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Az Obedience (OB) során 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, valamint hogy támogassák az országok versenyzői kultúráját. 

 

Ezek a szabályok és útmutatók olyan országokban használatosak, ahol a Tenyésztői Szervezet úgy 

döntött, hogy bevezeti őket. 

 

FCI-CACIOB címet adó nemzetközi versenyeken csakúgy, mint a Bajnokságokon, mint pl. a 

Világbajnokság a 3. szintre vonatkozó szabályok 2022. január 1-től alkalmazandók. 

 

Más Obedience versenyek eredményeit (minősítéseit), amennyiben a versenyek megfelelnek a 

szabályzatban előírtaknak, figyelembe kell venni. 

 

I VERSENYEK SZERVEZÉSÉRE, LEBONYOLÍTÁSÁRA ÉS A 

VERSENYEKEN VALÓ RÉSZVÉTELRE, BÍRÁLÁSÁRA 

VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
 

1.  Hivatalos obedience vizsgák és versenyek szervezése 

 

Minden FCI tagország maga választhatja meg, hogy mely klubok és szervezetek rendezhetnek hivatalos 

obedience versenyeket és vizsgákat.  

 

2.  Nemzeti szabályok és útmutatók obedience vizsgákra vonatkozóan 

 

Ajánlott, hogy a tenyésztői szervezetek a weboldalukon közzé tegyenek minden információt az 

országban érvényes szabályokkal, különleges nemzeti követelményekkel, a versenyzést befolyásoló 

jogi szabályozásokkal kapcsolatban, valamint olyan tudnivalókat, mint a nevezési díjak vagy 

bankszámlaszámok, hogy a versenyzést minden FCI tagország között népszerűsítsék. Ajánlott, hogy a 

versenyre jelentkezőket tájékoztassák a verseny minden szükséges részletéről és a speciális nemzeti 

követelményekről a nekik küldött emlékeztetőben (adatlap, információs lap) 

 

3.  Jogosultság obedience osztályokban való részvételre 

 

A kutya obedience versenyen/vizsgán való indulása a kutya anyaországában érvényes szabályzat 

rendelkezéseitől, és a versenyt/vizsgát rendező országban érvényes szabályzattól függ. Egy ország 

szabályai meghatározzák, hogy mely kutyák indulhatnak obedience versenyeken (1., 2. és 3. szinten). 

A versenyre való jogosultság feltételeit közzé kell tenni az adott ország honlapján. 

Az országok szabályzataiban kötelező megadni a legalacsonyabb kort, amelyet elérve egy kutya 

indulhat 1. szinten. Amennyiben a versenyt rendező ország szabályzata, vagy azon ország érvényes 
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szabályzata, ahol a kutya regisztrálva van nem tér ki erre, a kutya betöltött életkora legalább 10 hónap 

kell, hogy legyen. A 3. szinten a legalacsonyabb életkor a betöltött 15 hónap. 

Minden ország maga határozhatja meg, hogy milyen obedience osztályokat ismer el, valamint, hogy 

milyen feltételeknek kell megfelelni, hogy egy kutya egy bizonyos szinten indulhasson. Nemzetközi 

versenyen való induláshoz (FCI-CACIOB-val) azonban szükséges, hogy a KV és kutya páros legalább 

eggyel alacsonyabb szintet (2. szint vagy egy olyan osztály, amelyben a feladatok 2. szint feladataival 

egyeznek) kiváló minősítéssel teljesítsen, így megszerezve a feljebb lépéshez való jogot a saját 

országában. 

Minden ország maga határozhatja meg, hányszor indulhat egy páros egy adott szinten miután 

megszerezték az első Kitűnő minősítést (első helyezés).  

Amint a kutya elindult egy adott szinten, a nemzeti szabályzatban kell meghatározni azokat a 

körülményeket, amelyek bekövetkezésekor engedélyezik a visszalépést egy alacsonyabb osztályba.  

Ezt az információt elérhetővé kell tenni az ország honlapján.  

 

3.1 Egészség 

 

Kutyák, amelyek vakok, fertőző betegségektől vagy fertőzésektől szenvednek, horogférgesek, rühesek, 

vagy bármilyen más élősködőket hordoznak, nem vehetnek részt obedience versenyen. Kutyák 

leragasztott, bekötözött vagy varrott sebbel nem vehetnek részt versenyen. 

3.2 Doppingellenes és oltási szabályozások 

 

A kutya anyaországa és a versenyt szervező ország oltási és doppingellenes szabályozásait be kell 

tartani. 

Magyarországon szúrópróbaszerűen történhet ennek ellenőrzése. Minden vizsgán és versenyen 

alapfeltétel az oltási könyv vagy állatútlevél jelenléte, ami tartalmazza a kutya érvényes veszettségi 

oltását. Mivel a szervező ezt bármikor kérheti, így kötelező a versenyzőnek magánál tartani. 

3.3  Agresszivitás 

 

Agresszív kutyák nem léphetnek be a verseny területére. A bíró kizár a versenyből minden kutyát, amely 

megtámad, vagy megpróbál megtámadni embert vagy kutyát. Az incidenst rögzítik a kutya 

teljesítménykönyvében, valamint jelentést kell küldeni a hazai kennel klubnak, ahol a kutyát regisztrálták 

és a rendező ország tenyésztői szervezetének. 

 

3.4 Tüzelő és vemhes szukák 

 

Tüzelő szukák indulhatnak obedience versenyen a versenyt megrendező ország szabályai szerint. A 

Tüzelő szukának azonban a verseny legvégén kell indulnia. A szukát a verseny területén kívül kell tartani 

addig, amíg az összes kutya befejezte a versenyzést. 

Általános szabály, hogy olyan szukák, amelyek várhatóan négy héten belül ellenek, nem indulhatnak 

versenyen. Olyan szukák, amelyek várhatóan a versenyt megelőző négy héten belül elleni fognak, és 

azok, akik kevesebb, mint 8 héttel a verseny előtt ellettek szintén nem indulhatnak obedience versenyen. 
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A nemzetközi obedience versenyeken (FCI-CACIOB) és a világbajnokságokon azok a szuka kutyák, 

akik várhatóan 4 héten belül szülni fognak, illetve azok, amelyek 12 héten belül a verseny napját 

megelőzően szültek nem versenyezhetnek. 

3.5 Testmódosítások 

 

Vágott fülű vagy csonkolt farkú kutyák, vagy olyan kutyák, amelyeknek a testén bármiféle egyéb 

esztétikai módosítást végeztek csak abban az esetben versenyezhetnek, ha azt a versenyt szervező 

ország és a kutya bejelentett lakóhelye szerinti ország törvényei engedik.  

Magyarországon a mindenkori állatvédelemről szóló törvény az irányadó. (1998. évi XXVIII. törvény 

az állatok védelméről és kíméletéről) 

 

3.6 Ivartalanított kutyák 

 

Ivartalanított kutyák is indulhatnak obedience versenyeken. 

3.7 Kutyák vizsgálata 

 

A bírónak meg kell vizsgálnia a kutyákat a ringen kívül a verseny kezdete előtt, amennyiben az 

szükségesnek látszik.  

3.8  Egyéb rendelkezések 

  

● Ha egy obedience versenyt egy kutyakiállítással együtt szerveznek meg, a kutya kiállításon való 

részvétele nem lehet feltétele az obedience versenyen való indulásnak. 

● Az országok szabályainak ki kell térnie arra, hogy milyen klub vagy egyesületi tagság szükséges a 

versenyen/vizsgán való induláshoz. Magyarországon nincs klubhoz vagy egyesületi tagsághoz kötve 

az obedience rendezvényeken való részvétel. 

 

4.  Versenyek bírálatára való jogosultság 

 

Az FCI-obedience versenybíróknak a hazai kennel klubban (MEOESZ) hivatalos regisztrációval kell 

rendelkezniük és megfelelő szakmai gyakorlattal.   

 

A külföldről meghívott bírók képesítéseit és nyelvi készségeit igazolni kell. Általában a meghívó Kennel 

Klub lép kapcsolatba a meghívott bíró nemzeti kennel klubjával, hogy a kompetencia megerősítése 

megtörténjen. 

 

Részrehajlás gyanúja miatti alkalmatlanság: FCI-CACIOB címet adó nemzetközi versenyeken az FCI 

alkalmatlansági szabályait kell követni, valamint a rendező ország alkalmassági szabályait, ha másként 

nem rendelkeznek. 

 

Magyarországra vonatkozóan az elfogultság valószínűsége miatti alkalmatlanság: 

- A bíró nem bírálhat családtagokat, akik felvezetők vagy saját maguk, családtagjaik vagy rokonai 

például gyermekek, szülők, nagyszülők, unokák, testvérek vagy nővérek tulajdonában lévő kutyákat. 

- Szintén nem bírálhat vele egy háztartásban élőket. 
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- Kutyát nem lehet nevezni arra a versenyre, ahol a verseny bírája tenyésztette a kutyát, vagy ha a kutya 

a versenytől számított egy éven belül ugyanabban a háztartásban él a bíróval. 

 

5.  Vezető Segédbíró 

 

Egy vezető Segédbírót (továbbiakban SB) ki kell jelölni a versenyre. A vezető SB felelős a verseny 

lebonyolításának gyakorlati részéért, így szükséges, hogy legyen releváns képesítése. Egy képesített 

SB-nak kell irányítania a feladatokat 2. és 3. szinten. Ugyanez ajánlott 1. szinten is. Amennyiben a 

versenyen külföldi versenyzők is indulnak, ajánlott egy közös közvetítő nyelv használatában előre 

megegyezni, a feladatok irányítása így ezen folyik majd. 3. szinten a SB-nak képesnek kell lennie a 

feladatok irányítására angolul, vagy egy másik előre egyeztetett közvetítő nyelven.  

Ha a feladatokat szétválasztják és kettő vagy több bíró bírálja őket, a bírókkal megegyező számú SB 

szükséges. Ringenként legalább egy SB szükséges. 

6.  Versenyek vezetősége 

 

Az obedience versenyek az aznapi (vezető) bíró, valamint a vezető SB irányítása alatt állnak. 

Amennyiben a versenyen több bíró is van, az egyik bírót ki kell jelölni vezetőbírónak, valamint a bírói 

csapat vezetőjének.  

 

Amennyiben olyasmi történik, amelyre jelen szabályzat nem tér ki, a bíró (vagy a bírói csapat, a 

vezetőbíró vezetésével) dönt a további lépésekről és a helyzet kezeléséről. 

 

7.  A Kutyavezető kötelességei, a kutya felszerelése 

  

A KV versenyzői kötelességei a verseny helyszínére való belépéssel kezdődnek, és annak a díjkiosztás 

utáni elhagyásával érnek véget. A KV-knek be kell tartaniuk a szabályokat és utasításokat. A KV-knek 

kötelező a helyes viselkedés és az alkalomhoz illő öltözet. 

A bíró kizárhatja a KV-t a versenyből, amennyiben az nem tartja be a szabályokat vagy illetlenül 

viselkedik. A bíró döntése végleges és a KV nem támadhatja azt.   

A KV-knek 30 perccel az obedience verseny kezdete előtt meg kell jelenniük a verseny helyszínén. 

Alternatívaként, a felvezető érkezhet és beregisztrálhat a szintjének kezdete előtt 30 perccel, ha ezt a 

verseny szervezője engedi.  

A kutya büntetése, fenyítése tilos.  

Csak hagyományos (kapcsos, vagy egyéb) nyakörv használható. Szöges vagy elektromos nyakörv és 

bármilyen korlátozó eszköz (pl. szájkosár) használata tilos. Ez a szabályozás a verseny elejétől a végéig 

érvényes. 

A csoportos feladatoknál a nyakörv használata kötelező minden szinten. A többi gyakorlatnál a felvezető 

eldöntheti, hogy a kutya nyakörvben vagy anélkül hatja végre azokat. Az alacsonyabb szinteken 

versenyző kutyák számára javasolt a nyakörv viselete (OBED Kezdő, OBED 1). A nyakörv mellett 

minden szinten megengedett a bolha vagy egyéb rovarellenes nyakörv viselete.  

A versenyzés ideje alatt tilos, hogy a kutyán takaró, köpeny, hám, esőkabát, cipő, zokni, kötés vagy 

ragtapasz stb. legyen. 
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A KV-nek bal lábnál kell vezetnie a kutyát a feladatok alatt. A feladatok között a kutyának kontroll alatt 

kell lenni és a felvezető közelében kell maradnia (bal vagy jobb oldalt). 

 Amennyiben ezt fizikai korlátok vagy valamilyen fogyatékosság gátolja, a KV vezetheti a kutyát jobb 

lábnál a feladatok alatt és között. Ezt az elrendezést azonban a versenyzőnek vagy csapatkapitánynak 

tisztáznia kell a bíróval a verseny kezdete előtt. Minden ennek kapcsán érintett bírót tájékoztatni kell, és 

a szituáció hatását az értékelésre több bíró esetén egyeztetni kell. Minden speciális engedménynek 

indokoltnak kell lennie és nem zavarhatja a többi kutyát és versenyzőt. Például, ha egy versenyző 

kerekesszékes, csoportos feladatokban a sor végére kell kerülnie, hogy más kutyát ne zavarjon meg.  

8.  A kutya viselkedése / Kizárás 

Azon kutya, amely a verseny során (versenyzése előtt, közben vagy után) harap, harapni próbál, 

megtámad, vagy megpróbál megtámadni embereket vagy más kutyákat, azonnali hatállyal kizárják, és 

minden addig megszerzett pontját elveszti. Kétnapos verseny esetén a kizárás a második napra is 

érvényes, tehát a kutya nem versenyezhet a második napon sem. 

A kizárást rögzítik a kutya teljesítménykönyvében, valamint jelentést kell küldeni a kutya hazai kennel 

klubjának, valamint a rendező ország kennel klubjának. 

9.  Egyéb rendelkezések 

Edzés a ringben 

Általános szabály, hogy a verseny napján nem megengedett a versenypályán történő edzés. A felvezető 

nem léphet be sem kutyájával, sem anélkül a verseny ringbe, hacsak nem kap erre külön engedélyt egy 

arra jogosult személytől például vezető bírótól. 

A felvezetőt, akiről kiderül, hogy edzett a ringben a verseny előtt vagy annak szünetében kizárják.  

Csoportos feladatok 

1-es és 2-es szinten a csoportos feladatokban (1-es feladatok) a csoportban lévő kutyák száma legalább 

három, legfeljebb hat kell legyen. Kivételes esetekben egy csoport összeállítható 7 kutyából.  

 

3-as szinten a csoportos gyakorlatoknál (3.1 és 3.2 gyakorlatok) a kutyák száma minimum 3, és 

maximum 4, kivéve, ha összesen 5 kutya vesz részt a versenyen a szinten.  

 

Speciális, rangos versenyek esetében, amin számos versenyző van, pl.: kvalifikációs versenyek, 

bajnokságok és nemzetközi versenyek (FCI-CACIOB), a vezető bíró hozhat olyan döntést a többi bíróval 

közösen, felmérve a csoportos gyakorlatot, valamint a segédbírót, hogy 5 kutya kerüljön egy csoportba.  
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II LEBONYOLÍTÁS ÉS FELSZERELÉS 

Pályarajz, versenyzők száma, a versenypálya mérete, szükséges felszerelések 

 

10.  A VERSENYPÁLYA, PÁLYARAJZ 

 

A bírónak (vezetőbíró, segédbíró, a bírói csapat vezetője) jogában áll, hogy a szervezőkkel egyeztetve 

eldöntse, milyen sorrendben kell a feladatokat végrehajtani a verseny során, valamint, hogy hogyan 

csoportosítsák azokat. A feladatok sorrendje minden versenyző esetében ugyanaz. 

 

11.  A versenyzők száma és engedélyezett napi bírálatok 

 

A verseny megtervezésekor ügyelni kell rá, hogy a bírálati idő ne haladja meg a napi körülbelül hat órát. 

Fontos megjegyezni, hogy a bizonyos számú kutyák bírálatához szükséges idő függ a verseny 

elrendezésétől, a SB-tól, a bírótól, és a versenyre nevezett fajtáktól. 

Becsült bírálati idők: 

Obedience 1. szint 

Ajánlott, hogy egy bíró ne bíráljon napi 30 kutyánál többet Obedience 1. szinten. 6 kutya bírálata kb. egy 

óra. 

Obedience 2. és 3. szint 

Ajánlott, hogy egy bíró ne bíráljon napi 25 kutyánál többet Obedience 2. és 3. szinten. 

Becslések szerint 4 kutya bírálata 2. szinten körülbelül egy óra.  

7 kutya bírálata 3. szinten körülbelül két óra. 

Amennyiben egynél több meghívott bíró van, mindegyikük a nekik kiosztott feladatot/feladatokat bírálja 

az összes kutyánál. Ebben az esetben az induló kutyák száma magasabb is lehet.  

12.  Az obedience ring mérete és a feladatok mennyisége 

 

Az obedience ring mérete beltéren rendezett verseny esetén legalább 20 m x 30 m 2. és 3. szinten. Ha 

a verseny kültéri, a ring ajánlott mérete legalább 25 m x 40 m. 1. szinten a ring lehet kisebb. A ring 

kisebb lehet abban az esetben is, ha a feladatokat felosztják több ring között, és a kisebb teret igénylő 

feladatokat egy területre csoportosítják. A ring határait egyértelmű jelöléssel kell ellátni. A bíró feladata 

eldönteni, hogy a ring mérete megfelelő-e. Jelen szabályzatban a feladatoknál szereplő megadott 

adatok mind becslések. 

13.  Felszerelés  

 

Az esemény szervezőjének feladata, hogy a soron következő felszereléseket, valamint a szabályzatot, 

útmutatókat és minden egyéb fontos instrukciót a verseny területén elérhetővé tegyen.  
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Akadályok: 

 

● Zárt akadály, amely körülbelül 1 m széles, és nem több mint 10 centiméterenként állítható magasságú 

10 cm és 60 cm között. Az oldalsó tartórudak a talajtól mérve körülbelül 1 méter hosszúak. Meg kell 

bizonyosodni arról, hogy az akadály biztonságos. Az agilityben használatosakkal ellentétben az 

akadálynak nincsenek oldalsó szárnyai. Ez az akadály 1-2-3. szinten szükséges.  

 

● Nyitott akadály, amely körülbelül 1 m széles, és 10 cm-ként állítható magasságú 10 cm és 60 cm 

között. Az oldalsó tartórudak körülbelül 1 méter magasak. Az akadályt úgy kell megtervezni, hogy az 

oldalsó tartó oszlopok között egy állítható magasságú 3-5 cm vastagságú léc vagy kb. 3-5 cm 

átmérőjű kerek rúd legyen megfelelő magasságra helyezve, és alul egy vékony az oldalsó oszlopokat, 

összekötő tartórúd. Az akadályon lévő rudat, olyan állítható magasságú tartóknak kell rögzíteniük, 

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. 

A nyitott akadály 2. és 3. szinten szükséges, a fentiekben leírt zárt akadállyal egyetemben. 

Az akadályok leírását és ábráit lásd az 1. számú mellékletben. 

 

Megfelelő apporttárgyak:  

● 3 szett (kicsi - közepes - nagy) fa apport.  

3-as szinten mindhárom szettnek tartalmaznia kell három ugyanolyan méretű fa apportot (azonos 

méret és szín).   

2-es szinten méretenként 2 szett fa apport szükséges (azonos méret és szín).   

1. szinten mindegyik méretű fa apportból 1 db szükséges.  

Mindegyik szett különböző méretű és súlyú, 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. 

A felvezetőnek ugyanakkor megengedett 1. szinten, hogy a saját fa apportját használja (teljesen fa). 

A bíró ellenőriznie kell, hogy az apport megfelel-e az előírásoknak.  

OBED 2-3 szinten nemzeti döntés, hogy a felvezető használhat-e saját apportot, vagy sem. 

Nemzetközi versenyen, vagy Világbajnokságon a felvezető saját apportot használhat. A 

szervezőknek biztosítaniuk kell egy szett apportfát (kis-közepes-nagy) méretben, amelyek a felvezető 

rendelkezésére állnak. A bíró ellenőriznie kell, hogy az apport megfelel-e az előírásoknak. 

  

  
 Kép: Fából készült apportok. Az apporoknak teljesen fából kell lenniük, a középső résznek (ahol a 

kutya megfogja) pedig bevonatlannak kell lennie. 
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● 2 cm x 2 cm x 10 cm méretű fa tárgyak szükségesek 2. és 3. szinten szagazonosításhoz. 

A szervezőnek mindig biztosítania kell a fa tárgyakat. 

2. szinten a tárgyak száma a versenyző kutyák számának hatszorosa. 

3. szinten a tárgyak száma a versenyző kutyák számának nyolcszorosa. 

 

Bóják és jelölők: 

 

Több kb. 40-50 cm magas bóják (3-6 db) vagy hordó 

Az 1.8, 2.9 és 3.8 gyakorlathoz több kb. 40-50 cm magas bójákat vagy egy megfelelő magasságú hordó, 

70-80 cm átmérővel szükséges használni minden szinten. A bóják, vagy hordó által lefedett terület nem 

lehet kevesebb, mint kb. 0,4-0,5 m2. A bóják alakzatának (mélység x szélesség) 70-80 cm X 70-80 cm-

nek kell lennie.  

A bójáknak ugyan olyan típusúaknak / fajtájúaknak kell lennie (1.8/2.9/3.8 feladatok), azonban a 

színezete lehet egyszínű vagy többszínű. Ugyan azt a színmintát kell használni minden versenyzőnél 

az adott osztályon. 

A bajnokságokon mindig bójákat használnak. Lásd a leírás VIII. pontjában a 4. számú mellékletben. 

 

Megfelelő mennyiségű jelölőkkel, kisebb bójákkal és félgömbökkel kell rendelkezni, amelyek szükség 

esetén jelzik például a gyakorlatok kezdő és végpontját, valamint a fordulók, pozíciók jelölését. 

A célnak megfelelő jelölők és bóják szükségesek. Méretük, láthatóságuk és színük megválasztásánál 

figyelembe kell venni a funkciójukat, mit jelent a kutyának, felvezetőnek, bírónak és a segédbírónak. 

Például a négyzet (box) sarkait jelölő bóják maximum kb. 15 cm magasak, és jól láthatónak kell lenniük.  

Néhány bója/félgömb/szalag/jelölő, amely például a parancs megadására szolgáló távolságokat vagy 

helyeket jelöli, a kutya számára észrevétlenek kell lennie. 

 

Egyéb felszerelés: 

● Táblázatok, amelyekben az elért osztályzatok megtekinthetők. 

● Táblák, amelyekre a távolságkontroll pozíciói fel van írva vagy rajzolva, vagy egy elektromos kijelző 

tábla. 

Kréta, festékszóró, ragasztószalag, szalag vagy ezzel egyenértékű eszközök, amelyek felhasználhatók 

például a négyzetek és körök, valamint a kiindulási / végpontok jelölésére. 
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 III SZINTEK, GYAKORLATOK ÉS SZORZÓSZÁMOK 
  

  

  

  

 Általánosan ajánlott, hogy a nemzeti obedience szabályzatok határozzanak meg egy kezdő szintet, 

amelyet minden versenyzőnek teljesítenie kell, mielőtt az OBED 1 szintre lép.  

OBED 1 Feladat Szorzó Maximális 

pontszám 

Összesen 

1. Ültetés csoportban egy percen keresztül, a 

kutyavezető látható marad a kutya számára 

3 10 30 

2. Szabadon követés 4 10 40 

3. Menet közben állítás vagy ültetés vagy fektetés 3 10 30 

4. Behívás 4 10 40 

5. Négyzetbe küldés fektetéssel 4 10 40 

6. Távolságkontroll  4 10 40 

7. Apport és behívás akadályon keresztül 4 10 40 

8. Bójacsoport/hordó kerültetése és visszafutás 4 10 40 

9. Általános benyomás  2 10 20 

 Σ 32  320 

  

 

 

 

 

   

OBED 2 Feladat Szorzó Maximális 

pontszám 

Összesen 

1. Fektetés csoportban 2 percen keresztül, a 

kutyavezető nem látható   

3 10 30 

2. Szabadon követés 4 10 40 

3. Menet közben állítás/ültetés/fektetés 3 10 30 

4. Behívás állítással 3 10 30 

5. Előre küldés fektetéssel és behívás  4 10 40 

6. Irányított apport 3 10 30 

7. Tárgy szagazonosítása és apportírozása 3 10 30 

8. Távolságkontroll 4 10 40 

9. Bójacsoport/hordó megkerülése, pozíció, akadály 

ugrás 

3 10 30 

10. Általános benyomás 2 10 20 

 Σ 32  320 
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A 3. osztály szabályait és irányelveit minden olyan nemzetközi versenyen alkalmazni kell, ahol FCI-

CACIOB és FCI-CACIOB 2. helyezett díjat lehet nyerni továbbá Világ és Szakasz győztes 

versenyeken.  

