértve a pórázzal történő
fegyelmezést, rángatást is.
A kutyát a ringben a nyakbőrénél vagy nyakörvénél fogva vezetni, büntetni, illetve olyan mozdulatot
tenni, mely büntetésként értelmezhető, tilos.
A kutyán a ringben a nyakörvén kívül (egyszerű textil/bőr vagy egysoros lánc) semmiféle kabát, kötés,
szájkosár vagy más idegen tárgy nem lehet.
A kutyavezetőnek a segédbíró és a teljesítménybíró utasításait haladéktalanul be kell tartania. A
kutyavezető a felelős mindennemű kárért, mely önmaga vagy kutyája által keletkezik.
A nevezés leadása a nevezési díj befizetésének kötelezettségével jár, kivéve, ha a szervezők a
nevezési felhíváson másként rendelkeznek. Aki a fizetésnek nem tesz eleget, a tartozásának
kiegyenlítéséig a további versenyektől és vizsgáktól el lesz zárva, illetve az ez idő alatt esetlegesen
elért eredményei visszavonásra kerülnek.
A regisztrációkor leadott teljesítménykönyveket a versenyzők csak az eredményhirdetéskor vehetik át.
Amennyiben valamilyen okból kifolyólag, nincs lehetősége végig várnia az eredményhirdetést, akkor
gondoskodnia kell a könyv más személy általi átvételéről.
Amennyiben a kutyavezető bármely okból nem tud részt venni a rendezvényen, haladéktalanul értesítenie
kell a szervezőt. Minden résztvevőnek be kell tartania a helyi állat-egészségügyi- és állatvédelmi
előírásokat. A vizsga vagy a verseny napján a ringbe (építés közben és utána) kutyával belépni kizárólag a
segédbíró vagy bíró engedélyével lehet.
A versenyre kilátogató, nem versenyző (nézők, segítők...stb.) személyekre a szabályok betartása
ugyanúgy vonatkozik. Ellenkező esetben, a helyzet súlyosságának függvényében a bírók, illetve
segédbírók, akár a verseny helyszínének elhagyására is felszólíthatják.
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A kutya viselkedése / kizárás (diszkvalifikáció)
Az a kutya, amely a vizsga vagy verseny napján és területén embert vagy másik kutyát megharap,
próbál harapni, támad vagy támadást kísérel meg, a versenyből ki kell zárni. Minden elért pontja
elveszik abban az esetben is, ha a gyakorlatokat már befejezte. Kettő vagy többnapos rendezvényen a
kizárás éppúgy a második és a többi napra is érvényes. Az esetet a kutya teljesítménykönyvébe is be kell
jegyezni. A másodszorra fellépő eset a kutya végérvényes eltiltását jelenti.
Ha egy kutya a munka befejezése előtt elhagyja a ringet és többszöri visszahívásra sem jön vissza,
valamint a rigben nem áll a kutyavezető kontrollja alatt, akkor kizárható. Amennyiben a kutya visszahívható,
folytathatja a gyakorlatokat. Ismétlődő kontrollvesztés esetén a bíró diszkvalifikálhatja a kutyát. Ha egy
kutya a gyakorlatok alatt vagy között a ringben ürít, akkor az adott feladat pontszáma 0.
Amennyiben az ürítés megismétlődik a bíró diszkvalifikálhatja a kutyát. (OBED Kezdő szintre
vonatkozik!)