Ezen szabályok 2022. január 1-jétől érvényesek.  

OBED 3 Feladat Szorzó Maximális 

pontszám 

Összesen 

1. Ültetés csoportban 2 percen keresztül, a 

kutyavezető nem látható  

2 10 20 

2. Fektetés csoportban 1 percen keresztül, majd 

behívás  

2 10 20 

3. Szabadon követés 4 10 40 

4. Menet közben állítás, ültetés és fektetés  3 10 30 

5. Behívás állítással/ültetéssel/fektetéssel  3 10 30 

6. Irányított előre küldések fektetéssel és behívással   4 10 40 

7. Irányított apportírozás  3 10 30 

8. Előre küldés bójacsoporthoz/hordóhoz, pozíció 

(áll/ül/fekszik), apportírozás és akadályon átugrás  

4 10 40 

9. Tárgy szagazonosítása és apportírozása  3 10 30 

10. Távolságkontroll 4 10 40 

 Σ 32  320 

 

 

IV OSZTÁLYZATOK, DÍJAK, FEL- ILLETVE VISSZALÉPÉS A 

SZINTEK KÖZÖTT 

14.1 Minősítések és pontozások 

Bevezetés az Obedience gyakorlatok értékelésébe és osztályozásába.  

A bíró egy feladat értékelésekor felmutat egy pontot.  

A szorzószámok az egyes feladatokhoz meghatározottak. A szorzók 2-4 között vannak. Az 

egyes feladatokhoz tartozó szorzók a III. pontban találhatók. Az egyes feladatokra adott 

pontszámok a bíró által adott pontok és a feladatokhoz tartozó szorzószámok szorzatával jön 

ki. Ezen pontszámok összessége adja meg a végső osztályozást. A minősítés lehet Kitűnő, 

Nagyon jó, és Jó. Az egyes ponthatárokat az alább található táblázat tartalmazza.  

Az Obedience gyakorlatra adható pontok az alábbiak lehetnek: 

0 – 5 – 5½ – 6 – 6½ – 7 – 7½ – 8 – 8½ – 9 – 9½ – 10 
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Táblázat: Pontok és minősítések 

Minősítések Maximum 320 pont Pontok 

Kitűnő  1. díj 80 % 256 - 320 pont 

Nagyon jó  2. díj 70 % 224 – 255,75 pont  

Jó 3. díj 60 % 192 – 223,75 pont 

 

14.2 Sikertelen végrehajtás és kizárás 

 

Egy gyakorlat sikertelen végrehajtásának eredménye egy sikertelen osztályzat, azaz 0 pont az adott 

gyakorlatra. A kutya folytathatja a további gyakorlatokat.  

 

A verseny/vizsga sikertelensége azt jelenti, hogy kevesebb, mint 192 pontot ért el. A minősítése: nem 

megfelelt.  

 

A Kizárás a gyakorlatok megszakítását, valamint az összes megszerzett pont elvesztését jelenti. A kutya 

nem mutathatja be a verseny megmaradt gyakorlatait. 

 

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. A kutya nem folytathatja tovább a verseny gyakorlatainak végrehajtását.  

 

Piros és sárga lapok használata több bíró esetén: 

 

1) Kettő, vagy több bíró külön ringekben 

 

● Amikor két bíró külön bírál (két különböző ringben, más feladatokat), a(z első) piros kártya 

felmutatása kizáráshoz vezet. 

 

● Ha az egyik bíró sárga lapot mutat fel például az első ringben, a többi bíró (második, vagy harmadik 

bíró) nem szerezhet róla tudomást. Minden bíró önállóan dolgozik. A sárga lapot feljegyzik, majd ha 

a következő bíró (második, vagy harmadik) is sárga lapot mutat fel, az adminisztrátor feljegyzi, majd 

értesíti a bírót, hogy egy másik sárga lapot már felmutattak, így a párost kizárják. Természetesen az 

is kizáráshoz vezet, ha ugyanaz a bíró mutat fel két sárga lapot. 

 

2) Két vagy több bíró ugyanabban a ringben 
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Ha az egyik bíró szeretné figyelmeztetni (sárga lap) vagy kizárni (piros lap) valamelyik versenyzőt, 

tájékoztatnia kell a másik (vagy többi) bírót, és együtt kell dönteniük. Ajánlott, hogy a vezetőbíró (a bírói 

csapat vezetője) mutassa fel a kártyát, amennyiben ő is a ringben tartózkodik. 

 

14.3 Fel- illetve visszalépések 

 

Az a kutya, amely kiváló eredményt ért el egy szintén (1. díj), bármely olyan országban, ahol ezt a 

szabályzatot, és irányelvet alkalmazzák feljebb léphet a következő szintre. 

 

A kutya nem léphet fel a következő osztályba kiváló minősítés teljesítése nélkül. 

 

Egy kutya addig versenyezhet egy adott szinten, amíg el nem ér 3 kitűnő eredményt / ország. 

 

Minden ország maga határozhatja meg, hogy hányszor indulhat ugyanazon a szinten egy kutya miután 

megszerezte a harmadik kiváló eredményét, illetve milyen hosszú ideig engedik versenyezni a kutyát 

miután megszerezte a 3. kiváló eredményét az adott szinten, mielőtt szükséges, hogy fellépjen a 

következő osztályba. 

 

Kivételek feljebb lépésnél 

 

Minden nemzet maga döntheti el, hogy milyen körülmények között engedik, hogy egy kutya 

maradhasson egy adott szinten vagy vissza léphessen, és egy  alacsonyabb osztályban indulhasson. 

Ilyen lehet pl. a 8 vagy 10 évnél idősebb veterán kutyák esetében. Javasolt, hogy ezek a kivételeket ne 

terjedjenek ki a rangos versenyekre, csapat bajnokságokra, ha nincs külön meghatározva.  

 

Ha nincs említés a nemzeti szabályzatban róla, akkor feltételezve van, hogy a kutyának 3 kitűnő 

minősítés után fellép a következő szintre, és a visszalépés nem megengedett. 

Magyarországon egy adott szinten nem kötelező a feljebb lépés, amint eléri a 3 kitűnő eredményt a 

versenyző a kutyájával. Azonban, ha a páros 3-szor kitűnő minősítést szerez ragosabb versenyeken 

(pl.: CACIOB, Európa bajnokság…) ugyanazon szinten, a fellépés kötelező.  

Visszalépés lehetősége nincs kizárva, azonban ez kérelem útján (MEOESZ Obedience Sportbizottság 

felé), egyéni elbírálás alapján történhet. Azonban az a versenyző-kutya páros, aki visszalép 

alacsonyabb szintre, rangos versenyeken nem indulhat.   

 

Rangsorolás 

 

Ha holtverseny alakul ki, és szükséges egy végső rangsor kialakítása, a következő feladatok 

eredményeit kell összeadni: 

     

OBED 1. szinten: 1.2 (szabadon követés), 1.4 (behívás), 1.5 (előre küldés) 1.9 (általános benyomás) 

 

OBED 2. szinten: 2.2 (szabadon követés) és 2.4. (behívás), 2.5 (előre küldés), 2.10 általános benyomás 

 

OBED 3. szinten: 3.3 (szabadon követés) és 3.5 (behívás) és 3.6 (előre küldés) 

     

Ha az összegzés ugyanazt azt az eredményt adja, akkor ezt a fent említett 3 feladatot meg kell ismételni.  
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Amennyiben OBED 1 és OBED 2 szinten az összeadott pontok esetében pontegyezés alakul ki, akkor 

magasabb általános benyomás pontszáma dönti el a sorrendet, ha az sem, akkor a fent említett 

gyakorlatokat meg kell ismételni. Az új eredmények, azonban, nem kerülnek a verseny eredményeként 

regisztrálásra, és a verseny hivatalos eredményeként nem kerül be a kutya teljesítménykönyvébe sem. 

 

Szalagok/rozetták és díjak 

 

Az obedience szalagok és rozetták színe hagyományosan fekete - vörös – sárga. 

 

Javasolt valamilyen éremmel, trófeával, vagy oklevéllel díjazni a 3x kitűnő eredmény elérését ugyanazon 

a szinten.  

 

15. Bajnokságok és Obedience Nemzetközi Címek CACIOB 

 

15.1 Nemzeti Obedience Bajnok 

Javasolt, hogy egy kutya kapja meg az Obedience Bajnok címet (nemzeti), amennyiben 3. 

alkalommal is megszerzi a kitűnő minősítést a legmagasabb, 3. szinten. A Kitűnő minősítést 

külön, legalább két különböző bírótól kell megkapnia. 

Javasolt, hogy ha egy kutya, amelyik a saját nemzeténél Obedience Bajnok megkaphassa 

egyszer egy másik ország Obedience Bajnoka címet, amennyiben már a saját országának a 

nemzeti bajnoka, és kapott egy kitűnőt a másik érintett országból. 

 

15.2 Nemzetközi Obedience Cím (FCI-CACIOB) 

A győztes kutya (egészséges ivaros, hogyha kan) díjazható a FCI-CACIOB címmel, ha 

megszerzi a kitűnő minősítést, és a második legjobb kutya (hasonló feltételekkel) a „tartalék” 

FCI-CACIOB címet, ha az eredménye 1.díj, azaz kitűnő minősítés. Ezek a címek az FCI által 

jóváhagyottak, a kutyáknak regisztrált FCI-s, vagy szerződött partner nemzeti törzskönyvével 

kell rendelkeznie (lásd törzskönyv melléklet).  

 

Díj vagy rozetta adható a FCI-CACIOB címmel díjazott kutyának, és a tartalék FCI-CACIOB-val 

díjazottnak. Előnybe részesítik az obedience színeivel ellátott díjat (fekete -  piros – sárga), 

valamint tartalmazza a fehér színt jelezve ezzel a FCI-CACIOB, a narancssárga szín pedig  a 

tartalék FCI-CACIOB címet. (pl. az alap rozetta és a szalagok legyenek fehérek (narancssárga) 

és a kisebb rozetták felülről pedig fekete – piros – sárga). A szöveget, hogy FCI-CACIOB és 

tartalék FCI-CACIOB szintén fel kell tüntetni.  
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V  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS ÚTMUTATÓ A FELADATOK 

BÍRÁLÁSÁHOZ 
 

A feladatok kivitelezésére és bírálatára vonatkozó szabályok és rendelkezések két részből állnak: 

A) Egy általános rész, amely minden 1., 2. és 3. szintű feladat bemutatására és bírálatára vonatkozik. 

B) A pályarajzok, 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. 

 

16. Általános útmutatások a feladatok kivitelezéséhez, bírálatához  

Ezek az útmutatók minden feladatban követendők, kivéve, ha azt külön jelölik egy feladat leírásában.  

16.1  Gyakorlatok kivitelezése 

1. Az adott ország szabályai leszögezhetik, hogy a kutyát meg kell-e vizsgálni mielőtt beléphet a ringbe, 

valamint azt is meg kell engedni, hogy a bíró hozzáérjen a kutyához. 

2. A bíró kiválaszthatja, hogy a feladatokat milyen sorrendben kell bemutatni. A sorrendnek minden 

versenyző esetében ugyanannak kell lennie. A felvezető kihagyhat egy vagy akár több gyakorlatot is. 

A felvezetőnek tájékoztatnia kell a segédbírót és a bírót, lehetőleg a verseny kezdete előtt, hogy 

melyik gyakorlatokat hagyja ki, de mindenesetre, még mielőtt az említett gyakorlat kezdőpontját fel 

nem veszi. Abban az esetben, ha a csoportos gyakorlatot szeretné kihagyni időben szükséges 

jelezni, hogy a feladat összeállításánál ezt figyelembe tudják venni. A nemzeti szabályok előírhatják 

a csoportos gyakorlatokban való részvételt. Ezt külön kell meghatározni. 

3. A feladatok azzal kezdődnek és érnek véget, hogy a kutya alapállásban van. Az alapállás azt jelenti, 

hogy a kutya a KV bal oldalán láb mellett ül. 

4. A KV a szabadon követést kivéve minden feladatban normál tempóban menetel. A szabadon követés 

tartalmazhat gyors és lassú tempót is szinttől függően. A 3.4 gyakorlat futó lépést is tartalmaz rangos 

versenyeknél.  

5. Minden feladat akkor kezdődik, amikor a SB a KV-t és a kutyát a kezdőponthoz irányította, a kutya 

felvette az alapállást, és a SB bejelenti: „Feladat kezdődik”. 

6. A KV-nek az alapállás végrehajtására kell utasítania a kutyáját a kezdőpontnál és a párosnak rövid 

idő alatt készen kell állnia a feladat elkezdésére. 1. szinten kicsit több idő is megengedett lehet, mint 

2. vagy 3. szinten, ahol a KV-nek nagyon rövid időn belül fel kell venni az alapállást, ahogy odaér.  

7. Minden feladat véget ér, amikor a SB bejelenti: „Feladat vége” vagy „Köszönöm”.   

8. Minden feladat során, hacsak az egyes feladatoknál nincs máshogy meghatározva, a SB ad 

engedélyt a KV-nek, hogy a vezényszavakat kiadja a kutyának a feladat minden szakaszában, akkor 

is, ha ez nincs minden feladat leírásában rögzítve. 
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9. A KV döntése, hogy kiadjon-e második vezényszót vagy egy extra vezényszót, és ha megteszi, azt 

mikor teszi. 

10. A SB utasításai, amelyek ebben a szabályzatban megjelennek, csupán példák. Fontos, hogy az 

utasítások érthetőek és egyértelműek legyenek a KV és a bíró számára. Ez érvényes az 

értelmezhetőségre, illetve a hangerőre is. Ugyanakkor a túlzott hangerő nem kívánatos. 

11. Nem engedélyezett a kutyának előzetesen a kezdőpontnál vagy a feladatok alatt (kivéve az épp 

aktuális feladatot, ha az engedélyezett) megmutatni a feladatok végrehajtási pontjait. Az ilyen jellegű 

tevékenység a feladat sikertelenségéhez vezet, azaz 0 pont.  

Nyakörv viselése, póráz használat 

12. OBED 1. szinten a KV beléphet úgy a ringbe, hogy a kutyáját pórázon vezeti. A feladatok 

végrehajtása során azonban a póráznak olyan helyen kell lennie, ahol nem látható a kutya számára. 

A KV a pórázt hagyhatja a SB asztalánál, vagy a ringen kívül is. A kutyát ismét pórázra veheti a 

feladatok befejezése után, amikor elhagyja a ringet. A kutyának kötelező nyakörvben végrehajtania 

a csoportos feladatokat. Javasolt, hogy a kutya az egyéni feladatok alatt is viseljen nyakörvet. A 

normál nyakörv mellett megengedett a bolha vagy egyéb élősködő elleni nyakörv viselete. 

13. OBED 2. és 3. szinten a KV-nek a pórázt a ringen kívül vagy a SB asztalánál kell hagynia. Ez minden 

feladatra érvényes. A kutyának nyakörvben kell végrehajtania az összes csoportos feladatot. A KV 

döntése, hogy a kutya visel-e nyakörvet a többi egyéni gyakorlat során. A normál nyakörv mellett 

megengedett a bolha vagy egyéb élősködő elleni nyakörv viselete.  

14. A kutyának a feladatok között a KV közelében kell lenni a bal vagy jobb oldalán. A kutyának nem kell 

szabadon követnie, vagy vezényszót követnie, de a KV mellett (bal vagy jobb oldalon) és az irányítása 

alatt állnia. Ha valamilyen oknál fogva a párosnak várakoznia kell két feladat között, a KV utasíthatja 

arra a kutyáját, hogy lefeküdjön, de nem lehet fekvésből (vagy egyéb pozícióból) behívni a feladatok 

folytatásához. A KV-nek kell a kutyához mennie, és együtt kell a következő kezdési ponthoz menni.  

15. A KV-nek rendesen kell mozognia, egyenes vonalat megtéve. Határozatlan, vagy félreérthető 

mozgás, eltúlzott gesztusok, jelzések, testbeszéd, valamint túlzottan természetellenes mozgás 

szankcionálható. A fordulásoknak és megfordulásoknak 90o és 180 o-nak kell lenniük, megfordulások 

után pedig a KV-nek körülbelül az eredeti útvonalán kell visszamennie. 

16. Olyan feladatokban, ahol a KV elhagyja a kutyát, a köztük lévő távolságnak körülbelül 0,5 méternek 

kell lennie. A KV a kutya mindkét oldala mellett elmehet, ha az aktuális feladat leírása máshogy nem 

rendelkezik. 

 

17. A bal és jobb irányváltások (pl. irányított apport) a KV nézőpontjából vannak meghatározva, értsd a 

KV a saját jobb, vagy bal oldala az irányadó, amikor a kutyát a kezdőpontról irányítja. 

Ellenben csoportos feladatoknál az irányokat balról jobbra határozzák meg, mikor a sorban lévő 

kutyákat szemből nézik. 1 = bal .... 4 = jobb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BAL                  JOBB 
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18. A feladatok alatt a KV nem érhet a kutyához, nem simogathatja meg, és nem adhat semmi egyéb 

dicséretet. Az ilyen viselkedés a feladat sikertelenségét jelenti. Enyhe dicséret (pl. "ügyes vagy", vagy 

egy enyhe simogatás) engedélyezett, amikor a páros befejezett egy feladatot. 

 

19. Jutalomfalat, labda vagy egyéb játékok nem engedélyezettek a ringben, se a feladatok közben, se 

azok végeztével. Ha a bíró észreveszi, hogy a versenyzőnél jutalomfalat vagy játék van, esetleg 

használja is, akkor a versenyzőt kizárja a versenyből. 

20. Az irányított feladatokban a KV-nek tilos a kezdő pontról vagy még az előtt megmutatni a kutyának 

az irányokat, valamint nem érhet a kutyához sem. Ha mégis így tenne, az a feladat sikertelenségéhez 

vezet. Egy „kézérintés (handtouch)” azonban megengedett egyszer a kezdőponton, a feladat kezdete 

előtt. Gyorsnak kell lennie, nem keltheti az iránymutatás benyomását, és a kutyának (orral) kell a 

felvezető tenyerét megérintenie, nem pedig a felvezető ér a kutyához.  

21. Ha a KV túl sokat biztatja a kutyát, játszanak vagy bohóckodnak, a kutya a KV kezébe ugrik, lábai 

között szlalomozik stb., a bíró figyelmezteti a versenyzőt és 

● 1. és 2. szinten a bíró bejegyzi ezt a viselkedést az általános benyomáshoz, és értékelésénél 

figyelembe veszi. 

● 3. szinten a bíró sárga lapot mutat fel. 

● minden szinten a második ilyen esetnél a párost kizárják a versenyből. 

22. A bírónak joga van leállítani egy feladatot, ha egyértelműen látja, hogy azt a kutya nem képes, vagy 

nem hajlandó végrehajtani. Az ilyen feladat sikertelenként értékelendő, azaz 0 pont. 

23. A bírónak joga van megakadályozni egy kutyát a versenyen való további részvételben, ha nem 

viselkedik rendesen, vagy ha zavart okoz folyamatos ugatással vagy nyüszítéssel. 

24. A feladat közbeni ugatás és nyüszítés is kihat a pontozásra.  

25. Ugatás és nyüszítés esetén a feladatok alatt és között a bíró először figyelmeztetést ad, majd 

● 1. és 2. szinten lejegyzi az általános benyomáshoz. 

● 3. szinten sárga lapot mutat fel.  

Ha a fent említett viselkedés folytatódik, a bíró kizárja a kutyát. 

26. Az ugróakadályok magassága (egy adott szintén, vagy gyakorlatnál) nem lehet magasabb a kutya 

marjánál, így az akadályokat ez alapján kell alacsonyabbra vagy magasabbra állítani, ha szükséges. 

1-es és 2-es szintén a maximális magasság 50 cm, 3-as szinten 60 cm.  

 

Szabadon követés 

27. A szabadon követést minden szinten póráz nélkül kell végrehajtani.  

28. A póráz nélküli kutyának készségesen követnie kell a KV-t, a KV bal oldalán, vállával nagyjából a KV 

térdének vonalában, párhuzamos vonalban követve őt. A kutya és a felvezető közötti távolságnak  

láthatónak kell lennie. A távolság nagysága bizonyos mértékben függ a kutya méretétől. A kutya nem 

támaszkodhat a felvezetőre, nem érintheti meg vagy akadályozhatja őt, és fordítva. Ezek súlyos 

hibák. 
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A szinttől függően, a szabadon követést két vagy három tempóban tesztelik: normál, lassú és gyors 

tempóban. A szabadon követés jobb, illetve bal irányú fordulatokat, hátra arcokat és megállásokat is 

tartalmaz, valamint minden irányú lépéseket. Ezekről részletesebb információk a különböző 

szintekhez tartozó szabadon követés gyakorlat leírásánál olvashatók. 

A felvezetőnek természetesen kell mozogni, és a feladatokban elvárt  tempóváltások (normál, lassú 

és gyors) közötti különbségeknek jól elhatárolhatóknak kell lenniük. A felvezetőnek a kezeit, és lábait 

természetesen kell mozgatnia a gyakorlat közben, és semmilyen formában nem segítheti a szabadon 

követést testjellel bele értve pl.: kezeket vagy lábakat is.  

A kutyának természetesen kell mozognia. Felnézhet a felvezetőre és tarthatja a szemkontaktust. Ez 

előnyben részesített, ugyanakkor ez nem vezethet természetellenes fej-, és testtartáshoz, vagy a 

nyak, és a törzs természetellenes szögéhez, pl. 90-en foknál kisebb bezárt szöghöz. A természetes 

nyak, és hátvonal tartása függ a kutya fajtájától is. Ezt figyelembe kell venni.  

29.  Szabadon követési feladatoknál a KV megválaszthatja, hogy a megfordulásokat (180° fordulat) balra 

vagy jobbra hajtja végre. A "német hátraarc" ugyanúgy megengedett (a kutya jobb felé szorosan 

megkerülheti a KV-t a fordulatnál). A KV-nek a fordulat után nagyjából ugyanazon az útvonalon kell 

visszamennie, amin a fordulat előtt érkezett. 

30.  Szabadon követés közben balra és jobbra fordulásnak megfelelő szögben (90°) kell történnie. A KV 

nem fordíthatja el a fejét, a vállait, nem használhat bármi más test jelet és nem adhat egyéb jeleket 

a kezével vagy a lábával.  

31.  A "Lábhoz" vezényszó kiadható minden elindulásnál, tempó váltásnál vagy alapállásból indított más 

irányba tett lépéseknél, fordulatoknál, hátraarcoknál. 

32.  Ha a KV megáll, a kutyának azonnal fel kell vennie az alapállást vezényszó nélkül. 

33.  A hátrafelé menetelést, amely a 2. és 3. szinteken hosszabb távot jelent alapállából kell indítani és 

alapállában kell befejezni.  

 Megjegyzendő, hogy 3-as szinten, a 4-es gyakorlatot (pozíciók) alapállásból kell indítani, és azzal is 

kell befejezni.  

 A 63. pontban található a szabadon követés bírálatára vonatkozó irányelvek, és az obedience szintek 

bemutatására vonatkozó speciális leírások.  

 

Vezényszavak és kézjelek: 

34.  Ezen útmutatóban megadott vezényszavak pusztán javaslatok. Egyéb hasonlóan rövid 

vezényszavak is elfogadhatók. 

35.  A "Lábhoz" vezényszó minden elinduláskor kiadható, a "Marad" vezényszó pedig minden olyan 

feladatnál megengedett, ahol a KV elhagyja a kutyát, vagy elfordul a kutyától. A pozíciós 

gyakorlatoknál, ugyanakkor, csak a pozíciók felvételéhez szükséges vezényszavak használhatók, 

két vezényszó nem.   

36.  Minden vezényszónak szóbeli utasításnak kell lennie / szóbeli vezényszót kell használni minden 

egyes feladatnál, és azoknak jól elkülöníthetőknek kell lenniük. A bírónak tisztán kell hallania a 

vezényszavakat, melyeket a kutyának adunk. A túlzott hangerő ugyanakkor nem kívánatos, és pont 

levonással jár.  
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Néhány gyakorlatnál a kézjel megengedett a szóbeli vezényszó használata mellett, de a kézjelnek a 

vezényszóval egy időben kell megtörténnie. (Lásd 40. pontnál is.) Ha a kézjel engedélyezett, a 

feladatleírás tartalmazza. Kézjel használatának rövidnek kell lenniük, nem lehetnek hosszabbak a 

szóbeli vezényszónál, és nem kötődhet hozzájuk semmilyen más testjel. Egy vagy két kéz is 

használható a behívás pozícióinál, illetve a távolságkontrollnál. Csak egy kéz használata 

megengedett a kutya irányításánál. 

37. Testjelnek minősül a test mozgatása (nem feltétlenül ellépéssel), fordítása, a fej elfordítása, a vállak 

megvonása, valamint a lábakkal, vagy kezekkel adott jelzések. Ezek pontlevonáshoz vezetnek, ami 

függ a jelzések erősségétől és a szituációtól.  

A KV egy gyors fejmozdítást tehet abba az irányba, amerre a kutyát küldi, és egy gyors hátra nézést 

is tehet, amikor a kutyát hátulról behívja pl.: box-ból. Valamint egy kis fejbiccentés használható 3. 

szinten, amikor a középső apporthoz kell küldeni a kutyát az irányított apport feladatnál. 

38. Bármilyen irányú ellépés vezényszó kiadása közben (olyan helyzetben, ahol a KV-nek helyben kell 

maradni/állnia) a feladat sikertelenségét jelenti, azaz 0 pont. 

39. Kézjelek soha nem engedélyezettek, amikor a kutya alapállásban van. Jelentős pontlevonáshoz 

vezet, akár -2/-4 pont is lehet, a jelzés súlyosságától, hosszától és helyzettől függően. Ha a kézjelhez 

testjel is társul, a levonás még nagyobb lehet. 

40. Olyan feladatokban, ahol a kutyát irányítani, vagy tovább irányítani kell, kézjelek is használhatók a 

vezényszóval együtt, amikor a kutya távol van a KV-től. Ilyen feladatok vagy feladatrészletek 

lehetnek: bójakerülés, beküldés a körbe, négyzetbe küldés, vagy a helyes apportfa behozatalánál. A 

vezényszóval párhuzamos kézjelért nem jár pontlevonás, csak plusz vezényszavak vagy korrigáló 

vezényszavak esetén. 

 

Behívás és apport feladatok: 

41.   A kutya neve használható a vezényszóval együtt a behívási feladatok során, valamint minden olyan 

szituációban, amikor behívásra kerül sor. A névnek és a vezényszónak szorosan egymás után kell 

elhangzania, hogy ne tűnjön úgy, mintha két különálló vezényszó lenne. A kutya neve önmagában 

is használható. 

42.   A behívási és apport feladatok során a kutya egyből alapállás pozíciót vesz fel, vagy először leül a 

KV előtt. Ha először a KV előtt leül, a kutyának muszáj vezényszóra (a SB engedélye után) gyorsan 

felvenni az alapállást, közel maradva a KV-höz. Ugyanez érvényes akadály átugrása után is. 

43.   A behívási és apport feladatok során a bírónak nem kell tudnia, hogy a kutyának alapállásba vagy 

a KV-vel szembe kellett volna érkeznie. Ha a feladat tökéletesen van végrehajtva, a páros kaphat 

maximum pontot. Ez érvényes a 3.4 feladatnál behíváskor. 

44.   Ha a KV az apportot akarata ellenére nem megfelelő helyre dobja (kipattan a ringből, vagy olyan 

helyre esik, ahol nem megközelíthető, vagy nem sikerült átdobni az akadályon / túl rövid a távolság), 

újra ki kell dobni. A KV is dönthet. A SB kell összeszedni az apportot és odaadni a KV-nek az újabb 

dobáshoz. Ez -2 pont levonással jár. Ha a második dobás sem sikeres, a feladat sikertelen, azaz 0 

pont. 

45.   A tárgy/apport nem kerülhet a kutyához a feladatok megkezdése előtt. Ha ez mégis megtörténik, a 

páros 1. szinten nem kaphat 5 pontnál többet ezen feladatokra, 2. és 3. szinten ezen feladatok 

sikertelennek minősülnek, azaz 0 pont. 
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46.   A KV kiválaszthatja, hogy mekkora apporttal szeretne dolgozni. 1-es szintén a KV saját apportfát is 

használhat. A bíró OBED 1 szinten ellenőrzi a felvezető apportfáját. 2-3. szinten nemzeti döntés, 

hogy a KV saját apportfát használ vagy sem. Az apportfáknak az elvárásoknak megfelelőnek kell 

lennie. A bírónak ezt ellenőriznie kell! Magyarországon engedélyezett a 2-3. szinten saját apportfa 

használata, amennyiben az előírásoknak megfelel. 

 

16.2 Gyakorlatok bírálata 

A bírálati alapelvek bemutatása 

Egyik alapelv a bírálatok során, amikor hiba történik pontot kell levonni. Néhány hiba 1 pont levonást 

jelent, van amelyik 2-őt, van amelyik 3 pont levonás és így tovább. A pont levonás mértéke a hibától 

függ. Szintén alapelvként alkalmazzuk, hogy ugyanazért a hibáért, minden szinten, ugyanannyi pont 

kerüljön levonásra. Így a hibáért a levonás a legtöbb esetben nem a szinttől vagy az adott 

gyakorlattól függ.  

Alapvető fontosságú ezekben az elvekben, hogy a levonás a hiba miatt történjen.  

A hiba lehet: 

● a kutya (vagy felvezető) valami rosszat tesz,  

● a kutya (vagy felvezető) figyelmen kívül hagy egy utasítást,  

● a kutya önállóan cselekszik. 

Hibának számít a hajlandóság hiánya, vonakodás… stb.  

Esetenként plusz vezényszó szükséges pl.: a kutya nem engedelmeskedik a fekszik vezényszóra 

kezdésnél. Így szükséges egy plusz fekszik vezényszót adni. A hiba az volt, hogy nem feküdt le.  

Néhány esetben nincs szükség új vezényszóra pl.: a kutya megáll/lefekszik, ahol kell, de vezényszó 

nélkül cselekszik. A levonásnak ugyanannyinak kell lennie annak ellenére, hogy szükség volt-e új 

vezényszóra, vagy sem (Tehát nincs újabb levonás, csak mert egy új vezényszó szükségeltetik).  

Általánosságban, ha a kutya nem engedelmeskedik az első vezényszóra 

● a levonás egy plusz/második vezényszóért 2. és 3. szinten kettő (-2 pont), 

● a levonás 1. szinten egy (-1 pont), továbbá  

● vannak helyzetek, amikor a levonás egy plusz vezényszóért 1-2 pont lehet (-1 vagy -2 pont). 

Ezek néhány gyakorlatnál jellemzők, és a gyakorlat leírásában szerepel.  

Megjegyzés: 1. szinten, a második vezényszóval kapcsolatban vannak kivételek, mint pl. a behívás 

megtagadása (-2 pont) és távolságkontroll. További részletek találhatók a gyakorlat bírálatára 

vonatkozó leírásban.  

Néhány példa a hibákra és pont levonásokra: 

● A rossz pozíció felvétele minden gyakorlatnál -2 pont levonás, kivéve a pozíciós és  

távolságkontroll feladatnál. Pl. a behívásból pozíciós gyakorlatban, a körben vagy a boxban, 

feltéve, hogy ha a pozíciók minden más szempontból tökéletesek voltak, a levonás a rossz 

pozícióért -2 pont.  

A rossz pozíció miatt a felvezetőnek nem szükséges javító vezényszót kiadnia. Nem javít a 

pontozáson. Néhány esetben, a felvezető adhat korrekciós vezényszót. Ez nem jár újabb 

levonással, amennyiben a kutya gyorsan reagál és a plusz vezényszóra az eredmény tökéletes. 

Megjegyzendő, hogy a kivételek le vannak írva a gyakorlatoknál, pl. a pozíciós és 

távolságkontroll feladatoknál.  
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● Sok gyakorlatban a késő megállítás -3 pont levonást jelent vagy akár a gyakorlat 

sikertelenségéhez is vezethet, azaz 0 pont.  

● Önálló cselekvésekért (a kutya vezényszó nélkül cselekszik) a legtöbb feladatnál -3 pont levonást 

jelent, különösen olyan feladatoknál, ahol a kutya irányítva van (lásd 67. pontban). 

47. Egy feladat bírálata akkor kezdődik, amikor a KV a kezdőponthoz állt, a kutya alapállásban van, 

és a SB bejelenti a feladat kezdetét („Feladat kezdődik.”). Egy feladat értékelése akkor fejeződik 

be, amikor a SB bejelenti a végét vagy megköszöni a páros munkáját („Feladat vége” vagy 

„Köszönöm”). 

48. Minden ideálistól való eltérés pontlevonáshoz vezet: minden plusz vezényszó, vezényszavak 

ismétlése, testjelek, helytelen alapállás, nem párhuzamos  szabadon követés, stb. 

Testjelek 

A testjel 1-5 pont levonással (-1 pont és -5 pont között) jár az erősségétől, hosszától és 

gyakoriságától függően. 

Erős testjelért (hosszú, egyértelmű és erős, kézzel visszatartásért) 4-5 pont levonás jár. (-4/-5 pont) 

Kisebb, de egyértelmű kézjelért, egyértelmű fej biccentésért 2-3 pont levonás jár (-2/-3 pont). 

Egy nagyon rövid tekintet a kutyára, egy lágy, szinte észrevehetetlen kézjel vagy egy enyhe 

vállvonás 1-2 pont levonással jár (-1/-2 pont). 

1. szinten a testjelért történő pont levonás lehet elnézőbb, de a pontokat akkor is le kell vonni az 
eltérésekért, mint pl. a testjelért. 

49.  Fontos, hogy a kutya örömmel és készségesen teljesítse a feladatokat. 

50.  Sebesség, tempó értékelésekor figyelembe kell venni a kutya fajtáját. Minden fajtának más az 

ideális tempója. Ha egy kutya azonnal és készségesen reagál a vezényszavakra, fajtájára 

jellemzően mozog, tartja a sebességét és következetességet, érdeklődést és pontosságot mutat a 

feladat iránt, a kutya megkaphatja a maximális pontot, ha nincsenek olyan hibák, amelyek 

pontlevonást érnek. 

Olyan vezényszavaknál, ahol a kutyának gyorsan kell reagálnia pl. behívásból pozícióknál a 

vezényszó elhangzása után a kutya által megtett távolság bírálatra kerül. A kutya sebességének 

olyannak kell lennie, hogy képes legyen végre hajtani az utasítást (pl. pozíciók felvétele). Nagyobb 

tolerancia vonatkozik a gyorsabb kutyákra, mint a lassúakra, ami nem jelenti azt, hogy hosszabb 

távolság megengedett a gyors kutyáknál, mint ami a gyakorlatban meg van határozva. Ez csupán 

annyit jelent, hogy a lassabb kutya képes azonnal felvenni a megfelelő pozíciót. Konfrontáló lépések 

(vezényszó utáni lépések) megtétele súlyos hiba. Akkor is, amikor a kutya csúszik előre a 

vezényszót követően, a távolság értékelésre kerül, ugyanúgy, mintha azok lépések lettek volna.  

 

Vezényszavak, második és plusz vezényszavak  

 

51.  Általános szabály 1. szinten, hogy egy második/plusz vezényszóért -1 pont levonás jár. 

Harmadszor kiadott vezényszó miatt pedig az egész feladat vagy annak egy része sikertelen lesz. 

A kivételek 1-es szinten két gyakorlatnál kerülnek említésre.  

Behívásnál (1.4) és távolság kontrollnál (1.6) a következő kivételek vannak: 

- Egy második/plusz behívó vezényszó -2 pont levonással jár minden szinten, és minden ilyen 

jellegű gyakorlatnál.  
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- Egy második/plusz vezényszó a távolságkontroll első pozíciójánál (pozíció váltásnál) a (1.6, 2.8, 

és 3.10 gyakorlatok), a plusz vezényszó -2 pont minden szinten.  

Minden gyakorlatnál, ha a felvezető nem ad (egyértelmű, tiszta) szóbeli vezényszót vagy csak kéz 

jelet használ, -2 pont levonást jelent.  

 

Általános szabály 2. és 3. szinten, hogy -2 pont levonással jár a második (extra) vezényszó, és a 

harmadik ismétlés a feladat vagy annak egy részének sikertelenségét eredményezi. Ha a felvezető 

nem ad (egyértelmű, tiszta) szóbeli vezényszót vagy csak kéz jelet használ, -2 pont kerül levonásra.  

 

Megjegyzés, a plusz vezényszóért járó levonás valójában hibáért történő levonás. Néhány esetben 

az első vezényszó figyelmen kívül hagyásáért. Lásd a bírálatok bemutatásánál.  

A gyakorlat egy részét jelenti például a leülés egy feladat végén, egy pozíció a távolságkontroll 

feladatnál, vagy egy pozíció a 2.3 és 3.4 feladatoknál. Olyan feladatokban, amiben irányító 

vezényszavak és  távolságkontroll vezényszavak vannak, ismételt vezényszóért -1/-2 pont levonás 

jár. Lásd ezen feladatok leírását, 1.5 és 1.6 és 2.5 és 2.8 és 3.6 és 3.10. 

 

52. A kutya bármilyen büntetése, fenyítése a páros kizárásához vezet. 

53. Ha a KV megérinti a kutyát a feladat során, a feladat sikertelen, azaz 0 pont. Ez esetenként 

figyelmeztetéshez vezethet.  

A kézérintés („handtouch”), ami a kezdő ponton megengedett, azt jelenti, hogy a kutya egyszer 

megérinti (az orra hegyével) a felvezető tenyerét. Ez csak a feladat megkezdését előtt megengedett.  

54. Ha feladatok alatt vagy között a kutyát a KV úgy érinti meg, hogy ez büntetésként is értelmezhető, 

a párost kizárják. 

55. Ha a kutya nem veszi fel az alapállást, vagy egy feladat kezdőpozícióját (pl. ültetés, fektetés), a 

feladat sikertelen (0 pont). 

56. Ha a kutya nem veszi fel az alapállást egy feladat végén: 

- OBED 1. szinten, 8 pontnál több nem adható; -1 pont levonás jár az első "ül" vezényszó 

figyelmen kívül hagyásáért (pl.egy második "ül" vezényszót kell adni), és -1 pont az alapállás 

fel nem vételéért.  

- OBED 2. és 3. szinten 7 pontnál több nem adható. 

57. Ha a kutya a feladat elején nem ül nyugodtan a KV mellett, 8 pontnál több nem adható a feladatra. 

58. Ha a KV valamilyen irányba lépéseket tesz miközben vezényszót ad, a feladat sikertelen (0 pont). 

59.  Ha a kutya hozzáér a KV-hez (enyhén) pl.: behíváskor és apport feladatok során, amikor leül a 

KV elé vagy amikor alapállásba beül (a KV mellé kerül), -1/-2 pont levonást kap. Ha nekiütközik, 

vagy belerohan a KV-be, az elvégzett feladatra a páros nem kaphat többet 7 pontnál. 

60.  Az ugatás, még hacsak alkalmanként is, vagy nyüszítés feladat közben pontlevonást 

eredményez. Ugatás esetén a páros legfeljebb 7 pontot kaphat a feladatra, ha pedig a kutya sokat 

ugat vagy nyüszít több pont is levonásra kerülhet. Folyamatos ugatás és/vagy nyüszítés esetén a 

feladat sikertelen, azaz 0 pont. Még a feladat elején (vagy végén) történt vakkantásokért is, melyek 

esetleg a lelkesedést jelzik, legalább -1 pontot le kell vonni a párostól. Ha az ugatás folyamatos 

és a feladatok során többször ismétlődik, a párost kizárják. Ugyanez érvényes a nyüszítésre. 
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61. Ha a KV a kutyát a nyakörvénél fogva vezeti a feladatok között, az figyelmeztetéshez és 

pontlevonáshoz vezet az általános benyomásnál. 3. szinten pedig a páros sárga lapot kap, végül 

piros lap, ha több figyelmeztetés szükséges. 

62.  Amennyiben a kutya a ringben ürít: 

● 1. szinten feladat alatt, a feladat sikertelen (0 pont), és az általános benyomás sikertelen (0 pont). 

● 1. szinten a feladatok között, az általános benyomás sikertelen (0 pont). 

● 2. és 3. szinten a feladatok alatti és közötti ürítés is kizáráshoz vezet. 

 

Szabadon követés, és bírálata  

Az általános irányelveket lásd a 23-27. pontban és a speciális leírásokat a szinteknél.  

63. A szabadon követés bírálatánál, az összkép, valamint a részletek egyaránt számítanak. A pontok 

levonása a szabadon követésnél függ a hiba gyakoriságától, súlyosságától, a fokától és az 

intenzitásától.  

Értékelendő tulajdonságok szabadon követésnél: mind a KV, mind pedig a kutya mozgása 

természetesnek kell lennie. A kutyának következetesen, figyelmesen és harmonikus és motiváltan 

kell követnie a felvezetőt, annak bal oldalán megtartva a pozícióját, és a távolságot tőle az egész 

feladat során, a fordulatoknál, hátraarcoknál, megállásoknál, valamint a különböző tempóknál. A 

kutyának könnyedén, és stressz vagy nyomás nélkül meg kell tartania a pozícióját, és nem tűnhet 

úgy, mintha a kutya folyamatosan keresné a megfelelő pozíciót a szabadon követés során.  

A KV-nek normálisan kell mennie és egyértelműen be kell mutatni a feladat során a szükséges 

tempóváltásokat (normál, lassú és futó). Ha a KV és a kutya  lassan mozog vagy a különböző 

tempók nem jól láthatók -2/-3 pont kerül levonásra.  

Lassú vagy bizonytalan leülés, a megállásoknál az ülés elmaradása, és plusz vezényszó kiadása 

bármely szakaszban hibának minősül. A nem megfelelő pozíció (nem párhuzamos, oldalazó, ferde) 

a szabadon követés közben, és az alapállásnál -1/-3 pont levonáshoz vezet a hiba mértékétől és 

gyakoriságától függően. Lelassítás és megállás a fordulatok előtt, alatt és után, és megálláskor 

szintén pont levonáshoz vezet.  

A felvezető és a kutya közötti távolságnak egyértelműnek kell lennie pl. egy vékony rés látható. A 

neki ütközés, a lemaradozás, az oldalazás és a túlzott eltávolodás nagy hibák. Az osztályzatot -2/-

5 ponttal kell csökkenteni, ha a kutya nagyon közel (szorosan) halad a felvezető mellett, többel ha 

zavarja vagy akadályozza, és még többel, ha gyakran megérinti a felvezetőt, vagy neki dől.  

A gyakorlat sikertelen (0 pont), ha a neki ütközés és a rádőlés folyamatos vagy ha az egymásnak 

ütközés gyakori vagy súlyos, vagy ha a távolság folyamatosan szoros/közeli.  

A gyakorlat sikertelen (0 pont), ha a kutya elhagyja a felvezetőt vagy fél méternél messzebb követi 

a feladat nagy részében (lemaradozik vagy eltávolodik).  

A természetes mozgás azt jelenti többek között, hogy a nyaknak és a hátvonalnak természetesnek 

kell lennie. A kutya felnézhet a felvezetőre és tarthatja a szemkontaktust. Ugyanakkor ez nem 

vezethet túlzásokhoz, pl. a fej természetellenes pozíciójához vagy a fej és a hátvonalnak 

természetellenes szögéhez pl. 90 foknál kisebb. A kutya oldalirányú nézése (természetellenesen, 

eltúlzott módon) ugyanolyan súlyos hiba.  

Megjegyzés, hogy a fej természetesen tartása (szög) fajtánként eltérő lehet.  
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A kutya természetellenes mozgása szigorú pont levonást eredményez (-2/-5 pont). Akár a gyakorlat 

sikertelenségéhez is vezethet, főleg ha más egyéb hiba is van, azaz 0 pont.  

A szabadon követés gyakorlata sikertelen (0 pont)  

● A kutya, ha elhagyja vagy fél méternél nagyobb távolságra követi a felvezetőt a feladat nagyobb 

részében. 

● A kutya, ha gyakran nyüszög és/vagy ugat a gyakorlat során. 

● Ha gyakran van szükség plusz vezényszóra. 

● Ha a páros a feladat nagy részében vánszorog, lemaradozik. 

A vezényszó megelőzése vagy a feladat túl korai megkezdése, önálló cselekvés 

64. Ha a kutya számít a vezényszóra (értsd: nem tartja rendesen a pozíciót: megrándul, feláll, de nem 

lép előre) a feladat megkezdése előtt, a páros nem kaphat 8 pontnál többet a feladatra. 

65. OBED 1 szinten (olyan feladatoknál, ahol a KV elküldi a kutyát), ha a kutya elhagyja a KV-t 

(megkezdi a feladatot) miután a feladat már elkezdődött, de még a KV utasítása előtt (például a 

SB utasítására), a KV egyszer behívhatja a kutyát. Ha a kutya visszamegy és teljesíti a feladatot, 

a páros legfeljebb 7 pontot kaphat. Ha a kutya nem megy vissza a KV-hez, de folytatja a feladatot, 

a feladat sikertelennek minősül (0 pont). 

66. 2. és 3. osztályban, ha a kutya belekezd a feladatokba (elhagyja a KV-t) a KV utasítása előtt (pl. 

a SB utasítására), nincs lehetőség visszahívni, a feladat pedig sikertelen (0 pont). 

67. Ha a kutya önállóan cselekszik a feladat, pl. vezényszó nélkül megáll, lefekszik, az általános 

szabály, hogy -3 pontot le kell vonni.  

Példák:  

- A kutya önállóan megáll bárhol útban a box felé (boxon kívül), vagy az apport vagy a 

bóják/hordó felé. A kutyának szüksége van egy új vezényszóra a folytatáshoz. A levonás -3 

pont.  

- A kutya önállóan megáll a boxban. Még akkor is, ha a kutyának nincs szüksége újabb 

vezényszóra a folytatáshoz. A levonás itt is -3 pont.  

- Ha a kutya önállóan lefekszik (vezényszó nélkül) a boxban (egyből fektetés esetén). A levonás 

-3 pont.  

A ring vagy a KV elhagyása 

Ringelhagyás 

68. 2. és 3. szinten, ha a kutya elhagyja a ringet a feladatok alatt vagy a feladatok között és láthatóan 

nincs kontroll alatt, a párost kizárják. 

69. 1. szinten, ha a kutya elhagyja a ringet a feladatok alatt vagy a feladatok között és láthatóan nincs 

kontroll alatt, a KV kétszer behívhatja. Ha a kutya visszatér a KV-hez, folytathatják a versenyt, de 

5 pontnál több nem adható az általános benyomásnál. A feladat sikertelennek minősül (0 pont). 

Ha a kutya másodszor is elhagyja a ringet, a párost kizárják. 

70. Csoportos feladatok: ha a kutya elhagyja a ringet a csoportos feladat alatt (amikor a felvezető 

takarásban van) , és oda megy a KV-hez, aki a ringen kívül tartózkodik (2-es 3-as szint), ez nem 

vezet a versenyből való kizáráshoz, ha a kutya kontroll alatt van, és közvetlenül a felvezetőhöz 

megy. A gyakorlat ugyanakkor sikertelen (0 pont), és az általános benyomásból is levonásra kerül 

a meghatározott pont (5 pontnál több nem adható) 2-es szinten, és sárga lap jár érte 3-as szinten.  
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1-es szinten, a felvezető a ringben van, így annak elhagyása a többi gyakorlatnak megfelelően 

bírálandó, 5 pontnál több nem adható az általános benyomásra.  