Általános szabályok és irányelvek
A cél az, hogy a kutya az egyes gyakorlatokat a parancsra pontosan és gyorsan hajtsa végre. Kézjel csak
abban az esetben alkalmazható, ha ezt a szabályzat az adott gyakorlatnál engedélyezi. A szabályzatban az
egyes gyakorlatoknál szereplő vezényszavak csak javaslatok, nem kötelező érvényűek, más vezényszavak
is használhatóak, ha azok hangzása éppúgy rövid, és csak egy szóból állnak. A kutya neve közvetlenül a
vezényszó előtt használható, amennyiben erről az adott szabályzat rendelkezik. Ez esetben úgy kell kiadni,
hogy ez ne keltse két vezényszó létét.
Minden gyakorlatot és feladatot a segédbíró vezényel. A lábnál követés sémája az adott
teljesítményszintnek megfelelőnek kell lennie. A lábnál követés sémájának megformálása a hivatalos
segédbíró kötelessége. Ezt a sémát a teljesítménybíró csak akkor változtathatja meg, ha ez nem felel meg
az adott teljesítményszint követelményének. Ennek megváltoztatása azonban csak a verseny/vizsga
megkezdése előtt lehetséges.
Minden gyakorlat akkor kezdődik, amikor a kutyavezető a segédbíró utasítására elfoglalja a kezdő pontot,
és a segédbíró kijelenti, hogy „gyakorlat kezdődik”, kivéve, ha a gyakorlat leírásában más szerepel. Ezt
követően a kutya dicsérete és érintése, valamint az alapállás újbóli felvétele nem megengedett.
Minden gyakorlat a segédbíró „gyakorlat vége” jelzésével ér véget, kivéve ha a szabályzatban adott
gyakorlatnál más van előírva. A teljesítménybíró figyelmeztetést adhat, ha a gyakorlat megkezdése előtt a
kutyavezetőre túl hosszú időt kell várni. Ha a vizsgaszabályzat máshogy nem rendelkezik, a gyakorlat
alapállással kezdődik és végződik. Alapállásban a kutya nyugodtan, szorosan a kutyavezető bal lába
mellett ül, és a kutya lapockája a kutyavezető térdével egy vonalban helyezkedik el. A kutyához való
visszatérésnél a kutyavezető elölről közvetlenül vagy hátulról megkerülve léphet a kutyájához, hogy ezt
követően a segédbíró utasítására felvegye az alaphelyzetet. A kutyavezetőnek a kutyát a gyakorlatok alatt
és között a bal oldalán kell vezetnie. A gyakorlatok között a kutyának nem kell konkrét vezényszó hatása
alatt állnia (szabályos lábnál követés), de minden esetben a kutyavezető kontrollja alatt kell lennie. Kezdő
szinten a gyakorlatok között a kutya pórázra vehető. A kutyavezető testi fogyatékossága esetén
megengedett a kutyát a jobb oldalán vezetnie a gyakorlatok alatt és között, ezt azonban a versenyzőnek
meg kell beszélnie a teljesítménybíróval még a verseny/vizsga kezdete előtt. Erről a továbbiakban minden
bírót tájékoztatni kell, és amennyiben több bíró érintett, a teljesítmény értékelését illetően egyeztetniük kell.
A mentességet igazolni kell, és mindez nem eredményezheti a másik versenyző kutya vagy résztvevő
zavarását. Például ha egy versenyző kerekesszékben közlekedik, a csoportos gyakorlatban ő helyezkedjen
el a csoport elején vagy végén, ahol a sajátján kívül nem kell más kutya mellett elhaladnia.