 

A KV elhagyása a ring elhagyása nélkül 

71. 2. és 3. szinten, ha a kutya elhagyja a KV-t egy feladat során (félbehagyja a feladatot) vagy a 

feladatok között, és láthatóan nincs kontroll alatt, de a ringet nem hagyja el, a KV visszahívhatja a 

kutyát (egyszer) anélkül, hogy ő elhagyná a pozícióját. Ha a kutya visszamegy a KV-hez az adott 

feladat sikertelen (0 pont), de a páros folytathatja a versenyzést a következő feladattal. 

2. szinten ez komoly pontlevonással jár az általános benyomásból, 5 pontnál több nem adható. 

3. szinten ez figyelmeztetéshez vezet. A bíró sárga lapot mutat fel.  

Ha a kutya nem megy vissza hívásra, vagy másodszor is elhagyja a gazdáját, a párost kizárják 

(mind 2. és 3. szinten). 3. szinten a bíró piros lapot mutat fel. 

72.  1. szinten, ha a kutya elhagyja a ringet a feladatok alatt vagy feladatok között, és láthatóan nincs 

kontroll alatt, a KV kétszer behívhatja anélkül, hogy elhagyná a pozícióját. Ha a kutya visszatér a 

KV-hez, folytathatják a versenyt, de az esetet jegyzik az általános benyomásnál, és a páros súlyos 

pontlevonást kap, 7 pontnál több nem adható. A feladat sikertelennek minősül (0 pont). Ha a kutya 

másodszor is elhagyja a ringet, a párost kizárják. 

 

Apport feladatok 

73.  Apport/tárgy elejtése: 

Ha a kutya elejti az apportot, de magától felveszi, a páros a feladatra legfeljebb 7 pontot kaphat. Ha 

egy második vezényszó szükséges mielőtt a kutya újra felveszi az apportot, a páros feladatra 

legfeljebb 5 pontot kaphat. Ha a kutya a KV mellett ejti le az apportot és a KV felveszi azt anélkül, 

hogy odébb lépne, a páros a feladatra 5 pontot kaphat, feltételezve, hogy a kutya helyesen veszi fel 

az alapállást. Ha az apport a KV figyelmetlensége miatt esik le az "Ereszd" vezényszót követően, a 

páros 7 pontot kaphat. 

 

74.  Apport/tárgy rágcsálása 

Az apport rágcsálása vagy harapdálása súlyos hibának számít, és -2/-3 pont levonásához vezet. 

Ha a rágcsálás konzisztens, a páros legfeljebb 5 pontot kaphat a feladatra. Az apport igazán durva 

rágcsálása, vagy eltörése a feladat sikertelenségét eredményezi (0 pont). Azért azonban nem jár 

pontlevonás, ha a kutya egyszer jobb fogást keres az apporton/tárgyon. 

Ha a kutya nem ereszti el az apportot a vezényszóra, de szorosan tartja azt a vezényszót követően, 

súlyos hibának számít, és ezáltal pontvesztéshez vezet. 

Általános benyomás 

 

75.  A versenyen (1. és 2. szinten), ahol a gyakorlatok a különböző ringek között megosztva zajlanak, 

így kettő vagy több bíró bírálja ugyanazt szintet, pl. az egyik bíró a gyakorlatok egyik részét, míg a 

másik a másik részét bírálja, minden bíró a saját pontjait adja az általános benyomás részre 

aszerint, hogy a kutya milyen munkát mutat be az adott ringben, és a végső pontot az általános 
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benyomásra a bírók által adott pontok átlagából számítják ki. Ha, azonban az irányelvekben 

meghatározott általános benyomással kapcsolatos hibák, amelyeknél 7 pontnál vagy 5 pontnál több 

nem adható, esetleg a feladatra 0 pont jár..., az általános benyomás végső pontszáma nem lehet 

ettől magasabb, még akkor sem, ha egy másik bíró magasabb pontszámot adott. A végső pontszám 

alacsonyabb lehet, ha a többi bíró alacsonyabb pontszámot adott.  
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VI ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS ÚTMUTATÓ A FELADATOK 

VÉGREHAJTÁSÁHOZ ÉS A GYAKOLRATOK ELBÍRÁLÁSÁHOZ 

 

OBEDIENCE 1. OSZTÁLY 
 

 

OBED 1 Feladat Szorzó Maximális 

pontszám 

Összesen 

1. Ültetés csoportban egy percen keresztül, a 

kutyavezető látható marad a kutya számára 

3 10 30 

2. Szabadon követés 4 10 40 

3. Menet közben állítás vagy ültetés vagy fektetés 3 10 30 

4. Behívás 4 10 40 

5. Négyzetbe küldés fektetéssel 4 10 40 

6. Távolságkontroll  4 10 40 

7. Apport és behívás akadályon keresztül 4 10 40 

8. Bójacsoport/hordó kerültetése, és visszafutás 4 10 40 

9. Általános benyomás  2 10 20 

 Σ 32  320 

 

1.1 Gyakorlat Ültetés csoportban 1 percen keresztül, a KV látható marad a kutya 

számára [Szorzó: 3] 

   

Vezényszavak:  “Ül”, “Marad”   

Végrehajtás: Legalább 3 kutyának kell lennie egy csoportban, de 6-nál több nem lehet. A 

kutyavezetőnek pórázon lévő kutyával kell belépnie a ringbe és a kezdő pozíciónál, alapállásban 

lecsatolnia. A pórázt nem látható helyre kell eltenni.  

A feladat akkor kezdődik, amikor a csoport minden kutyavezetője (továbbiakban KV) egymástól 

kb. 3 méter távolságra felsorakozik egy vonalban, a kutyák baloldalon láb mellett ülnek, póráz 

nélkül. A segédbíró (továbbiakban SB) kimondja: “Feladat kezdődik- (eltávolodás) kutyától” 

utasítást. A feladat akkor fejeződik be, amikor minden KV visszament a kutyájához és a SB 

kimondja: “Feladat vége” utasítást.  

A KV-k ülő pozícióban hagyva kutyáikat egyszerre, egy vonalban ellépnek azok mellől és kb. 15 

métert mennek előre, majd szembe fordulnak a kutyákkal. Mikor letelt az 1 perc a KV-ket utasítják, 

hogy induljanak vissza együtt, egy vonalban a kutyák felé. Kb. 0,5 méterre a kutyától elhaladnak 

mellette és kb. 3 méter távolságra a kutya mögött megállnak, majd SB utasítására visszalépnek a 

kutyáikhoz, és megállnak mellettük. Az 1 perc mérése akkor kezdődik, amikor minden KV elérte a 

15 méteres távot és megfordult.  

 

Iránymutatások a bírálathoz: Az a kutya, amely elrontja az ülést (alapállás, 2 vezényszó, 

lásd az ált. szabályok 55. pontjánál), feláll, lefekszik vagy a saját testhosszánál többet mozdul előre 

a feladat sikertelennek minősül, azaz 0 pontot kap. Ha a kutya lefekszik vagy feláll az egy perc 

leteltével, és a KV-ket utasítják/utasították, hogy induljanak vissza a kutya felé, 6 pontnál több nem 
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adható.  

Minden egyes mozdulat pontlevonással jár. A nyugtalanság, mint a testsúly áthelyezése egyik 

oldalról a másikra, egyik lábról a másikra pontlevonással jár. A kutyának megengedhető, hogy 

elfordítsa a fejét, körbe nézzen, érdeklődést mutasson a környezete iránt, amennyiben a pályán 

vagy azon kívül váratlan zaj vagy mozgás történik. Ennek ellenére ez nem válthat ki a kutyából 

idegességet, izgatottságot. 

Ha a kutya 1-2 alkalommal ugat -1/-2 pont levonást kap; ha többszöri alkalommal teszi tovább pont 

levonást kell kapnia. Ha a gyakorlat során folyamatosan ugat, akkor a gyakorlat végrehajtása nem 

megfelelt és 0 pont jár érte. Ugyanez alkalmazandó nyüszítés esetében.  

Ha egy kutya feláll, elhagyja a helyét és olyan közel megy egy másik kutyához, hogy fennáll a 

veszélye annak, hogy megzavarja a másikat esetleg egy támadásnak, azonnal félbe kell szakítani 

a gyakorlatot, majd meg kell ismételni azt a zavart okozó kutya nélkül. 

 

1.2 Gyakorlat: Szabadon követés [Szorzó: 4] 

 
Vezényszó:   “Lábhoz” 

 

Végrehajtás:  Megjegyzés: Az általános leírásban található a szabadon követés részletesebb 

leírása. (A szabadon követés bemutatására vonatkozó általános irányelveket 

lásd 27-32. pontban és a bírálati irányelveknél a 63. pontban) 

 

A szabadon követés gyakorlata tesztelendő normál séta tempóban jobbra, balra fordulással, 

hátraarccal és megállással. A szabadon követés gyakorlata futólépésben is tesztelendő, de csak 

jobbra fordulással. Jól láthatónak kell lennie a különbségnek a normál és a gyors tempó között. A 

szabadon követést oly módon is tesztelni kell, hogy a KV 2-3 lépést előrefelé és hátrafelé lép. Egy 

versenyen belül minden versenyzőnek ugyanazt a szabadon követési sémát kell bemutatnia.  

 

Időkorlát javaslat:  kb. 1 perc. Figyelembe kell venni, hogy egyes fajtáknak/felvezetőknek több 

vagy kevesebb időbe telik teljesíteni a gyakorlatot. 

 

Iránymutatások a bírálathoz:  Megjegyzés: Az ált. irányelvek leírják részletesen a 

szabadon követés bemutatását, és bírálatát (lásd 27-32. pontban és 63. pontban). Ezeket kell 

követni, de a szintet is figyelembe kell venni a bírálatkor.  

 

Az a kutya, amelyik elhagyja a KV-t vagy több, mint 0,5 méterre lemaradva követi a KV-t a feladat 

túlnyomó részében, nem megfelelt értékelést kap, azaz 0 pont. Ha a kutya mozgása lassú (normál 

vagy futólépésben) -2/-4 pontot kell levonni. A lemaradás nagy hibának számít és -2/-5 

pontlevonással jár.  

A kapcsolat hiánya, további vezényszavak hibáknak tekintendők. A kutya párhuzamostól eltérő 

mozgása -1/-3 pont levonásával büntethető. Lelassulni és megállni fordulások előtt / közben / után 

és megállások előtt pontlevonással jár.  

A kutya (és KV) mozgásának természetesnek kell lennie a szabadon követés során. A kutya 

természetellenes pozíciója és a túlzások nagy hibának minősülnek. Ez vonatkozik a KV-re is. Ezek 

akár a feladat sikertelenségéhez is vezethetnek.  

A kutya és a KV közötti távolság a jól érzékelhetőnek kell lennie. Pontlevonással jár, ha a kutya túl 

közel van a KV oldalánál, több pontlevonás, ha zavarja és/vagy akadályozza a mozgásban; és még 

több pont levonásával jár, ha a kutya járás közben rádől / neki támaszkodik a KV lábának vagy 

folyamatosan megérinti a KV-t. 
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1.3 Gyakorlat Menet közbeni pozíció [Szorzó: 3] 

   

Vezényszavak:  “Lábhoz”, “Áll/Ül/Fekszik”, “Ül”  

 

Leírás:     A bíró dönti el, hogy a három pozíció áll/ül/fekszik közül, melyiket kell 

végrehajtani. A bíró/segédbíró tájékoztatja a KV-ket a verseny kezdete előtt (a szint 

megkezdésekor), hogy melyik pozíciót fogják kérni. A pozíció az összes 1-es szintű versenyzőnek 

ugyanaz.  

 

Végrehajtás:   A feladat minden része a SB utasítására történik.  

A KV és kutyája normál lépésben egyenesen elindulnak a kiinduló pontról. Kb. 10 méter megtétele 

után, menet közben, megállás nélkül a KV a SB utasítására kiadja a kutyának a vezényszót, amelyre 

a kutyának azonnal fel kell vennie az Áll/Ül/Fekszik pozíciót. Nem lehet második vezényszót kiadni 

a pozícióban. Ez a gyakorlat sikertelenségéhez vezet, azaz 0 pont.  

A KV folytatja a menetelést és kb. 10 méter után, amelynek végét egy vonal vagy egy bója jelzi, 

ahol megfordul (önállóan) és megáll a kutyával szemben. Kb. 3 másodperc múlva SB utasításra a 

KV elindul a kutya felé, amikor elér a kutyához, kb. 0,5 m távolságra vele párhuzamosan elhalad 

mellette úgy, hogy a kutya a KV baloldalán van, 1-2 m megtétele után megfordul, visszatér a kutya 

mellé, majd kiadja a “Lábhoz” vezényszót. A feladat minden része, kivéve a bója/jel megkerülése, 

a segédbíró utasítására történik.  

 

Iránymutatások a bírálathoz:  Megjegyzés: a pozíciós gyakorlatoknál a helytelen pozíció 

felvételért járó levonás eltér a többi gyakorlatban kapható levonástól.  

A gyakorlat sikertelen, ha a kutya 

● rossz pozíciót vesz fel, (a kivételeket lásd alább)  

● a helyes pozíciót megváltoztatja mielőtt a KV visszafordul (lásd a kivételeket alább),  

● megáll a vezényszó előtt,  

● kap egy plusz vezényszót a pozícióra vagy 

● ha a KV megáll mielőtt/mikor utasítja a kutyát.  

 

Amennyiben a kutya azonnal megáll a és tökéletesen felveszi a rossz pozíciót vezényszóra 6 pontot 

kaphat abban az esetben, ha a gyakorlat többi része kifogástalanul van végrehajtva. 

 

Amennyiben a kutya azonnal és tökéletesen felveszi a megfelelő pozíciót vezényszóra, de 

megváltoztatja a testhelyzetét mielőtt a KV megfordulna a bója/jel után, 6 pontnál több nem adható 

a gyakorlatra, amennyiben a gyakorlat többi része tökéletesen van kivitelezve, és a kutya csak 

pozíciót vált, de nem mozdul el a helyéről.  

 

Ahhoz, hogy a gyakorlat értékelhető legyen, a vezényszó kiadása után a kutya nem tehet meg 

nagyobb távolságot a saját testhosszánál.  

 

A feladat akkor is sikertelen, ha a kutya odasétál a felvezetőhöz, vagy követi, amikor elhalad a kutya 

mellett, és a megtett távolság több, mint egy testhossz. 5 pontnál nem adható több, amennyiben a 

távolság egy testhossz.  

 

Ha a kutya megváltoztatja a helyes pozíciót miután a KV megkerüli a bóját/jelzést, 7 pontnál többet 

nem kaphat.  
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Ha a KV a vezényszó kiadása előtt közvetlenül megváltoztatja a menetelés tempóját / lelassul / 

felgyorsul, 8 pontnál több nem adható a gyakorlatra. A vezényszót kísérő kéz-/testjel pontlevonással 

büntetendő, a jel erősségétől függően -1/-5 pont vonható le. (lásd az ált. irányelvek 48. pontjában) 

 

Pontozáskor a szabadon követés végrehajtását is figyelembe kell venni. Rosszul végrehajtott 

szabadon követés esetén -1/-2 pont vonható le. A lassú mozgás és lassú pozíció felvétel 

vezényszóra, valamint a nem egyenes vonalban történő pozíció felvétel, mind hiba és -1/-4 pont 

levonással jár. Ha a KV rossz oldalról kerüli meg a kutyát -1 pont levonással jár. 

 

1.4 Gyakorlat  Behívás [Szorzó: 4] 

    

Vezényszavak:  “Fekszik” (“Marad”) “Hozzám” (”Lábhoz”)  

 

Végrehajtás:    A feladat minden része a SB utasítására történik.  

A SB utasítására a KV kiadja a “Fekszik” vezényszót és a SB utasítására ellép a kutya mellől és 20-

25 m-t megy előre a megjelölt helyig, majd ott önállóan megfordul és megáll. SB utasításra 

magához hívja a kutyát. A vezényszó kiadásakor ki lehet mondani a kutya nevét is, de a kutya 

nevének és a vezényszónak egy utasításként kell hangoznia, nem lehet közte szünet és nem tűnhet 

2 külön vezényszónak. Az összes fázist, kivéve a megfordulást, a SB utasítására kell végrehajtani. 

 

Iránymutatások a bírálathoz: Fontos, hogy a kutya készségesen reagáljon az utasításra. A 

kutyának jó tempóban (gyorsan), és azt tartva, de legalább gyors ügetésben kell végrehajtania a 

gyakorlatot. A vonakodva, nem szívesen végrehajtott feladat nagy hiba. A kutya sebességének 

elbírálásakor figyelembe kell venni a kutya fajtáját, felépítését.  

 

Ha a kutya a vezényszó kiadása előtt feláll, felül, a testhosszánál kevesebbet előremegy, 8 pontnál 

több nem adható a gyakorlatra. Ha a kutya a saját testhosszánál nagyobb távolságra elmozdul a 

behívó vezényszó előtt, a feladat sikertelen, azaz 0 pont. 

 

Ha behíváskor egynél több vezényszót kell kiadni, nem adható 8 pontnál több a gyakorlatra. 

Harmadik vezényszó kiadása esetén a gyakorlat sikertelen, azaz 0 pont.  

 

1.5 Gyakorlat  Négyzetbe küldés fektetéssel [Szorzó: 4] 

 

Vezényszavak:  “Előre”, “Jobb/bal (kézjel korrigáláskor)”, (“Áll”), “Fekszik”, “Ül” 

Kézjelek, amikor a kutya távol van, megengedett a szóbeli vezényszóval 

együtt, mint pl. az "áll" és a "fekszik" vezényszavaknál.  

 

Leírás:    A négyzet mérete 3x3 m, mely kb. 15 m-re található a kezdőponttól. A 

négyzet közepétől mérve 15 m távolságra van a gyakorlat kezdő pontja. Minden egyes sarokban 

max. 10-15 cm magas bóják vannak. Látható vonallal (ragasztószalag, krétavonal, szalag) kell 

kijelölni a négyzetet. A négyzetnek minimum 3-5 méterre kell lennie a pálya szélétől.  

 

Lásd az 1.5 ábra alapján (további részletek az 5. mellékletben) 
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          Box/Négyzet 

 

Végrehajtás: Mielőtt elkezdődik a feladat a KV-nek közölnie kell a bíróval, hogy a 

kutyának milyen utasításokat fog adni: a négyzetben először megállítja a kutyát, majd lefekteti vagy 

rögtön fektet.  

A kutyának követnie kell az utasításokat pl. ha az állítás vezényszó lett kiadva a négyzetben, állnia 

kell, és ha egyből feküdnie kell, akkor a fekvésnek azonnalinak kell lennie.  

 

Ha a kutya önállóan cselekszik pontot kell levonni érte. Ez azt jelenti pl. az "Áll" és "Fekszik" 

vezényszavak kiadása a négyzetben kötelező.  

 

Amikor a SB megadja az engedélyt a KV beküldi a kutyát a kezdőpontról a négyzetbe (3 m x 3m). 

A kutyának egyenes vonalon, elölről kell befutnia a négyzetbe. 

 

Amikor a kutya eléri a négyzetet a KV utasítja a kutyát a megállásra, majd lefekteti vagy azonnal 

lefekteti. Amennyiben az “Áll” vezényszó lett kiadva, a kutyának egyértelműen, mozdulat nélkül meg 

kell állnia (kb. 3 mp-ig) mielőtt a KV kiadja a “Fekszik” vezényszót. A KV az "Áll" és /vagy "Fekszik" 

vezényszavakat önállóan adja ki. 

 

Amikor a KV engedélyt kap a SB-tól be kell mennie a négyzetbe, megállni a kutya mellett, majd a 

SB utasítására fel kell venni az alapállást (“Lábhoz” vezényszó). 

 

Hogy elkerülje a levonás okát a plusz vezényszavakért a KV nem használhat négynél több 

vezényszót a gyakorlat során. A négy vezényszóban benne van az "Áll" is, amit a négyzetben ad 

ki. Amennyiben a KV egyből fektet, akkor csak 3 vezényszót használhat. Amennyiben a kutyát 

korrigálni kell az utasítást kísérheti kézjel. 

 

Kézjelek kísérhetik a szóbeli vezényszót, amikor a kutya távol van.  

 

Minden más vezényszót, kivéve az "Áll", "Fekszik" és a korrigáló vezényszó a SB engedélyével 

történhet.  

 

Iránymutatások a bírálathoz: Kiemelt jelentőségű, hogy a kutya együttműködően hajtsa 

végre az utasításokat, fontos a végrehajtás tempója és az egyenes útvonal.  

 

Nem megengedett a gyakorlat megkezdése előtt a kezdő pontról megmutatni a kutyának az irányt 

vagy a négyzetet, illetve megérinteni a kutyát (még a gyakorlat megkezdése előtt sem). Ilyen 

esetben a gyakorlat sikertelen, azaz 0 pont. Egy kézérintés, „handtouch” megengedett a kezdés 

előtt, de ez azt jelenti, hogy a kutya érinti meg a KV-t, nem pedig fordítva, és nem keltheti azt a 

benyomást, hogy megmutatja a helyét, vagy az irányt (lásd az ált. iránymutatásokban 20. és 53. 

pontban). 
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Amennyiben a KV elmozdul a helyéről (bármely irányba ellép) az utasítás kiadásakor, a feladat 

sikertelen, azaz 0 pont. Amennyiben hangsúlyos, erőteljes test jelet ad a KV 8 pontnál több nem 

adható.  

 

Kézjelek csak akkor adhatók, ha a kutyát irányítani/korrigálni kell. Kézjel használata, amikor a kutya 

a KV mellett van -2 pont levonást ér.  

 

Ha a kutya lassan vagy nagyon lassan mozog, maximum 7-8 pont adható.  

 

Amennyiben a kutya önállóan cselekszik pont levonás jár érte. Ha a kutya megáll a box felé menet 

vagy a boxban vezényszó nélkül, -3 pontot le kell vonni.  

 

Amennyiben a kutya a négyzeten kívül lefekszik vagy leül, ebben az esetben nem lehet korrigálni 

és a feladat sikertelennek minősül, azaz 0 pont.  

Pontlevonással jár, ha a KV több, mint 6 vezényszót (beleértve az állítás vezényszót)/ több, mint 5 

vezényszót (egyből fektet) használ. 

 

Ismételt iránymutatásért, korrigálásért a levonás mértéke függ az erősségétől/intenzitásától és a 

kutya együttműködésétől, így a levonás mértéke -1/-2 pont vezényszóként.  

 

A négyzet 

 

Ha a kutya oldalról, vagy hátulról lép be a négyzetbe, -½ /-1 pont levonást jelent.  

 

Ahhoz, hogy a feladat értékelhető legyen a kutya egész testének a négyzetben kell lennie, kivéve a 

farkát.  

 

Ha a kutya vezényszóra megáll (áll) a négyzet közelében vagy a határán, a kutyát újra kell irányítani 

a négyzetbe, egy új megállító vezényszót kell kiadni a Fekszik vezényszó előtt / vagy a közvetlen 

lefektető vezényszót kell kiadni a plusz vezényszó és a korrigálás után. Mindkét esetben a levonás 

mértéke -2 pont, feltéve, hogyha a kutya gyorsan reagál, és a pozíciók egyértelműek.  

 

Amennyiben a kutya rossz pozíciót vesz fel (vezényszóra) a négyzetben -2 pont levonás, ha nem 

stabil és egyértelmű vagy túl rövid idejű a kutya megállítása -1/-2 pont levonás szükséges. Ha a 

kutya önállóan rossz pozíciót vesz fel, -3 pontot le kell vonni.  

 

A gyakorlat szintén sikertelen (0 pont), amennyiben a kutya elhagyja a négyzetet a gyakorlat 

befejezése előtt. Amennyiben a kutya mozog, kúszik a négyzetben, vagy ha szaglászik, a levonás 

mértéke -1/-3 pont. Amennyiben a kutya megváltoztatja a testhelyzetét mielőtt a KV odaérne a 

kutyához a négyzetbe a pont -2/-3-mal csökken. 8 pontnál több nem adható a gyakorlatra, ha a 

kutya felül vagy feláll a kiadott vezényszó előtt (KV már a kutya mellett áll).  

 

A vezényszó 2. kiadására állításkor és fektetéskor -1 pont levonás jár (1-es szinten). A feladat 

sikertelen (0 pont), ha akár a megállításkor, akár a fektetéskor harmadszorra is ki kell adni a 

vezényszót.  
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1.6 Gyakorlat Távolságkontroll, ül /fekszik, 4 váltás [Szorzó: 4] 

Vezényszavak:  “Fekszik” “Marad”, “Ül”, “Fekszik” és kézjelek. 

Egy vagy mindkét kéz használható.  

 

Leírás:   A kezdőpont két jel között kell lennie, ami 1 m távolságra van egymástól. A két jelölő 

összekötő képzeletbeli határvonalat képez. A kutyának a megadott helyen kell maradnia a 

gyakorlatok végrehajtása alatt, miközben 4 alkalommal kell testhelyzetet váltania (ül-fekszik-ül-

fekszik) a KV utasítására.  

 

A SB mutatja a KV-nek, hogy mely pozíció felvételére kell utasítania a kutyát, ehhez a SB írott 

jeleket, rajzokat vagy elektronikus kijelzőt használ. A SB-nak kb. 3-5 méter távolságra kell állnia a 

kutyától úgy, hogy véletlenül se lássa, hogy a kutya végrehajtja-e az utasításokat. A SB-nak 3 

másodpercenként kell változtatnia a jeleket.  

 

Végrehajtás:    A KV utasítja kutyáját, hogy feküdjön le a kiindulási pontnál a 

képzeletbeli vonal (határvonal) előtt úgy, hogy a határ érintőt képezzen. 

 

A KV ellép a kutyától és kb. 5 métert tesz meg egyenesen előre haladva egy megadott jelig, ahol 

megáll és arccal a kutya felé fordul. A pozíciók felvételére kiadott vezényszavak kizárólag az 

Ül/Fekszik/Ül/Fekszik és az utolsó vezényszónak a “Fekszik” vezényszónak kell lennie.  

 

A KV-nek szóbeli vezényszavakat kell használnia. A KV a kutyától távol, használhat egyszerre 

kézjeleket és vezényszavakat, de rövidnek kell lenniük és egyszerre kell történnie a kézjelnek és a 

szóbeli vezényszó kiadásának. Az utoljára kiadott “fekszik” vezényszó után a KV visszamegy a 

kutyához és a SB vezényletére utasítja az alapállás felvételére (ül).  

 

Iránymutatások a bírálathoz:  A gyakorlat értékelésekor a legfontosabb szempontok, hogy a 

kutya milyen gyorsan hajtja végre az utasításokat, mennyire pontosan veszi fel és tartja meg a 

testhelyzeteket és mennyit mozdul el a pozíciók változtatásakor.  

 

Ha a kutya a saját testhosszánál összességében nagyobb mértékben elmozdul a kezdőponttól 

bármely irányba a gyakorlat sikertelen (0 pont). Ha a kutya elmozdul egy testhosszt, 6 pontnál többet 

nem kaphat. Minden elmozdulás összeadódik (előre, hátra, oldalirányba stb.).  

  

Amennyiben a kutya nem vesz fel a négyből egy pozíciót/rossz pozíciót vesz fel/szükséges egy 

harmadik vezényszó kiadása 7 pontnál több nem adható a gyakorlatra. Ha a kutya 2 pozíciót nem 

vesz fel, akkor 5 pontnál több nem adható.  

 

8 pontnál több nem adható, amennyiben egy alkalommal szükség van második vezényszóra a 

pozíció váltásnál. A második vezényszó megtagadása a pozíció kihagyásához vezet. Pl. az első 

alkalommal kiadott második vezényszó a pozícióra -2 pont levonás, és a következő alkalommal, 

amikor a pozícióhoz egy második parancsra van szükség -1 pont levonás a plusz vezényszóért.  

 

Egy harmadik vezényszó kiadható (de ez a pozíció hiányos), így a következő pozícióváltás 

elvégezhető, ha kivitelezhető időhatáron belül.  

 

Túl hangos utasítás, eltúlzott, hosszan tartó testjelek mind pontlevonással járnak. (Az általános 
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leírásban bővebben.) 

 

Ha a kutya felül mielőtt a KV visszatérne hozzá, 8 pontnál több nem adható.  

 

Plusz vezényszó kiadása az alapállásból, a kezdő pozícióból (fektetéskor) vagy a fektetésből 

felültetés a végén (alapállás felvétele), az általános szabályoknak megfelelően levonással 

büntetendő pl. -1 pont az 1-es szinten.  

 

1.7 Gyakorlat Akadályugrás, apportozás fa apporttal [Szorzó: 4] 

  
Vezényszavak:  “Akadály”, “Apport” és „Ereszd”, (”Lábhoz”)  

A felvezető használhat saját fa apportot, de megfelelő apportnak 

rendelkezésre kell állnia a versenyen.  

 

Végrehajtás: A KV és kutyája felveszik az alapállást az akadállyal szemben kb. 2-4 méter 

távolságra (a távolságot a KV választja meg). Az akadály magasságát a kutya marmagasságának 

megfelelően kell beállítani, de 50 cm-nél nem lehet magasabb.  

A SB átadja az apportfát a KV-nek. A KV az akadályon átdobja az apportfát. A KV utasítja a kutyát, 

hogy ugorja át az akadályt, vegye fel az apportot, és ugorjon vissza. Az „Apport/Hozd” vezényszó 

kiadása nem történhet később, mint amikor a kutya megkezdte az akadály átugrását. A KV 

használhatja a saját apportfáját, de a bírónak ellenőriznie kell, hogy az apport fából van, és megfelel-

e az előírásoknak.  

 

Iránymutatások a bírálathoz:    Ha a kutyának keresnie kell az apportfát egy pillanatig, de a 

keresés aktív, nem vonható le érte pont. Ha a kutya akár csak egy kicsit is hozzáér az akadályhoz 

ugrás közben, csak 8 pont adható a gyakorlatra. Amennyiben a kutya ráugrik az akadály lécére és 

onnan lendületből tovább ugrik/fut a gyakorlat sikertelen, 0 pont.  

Ha a kutya csak egy irányba ugorja át az akadályt, de az apportot behozza, 6 pontnál több nem 

adható. Ha mindkét irányba kimarad az ugrás, a gyakorlat sikertelen, azaz 0 pont. Akkor is sikertelen 

(0 pont), ha a kutya nem hozza be az apportfát. Ha az akadály felborul a gyakorlat sikertelen (0 

pont). Ha a kutya számít a vezényszóra, -2/-3 pont vonható le érte.  

Egy második „Hozd” vagy „Akadály” vezényszóért -1 pont levonás jár. Ha a kutya elhagyja a 

pozícióját az apportfa kidobásakor, a gyakorlat sikertelen, azaz 0 pont. 

 

Az apportfa elejtéséért, rágásáért vagy harapásáért járó pontlevonásokat lásd a gyakorlatok 

bírálatának általános útmutatójában.  

 

1.8 Gyakorlat Bójacsoport/hordó kerültetése, és visszafutás [Szorzó:4] 

 

Vezényszó:                “Kerül” - “Jobb/bal” - (“Lábhoz") 

    Kézjel korrigáláskor használható a vezényszóval egyszerre. 

 

Leírás:  Egy bójacsoport (3-6 db) vagy hordó (kb. 40-50 cm magasnak kell lennie) van kihelyezve 

kb. 10 méter távolságban a kezdőponttól. A gyakorlat elrendezését lásd az alábbi ábrán.  

A bóják elhelyezésére vonatkozó variációkat a VII. rész 4.1. számú melléklet tartalmazza.  

 

1-es szinten nem kell a bóják között nagy rést hagyni, amely arra ösztönözheti a kutyát, hogy 

elfusson közöttük. 
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A kutya nem láthatja a bóják/hordó kihelyezését, éppen ezért azokat az előtt kell kihelyezni, hogy a 

KV és a kutya feláll a kezdőponthoz. 

 

Végrehajtás: A KV és kutyája alapállásban áll szemben a bójákkal/hordóval. A SB 

bejelenti a gyakorlat kezdetét. SB utasításra a KV kiküldi a kutyát a bóják/hordó megkerülésére. A 

kutyának futva meg kell kerülnie a bójákat (mindegy melyik irányból kerüli), majd vissza kell futnia 

szembe, középirányba a KV-hez, és felvenni az alapállást (4.2 mellékletben található az ideális 

útvonal). Az ideális az, ha a fordulat a bóják/hordó körül nem túl szűk. A fajtától függően a megfelelő 

távolság a közepes testűeknek kb. fél méterig és a nagy testűeknek akár 1 méterig.  

Vezényszó használta kötelező, de ha a kutyát korrigálni kell, akkor egyidőben használható kézjel 

is.  

 

  
Kép: 4.1. számú mellékletben található a bója csoport elhelyezésének mintái és 4.2. számú 

mellékletben az útvonal. 

 

Iránymutatások a bírálathoz: A gyakorlat értékelésekor a legfontosabb szempontok, hogy a 

kutya mennyire együttműködően hajtja végre a vezényszavakat, milyen a kutya tempója, hogy a 

lehető legrövidebb úton haladjon, ugyanakkor megtartsa a kívánt távolságot a bójáktól/hordótól. 

Megfelelő szimmetria és a középirány megtartása a KV-vel szembe a visszatérésnél is szintén 

értékelendő. A kutya megkerülheti a bójákat/hordót az óra járásával megegyező vagy ellenkező 

irányban is.  

A kutyának jó és egyenletes tempóban kell futnia, de legalább élénk ügetésben. Lassú vagy 

vonakodó/kedvtelen mozgásért, munkáért -1/-5 pont levonás jár.  

A kutya fajtáját/felépítését figyelembe kell venni a sebesség, valamint a bóják/hordó közötti távolság 

elbírálásakor. 

Ha a kutya visszafordul vagy megáll út közben, mielőtt elérné a bójákat/hordót, korrigálni kell, hogy 

kerülje meg azokat, -3 pont levonás, feltéve, ha a kutya megkerüli a bójákat/hordót a korrigálásra. 

(Így 7 pontot kaphat, feltéve, ha a feladat többi részét tökéletesen kivitelezi.)  

Ha a kutya kifut a bójákhoz/hordóhoz, megfordul, de nem kerüli meg, 5 pontnál több nem adható a 

feladatra. Ilyenkor lehetőség van újra irányítani a kutyát, hogy kerülje meg a bójákat/hordót és így 

a levonás csak -3 pont.  

 

Ha ki kell adni egy behívó vezényszót, akkor 8 pontnál több nem adható a feladatra. Ha a kutya 

kétszer kerüli meg a bójákat, 8 pontnál több nem adható.  

 

A feladat sikertelen (0 pont): 

 ha a kutya visszafordul mielőtt elérné a bójákat (meg kell közelítenie a legelső bóját 1,5 - 2 
méterre, vagy közelebb),  

 ha egy 3. „Kerül” vezényszót kell kiadni vagy 

 ha egy 2. behívó vezényszót is ki kell adni. 
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Ha a kutyát korrigálni kell, akkor a vezényszó mellett kézjel is adható. A sebesség bírálatakor 

figyelembe kell venni a kutya fajtáját és a testfelépítését.  

 

Továbbá, ha a kutya útvonala nagyon közel van a bójákhoz/hordóhoz, vagy ha nem ésszerűen 

egyenes és szimmetrikus, ha ívesen fut, a pontot -½-2-vel kell csökkenteni. 

 

Ha a kutya megérinti a bóját vagy a hordót, vagy nekiütközik azoknak -1/-3 pont levonással jár az 

ütközés erősségétől / intenzitásától függően. Ha a kutya felborít egy bóját/bójákat, -2/-3 pont 

vonható le. Ha a kutya elfut a bóják között 7 pontnál több nem adható.  

  

A kezdőhelyről nem szabad megmutatni a kutyának a bóját és nem lehet megérinteni a kutyát, 

amennyiben ez megtörténik a feladat sikertelen (0 pont). (Lásd az általános irányelvek 20. és 53. 

pontban) 

  

1.9 Gyakorlat  Általános benyomás [Szorzó: 2] 

 

Iránymutatások a bírálathoz:  Az általános benyomás értékelésekor alapvető szempont a 

kutya munkakedve, együttműködése és az utasítások engedelmes végrehajtása. A pontos, precíz 

végrehajtás, a kutya és KV természetes mozgása szintén fontos szempont az értékelésben. Magas 

pontszámot akkor lehet elérni, ha a kutya és gazdája csapatként, együttműködve dolgoznak, 

kölcsönösen élvezik a közösen végzett munkát és sportszerűen viselkednek. A feladatok alatt és 

közbeni tevékenységek is befolyásoló tényezők bírálatkor. 

 

Ha a kutya elhagyja a felvezetőt, és kikerül az irányítása alól a feladatok alatt vagy a között (ha csak 

egyszer is), de a pálya területén marad, 7 pontnál több nem adható, feltéve, ha a kutya visszamegy 

a KV-höz (nem több, mint 2 visszahívással). Ha a kutya nem tér vissza a KV-höz, vagy második 

alkalommal is elhagyja, diszkvalifikálni kell. 

Ha a kutya elhagyja a pályát, a gyakorlat alatt vagy között, de azonnal visszatér a hívásra (2 

behívás), 5 pontnál több nem adható. 

Ha a kutya a pályán ürít, 0 pont az általános benyomás.  

 

Megjegyzendő: magasabb pontszám, a fent említetteknél nem adható, még akkor sem, ha a végső 

pont számítása 2 vagy több bíró külön gyakorlatokra adott pontszámainak átlagaként történik. Lásd 

a bírálatokra vonatkozó általános utasítások 73. pontjában. 
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OBEDIENCE 2. OSZTÁLY 
 

     

OBED 2 Feladat Szorzó Maximális 

pontszám 

Összesen 

1. Fektetés csoportban 2 percen keresztül, a 

kutyavezető nem látható   

3 10 30 

2. Szabadon követés 4 10 40 

3. Menet közben állítás/ültetés/fektetés 3 10 30 

4. Behívás állítással 3 10 30 

5. Előre küldés fektetéssel és behívás  4 10 40 

6. Irányított apport 3 10 30 

7. Tárgy szagazonosítása és apportírozása 3 10 30 

8. Távolságkontroll 4 10 40 

9. Bójacsoport/hordó megkerülése, pozíció, akadály 

ugrás 

3 10 30 

10. Általános benyomás 2 10 20 

 Σ 32  320 

 

 

2.1 Gyakorlat Fektetés csoportban 2 percen keresztül, a kutyavezető nem 

látható [Szorzó 3] 

 

Vezényszó:  “Fekszik”, (“Marad”), “Ül” 

 

Leírás: A kutyáknak fekve kell lenniük és a KV-k 2 percre elbújnak, nem láthatóak. 

Legalább 3 kutyának kell lennie a csoportban, de 6-nál nem több. A kutyáknak póráz nélkül kell a 

ringbe lépniük, de a nyakörv viselete kötelező. A fektetés és ültetés kutyánként egyenként történik. 

A SB utasítására és minden fázist irányít. A kutyák zavaró hatásnak vannak kitéve, pl. egy ember a 

kutyák között szlaloman végig sétál.       

  

A feladat akkor kezdődik, amikor a csoport minden kutyavezetője (továbbiakban KV) egymástól 3 

méter távolságra felsorakozik egy vonalban, a kutyák baloldalon láb mellett ülnek és a segédbíró 

(továbbiakban SB) kimondja: “Feladat kezdődik”. SB utasítására történik a fektetés alapállásból, 

amit egyesével kell végrehajtani. A fektetés sorrendje balról jobbra történik (16).  

 

A KV-k egyszerre lépnek el a kutyák mellől és egy vonalban a pálya széléig sétálnak, majd 

elmennek arra a helyre, ahol takarásban lesznek, így a kutyák nem látják őket. A KV-k 2 percen át 

takarásban vannak. A 2 percet akkor kezdik el mérni, mikor az összes KV takarásban van. Mikor 

letelt a 2 perc a KV-k utasításra visszatérnek a pályára és a pályán belül felsorakoznak egy vonalban 

a kutyával szemben. A KV-k utasításra elindulnak a kutyájuk felé, elhaladnak mellettük kb. 0,5 

méterre, a kutya baloldalán és megállnak kb. 3 méterre a kutyájuk mögött és megfordulnak. Ezután 

a KV-k utasításra visszaléphetnek a kutyájuk mellé, majd SB utasításra egyenként felültetik a 
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kutyákat alapállásba. Az ültetés is parancsszóra történik egyesével, jobbról balra (61), így az 

elsőként lefektetett kutya lesz utolsóként felültetve. A SB utasítására történik a vezényszó kiadása. 

A feladatnak akkor van vége, amikor a KV-k visszatérnek kutyáikhoz, mindegyik kutya felvette az 

alapállást és a SB kimondja: “Feladat vége”.  

 

A KV-ket figyelmeztetni kell, hogy ne túl hangosan adják ki a vezényszavakat. A túl hangos utasítás 

zavarhatja a többi kutyát, ami súlyos pontlevonással jár. 

 

Végrehajtás: 

 

Iránymutatások a bírálathoz: Ha a kutya a KV vezényszava előtt reagál (lefekszik vagy 

felül), vagy a mellette álló "fekszik" vagy "ül" vezényszavára, 8 pontnál több nem adható. Ha a kutya 

önállóan cselekszik, 7 pontnál több nem adható. Ha a kutya túl korán hajtotta végre a gyakorlatot 

(lefeküdt vagy felült), abban a pozícióban kell maradnia, amit felvett (fekvő/ülő). Amennyiben a 

feladat elején a kutya nem tudja tartani a felvett pozíciót, úgy a feladat sikertelen (0 pont). A 

gyakorlat végén, ha a kutya önállóan felül, majd újra lefekszik, akkor a feladatra maximum 6 pont 

adható. 7 pontnál több nem adható a feladatra, ha a kutya az oldalára dől vagy az utasításra nem 

ül fel a gyakorlat végén.  

 

Az a kutya, amelyik nem fekszik le (2. vezényszóra sem), feláll vagy felül, amíg a KV takarásban 

van, ha a saját testhosszánál többet kúszik vagy a hátára fekszik a gyakorlata sikertelen, azaz 0 

pont. Ha a kutya felül vagy feláll miután letelt a 2 perc és a KV-k felsorakoztak a pályán maximum 

6 pontot kaphat a gyakorlatára. Ha a kutya elhagyja a helyét a gyakorlat sikertelen (0 pont). 

 

Minden egyes mozgás a kutya részéről csökkenti a pontszámot. A nyugtalanság, mint a testsúly 

áthelyezése egyik oldalról a másikra pontlevonással jár. A kutyának megengedett, hogy elfordítsa 

a fejét, körbe nézzen, érdeklődést mutasson a környezete iránt, amennyiben a pályán vagy azon 

kívül váratlan zaj vagy mozgás történik. Ez azonban nem szabad, hogy nyugtalanságot vagy 

szorongást keltsen. 

 

Ha a kutya ugat 1-2-t, akkor 1-2 pont levonással jár. Ha több alkalommal ugat az nagyobb pont 

levonással jár. Ha a feladat nagy részében ugat, akkor a feladat sikertelen (0 pont). Ugyanez 

vonatkozik a nyüszítésre is.  

 

Amennyiben egy kutya feláll, elhagyja a helyét és olyan közel megy egy másik kutyához, hogy 

fennáll a veszélye annak, hogy megzavarja a másikat / esetleg egy támadásnak, azonnal félbe kell 

szakítani a gyakorlatot, majd meg kell ismételni azt a zavart okozó kutya nélkül. 

 

2.2. Gyakorlat  Szabadon követés [Szorzó: 4] 

 

Vezényszó:   “Lábhoz” 

 

Végrehajtás:  Megjegyzés: Az általános irányelvekben és a bírálatnál részletes leírást talál. 

(Lásd 27-32. és 63. pontban). 

 

A szabadon követés célja, hogy a kutya folyamatosan, aktívan bal láb mellett kövesse a KV-t, végig 

megtartva a pozíciót és a kellő távolságot tőle, a fordulatokban, a hátraarcoknál, megállásoknál és 

a különböző tempó váltásoknál egyaránt.  
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2-es szinten a szabadon követés gyakorlat végrehajtását normál, lassú és gyors tempóban, jobbra, 

balra fordulással, hátraarccal és megállással kell tesztelni. Tisztán kivehetőnek kell lennie a 

különbségnek a normál és a lassú, valamint a normál és a futó lépés között. A kutya szabadon 

követését hátrafelé menetben is ellenőrizni kell, úgy, hogy a KV 2-3 lépést tesz előre, majd hátra, 

de úgyis, hogy a KV megtesz egy rövidebb (5-8 lépés/2-3 m) távolságot hátrafelé menetben. A 

hátrafelé menetelés alapállásból indul és végződik. A SB utasítására történik. A feladat megkezdése 

előtt, meg kell győződni arról, hogy a talaj egyenletes és biztonságos. Egy verseny alatt a 

résztvevőknek ugyanazt a sémát / távolságot kell megtennie.  

 

A szabadon követés idejére vonatkozó javaslat:  kb. 2 perc. Az egyes fajták/felvezetők közötti 

különbséget figyelembe kell venni, akiknél eltérő lehet a gyakorlat kivitelezésének ideje. 

 

Iránymutatások a bírálathoz: Megjegyzés: Az általános rendelkezések leírják a szabadon 

követés végrehajtását, illetve a bírálat részleteit. (Lásd 27.-32. és 63. pontban). Ezeket kell követni, 

de a bírálatnál figyelembe kell venni a szintet is.  

 

Az a kutya, amelyik elhagyja a KV-t vagy több mint 0,5 méterre lemaradva követi a KV-t a feladat 

nagyobbik részében, a feladat sikertelen (0 pont). Ha a kutya, és a KV mozgása lassú (normál vagy 

futó lépésben), -2/-4 pont levonásra kerül. A lemaradás nagy hiba, ami -2/-5 pont levonással jár.  

 

A kapcsolat hiánya, további vezényszavak hibáknak tekintendők. A kutya párhuzamostól eltérő 

mozgása (nem párhuzamos, ferde) -1/-3 pont levonással jár. Lelassulás vagy megállás fordulások 

előtt, alatt vagy után pont levonással jár.  

 

A kutya és a KV mozgásának természetesnek kell lennie. A kutya természetellenes pozíciója és a 

túlzás nagy hiba. Ez a KV-re is vonatkozik. Ezek akár a feladat sikertelenségéhez is vezethetnek.  

 

A kutya és a KV közötti távolságnak jól érzékelhetőnek kell lennie. Pont levonással jár, ha a kutya 

nagyon közel (szorosan) halad a felvezető mellett, többel, ha zavarja vagy akadályozza, és még 

többel, ha gyakran megérinti a felvezetőt, vagy neki dől.  

A hátrafelé menet némi óvatosság megengedett a KV-nek. 1-2 pontnál több nem vonható le, ha a 

kutya hátrafelé lépéskor nem tökéletesen mozog. 

 

2.3 Gyakorlat Menet közben állítás és/vagy ültetés és/vagy fektetés 

[Szorzó: 3] 

Vezényszavak:  “Lábhoz” (3-szor) - “Áll”, “Ül”, “Fekszik “ – “Ül”, “Áll”, “Fekszik “ 

 

Leírás: A gyakorlatot a mellékelt rajz alapján kell végrehajtani. A kutyának 2 

különböző pozíciót kell felvennie a 3 lehetséges közül. A végrehajtandó pozíciókat és azok 

sorrendjét a bíró határozza meg közvetlenül a verseny előtt. A végrehajtás közben kell lennie egy 

balra vagy jobbra fordulatnak. A pozíciók és a fordulat iránya minden versenyző számára azonos 

kell legyen. A kezdőpontot, fordulat helyét (bal/jobb, 90o), valamint a végpontot jelölni kell pl. kis 

bójákkal.  