A kutyavezető a hátraarcot jobbra és balra is végrehajthatja. Hátraarcnál a kutya vagy a kutyavezető
mögött megy körbe, vagy vele együtt jobbra fordul, miközben folyamatosan a bal láb mellett halad, vagy
egy hirtelen balra fordulattal visszafordul (csehes hátraarc). A fordulatok kivitelezésének nem kell
azonosnak lennie. Behívásnál, illetve apportírozásnál megengedett az azonnali alapállás felvétele, valamint
a kutyavezetővel szembeni, korrekt ülés, és a segédbíró utasítását követően lábhoz rendelés. Az apportés a behívógyakorlatoknál nem szükséges a bírónak tudnia, hogy a gyakorlatot hogyan szándékozták
végrehajtani, a kutyavezetővel szembeni üléssel vagy közvetlenül alaphelyzettel. Ha a gyakorlat pontosan
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van végrehajtva, a szándéktól függetlenül teljes pontszám adható. Azoknál a gyakorlatoknál, ahol
vezényszó vagy vizuális jel használata engedélyezett, a kutyavezetőnek a gyakorlat megkezdése előtt
tájékoztatnia kell a bírót, hogy melyik jelzést használja. Ez nem szükséges, ha mindkettő – vezényszó és
kézjel is – megengedett. A kutyavezető nem becézgetheti, illetve más módon sem buzdíthatja vagy
dicsérheti a kutyát a gyakorlat közben, annak befejezése előtt. A gyakorlatok közötti túlzott dicséretnél, dog
dancing trükkök bemutatásánál stb. a bíró figyelmeztetheti a kutyavezetőt. A ringben a kutya büntetése és
jutalmazása nem megengedett, és kizáráshoz vezet. Egy versenyen vagy vizsgán a gyakorlatok minden
team számára azonos sorrendben következnek.
Csoportos gyakorlatok
A csoportos gyakorlatokban egy csoport legalább 3 és maximum 6 kutyából áll. Ha a résztvevők száma ezt
indokolja (pl. hattal nem osztható), a bíró dönthet a csoportok felosztásáról. Ez esetben engedélyezett,
hogy két csoport maximum 7 teamből álljon. Ha a kutya a kutyavezetőt a gyakorlatok alatt vagy között
elhagyja, de még a ringben tartózkodik, a kutyavezető egyszer behívhatja a kutyáját anélkül, hogy a
helyzetét megváltoztatná. Ha a kutya visszajön, a kutyavezető figyelmeztetést kap. Ha a kutya nem tér
vissza, vagy másodszor is eltávolodik, kizárás követi.
Nem szabad a kutyának a gyakorlat előtt a helyeket vagy az irányokat megmutatni. E tevékenység miatt a
gyakorlat nem értékelhetővé válik. A bírónak joga van a gyakorlatot félbeszakítani, ha a kutya láthatóan
vonakodik, vagy képtelen azt bemutatni. Ekkor a gyakorlat nem értékelhető.
Jutalomfalatok, motivációs tárgyak, mint pl. labdák vagy játékok a ringben, sem a gyakorlatok alatt, sem
közöttük nem megengedettek. Ha a bíró észreveszi, hogy a kutyavezető jutalomfalatot vagy más
motivációs tárgyat magánál tart vagy használ, kizárásra kerül.
Ha nincs lehetőség a nagyon rossz időjárási körülmény esetén egy megfelelő méretű fedett terület
biztosítására, a vizsga vagy verseny közben a szervező vagy a teljesítménybíró dönthet annak idő előtti
befejezéséről.
Amennyiben az egyes gyakorlatoknál nincs másfajta rendelkezés, az általános szabályok és irányelvek
érvényesek minden gyakorlat kidolgozásánál és megítélésénél.

A kezdő osztály gyakorlatai és értékelésük
Pontok számítása
Gyakorlatok

Szorzószám

Pontszám

1. Fektetés csoportban

2

20

2. Közömbösség

4

40

3. Pórázon vezetés

3

30

4. Szabadon követés

4

40

5. Menet közben fektetés

2

20

6. Behívás fektetésből

2

20

7. Előreküldés fektetéssel

3

30

8. Apportírozás sík talajon

3

30

9. Távolságkontroll

3

30

10. Általános benyomás

2

20
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Obedience kezdő osztály – OBED K .
1. gyakorlat – Fektetés csoportban
Vezényszavak: „fekszik”, „marad”, „ül”
Gyakorlat leírása
A kutyavezetők a pórázon lévő, láb mellett haladó kutyáikkal egy sorban a SB utasítására a kijelölt helyre
mennek. A gyakorlatot legalább 3 és maximum 6 kutyával lehet végrehajtani. A KV-k a kutyáikkal egymástól
3 méterre felsorakoznak, és utasításra a kutyákról lecsatolják a pórázt, majd a SB-tól utasítást kapnak a
kutyák fektetésére. A fektetés történhet sorban egyesével vagy együttesen. A KV-k újabb utasításra
eltávolodnak kb. 5 méter távolságra anélkül, hogy visszanéznének, utasításra megállnak, majd újabb
utasításra a kutyák felé fordulnak. Mielőtt a KV a kutyáját elhagyja, kiadhatja a „marad” vsz.-t. A
kutyáknak 1 percig nyugodtan fekve kell maradniuk. Az idő mérése akkor kezdődik, amikor az összes KV a
kijelölt távolságban elfoglalja a helyét. Az idő lejárta után a KV a SB utasítását követően visszamegy a
kutyájához, és annak jobb oldalára áll. A SB adja ki az utasítást az alaphelyzet felvételére, mely történhet
sorban vagy együtt. A KV pórázra veszi a kutyáját.
Megítélés:
Az értékelés a póráz lecsatolásának utasításától a kutya pórázra vételéig tart. Ha egy kutya több mint 1
testhosszat elkúszik, vissza kell menni hozzá. Ez a kutya nem kap pontot. Ha egy kutya feláll vagy felül,
akkor is, ha a helyét nem változtatja meg, 0 pontot kap. Ha ez akkor történik, amikor a KV a kutyához
visszatér, még 6 pont adható. A kutya mozgása arányosan csökkenti a pontszámot. 1-2 ugatás (hangos)
pontlevonással jár. A szabályos fekvés a kívánatos. A kutya elfordíthatja a fejét, ha mozgás vagy zaj lép fel
a ringen kívül. Ha egy kutya felkel, és annyira megközelít egy másik kutyát, hogy konfliktus
bekövetkezésétől kell tartani, a gyakorlatot be kell fejezni, és minden kutyával, kivéve az okozóval, meg kell
ismételni. Szorzószám: 2, max. pontszám: 20
2. gyakorlat – Közömbösség
Vezényszavak: „lábhoz”, „ül”
Gyakorlat leírása
A gyakorlatot legalább 3 és maximum 6 kutyával kell végrehajtani. A párosok egymástól 3 méterre
felsorakoznak. A kutyák a KV-k mellett pórázon, alapállásban ülnek. A segédbíró utasítására az KV-kutya
páros a bíróhoz lép, megáll előtte, a KV a kutyát leülteti, és kezet fog a bíróval, majd újabb utasításra
megfordul és az óramutató járásával ellentétes irányban – szabályos pórázon vezetést bemutatva –
körbejárják a többi páros által alkotott sort, majd a kiindulási helyre érve újabb utasításra elveszik az
alapállást. A pórázt bal kézben, lazán kell tartani. A távolság a menetelő páros és a sor között nem lehet
több mint 1 méter. Ez alatt a többi párosnak alapállásban kell lennie.
Megítélés:
A kutyáknak barátságosan vagy közömbösen kell viselkedniük az emberrel és a többi kutyával szemben,
semmiképpen sem lehetnek agresszívak vagy támadóak. Az ilyen viselkedést mutató kutyát ki kell zárni a
további részvételből. Ha a kutyát a feladat során korrigálni kell, az pontlevonással jár. Szorzószám: 4, max.
pontszám: 40
3. gyakorlat – Pórázon vezetés
Vezényszavak: „lábhoz”
Gyakorlat leírása