A bírónak/segédbírónak tájékoztatnia kell a KV-t a verseny előtt (vagy a szint kezdete előtt), hogy 

mely két pozíciót kell végrehajtani, milyen sorrendben, és merre történik a fordulat.  
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A pozíciók felvétele (áll/ül/fekszik) a 10 méteres egyenes szakasz közepénél (kb. 5 m) történik. 

 

 

 

 

Végrehajtás: A SB utasítja a KV-t a feladat kezdetéről, mikor kell kiadni az áll/ül/fekszik 

vezényszót, mikor kell visszafordulni és mikor kell megállni a feladat végén. A bójáknál a 

fordulatokat a KV-nek önállóan kell végrehajtani, csak úgy mint a kutya felvételét a pozícióból.  

 

A KV és a kutya normál lépésben elindul a kezdőponttól egyenesen az első szakaszon, az első 

fordulópont felé. A távolság felénél (~5 méter), a KV a SB utasítására kiadja az első pozícióra a 

vezényszót (áll/ül/fekszik), és a kutyának azonnal fel kell vennie a helyes pozíciót. Második 

vezényszó a pozícióra nem megengedett. Ez hiányos pozíciót eredményez.  

 

A KV folytatja az útját még 5 méteren keresztül kb. a következő fordulópontig, a SB utasítására 

megfordul, folytatja a menetelést a kutya felé, elhalad a kutya bal oldalán kb. 0,5 méter távolságra, 

megtesz még kb. 2 méter távolságot, majd a SB utasítására visszafordul és elindul a kutyája felé. 

Amint eléri a kutyát, a KV kiadja a “Lábhoz” vezényszót, menet közben anélkül, hogy megállna, 

lelassítana vagy növelné a tempóját.  

 

A gyakorlat az első szakaszhoz hasonlóan folytatódik. Ennek megfelelően, a fordulat után 

(jobb/bal), és tovább haladva a második pontig (végpont) kb. 5 méternél a KV utasítja a kutyát a 

második pozíció felvételére és az első szakasznak megfelelően folytatja.  

 

Az álló/ülő/fekvő pozíciókat a kezdő-/forduló-/végpontokat összekötő képzeletbeli vonallal 

párhuzamosan kell végrehajtani. A fordulópontokon a kutya és a fordulópont közti távolság kb. 0,5 

m legyen, itt figyelembe kell venni a kutya testméretét is. A fordulási szögeket 90°-ban kell 

végrehajtani, nem lehet félköríveket leírni. A KV és a kutya a bójákat jobbról kerülik meg, azaz a 

bója számukra a baloldalon lesz. A tempónak természetesnek kell lennie, nem lehet 

gyorsabb/lassabb, mint a normál tempó. 

 

Iránymutatások a bírálathoz: Megjegyzés: a pozíciós gyakorlatban a levonás a helytelen 

pozícióért különbözik a többi más gyakorlatoknál járó levonásoktól.  

 

Kezdőpont Kezdőpont 
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Ahhoz, hogy pontot lehessen kapni a feladatra, a kutyának legalább 1 pozíciót helyesen kell 

végrehajtania. Ha a kutya egy alkalommal rossz pozíciót vett fel (pl.: ülés helyett lefeküdt), a 

feladatra 7 pontnál több nem adható. 

 

A kutya elhibázza (hiányos) a pozíciót: 

● ha rossz pozíciót vesz fel, 

● ha egy testhossznál nagyobb távolságot tesz meg a vezényszó követően, 

● ha megváltoztatja a helyes pozíciót,  

● ha a KV kiad egy második vezényszót a pozícióra,  

● ha először megáll, majd tovább indul és egy testhossznál nagyobb távolságot megtesz, 

● ha erős test- vagy kézjel kerül alkalmazásra. 

 

Ha a kutya egyáltalán nem áll meg a vezényszó kiadása után, azaz nem áll meg mielőtt a KV 

megfordul, a feladat sikertelen (0 pont). 2. vezényszó kiadható a kutya megállítására, és ha a kutya 

megáll mielőtt a KV eléri a fordulópontot, folytatható a gyakorlat, de maximum 6 pont adható csak.  

 

Bíráláskor figyelembe kell venni mind a szabadon követés végrehajtását, mind az álló/ülő/fekvő 

pozíciók végrehajtását, amelyeknek a kezdő/forduló/végpontokat összekötő képzeletbeli vonallal 

párhuzamosnak kell lenniük. 

 

Bármilyen mozgás, lassan, nem párhuzamosan végrehajtott állás/ülés/fekvés, rossz pozíció 

felvétele, rosszul végrehajtott szabadon követés, tempóváltás, félköríves fordulatok, ferdén 

végrehajtott gyaloglás (nem a képzeletbeli vonallal párhuzamosan), a kutya nézése mind hiba. Az 

ilyen hibákért -1/-4 pont vonható le. Ha a KV a kutyát rossz oldalról kerüli meg, 1 pontot kell levonni 

a hibáért. 

 

Nem megengedett a plusz vezényszó használata a pozícióra. Ha plusz vezényszó kerül kiadásra, 

az a pozíció sikertelenségét jelenti.  

 

Durva hibának minősülnek a kéz- és testjelek az áll/ül/fekszik vezényszó kiadásakor és nagyobb 

pont levonással büntetendők. A pontlevonás függ a jel erősségétől és hosszától: -1/-5 pont 

levonásával büntetendő vagy akár hiányos feladat végrehajtással. Lásd ált. irányelvek 48. pont. 

 

2.4 Gyakorlat  Behívás állítással [Szorzó: 3] 

Vezényszavak:  “Fekszik”- (“Marad”) - “Hozzám” - “Állj” - “Gyere” - (”Lábhoz”)  

Szóbeli vezényszavak használata kötelező a feladat minden részében. Kézjel 

megengedett a szóbeli vezényszó mellett megállításkor. Egy vagy mindkét kéz 

használható állításkor. 

 

Leírás: A behívás kb. 25-30 méterről történik. Amikor a kutya féltávhoz ér, utasítják, 

hogy álljon meg (áll pozíció). A kezdőpont, illetve a féltáv jelölhető egy kis bójával, vagy félgömbbel, 

stb. A féltávot jelölő bóját vagy egyéb jelzést jól láthatóan kell elhelyezni, de nem lehet a kutya 

útvonalán. Ezek a bóják/jelölők jelzik a megállítás helyét pl.: állj vezényszót mikor kell kiadni, vagyis 

amikor a kutya egyvonalba kerül a félgömbbel/jellel.  

 

Végrehajtás:   A gyakorlat megkezdésekor a KV kiadja a “Fekszik” vezényszót, majd elindul 

a megadott irányba és kb. 25-30 métert megy előre, megáll és szembefordul a kutyával. A SB 
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utasítására a KV behívja a kutyát. A KV önállóan kiadja az “Állj” vezényszót, amikor a kutya kb. a 

távolság felénél van, pl. egyvonalban van a bójával/jelzéssel. A féltáv egy kis bójával van jelölve a 

kutya útvonalán kívül. (Féltáv az a hely, ahol az áll vezényszónak el kell hangzana, nem ahol a 

kutyának meg is kell állnia) A kutyának azonnal el kell indulnia a behívásra, és meg kell kezdenie a 

megállást a vezényszóra.  

 

A SB utasítására (kb. 3 másodperc múlva) a KV behívja a kutyát és felveszik az alapállást.  

 

Minden utasításnak szóbeli vezényszónak, és tisztának, érthetőnek kell lennie. Kézjel használható 

a szóbeli vezényszóval egy időben megállításkor. A kézjelnek egyidejűnek kell lennie a szóbeli 

vezényszóval és nem tarthat tovább annál.  

 

A kutya neve egyidejűleg használható a behívó vezényszóval, de ezeknek teljesen együtt kell 

elhangozniuk és nem kelthetik két különálló utasítás/vezényszó benyomását.  

 

Iránymutatások a bírálathoz: Fontos, hogy a kutya együttműködően reagáljon minden 

behívásra és engedelmeskedjen precízen a megállításra. A kutyának jó tempóban kell mozognia 

és meg kell tartania a sebességét, legalább gyors ügetésben. A lassú és vonakodó mozgás, vagy 

ha számít a megállításra hiba. A nagyon lassú vagy vonakodó közeledés okozhatja a feladat 

sikertelenségét. A kutya fajta jellegét figyelembe kell venni a sebesség, illetve a megállítás 

bírálásakor. A kutyának azonnal el kell indulnia a behívásra és meg kell kezdeni a megállást a 

vezényszóra. 

Ha egy második behívó vezényszó szükséges (akár induláskor, akár a megállítást követően) -2 

pontot le kell vonni. Egy harmadik behívó szó az elindulásnál, vagy akár a pozícióból a gyakorlat 

sikertelenségét okozza, csakúgy mint 2 behívó szó mindkét pozícióban (elindulásnál, és megállást 

követően, ami így összesen 4). 

Ha a kutya az első behívást megelőzően egy testhossznál nagyobb távolságot elmozdul a gyakorlat 

sikertelen (0 pont). Ha a kutya feláll vagy felül vagy egy testhossznál kevesebbet elmozdul a behívás 

előtt, 8 pontnál több nem adható.  

A megállítás pontozásakor, lehet egy enyhe tolerancia a megállító vezényszó kiadását követően 

megtett távolságot illetően a gyors/zömök testfelépítésű kutyák esetében, de a lassabb mozgású 

kutyáknál nem. A kutyának a megállítás vezényszóra rögtön reagálnia kell.  

Függetlenül attól, hogy egy kutya milyen gyors ahhoz, hogy a megállást elég tökéletesnek / 

pontosnak lehessen tekinteni, legfeljebb egy testhossz a megengedett a vezényszótól a megállásig. 

Egy lassabb kutyának sokkal pontosabb megállást kell tudnia bemutatni. Közeledő lépések 

megtétele súlyos hibának számít és pontlevonás jár érte. Ha a kutya csúszik, az egyaránt hiba és 

ennek megfelelően pont levonással jár.  

Ha a megállás nem sikeres a kiadott vezényszóra, és a kutya nem tud megállni 3 testhosszon belül 

(tehát több, mint 3 testhosszt tesz meg megállás előtt), az olyan mintha a kutya kihagyná a pozíciót, 

és 7 pontnál több nem adható.  

Ha a kutya nem is próbál megállni, a feladat sikertelen (0 pont).  

Ha a kutya rossz pozíciót vesz fel, vagy ha megváltoztatja az álló pozícióját, 2 pont kerül levonásra, 

feltéve, hogy a megállás más szempontból tökéletes volt.  
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2.5 Gyakorlat Előre küldés fektetéssel és behívás [Szorzó: 4 ] 

Vezényszavak:  “Előre” - “Jobb/bal” - (“Állj”) - “Fekszik” - “Hozzám” 

Kézjelek, amikor a kutya a távolban van megengedett a szóbeli 

vezényszóval egyidőben; illetve az "Áll" és a "Fekszik" vezényszavakkal 

egyidőben.  

 

Leírás:  A négyzet mérete 3 m x 3 m. A kezdőpont hozzávetőlegesen 23 méterre 

található a négyzet középpontjától mérve. A négyzet sarkait kb. 10-15 cm magas bóják jelölik. 

Szemmel jó látható vonalakkal (ragasztó szalag, kréta vonal, szalagok, stb.) kell összekötni a 

négyzet külső sarkait egymással. A négyzetet úgy kell kijelölni, hogy az oldalai hozzávetőlegesen 

3-5 méterre legyenek a pálya legközelebbi kijelölt szélétől. Lásd a következő képen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép: Továbbá lásd 5. sz. melléklet  

 

Végrehajtás:  Mielőtt elkezdődik a feladat a KV-nek közölnie kell a bíróval, hogy a 

kutyának milyen utasításokat fog adni: a négyzetben először megállítja a kutyát, majd fektet vagy 

rögtön fektet.  

 

Minden vezényszó a SB utasítására kell történnie, kivétel az állítás, fektetés és korrigálás.  

 

A KV-nek a fentiek szerint megfelelően kell utasítani a kutyát és a kutyának követnie kell azt, pl.: ha 

megállítja a négyzetben, akkor állnia kell vagy ha egyből fektet, akkor a kutyának azonnal le kell 

feküdnie.  

 

Ha a kutya önállóan cselekszik az pontlevonással jár. Ez azt jelenti, pl.: hogy az "Áll" és "Fekszik" 

vezényszavak kiadása kötelező a négyzetben.  

 

Az SB utasítására a KV a kezdőpontról előre küldi a kutyát a négyzetbe (3 m x 3 m).  

 

A kutyának egyenes vonalon kell előre futnia és a négyzetbe elölről kell befutnia.  

 

Amikor a kutya eléri a négyzetet a KV vagy megállítja a kutyát és lefekteti egy következő 

vezényszóval vagy rögtön lefekteti. Ha a kutyát először megállítja a KV, akkor a kutyának 

egyértelműen meg kell állnia stabilan (~3 mp), a kutya fektetése csak ez után hajtható végre. A KV 

az "Áll" és/vagy "Fekszik" vezényszavakat önállóan adja ki.  

 

Az SB utasítására a KV elindul a jobb oldalon lévő bója irányába. Mikor a KV kb. 2 méterre 

megközelíti a bóját a KV balra fordul a SB utasítására, majd kb. 3 méter után a KV ismét balra fordul 

a SB utasítására és folytatja útját vissza a kezdőpont felé. A 2. fordulat után kb. 10 métert megtéve 

a SB utasítja a KV-t a kutya behívására, aki megállás nélkül a kiinduló pont felé haladva behívja a 
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kutyát. A kezdőpont elérésekor a SB utasítja a KV-t a megállásra.  

 

A KV nem használhat 4-nél több vezényszót a feladat alatt, ebbe beletartozik a boxban állítás  

vezényszó is. A KV 3 vezényszót használhat, amennyiben a kutyát azonnal fekteti a négyzetben. 

Ha a kutyát irányítani kell kézjel használható a vezényszóval egy időben.  

 

Iránymutatások a bírálathoz: Ennél a feladatnál kiemelt jelentőségű a kutya együttműködő 

magatartása és az irányító vezényszavakra való reagálás, a feladat végrehajtásának gyorsasága 

és az egyenes irány tartása.  

 

Amennyiben a KV megmutatja a kutyának az irányt (a négyzetet), vagy megérinti a kutyát a 

kezdőpontnál (akár a feladat kezdete előtt), úgy a feladat sikertelen, azaz 0 pont. Egy kézérintés 

(”handtouch”) megengedett a kezdés előtt, de ez azt jelenti, hogy a kutya érinti meg a KV és nem 

fordítva, valamint nem keltheti az irány vagy a helyek megmutatásának benyomását. Lásd ált. 

irányelvek 20. és 53. pontjában. 

 

Amennyiben a KV elmozdul a helyéről (bármely irányba ellép) a vezényszó kiadásakor, a feladat 

sikertelen, azaz 0 pont. A KV bármilyen túlzott cselekvése (test jel) esetén 8 pontnál több nem 

adható. 

 

Kézjel csak akkor használható, ha a kutya irányításra/korrekcióra szorul. Ha a kutya a KV mellett 

van és úgy használ a KV kéz jelet, akkor -2 pont levonás jár érte.  

 

Amennyiben a kutya lassan vagy nagyon lassan mozog, a gyakorlatra nem adható 6-7 pontnál több.  

 

Amennyiben a kutya önállóan cselekszik, azaz vezényszó nélkül megáll vagy lefekszik pontlevonás 

jár érte. Ha a kutya a box felé menet megáll, vagy ha a kutya megáll vagy lefekszik a boxban magától 

(vezényszó nélkül), akkor 3 pontot le kell vonni.  

 

A négyzet (box) 

 

Ha a kutya a boxba oldalról vagy hátulról lép be, ½ - 1 pont kerül levonásra.  

 

Ha a kutya a négyzeten kívül ül/fekszik le, nem irányítható újra és a feladat sikertelen, azaz 0 pont. 

Ahhoz, hogy a feladat értékelhető legyen, a kutya minden testrészének - a farkát kivéve - a 

négyzetben kell lennie.  

 

Ha a kutya megáll a vezényszóra ("Áll") és a négyzet közelébe, vagy a határán áll meg, és 

szükséges a korrigálása, egy új "Áll" vezényszót kell kiadni a négyzetbe a "Fekszik" előtt / vagy az 

azonnali "Fekszik" vezényszót kell kiadni miután a plusz "Áll" és korrigáló vezényszó kiadásra került. 

Mindkét esetben a levonás -2 pont, feltéve ha a kutya reakciói gyorsak és a pozíciók 

egyértelműek/tiszták.  

 

Ha a kutya rossz testhelyzetet vesz fel a vezényszóra négyzetben, -2 pont levonás jár érte, ha a 

megállása nem tisztán és egyértelműen végrehajtott vagy túl rövid ideig tartja az állítást, akkor -1 / 

-2 pont levonás jár a hibáért. 

 

Ha a kutya önállóan rossz pozíciót vesz fel -3 pont levonásra kerül.  
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A feladat sikertelen, azaz 0 pont, ha a kutya felül vagy feláll mielőtt a KV másodszor is 

visszafordulna. 7-nél több pont nem adható, ha a kutya felül vagy feláll miután a KV másodszor 

fordult meg, de még nem adta ki a behívó vezényszót. Ha a kutya mozog/kúszik a négyzetben, de 

nem áll vagy ül fel, akkor -2/-3 pont kerül levonásra. Ha a kutya feláll, elindul és még a behívás előtt 

elhagyja a négyzetet, akkor a feladat sikertelen, azaz 0 pont. Ha a kutya számít a behívásra és a 

KV vezényszavát megelőzően elindul, pl.: az SB utasítására -2/-3 pont levonást ér.  

 

Egy második behívó, állító vagy fektető vezényszóért -2 pontot kell levonni. Ha ezek közül 

bármelyikre ki kell adni egy harmadik vezényszót is a feladat sikertelen (0 pont). 

 

2.6 Gyakorlat  Irányított apport [Szorzó: 3] 

Vezényszavak:   “Lábhoz” - “Állj” - “Jobb/Bal” - “Hozd” - “Ereszd” - (”Lábhoz”) 

 Kézjel a vezényszó mellé adható, amikor irányítjuk a kutyát.  

 

Leírás:  Két fa apport van elhelyezve egy vonalban egymástól kb. 10 méterre így 

könnyen láthatók. Hogy melyik apportot kell behozni az egy zárt sorsoláson dől el.  

 

A kezdőpont kb. 15 méterre található a két apportot összekötő képzeletbeli vonal közepétől.  

 

Egy kis jelzés (ragasztószalag, kréta) van elhelyezve 10 méterre a két apportfát összekötő 

képzeletbeli vonal közepétől. Így a kezdőpont 5 méterre található a jelzéstől. 

 

 A feladat kezdetének bejelentését követően a SB 2 faapportot helyez el egyvonalban kb. 10 

méterre egymástól, oly módon, hogy jól láthatóak legyenek. Függetlenül attól, hogy melyik apportfát 

kell behozni a SB mindig ugyanabban a sorrendben, és pozícióban helyezi le az apportokat a 

versenyen (vagy balról jobbra haladva, vagy fordítva, azaz jobbról balra). Lásd az ábrán. A KV és 

kutyája felveszik az alapállást a kezdőponton szembe a megjelölt ponttal (a képzeletbeli 

vonalszakasz felezőpontja felé, a két apportot összekötve). Bejelentik a feladat kezdetét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kezdőpont Kezdőpont 
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Kép: Az apportfákat lehet vízszintesen és függőlegesen is kihelyezni és legalább 3 m távolságra 

kell lennie a pálya szélétől. 

 

Végrehajtás: A KV és a kutya a kezdőponton áll egy kb. 5 méterre található jelzéssel 

szemben. A SB utasítására (feladat kezdetének bejelentése, majd az apportfát kihelyezését 

követően) a KV elindul a kutyájával a jelölés irányába, 1-2 méterrel elhagyja a jelölést, majd a SB 

utasítására visszafordul, és a jelölésnél (önállóan) kiadja az „Állj” vezényszót, a kutya arccal a 

kezdőpont felé megáll. A KV tovább megy a kezdőpontig és ott megfordul arccal a kutya felé. A KV 

nem állhat meg, amikor kiadja a kutyának az „Állj” vezényszót. 3 másodperc után a SB utasítására 

a KV kiküldi a kutyát a feladat megkezdése előtt kihúzott apportfa behozására, amelyet a kutyának 

helyesen kell felvennie és apportíroznia. A „Jobbra/Balra” irányt jelző vezényszót és a „Hozd” 

vezényszót egy utasításként kell használni, késlekedés esetén a „Hozd” vezényszó plusz 

vezényszóként értelmezhető. 

 

Iránymutatások a bírálathoz: A feladat értékelésekor kiemelt jelentőségű a kutya 

együttműködő magatartása, az apport behozásának gyorsasága és, hogy a helyes apportfa 

felvétele és behozatala a lehető legrövidebb úton történjen meg.  

 

A kezdő pontnál a kutyának bármilyen irány mutatásával vagy a kutya megérintésével a feladat 

sikertelen lesz, azaz 0 pont. (Kézérintés [„handtouch”], kutya érinti meg a felvezetőt, megengedett 

lásd az ált. irányelveknél.) 

 

Annak érdekében, hogy a feladat értékelhető legyen a kutya a saját testhosszánál többet nem 

mozdulhat el a jelölt ponttól, ahol megállt, mielőtt megkapja irányított apport vezényszavát. 

 

Ha a kutya lefekszik, leül vagy mozog a jelölésnél, 8 pontnál több nem adható a gyakorlatra. Ha a 

kutya egy testhossznál többet elmozdul a megállítás pontjától, mielőtt az apport vezényszó 

elhangozna a gyakorlat sikertelen (0 pont). 

 

Extra irányításért/korrigálásért pontlevonás jár, de a mértéke függ a jel erősségétől és a kutya 

együttműködési készségétől. Vezényszavanként -1/-2 pont levonás jár. 

 

Amennyiben a kutya egyértelműen a rossz apportfához indul el, de a KV megállítja, majd átirányítja 

a helyes apportfához és a kutya a helyes apportfát hozza be, 7 pontnál nem adható több a 

gyakorlatra. Ha a kutyát megállítás nélkül át lehet irányítani a helyes apportfához, akkor -2 pont 

levonás jár a hibáért.  

 

Ha viszont a kutya felveszi a rossz apportfát, akkor a feladat sikertelen, azaz 0 pont. 

 

Az apportfa elejtéséért, rágásáért, harapásáért járó bírálatokat lásd a gyakorlatok bírálatánál.  

 

2.7 Gyakorlat Tárgy szagazonosítása és apportírozása [Szorzó: 3] 

Vezényszavak:  “Keresd” - “Ereszd” - (”Lábhoz”) 

Végrehajtás:  A KV a kezdőpontnál áll a kutyával alapállásban, majd a SB bejelenti a 

feladat megkezdését, és odanyújt a KV-nak egy azonosítás céljából előre megjelölt 10 cm x 2 cm x 
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2 cm méretű fa apport tárgyat. Jelölésre csak ceruzát vagy golyóstollat lehet használni, nem 

megengedett egyéb eszközzel pl. filctoll, szövegkiemelő….stb. A KV kb. 10 másodpercig tarthatja 

a kezében a fa tárgyat. A kutya nem érintheti meg és nem szagolhatja meg a tárgyat a feladat ezen 

szakaszában. A SB elkéri a tárgyat a KV-től, és megkéri őt, hogy 180 fokos fordulattal forduljon 

meg. A KV maga dönti el, hogy a kutya nézze vagy sem a tárgy kihelyezését. A „Lábhoz” és „Marad” 

vezényszavak kiadhatóak.  

 

A SB anélkül, hogy hozzáérne a KV által megfogott tárgyhoz kihelyezi azt 5 másik ugyanolyan 

tárggyal együtt a földre a KV-tól kb. 10 méteres távolságra. A SB a másik 5 ugyanolyan tárgyat 

kézzel helyezi ki, kizárólag könnyedén megfogva azokat. A tárgyakat körbe, vízszintes vagy 

függőleges vonalba helyezzük, amik kb. 25 cm-es távolságra vannak egymástól. A tárgyakat 

minden egyes versenyző számára ugyanolyan elhelyezésben (mintában) kell kihelyezni, de a KV 

által megfogott tárgy elhelyezésének helyét változtatni lehet. Amennyiben a tárgyak vízszintes vagy 

függőleges vonalban vannak kihelyezve a KV által megfogott tárgy nem lehet a vonal egyik végén 

sem az utolsó, azaz a legkülső tárgy.  