A SB egy előre elkészített séma alapján vezényli le a pórázon vezetést, adott osztályban minden versenyző
számára azonos módon. Ez alapján kell minden kutyának bemutatnia a gyakorlatot, normál lépésben
legalább 1 megállással, 1 balra és 1 jobbra fordulattal, valamint 1 hátraarccal. Lassú futás is kérhető,
irányváltás nélkül. A kutyának a KV-t annak bal oldalán, megfelelő tempóban, figyelmesen és laza pórázon
kell követnie úgy, hogy a KV-t a mozgásában semmilyen módon sem akadályozhatja. A kutya lapockája a
KV térdének vonalában van. A jobbra és balra át feladatoknál az irányváltást 90 fokos szögben kell
bemutatni (nem ívesen). A megállásnak hirtelen, vsz. kiadása és lassú szakasz beiktatása nélkül kell
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megtörténnie.
Megállást követő induláskor, valamint ütemváltáskor (pld. lassú futás) vsz. adható, ezen kívül a
gyakorlat végrehajtása során nem adható ki vezényszó. A pórázt a KV a bal kezében, lazán tartja, a
karok természetes módon mozognak, a bal kéz enyhe behajlítása megengedett, de nem közvetlenül,
szorosan a test előtt, mozdulatlanul tartva.
Megítélés
Előresietés, oldalra való eltávolodás, lemaradás, ismételt vezényszó, testjelek, figyelmetlenség és a kutya
elnyomása megfelelő mértékben levonandó. Az a kutya, amelyik pórázon vezetéskor nagyrészt feszes
pórázon megy, vagy több mint 1 méterre eltávolodik a KV-től, 0 pontot kap. Szorzószám: 3, max. pontszám:
30
4. gyakorlat – Szabadon követés
Vezényszavak: „lábhoz”
Gyakorlat leírása
A KV a segédbíró utasítására a kutyáról lecsatolja a pórázt, melyet a bal vállon átvetve a jobb oldalán
összekapcsol vagy zsebre teszi, majd újabb utasítást követően alapállásból kiindulva, a szabadon követő
kutyájával normál lépésben, egyenes irányban elindul. A feladat további követelménye és végrehajtása
megegyezik a 3-as gyakorlattal (pórázon vezetés).
Megítélés
Lassú mozgás és rossz szabadon követés hibaként szerepel. Erős testsegítség, ütemváltás pontlevonással
jár. További megegyezést lásd a pórázon követésnél. Szorzószám: 4, max. pontszám: 40
5. gyakorlat – Menet közben fektetés
Vezényszavak: „lábhoz”, „fekszik”
Gyakorlat leírása
A SB utasítására a KV alapállásból elindul a szabadon követő kutyájával normál lépésben. 10-15 lépés
megtétele után utasításra kiadja a kutyájának a „fekszik” vsz.-t, melyet a kutyának azonnal és egyenes
vonalon végre kell hajtania anélkül, hogy a KV a jármódját megváltoztatná, vagy visszanézne. A kutyának
nyugodtan kell feküdnie. További legalább 20 lépés után utasításra a KV megáll, és a kutya felé fordul,
majd újabb utasításra visszamegy a kutyához, és a megfelelő oldalon felveszi az alapállást.
Megítélés
A kutyának a vsz. kiadását követően 3 testhosszon belül fel kell vennie a fekvő testhelyzetet, ellenkező
esetben legfeljebb 7 pontot kaphat. Amelyik kutya a fekvés helyett leül vagy állva marad, max. 5 pontot
kaphat. Ha a kutya a vsz. végrehajtását követően a pozícióján változtat, max. 7 pont adható. Ha a kutya
több mint 1 testhosszal elhagyja a helyét, nem kap pontot. Szorzószám: 2, max. pontszám: 20
6. gyakorlat – Behívás fektetésből
Vezényszavak: „fekszik”, „hozzám”, („lábhoz”) vsz. illetve kézjel
Gyakorlat leírása
A KV a kutyát alapállásból, utasítást követően egy 3x3 méteres négyszög közepében lefekteti. A négyszög
sarkai bójákkal vannak megjelölve, melyek mentén a négyszöget látható vonallal (szalag, kréta stb.) ki kell
jelölni. A fektetést követően a kutya póráza hurok és egyéb csomó nélkül, egyenesen lerakva a kutya