 

A SB utasítására a KV megfordul és kiadja a kutyának a vezényszót, hogy hozza be a megjelölt 

tárgyat. A kutyának meg kell találnia a megjelölt tárgyat, megfogni és odavinni a KV-nek, az 

apportírozásról szóló általános leírásnak megfelelően.  

 

Amennyiben a kutya aktívan keresi a szagot hozzávetőlegesen 30 másodpercig keresheti a tárgyat. 

Minden egyes versenyző számára 6 db új apporttárgyat kell biztosítani.  

Iránymutatások a bírálathoz: Pontozáskor nagy hangsúlyt kap a kutya együttműködő 

magatartása és gyorsasága. A feladat sikertelen, azaz 0 pont, ha a KV még mielőtt átadja a tárgyat 

a SB-nak megengedi a kutyának, hogy megszagolja vagy megérintse azt, vagy ha a KV vezényszót 

ad ki miközben a kutya a kihelyezett tárgyaknál van. 

 

Ha a kutya egy rossz tárgyat vesz fel, de leteszi és a jó tárgyat viszi a KV-höz, akkor maximum 7 

pont adható a gyakorlatra. Ha a kutya kétszer is rossz tárgyat vesz fel a gyakorlat sikertelen (0 

pont).  

 

Az nem okozza a feladat sikertelenségét, ha a kutya szagolja vagy nagyon finoman megérinti a 

kihelyezett tárgyakat (nem emeli meg), miközben keresi a megjelölt tárgyat.  

 

Pontlevonással jár, ha a kutya meglöki/elmozdítja/piszkálja a tárgyat vagy ha többször kell 

megbizonyosodnia a helyes tárgyról. -0,5/-1 pont levonás az elmozdításért, piszkálásért. Egy rövid 

vissza ellenőrzés nem feltétlenül kell, hogy pont levonással járjon, feltéve, hogy a munka módszeres 

és eredményes.  

 

Az apporttárgy elejtéséért, rágásáért, harapásáért járó bírálatokat lásd a gyakorlatok bírálatánál. 

2.8 Gyakorlat  Távolságkontroll [Szorzó: 4] 

Vezényszavak:  “Fekszik” – (“Marad”) – 2X “Ül”, “Áll”, “Fekszik” – Ül” 

 Egy vagy mindkét kéz használható egyidőben a vezényszóval. 

 

Végrehajtás: A kutyának 6 alkalommal kell testhelyzetet/pozíciót váltani (ül / áll / fekszik) 

a KV utasítására úgy, hogy egész idő alatt a feladat kezdetét jelölő ponton marad.  
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A kezdő pont két jelölő között található, amik egymástól kb. 1 méterre van. Egy képzeletbeli vonal 

köti össze a jelölőket, amely így egy határt képez. A KV kiadja a Fekszik vezényszót a kezdő pontnál 

a SB utasítására, a vonal előtt.  

 

A KV ellép a kutya mellől és elindul egyenesen előre egy megjelölt ponthoz, amely kb. 10 méterre 

található a kiindulási ponttól, majd szembefordul a kutyával. A pozíciók változtatásának sorrendje 

mindig ugyanaz: ül - áll – fekszik vagy áll – ül – fekszik. Minden pozíciót kétszer kell végrehajtani, 

és az utolsó vezényszó a „Fekszik”. A pozíciók sorrendjének minden versenyző számára 

ugyanannak kell lennie.  

 

A SB előre felírt jelekkel vagy rajzokkal vagy elektronikus tábla segítségével mutatja a KV-nek, 

hogy mikor és mely sorrendben kell a kutyának az adott pozíciót végrehajtania. A SB 3-5 méterre 

kell állnia a kutyától és úgy, hogy a helyzet megváltoztatására vonatkozó utasítások alatt ne lássa 

a kutyát. A SB 3 másodpercenként változtatja a pozíciókat.  

 

A KV használhat egyszerre kéz jelet és szóbeli vezényszót is, amikor távol áll a kutyától. Mind a 

vezényszónak, mind pedig a kézjelnek rövidnek kell lennie és egyszerre kell történniük. Az utolsó 

fekszik vezényszó után a KV visszalép a kutya mellé és felveszik az alapállást a SB utasítására.  

 

Iránymutatások a bírálathoz: Az értékeléskor kiemelt jelentőséget kap a kutya gyorsasága, 

ahogy változtatja a pozíciókat, mennyire egyértelmű/tiszta a pozíció, mennyire jól tartja meg a kutya 

a pozíciót és mennyit mozog a kutya.  

 

Ha a kutya egy testhossznál nagyobb távolságban elmozdul a kiindulási ponttól mérve bármely 

irányba a gyakorlat sikertelen (0 pont). Ha a kutya a saját testhosszának megfelelő távolságot 

mozdul el, akkor maximum 5 pontot kaphat a gyakorlatra. Minden elmozdulás összeadódik (hátra, 

előre, oldalra stb.).  

 

Ha a kutya a 6 közül valamelyik pozíciót nem hajtotta végre, 7 pontnál többet nem kaphat, és ha 2 

pozíciót kihagy, akkor 5 pontnál többre nem értékelhető a feladat. Akkor sem adható 5 pontnál több, 

ha a kutya átugorja az egyik pozíciót és helyette már a következőt veszi fel.  

 

Ahhoz, hogy a feladat még értékelhető legyen, a kutyának minimum 4 utasítást maradéktalanul 

végre kell hajtania. Nem adható 8 pontnál több, ha 2 vezényszót kell kiadni ahhoz, hogy a kutya 

megváltoztassa a pozícióját. Ha a kutya a 2. vezényszóra sem engedelmeskedik, akkor az a pozíció 

hiányosnak tekintendő. Az elsőként kiadott 2. vezényszó -2 pont levonást jelent, és további második 

vezényszó kiadása -1 pont levonással jár. 

 

Egy harmadik vezényszó kiadható a pozícióra (de ez a pozíció hiányos lesz), így a következő 

pozíció váltást végre lehet hajtani, ha bele fér az időbe.  

 

A túl hangos vezényszó, az elnyújtott, hosszan kitartott kézjelek, mind pontlevonáshoz vezetnek 

(Lásd az általános rendelkezésekben).  

 

Ha a kutya felül mielőtt a KV visszaér mellé, akkor 8 pontnál nem adható több a feladatra. 
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A gyakorlatra minimális pont adható akkor, ha a kutya 3-4 pozíciót csak a 2. vezényszóra teljesít, 

de csak abban az esetben, ha a 2. utasítást azonnal végrehajtja és egyértelműen, tökéletesen 

felveszi az adott pozíciót és ha a feladat többi része kiválóan, az előírásoknak megfelelően lett 

végrehajtja minden szempontból.  

2.9 Gyakorlat Bójacsoport /hordó megkerülése, pozíció és akadályugrás 

[Szorzó: 3] 

 

Vezényszavak:  “Kerül” - „Áll / Fekszik” - „jobb/bal” + “akadály” - („Lábhoz”) 

Kézjel használata megengedett, ha korrigálni kell a kutyát és amikor a 

megfelelő akadály felé (bal-jobb) irányítjuk a kutyát. A megállító 

vezényszóhoz mindkét kéz használható.  

 

Leírás: A verseny kezdete előtt a bíró meghatározza, hogy mely pozíciókat, „Áll” 

vagy „Fekszik” kell végrehajtania a kutyának a gazdához visszavezető úton. A pozíció minden 

versenyzőnek ugyanaz.  

 

Két akadály (egy zárt, és egy nyitott) van kihelyezve egymástól 5 méterre. Az akadályokat kb. a 

kutya marmagasságához kell állítani, de nem lehet magasabb, mint 50 cm.  

 

Egy bója csoport (3-6 db) vagy egy hordó (mindkét opció esetén kb. 40-50 cm magas) van 

kihelyezve kb.10 méter távolságra az akadályokat összekötő képzeletbeli vonaltól. A gyakorlat 

ábrája alább látható, a bóják elhelyezésének ábrája pedig a 4. számú mellékletben.  

 

A megállítás helye (kb. 2 méterre a bója előtt) jelölhető 2 db bójával, 2 db rövid bottal, 2 db 

félgömbbel vagy egyéb jelölővel a KV számára jól láthatóan, de a kutya útvonalától távol, számára 

láthatatlanul. Lásd a lenti ábrát. A 2 m csak egy jelölés, hogy addig minimum el kell futnia visszafele 

a kutyának. A bíró azért nem vonhat le pontot, ha nem pont a jelölésnél állítja meg a KV a kutyát. 

 

A kutya nem láthatja a bóják/hordó kihelyezését és ezért a bójákat/hordót ki kell helyezni még 

mielőtt a felvezető feláll a kezdőponthoz. 

 

A felvezető (vagy SB, vagy bíró) sorsolás keretében kihúzza, hogy melyik akadályt kell a kutyának 

megugrania (jobb/bal // nyitott/zárt akadály). Ezen a ponton, a KV nem tudja, hogy melyik irányt 

húzta ki. Amikor a kutya megkerüli a bójákat/hordót és felveszi a pozíciót (áll vagy fekszik) 

megmondják a KV-nek, hogy a kutyának melyik akadályt kell átugrania. A SB a 

„nyitott/zárt......vezényszó” szavakat mondja. 

 

A kezdőpont 5-7 méterre van az akadályokat képzeletbeli összekötő vonaltól, és a távolságot a 

felvezető választhatja meg.  

 

Az akadályok felépítésére tett javaslatok ennek az útmutatónak a végén találhatóak a VII. részben, 

a melléklet 1.1 és 1.2 képén, és a bóják mintájára a 4.1 számú és 4.2 számú (útvonal) mellékletben. 
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Kép: A 2 m távolságot jelző jelzők nem kötelezőek. Lásd még a 3.8 gyakorlat 2. ábráját az útvonalak 

leírásáról. 

 

Végrehajtás: A KV az általa választott kezdőponton áll a bójákkal szemben, a kutya 

alapállásban ül mellette. A SB bejelenti a feladat kezdetét. A SB utasítására a KV elküldi a kutyát, 

hogy kerülje meg a bóját/hordót. A kutya a bójákat/hordót kerülheti óramutató járásával megegyező, 

vagy ellentétes irányban is. Az ideális az, ha a fordulat nem túl szűk. A bóják/hordó és a kutya között 

egy jól érzékelhető távolságnak kell lennie. A fajtától függően a távolság közepes méretűeknél kb. 

fél méterig és nagyobb testűeknél 1 méterig a megfelelő.  

 

Amikor a kutya visszafelé tart és jól láthatóan elhagyta a bójákat/hordót több, mint 2 méterre, a KV 

önállóan kiadja a bíró által meghatározott pozícióra a vezényszót. Szóbeli vezényszót kell 

használni, de kiegészíthető egy egyidejű kézjellel is.  

 

A megállítás alatt (kb. 3 mp) a SB megmondja a KV-nek, hogy melyik akadályon kell behívni a kutyát 

nyitott/zárt….vezényszó. A SB utasítására a KV elindítja a kutyát, és megugratja a megfelelő 

akadályt, majd a kutya visszatér alapállásban. A KV-nek meg kell várnia a SB utasítását 

„vezényszó”, mielőtt a kutyát tovább utasítja.  

A KV-nek engedélyezett kiadnia az ugrásra a vezényszót azonnal miután a kutya elindulta 

pozícióból az akadály irányába. Kézjel nem használható az ugrás vezényszóhoz. 

 

Iránymutatások a bírálathoz: Az értékelésnél figyelembe kell venni a kutya hajlandóságát a 

vezényszavak követésére és az irányíthatóságát, a kutya tempóját, és hogy a lehető legrövidebb 

úton hajtsa végre a feladatot, de megfelelő távolságot tartson a hordótól/bójáktól. A 

megközelítőleges szimmetria, valamint az összpontosítás a középső vonalra a visszatéréskor 

szintén értékelendő. A kutya a bóját/hordót kerülheti óramutató járásával megegyező vagy 

ellentétes irányban is. 

 

Ha a kezdőponton a KV megmutatja a kutyának a megfelelő irányt vagy hozzáér a kutyához a 

feladat sikertelenségét eredményezi, 0 pont. (Lásd az általános irányelveket, 20. és 53. pontban, 

„hand touch”) 

 

A kutyának egy jó és folyamatos sebességet kell bemutatnia, legalább egy gyors ügetést. A 

lassú/kedvtelen munka pont levonással jár (-1/-5 pont). A kutya fajtáját/felépítését figyelembe kell 
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venni az értékeléseknél, mind a sebességet és a távolságot hordótól/bójáktól, valamint a pozíció 

felvételkor.  

 

Ha a kutya számít a vezényszóra, -2/-3 pontot kell levonni. Ha a kutya önállóan cselekszik -3 pontot 

kell levonni.  

 

Ha a kutya önállóan áll meg nem adható 7 pontnál több. 

  

Ha a kutya megáll, mielőtt eléri a bójákat vagy a hordót, újra kell küldeni, hogy kerülje meg azt. -3 

pont levonás jár érte, amennyiben a kutya teljesíti. Így 7 pont akkor adható, ha a gyakorlat minden 

más szempontból tökéletes. 

 

A gyakorlat sikertelen (0 pont), ha a kutya nem kerüli meg a hordót/bójákat.  

 

Bóják/hordó megkerülését követően, ha a kutya magától megáll (vezényszó nélkül, egyértelműen 

túl hamar), újra be kell hívni, és ismét meg kell állítani. 7 pontnál több nem adható a gyakorlatra. 

  

Ha a KV egyértelműen túl korán adja ki a pozíció vezényszavát, de a kutya egyértelműen elhagyta 

már a bóját (legalább 1 méterre) -2 pontot le kell vonni.  

 

A megállítás értékelésekor az utasítás végrehajtására való hajlandóságot figyelembe kell venni. A 

KV dönti el, hogy mikor adja ki a pozícióra a vezényszót. Ugyanakkor ez nem történhet meg mielőtt 

a kutya el nem hagyja a bójákat legalább 2 méterre.  

 

Az a kutya, amelyik rossz pozíciót vett fel vagy a megállítás vezényszó kiadása után (több mint 1 

testhosszt) mozog mire megáll, 8 pontnál többet nem kaphat.  

 

A kutyának mindaddig a felvett pozícióban kell maradnia („Áll”/”Fekszik”), amíg a KV utasítást nem 

kap a feladat folytatására (akadályon át behívás). Ha a kutya túl korán indul el a pozíciót követően 

-2/-3 pontot le kell vonni érte. Ez akár a feladat sikertelenségéhez is vezethet, ha az elindulás túl 

korai (pl. a SB utasítása előtt).  

 

Ha a kutya egyértelműen több mint egy testhosszt elmozdul a pozíciójából („Áll”/”Fekszik”), miután 

egyszer már megállt, a tovább irányító/apport vezényszó előtt, a gyakorlat sikertelen (=0). 

 

Ha a kutyának a testhosszának 3-szorosára van szüksége ahhoz, hogy megálljon a pozícióban, 7 

pontnál több nem adható. Ha a kutya nem áll meg, a gyakorlat sikertelen (0 pont).  

 

Ha a kutya egyértelműen a rossz akadály felé indul el, megállítható és sikeresen korrigálható ezáltal 

a megfelelő akadályon átugrik, -3 pontot le kell vonni. Ha a kutyát megállítás nélkül tudjuk korrigálni 

és a jó akadályon ugrik át, akkor -1/-2 pontot kell levonni.  

 

Az újra küldés miatt kiadott plusz vezényszó miatti pontlevonás függ a vezényszó erősségétől, 

illetve a kutya hajlandóságától a vezényszó teljesítésére. Ez -1/-2 pont vezényszóként. Az egyéb 

plusz vezényszóért járó pontlevonásokat az általános irányelvek tartalmazzák.  

 

Valamint ha a kutya útvonala nagyon közel van a bójákhoz/hordóhoz vagy ha megközelítőleg nem 

egyenes és szimmetrikus, ha ívben fut, akkor -0,5/2 pont levonással jár.   
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Ha a kutya megérinti, vagy neki ütközik a bójáknak vagy a hordónak, -1/-3 pont levonás jár érte az 

ütközés erősségétől / intenzitásától függően. Ha a kutya felborít egy bóját/bójákat -2/-3 pont levonás 

jár érte. Ha a kutya elfut a bójacsoport között 7 pontnál több nem adható.  

 

Ha a kutya megérinti az akadályt ugrás közben -2 pontot le kell vonni.  

 

Ha a kutya megérinti vagy leveri a lécet a nyitott akadályról -2 pont levonandó, de nem több. 

 

A gyakorlat sikertelen (0 pont): 

 

● Ha a kutya átugrik az akadályon a bóják/hordó felé menet, a gyakorlat sikertelen.  

● Ha a kutyának szüksége van egy 2. korrigáló vezényszóra a bóják/hordó megkerüléséhez 

pl.: egy 3. "Kerül" vezényszó kiadása.  

● Ha a KV egyértelműen túl korán adja ki a pozícióra a vezényszót (Áll/Fekszik), pl. amikor 

a kutya még a bója mellett van.  

● Ha a kutya nem veszi fel a pozíciót.  

● Ha a kutya nem ugrik át az akadályon vagy a rosszat ugorja át.  

● Ha a kutya az akadályt felhasználva próbálja átugrani (először az akadály lécére ugrik és 

onnan tovább löki magát).   

● Ha az akadály felborul.  

● Ha a KV megmutatja az irányt a kutyának vagy megérinti a kezdőponton az a feladat 

sikertelenségéhez vezet (0 pont), lásd még a szabályzat 20 és 53. pontjában.  

 

2.10 Gyakorlat Általános benyomás [Szorzó: 2]  

Iránymutatások a bírálathoz: Az összbenyomás értékelésénél döntő szerepet játszik a 

kutya együttműködése, munkakedve és az utasítások maradéktalan teljesítése. A pontos, precíz 

feladat végrehajtás és mind a KV mind a kutya természetes mozgása fontos tényező. Ahhoz, hogy 

magas pontszámot érjen el a páros csapatként kell együttműködniük, látszódjon rajtuk, hogy 

kölcsönösen élvezik a közös munkát és sportszerűek. A feladatok között és alatt végzett munka és 

viselkedés is befolyásolja az összbenyomásra adott értékelés pontszámát.  

 

Ha a kutya nincs kontroll alatt és elhagyja a KV-t (még ha csak egyszer is), de még a kijelölt pályán 

belül marad, akkor 5 pontnál több nem adható az általános benyomásra, amennyiben a kutya az 

első hívásra visszatér a felvezetőhöz. Ha a kutya nem tér vissza vagy másodszorra is elhagyja a 

felvezetőt a párost ki kell zárni.  

 

Ha a kutya elhagyja a pályát a feladat alatt vagy a feladatok közti időben, vagy ürít a pályán 

diszkvalifikálni kell. Ha a kutya elhagyja a ringet és kimegy a felvezetőhöz, aki kint tartózkodik a 2.1-

es gyakorlat során nem kell diszkvalifikálni a kutyát, de 5 pontnál több nem adható az általános 

benyomásra. 

 

Megjegyzendő, hogy magasabb pontszámot annál mint, amit fent említettünk nem kaphat a kutya, 

még ha a végső pontok számításánál két vagy több bíró független bírálatának átlagpontszámát 

vesszük alapul. Lásd a bírálatra vonatkozó általános iránymutatások 73. pontjában. 
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OBEDIENCE 3. OSZTÁLY 

 

A 3. osztály szabályait és irányelveit minden olyan nemzetközi versenyen alkalmazni kell, ahol 

CACIOB és CACIOB 2. helyezett díjat lehet nyerni továbbá Világ és Szakasz győztes versenyeken.  

Ezen szabályok 2022. január 1-jétől érvényesek.  

OBED 3 Feladat Szorzó Maximális 

pontszám 

Összesen 

1. Ültetés csoportban 2 percen keresztül, a 

kutyavezető nem látható  

2 10 20 

2. Fektetés csoportban 1 percen keresztül, majd 

behívás  

2 10 20 

3. Szabadon követés 4 10 40 

4. Menet közben állítás, ültetés és fektetés    3 10 30 

5. Behívás állítással/ültetéssel/fektetéssel  3 10 30 

6. Irányított előreküldések fektetéssel és behívással   4 10 40 

7. Irányított apportírozás  3 10 30 

8. Előre küldés bójacsoporthoz/hordóhoz, pozíció 

(áll/ül/fekszik), apportírozás és akadályon átugrás  

4 10 40 

9. Tárgy szagazonosítása és apportírozása  3 10 30 

10. Távolságkontroll 4 10 40 

 Σ 32  320 

 

 

3.1 és 3.2 Gyakorlat   

- Ültetés csoportban 2 percen keresztül, a kutyavezető nem 

látható [Szorzó: 2] 

- Fektetés csoportban 1 percen keresztül, majd behívás 

[Szorzó: 2] 

  

Az 3.1. és 3.2. feladatot egyben, azaz egy feladatként kell végrehajtani, de az értékelésük külön 

történik. 

 

Vezényszavak: “Ül” - “Marad” - ”Fekszik” - ”Lábhoz” 

 Fektetésnél kézjel használható a vezényszóval egyszerre.  

 

Leírás: A kutyáknak póráz nélkül, de nyakörvben kell a ringbe lépniük. A csoportos 

gyakorlaton minimum 3, maximum 4 kutya vehet részt. Amennyiben a 3-as szinten csak 5 nevező 

van, mind az 5 versenyző végrehajthatja egyszerre a csoportos gyakorlatot. Pontosabb 

információkat/kivételeket lásd alább a rangos versenyeknél.  

 

A 3.1 feladat akkor kezdődik el, mikor mindegyik KV egyvonalban, alapállásban áll, 4-5 méterre 
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egymástól, a kutyáik a baloldalon ülnek, és a SB bejelenti: „Első feladat kezdődik”. A Feladat 3.1 

gyakorlat akkor ér véget, mikor a KV-k visszatérnek a pályára, legalább 10 méteres távolságra 

megállnak a kutyáikkal szemben és a SB közli: „1. feladat vége” és bejelenti: „2. feladat kezdődik.  

 

A 3.2 gyakorlat azonnal a 3.1 feladat után következik. A kutyáknak egyvonalban, ülő helyzetben kell 

lenniük az eredeti helyükön. A SB utasítására balról jobb (14) irányban haladva a KV-k egyenként 

kifektetik a kutyákat. A kutyáknak 1 percig kell fekve maradniuk, majd a SB utasítására jobbról balra 

(41) haladva a KV-knek be kell hívni a kutyájukat. 

 

Végrehajtás:  A kutyák alapállásban vannak a KV-k baloldalán egy sorban. A SB utasítására 

a KV-k ellépnek a kutyáktól és lemennek a pályáról egy olyan helyre, ahol a kutyák elől takarásban 

vannak, majd itt várakoznak 2 percet. A 2 percet onnantól kell számítani, mikor az utolsó KV is 

takarásba került és a kutyák már nem látják. Mikor letelt a 2 perc a SB utasítására a KV-k 

visszamennek a pályára és egy sorban megállnak. Majd a SB utasítására fel kell sorakozniuk a 

kutyáikkal szemben, azoktól legalább 10 méter távolságra. A SB bejelenti az 1. feladat végét, és a 

2. feladat kezdetét. 

 

A SB azonnal elindítja a feladat 2. részét azzal, hogy mondja: „2. feladat kezdődik”. A kutyáknak 

ülniük kell. Azok a KV-k, akiknek a kutyáik az 1. feladatban rossz pozíciót vettek fel, utasítaniuk kell 

a kutyáikat a helyes pozíció (azaz „ül”) felvételére.  

Ez a SB utasítására jobbról balra haladva (14) történik. (Lásd az alábbi ábrán.)  