mellett (vele párhuzamosan) hagyható. Utasításra a KV egyenes vonalon, 10 méter távolságra eltávolodik,
utasításra megáll, és a kutya felé fordul, majd a SB utasítására magához hívja a kutyát. A kutyának a
behívó vsz.-ra azonnal, tétovázás nélkül el kell indulnia, és egy gyors tempóban (legalább gyors
ügetésben), egyenes vonalon a KV-höz mennie, majd vagy a kutyavezetővel szemben, vagy rögtön
alapállásban leülnie.
Amennyiben a kutya a KV-vel szemben ül le, úgy a SB utasítását követően újabb parancsra gyorsan és
szorosan fel kell vennie az alapállást.
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Megjegyzés:
Túlságon feltűnő, illetve rikító színű póráz nem használható. Más tárgyat nem lehet ennél a gyakorlatnál
használni.
Megítélés:
Behívásnál egy rövid kézjel vagy a kutya neve használható. Amelyik kutyának szükséges egy második
„hozzám” vezényszó, max. 7 pontot kaphat. Ha a kutya felül vagy feláll, mielőtt a KV hívja, max. 7 pontot
kaphat. Amelyik kutya több mint 1 testhosszat eltávolodik vagy önállóan elindul, 0 pont. A folyamatos
(hangos) ugatás hiba, 0 pont. Szorzószám: 2, max. pontszám: 20
7. gyakorlat – Előreküldés fektetéssel
Vezényszavak: „előre”, („áll”), „fekszik”, „ül” vsz. és kézjel
Gyakorlat leírása
A kutya a 6. gyakorlat után alapállásban ül a KV mellett, a négyszögtől kb. 10 méter távolságban (a 6.
gyakorlat befejező pontján). A SB utasítására a KV visszaküldi a kutyát a négyszögbe. A kutyának ezt a
vsz.- ra azonnal, a legrövidebb úton ügetésben vagy vágtában – a fajtának megfelelően – végre kell
hajtania. A négyszögbe érve a KV a kutyának kiadja a „fekszik” vsz.-t. A kutya a négyszögben először egy
„áll” vsz.-val is megállítható, ebben az esetben a kutyának ezt végre kell hajtania. Tehát a kutya megállását
követően, vagy a négyszögbe érve azonnal kell kiadni a „fekszik” vsz.-t. A KV utasításra a kutyához megy,
annak jobb oldalára áll, és újabb utasításra a kutyát alapállásba rendeli. A gyakorlat befejeztével a KV a
kutyát pórázra veszi.
Megítélés:
Hogy előreküldésnél a vsz. nagyobb hangsúlyt kapjon, egy rövid kézmozdulat megengedett, más testjel
azonban nem. Pontot ér, ha a kutya egész testével a négyzetben van, kivéve a farka. A farok nem számít
az értékelésbe. Hogy a gyakorlat maximum pontot érjen, 3 vsz.- nál több nem adható, amennyiben az
állítás is kiadásra kerül, úgy legfeljebb 4 vsz. engedélyezett. Amelyik kutya rossz pozíciót vesz fel, 7
pontnál többet nem kaphat. Ha a kutya a négyszögben megváltoztatja a testhelyzetét (pl. elkúszik),
maximum 8 pont adható. Ha a KV elmozdul a kiindulási pontról, mialatt a vsz.-t kiadja, pontot veszít.
Amennyiben a kutya önállóan elhagyja a négyszöget, 0 pont. Szorzószám: 3, max. pontszám: 30
8. gyakorlat – Apportírozás sík talajon
Vezényszavak: („várj/marad”), „hozd”, „ereszd”, („lábhoz”)
Gyakorlat leírása
Az alapállást követően a SB utasítására a KV a saját apporttárgyat legalább 5 méterre, meghatározott
irányba eldobja. Az apporttárgy eldobása előtt a KV kiadhatja a kutyának a „marad” vsz.-t. A kutyának addig
kell ülve maradnia, amíg a KV kiadja a „hozd” vsz.-t. A kutyának vidáman és gyorsan az apporttárgyhoz kell
szaladnia, a legrövidebb úton fel kell vennie a tárgyat, a KV-höz vinnie, és közvetlenül előtte vagy
alapállásban leülve átadnia. Az apportírozandó tárgyat a kutyának mindaddig szilárdan kell fognia, míg a
KV utasításra ki nem adja az „ereszd” vsz.-t. Amennyiben a kutya a KV-vel szemben ül le, utasításra a KV
a kutyát alapállásba rendeli. Apportírozás közben a kutya nem rághatja a tárgyat.
Megjegyzés:
A gyakorlathoz saját apportfa, műanyag apport, textil vagy bőr ütőzsák (hurka) illetve dummy (melyek
maximális hossza kb. 30 cm) használható, és nagysága a kutya méretéhez igazodik. A zsinórokat, fogókat
le kell vágni a tárgyakról. Az apporttárgyat a KV az egyéni gyakorlatok megkezdése előtt magával hozhatja
a ringbe.
Megítélés
Ha a kutya elejti a tárgyat és önállóan felveszi, max. 8 pont adható. Az elejtett tárgy felvételére kiadott vsz.
max. 6 pontot eredményez. Rágás esetén max. 8 pont adható. Intenzív rágás max. 6 pont. Nagyon intenzív
rágás 0 pont. A tárgyon egyszeri fogásváltás nem büntetendő. Amennyiben a KV ellép a helyéről (kilép,
elmozdul), a gyakorlat 0 pont. Szorzószám: 3, max. pontszám: 30
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9. gyakorlat – Távolsági feladatok
Vezényszavak: „fekszik”, „ül”, „fekszik”, „ül”, vsz. és kézjel
Gyakorlat leírása
A KV alapállásból a kutyát a SB utasítására egy jól látható jel elé vagy mögé fekteti. Utasításra a KV kb. 2
méterre eltávolodik a kutyától, és utasításra a kutya felé fordul. A SB kb. 3 méterre a kutya mögé áll, és egy
tábla vagy kézjelek segítségével jelzi a KV-nek, hogy mikor kell a kutyának az ülő, illetve a fekvő pozíciókat
felvennie. Mindkét pozíciót egyszer kell végrehajtani úgy, hogy az utolsó pozíció a fektetés. A SB-nak a
kutyának háttal kell állnia, és legkésőbb minden 3. másodpercben a KV-nek egy pozícióváltást mutatnia.
Végül a KV az utasítást követően a kutyájához megy, és alaphelyzetbe rendeli.
Megítélés
Hogy a gyakorlat pontot érjen, a kutyának legalább egyszer meg kell változtatnia a pozícióját. Lassú
teljesítés hibaként értékelendő. Ha a kutya megváltoztatja a fekvő pozícióját, mialatt a KV visszatér hozzá,
max. 8 pontot kaphat. Ha a kutya valamelyik irányban több mint egy testhosszat elmozdul, 0 pont. Nem
számít hibának, ha a kutya egyszer hátranéz a SB-ra. Szorzószám: 3, max. pontszám: 30
10. gyakorlat – Általános benyomás
Megítélés
A gyakorlatok azt a célt szolgálják, hogy a kutya azokat örömmel teljesítse, a gyakorlat végén nyugodtan
megdicsérhető legyen. A kutya és a KV viselkedését kell megítélni, hogy kettejük között fennáll-e a
megkívánt összhang, hogy a kutyának megfelelő-e a munkakedve, valamint hogy mennyire irányítható és
készséges a gyakorlatok alatt. Szorzószám: 2, max. pontszám: 20
Össz. Pontszám: 280
Záró rendelkezések és érvényesség
Az Obedience 1., 2. és 3. osztályok feladatai, rendelkezései, értékelései az FCI által elfogadott
obedience nemzetközi vizsga- és versenyszabályzatban találhatók.
A hazai versenyeken és vizsgákon a nemzetközi szabályzattól csak egyetlen ponton lehet eltérni. Az
Obedience 2. osztály 2.9 Feladat: Fém apport tárgy apportírozása akadályon keresztül feladat
végrehajtásánál a KV kérheti, hogy fa apport tárggyal hajthassa végre a feladatot. Ez a kérés 2 pont
vesztéssel engedélyezhető. Ez az eltérés NEM alkalmazható nemzetközi vizsgákon és versenyeken,
valamint CACIOB versenyeken.
Az Obedience 1., 2. és 3. osztályok feladataitól semmilyen más esetben nem lehet eltérni, ezen
osztályok számára az FCI által elfogadott obedience nemzetközi vizsga- és versenyszabályzatban
leírtak a kötelező irányelvek.
Ha olyan esemény lép fel, melyre nem terjednek ki ezek a szabályok és irányelvek, és a verseny vagy
vizsga alatt kell döntést hozni, a teljesítménybíró dönt az eljárás módjáról és az értékelésről. A bírói döntés
végleges, és azt egyetlen résztvevő sem támadhatja meg.
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