 

A KV-k a SB utasítására lefektetik a kutyáikat egyesével balról jobbra (14). Egy percen keresztül 

fekszenek, majd utána jobbról balra haladva egyesével behívják őket. A behívás a SB utasítására 

történik, a SB csak akkor lép a következő kutya mögé, amikor az előző kutya már a KV mellett ül, 

és felvette az alapállást. A KV-ket emlékeztetni kell, hogy a vezényszót ne adják ki túl hangosan. A 

túl hangosan kiadott vezényszó megzavarhatja a többi kutyát és nagy pontlevonással jár. A bíró 

döntésétől függ, hogy mi legyen azokkal a KV-kel, akiknek a 2. rész az elejétől hiányosra sikerült, 

és azokkal, akik nem kívánják behívni a kutyáikat, hogy meg kell-e tenniük.  

 

A 3.1-3.2 feladatokat egy feladatnak kell tekinteni, azaz a KV-nek nincs lehetősége 

beavatkozni/jutalmazni/plusz kommunikációt folytatni a kutyával a két gyakorlat között. 

Javasolt, hogy a pályán kívüli terület el legyen zárva a kutya előtt (a személyzeten kívül 

szurkolók/látogatók/közönség nem tartózkodhat) ezen feladat idejére, hogy senki ne mehessen be 

a látóhatárukba. Nemzetközi versenyek és a világbajnokság rendezése szempontjából ez egy 

kötelező feltétel. 

 

A különleges rangú versenyeken, amin számos versenyző részt vesz, mint pl.: kvalifikációs 

versenyek, bajnokságok és nemzetközi versenyek (CACIOB), a vezető bíró a többi bíróval együtt 

döntik el, hogy felmérve a csoportos gyakorlatokat és a SB-t, hogy engedélyezik-e az 5 fős 

csoportot.  

 

Iránymutatások a 3.1 és 3.2 feladatok bírálatához: Az a kutya, amelyik feláll vagy lefekszik 

a gyakorlat során, a feladat 1. részére 0 pontot kap. Az a kutya, amelyik elhagyja a helyét, azaz 

több mint egy testhosszt tesz meg, 0 pontot kap 3.1 és 3.2 feladatra is. Az a kutya, amelyik lefekszik 

vagy feláll miután letelt a 2 perc és a KV-k felsorakoztak a pályán, maximum 5 pontot kaphat a 

feladatra. Ha a kutya egy testhossznál nagyobb távolságba elmozdul akkor, amikor a felvezetők 

egy vonalban már felálltak (az 1. gyakorlat vége), a 3.2 gyakorlat sikertelen, azaz 0 pont.  
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Amikor véget ért a feladat 1. része a fekvő vagy álló kutyákat egyenként vissza kell ültetni 

alapállásba. Nem történik pontlevonás, ha a kutya az 1. kiadott vezényszóra felveszi az ül pozíciót. 

Ha a kutya a 2. vezényszóra veszi csak fel az ülő pozíciót, akkor -2 pontot le kell vonni a 3.2 feladat 

pontjaiból. Ha a kutya egyáltalán nem veszi fel az ül pozíciót a második vezényszót követően sem, 

akkor a 3.2 feladat sikertelen lesz, azaz 0 pont. Ha a kutya pozíciót vált miután a 2. rész elkezdődött 

(pl. a SB elhagyja a kutyát jobbról balra haladva) azaz ülésből feláll vagy lefekszik a KV-nek nincs 

lehetősége korrigálni a pozíciót. Az a kutya, amelyik már fekszik, amikor elkezdődik a kutyák 

fektetési szakasza, nem adható 7 pontnál több, és az a kutya, amelyik áll ezen szakaszon 8 pontnál 

több nem adható (feltéve, hogy engedelmeskedik a "Fekszik" vezényszóra). 

 

Ha a kutya a kiadott vezényszó előtt lefekszik (azaz a szomszédos KV vezényszavára reagál), akkor 

a feladat 2. részére 8 pontnál nem adható több és ha teljesen magától fekszik le, 7 pontnál nem 

adható több. A 3.2 feladat sikertelen, ha a kutya nem fekszik le, ha pozíciót vált (felül vagy feláll) az 

egy perces időszak alatt, egy testhossznál nagyobb távolságba elmozdul, vagy a hátára fekszik. 7 

pontnál több nem adható annak a kutyának, amelyik az oldalára fekszik.  

 

Ha a kutya egy másik KV behívó vezényszavára reagálva elhagyja a helyét és odafut a KV-höz, 

akkor 6 pontnál több nem adható a  3.2. feladatra. Ha a kutya vezényszó nélkül, önállóan megy oda 

a KV-höz, akkor a 3.2 gyakorlat sikertelen, azaz 0 pont. Ha a kutyának ki kell adni egy 2. vezényszót 

a behíváshoz, akkor 8 pontnál nem adható több.  

 

1-2 pontlevonás jár azért, ha a kutya 1-2 alkalommal felugat; ha többszöri alkalommal ugat még 

több pont levonással jár. Ha a kutya a gyakorlat nagyobb részében ugat, akkor a feladat sikertelen, 

azaz 0 pont. Ez vonatkozik a nyüszögésre is.  

 

Bármilyen többlet mozdulat pontlevonással jár. Nyugtalanság, mint pl. a testsúly áthelyezése egyik 

oldalról a másikra is pontlevonással jár. A kutya elfordíthatja a fejét, körbe nézhet és, ha valami 

figyelemfelkeltő dolog/zaj zajlik a háttérben, akkor érdeklődést mutathat. Ez azonban nem vezethet 

nyugtalansághoz vagy szorongáshoz.  

 

Amennyiben egy kutya elhagyja a pályát a 3.1-es gyakorlat során, de közvetlenül a takarásban álló 

KV-höz megy ki, a 3.1 és 3.2 feladat is sikertelen, és sárga lapot kap, de nem diszkvalifikálják a 

versenyből.  

 

Amennyiben a kutya feláll, és olyan közel megy egy másik kutyához, hogy fennáll a veszélye annak, 

hogy megzavarja a másikat esetleg egy támadásnak, azonnal félbe kell szakítani a gyakorlatot, 

majd meg kell ismételni azt a zavart okozó kutya nélkül. 

 

3.3 és 3.4 Gyakorlat 

- Szabadon követés  [Szorzó: 4] 

- Menet közben pozíciók  [Szorzó: 3] 

 

Leírás: A 3.3 Gyakorlat „Szabadon követés” és a 3.4 Gyakorlat „Menet közben pozíciók” össze 

lettek vonva. A kombináció szabadon követéssel kezdődik. A menet közbeni pozíciók a szabadon 

követés alatt bárhova beilleszthető, normál, lassú és/vagy futólépésben. A menet közben pozíciókat 

egymás után kell sikeresen végrehajtani.  
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A 3.3 és a 3.4 feladat külön kerül bírálatra, ezért szükséges, hogy egyértelműen jelezve legyen, 

hogy mikor történik a szabadon követés (3.3 feladat), és mikor a menet közbeni pozíciók (3.4 

feladat). A 3.4 gyakorlat megállásból kezdődik és megállással fejeződik be.  

Két különböző szakasza van a menet közbeni pozíciók gyakorlatban: 

1. visszatérés a kutyához/tovább haladás a kutyával 

2. a kutya behívása 

 

Mindkettőt be kell mutatni a feladat során.  

 

A verseny alatt minden kutyának ugyanazt a szabadon követés és menet közben pozíció sémát kell 

bemutatnia. 

 

Ajánlatos a sémát és a végrehajtási módszert az esemény jellegéhez igazítani. A szabadon 

követésnek és a menet közbeni pozíciók végrehajtásának együttes kivitelezési ideje nem haladhatja 

meg a kb. 4 ½ percet.  

 

3.3 Gyakorlat Szabadon követés [Szorzó: 4] 

 

Vezényszavak: “Lábhoz” 

Végrehajtás: Megjegyzés: Az általános irányelvek részletesebben leírja a szabadon 

követés bemutatását, valamint a bírálatát (Lásd az általános irányelvek 27-

32. és 63. pontban) 

 

A szabadon követés célja, hogy a kutya folyamatosan és aktívan kövesse jó kapcsolatban a KV-t a 

bal oldalán, megtartva pozícióját és a megfelelő távolságot a KV-től a séma alapján, a fordulatoknál, 

hátraarcoknál, megállásoknál és a különböző tempókban egyaránt.  

 

A szabadon követés gyakorlat különböző tempóban normál, lassú és gyors (futólépés) lépésben 

van tesztelve fordulatokkal, hátraarccal és megállásokkal kombinálva. Egyértelmű különbségnek 

kell lennie a különböző tempók között pl. a normál és a lassú lépés, valamint a normál és a futólépés 

között. A kutyát olyan helyzetekben is tesztelni kell, mikor a KV álló helyzetből 2-3 lépést tesz meg 

különböző irányba vagy mikor a KV alapállásból végez különböző fordulatokat, hátraarcot. A kutyát 

tesztelni kell hátrafele mozgásban is 5-10 méteren át (15-30 lépés). A hátra felé menetelés álló 

helyzetből indul, és abban is végződik. A hátrafelé menetelésnek tartalmaznia kell egy fordulást is 

jobbra vagy balra. A SB mondja meg mikor kezdődik, mikor kell fordulni, és mikor kell megállni. A 

gyakorlat végrehajtása előtt meg kell győződni arról, hogy hátrafele menetelésnél a pálya azon a 

területen akadálymentes és biztonságos legyen. A SB részére el kell helyezni a feladat kezdetét és 

végét jelölő jeleket, hogy a hátrafelé haladás pontosan legyen végrehajtva mindenki számára.  

 

Időre vonatkozó javaslatok: 3.3 és a 3.4 gyakorlatok együttesen nem tarthat a tovább 4 ½ percnél. 

Figyelembe kell venni, hogy egyes fajtáknak/felvezetőknek 

több/kevesebb időt vesz igénybe teljesíteni ugyanazt az útvonalat 

(távolságot).  

 

Az általános irányelvek részletesebben tartalmazzák a leírást (lásd 27-33. pontban). 
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Iránymutatások a bírálathoz:  

Megjegyzés: Az általános irányelvek részletesen tárgyalják a szabadon követés 

bemutatására, és bírálatára vonatkozó előírásokat. (Lásd 27-32. és 63. pontban). 

Ezeket kell követni, de figyelembe kell venni a szintet is a bírálatoknál.  

 

A gyakorlat sikertelen, azaz 0 pont, ha a kutya elhagyja, vagy a gyakorlat nagyobb részében több 

mint fél méterrel lemaradva megy a KV mögött. Ha a kutya vagy a KV lassan mozog (normál vagy 

futó lépésben), -2/-4 pontot kell levonni. A kutya lemaradása nagy hiba és -2/-5 pont levonással jár.  

 

A figyelem hiánya és plusz vezényszavak kiadása mind hiba. Ha a kutya nem párhuzamosan halad 

láb mellett (ferdén vagy oldalra mozog), akkor ezen hibáért -1/-3 pont levonása jár. Lelassulni vagy 

megállni fordulatok előtt, közben vagy után és megállások előtt pontlevonással jár.  

 

A kutya mozgásának (és a KV-é) természetesnek kell lennie. A természetellenes pozíciók és 

túlzások nagy hibák. Ez a felvezetőre is vonatkozik. Ezek akár a gyakorlat sikertelenségéhez is 

vezethet.  

 

A kutya és a KV közti távolságnak jól érzékelhetőnek kell lennie. Pontlevonással jár az is, ha a kutya 

túlságosan szorosan megy a KV-vel, még nagyobb pontlevonás, ha akadályozza, zavarja a 

mozgásban és még nagyobb pontveszteség, ha neki dől / rátámaszkodik vagy hozzáér a KV-höz.  

 

Némi óvatosság a KV részéről megengedett, ha hátrafelé haladáskor. Maximum -1/-2 pontlevonás 

jár azért, ha a hátrafelé menet nincs tökéletesen végrehajtva.  

 

3.4 Gyakorlat  Menet közben pozíciók és behívás [Szorzó: 3] 

Vezényszavak:  “Lábhoz” - “Áll” / “Ül” / “Fekszik” - „Hozzám” - „Lábhoz”  

 Nincs kézjel. 

Végrehajtás:  A pozíciók Áll, Ül és Fekszik. A bíró dönti el a verseny előtt, hogy mely két 

pozíciót kell végrehajtani a 3 (áll, ül, fekszik) közül, azokat milyen sorrendben, mely sémában és 

hogy melyik pozíciónál legyen a behívás. Ez mindenkinek azonos. A gyakorlat pozícióit és részleteit 

tájékoztatják a felvezetőkkel a szint vagy a verseny előtt, például egy rajz / séma megjelenítésével, 

amely tartalmazza a pozíciókat, a behívást és a 3.4 gyakorlat útvonalát is egy hirdetőtáblán.  

Balra fordulást Jobbra fordulást 

Balra fordulást Jobbra fordulást 

Hátrafelé menetelés 

kezdő pontja 

Hátrafelé menetelés 

kezdő pontja 
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A gyakorlat megállásból kezdődik és a segédbíró egyértelműen bejelenti: „3.4 feladat kezdődik” 

vagy „Pozíció kezdődik”. A 3.4-es gyakorlat a 3.3 gyakorlat (szabadon követés) bármely pontján 

végrehajtható, de a 3.4-es gyakorlat mindkét pozícióját közvetlenül egymás után kell végrehajtani 

közöttük egy rövid szabadon követéssel (4-5 méter). A feladatot a mellékelt ábra szerint kell 

végrehajtani. Az egyik pozíciónak tartalmaznia kell egy behívást. 

 

A gyakorlat minden része a SB utasítására történik. A gyakorlat részleteit, a KV-k fordulatait, a 

sebességet/tempóját mielőtt, illetve miután a kutyát a pozícióban otthagyja, stb. egyértelműen meg 

kell határozni.  

 

A KV tempója a pozíció előtt, illetve után tipikusan normál lépés. A futólépést is lehet alkalmazni, 

de nem javasolt nemzeti versenyeken. Inkább világbajnokságokon, nemzetközi, kvalifikációs vagy 

ahhoz hasonló rangú versenyeken.  

 

Amikor a KV megállt a kutyával alapállásban és a segédbíró bejelentette a 3.4 gyakorlat 

kezdetét/pozíciók, a KV a segédbíró utasítására indul el. Normál lépésben (vagy futólépésben) kb. 

4-5 méter után, a SB utasítására a KV kiadja az első pozícióra vonatkozó vezényszót (áll/ül/fekszik) 

és otthagyja a kutyát normál lépésben tovább haladva (vagy futólépésben). Második vezényszó 

kiadása esetén az adott pozíció sikertelen. A kutyát ott hagyva a pozícióban KV folytatja az útját, 

majd utasítják, hogy forduljon balra, jobbra vagy végezzen hátraarcot és/vagy megálljon, vagy hogy 

hívja be a kutyát, vagy ezek kombinációira.  

 

Az első pozíció teljes végrehajtására után a SB bejelenti „Második pozíció”. Az első pozíció 

után a KV és a kutya elindul vagy folytatják az útjukat (attól függően, hogy az első pozíció kivitelezés 

hogyan történt). Egy rövidtáv megtétele után (3-4 m) a SB utasítására fel kell venni a következő 

pozíciót az alább leírásnak megfelelően.  

 

A 3.4-es gyakorlat a második pozíció teljes kivitelezését követően ér véget és a SB utasítására a 

KV megáll, a kutya bal láb mellett ül alapállásban. A SB bejelenti „3.4-es gyakorlat vége vagy a 

pozíciós gyakorlat vége”. Majd folytatják a 3.3-as szabadon követés gyakorlatot, vagy ha a 

szabadon követés feladat kész, akkor mindkét gyakorlatnak vége, amit be is jelentenek. 

 

Az útvonalak ne legyenek szükségtelenül hosszúak, amikor a KV a kutya nélkül hajtja végre a 

fordulatokat, hátraarcokat. 

 

Alternatívák, miután a felvezető otthagyta a kutyát a pozícióban: 

 

1. visszatér a kutyához/tovább halad a kutyával 

2. behívja a kutyát       vagy fordítva  

 

1. Visszatérés a kutyához 

 

1.1 Egyenes vonalban visszatérés és tovább 

A KV a kutyát egy egyenes vonalban kb. 4-5 méterre ott hagyja pozícióban   

 , megfordul és/vagy megáll a SB utasítására, visszaindul majd a kutya bal oldala mellett fél 

méterre elhalad. Kb. 2-3 méter megtétele után a SB utasítására visszafordul, tovább halad 

a kutya felé, és mikor visszaér mellé  
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● megáll és utasítja a kutyát az alapállás felvételére, és követi tovább a SB utasításait 

● vagy megállás nélkül együtt tovább haladnak.  

 

1.2 Tovább haladva balra/jobbra fordul és hátraarc 

A KV a kutyát ott hagyja pozícióban, és a SB instrukcióit követve (2-3 méter után egyenesen 

előre haladva), megtesz egy balra és/vagy jobbra fordulatot, és/vagy egy hátraarcot és 

visszatér a kutyához a fentiekben leírtaknak megfelelően. 

 

2. A kutya behívása 

 

2.1 Tovább haladva egyenes vonalban és behívás 

A KV a kutyát egy egyenes vonalban kb. 4-5 méterre elhagyja és tovább sétál, majd a SB 

utasítására megáll, és megfordul/megfordul és megáll. A KV ekkor behívja a kutyát (csak 

szóbeli vezényszó) a SB utasítására. Egyidejű kézjel használatáért -2 pont levonás jár.  

Miután a kutya alapállásba kerül, a SB bejelenti, hogyan folytatódik a gyakorlat a szakasznak 

megfelelően. 

 

2.2 Tovább haladva és bal/jobb fordulat és hátraarcok és behívás  

A KV elhagyja a kutyát, és a SB instrukciói szerint balra / jobbra fordul és hátraarcot végez. 

A KV bármely irányba haladhat, még a kutya háta mögött is lehet, amikor a behívás 

megtörténik. A KV folytatja az útját, amikor behívja a kutyát és tovább halad pár métert a 

kutyával.  

A SB bejelenti, hogy hogyan folytatódik a gyakorlat a szakasznak megfelelően.  

 

A behívás többféleképpen történhet, mint például: 

 megállás, hátraarc és normál behívás vagy hátraarc, megállás és normál behívás vagy 

 mozgásból a kutyától elfelé és így történik a behívás, mint a box feladatnál vagy 

 hátraarc, szembe a kutya felé halad és túlhalad rajta és behívja. 

 

Amikor a KV áll és a kutyát behívja alapállásba, a kutya az alapállást két féleképpen is megteheti: 

közvetlenül beül baloldalra, láb mellé alapállásba vagy először szembe ül be a KV elé, majd utána 

ül be baloldalra, alapállásba. Ha a kutya hátulról közelíti meg a felvezetőt, nincs előnyben részesített 

módja, de a kivitelezésnek könnyűnek és jól kinézőnek kell lennie. Ugyanez vonatkozik arra az 

esetre is, ha a KV mozog, és a kutya elölről közelít. Zökkenőmentesnek kell lennie.  

 

Összegzés és néhány útmutatás: 

 

A SB utasításainak egyértelműnek és informatívnak kell lennie, hogy a bíró és a KV tisztában legyen 

a gyakorlat szakaszaival. 

 

A SB egyértelműen bejelenti a pozíciós gyakorlatok kezdetét (3.4). A SB utasítja a felvezetőt, hogy 

mikor kezdhet, mikor adja ki a vezényszavakat áll/ül/fekszik, milyen irányba haladjon, mikor 

forduljon balra vagy jobbra, mikor forduljon meg, mikor hívja be a kutyát alapállásba és mikor álljon 

meg. 

 

Javasolt, hogy a SB tisztán, érthetően informálja a KV, ha 

 magával kell vinnie a kutyát, amikor hátulról elhalad mellette,  

 haladjon el a kutya mellett és folytassa a sétát a kutya nélkül, 
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 álljon meg a kutya mellett. 

 

A pozíciós gyakorlatoknak egy rövid meneteléssel, majd megállással kell végződnie. 

 

Javaslatok a SB utasításaira fázistól függően: 

● „szabadon követésnek vége, pozíciós gyakorlat kezdődik, első pozíció állítással 

behívással, 2. pozíció fektetés.” 

● „3.4/Pozíciós gyakorlatnak vége. Kezdődik / folytatódik a szabadon követés / 3-as 

feladat.” 

● „Pozíciós gyakorlat vége. Szabadon követés gyakorlat / 3-as feladat folytatódik.” 

● „Mindkét feladat vége, köszönöm”. 

 

Iránymutatások a bírálathoz:   

 

Megjegyzés: A pozíciós feladatnál a rossz pozíció felvétele szigorúbb pontlevonással jár, mint a 

többi gyakorlatnál.  

A rövidtávon megtett szabadon követést is értékelni kell és bele számítanak a 3.4-es gyakorlatra 

adott pontba. Ahhoz, hogy a feladat (3.4) értékelhető legyen, legalább a két pozícióból 1 pozíciót és 

a behívást végre kell helyesen hajtania a kutyának.  

 

Ha a kutya kihagy egy pozíciót, 7 pontnál több nem adható. 

Ha a kutya kihagyja a behívást, de mindkét pozíció helyes, 7 pontnál több nem adható. 

Ha a kutya mindkét pozíciót kihagyja a feladat sikertelen, azaz 0 pont.  

Ha a kutya kihagyja a pozíciót és a behívást, a feladat sikertelen, azaz 0 pont. 

 

A kutya kihagyja a pozíciót, ha: 

● a kutya rossz pozíciót vesz fel, 

● egy testhossznál többet mozog, miután elhangzott a vezényszó, 

● megváltoztatja a helyes pozíciót, 

● a KV kiad egy 2. vezényszót a pozícióra,  

● felveszi a pozíciót és ebből újra elindul, és több, mint egy testhosszt megtesz, 

● egyértelműen előbb elindul a behívás előtt, 

● erős kéz- és testjelek használata a pozíciónál.  

 

Ha a kutya megáll, de a rossz pozíciót veszi fel, be lehet hívni a kutyát, de 7 pontnál több nem 

adható feltéve, hogy a behívás tökéletes csakúgy, mint a többi pozíció is.  

 

Ha a kutya nem áll meg 3 testhosszon belül vagy teljesen kihagy egy pozíciót és nem áll meg, a 

behívást nem lehet végre hajtani ebből a pozícióból, a feladat sikertelen.  

A gyakorlat sikertelen, ha a kutya elhagyja a pozícióját és oda fut a KV-höz a behívás előtt.  

 

Ha a kutya felveszi a helyes pozíciót, de nem reagál a behívásra (másodjára sem) akkor 7 pontnál 

több nem adható. A második vezényszó vagy kézjel használata a behívásnál 2 pont levonáshoz 

vezet.  

 

Értékeléskor kiemelten kell figyelni mind a kezdésekre, a szabadon követésre a megállás előtt, a 

pozíciók felvételétre, a kapcsolatra a felvezetővel a megállást követően. A pozíciók előtti szabadon 
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követés tempójának azonosnak kell lennie a szabadon követés többi részeivel (3.3 gyakorlat) pl. 

nem lassíthat le vagy gyorsíthat a megállás előtt (a megállást követően).  

 

Hiba, ha a kutya mozog, áll/ül/fekszik pozíciót lassan hajtja végre, a ferdén felvett pozíció, rossz 

szabadon követés, tempó váltás, félkörívben fordul (a felvezető is), nem tarják a megfelelő irányt és 

ha a KV odafordítja a fejét és figyeli a kutyát. Ezekért a hibákért -1/-5 pont levonása jár.  

 

Nem megengedett plusz vezényszó kiadása a pozíciók végrehajtásakor. Ezek a feladat 

sikertelenségéhez vezetnek. Kéz- és testjelek az áll/ül/fekszik pozíciók vezényszavának kiadásakor 

vagy a kutyára történő visszanézés -1/5 pontlevonással jár a jel erősségétől, és hosszától függően 

akár a pozíció sikertelen minősítését is eredményezheti.  

 

Összegzés: 

● Rossz pozíció és jó második pozíció + jó behívás (2) => 7 pont 

● Több mint egy testhossz mozgás (1) és jó második pozíció + jó behívás => 6 pont 

● Több mint 3 testhossz után veszi fel a pozíciót és jó a második pozíció + jó behívás => 

5 pont 

● A pozíció hiánya (tovább sétál, egyáltalán nem áll meg még 3 testhossz után sem) + 

behívás (ez azt jelenti, hogy nincs behívás) a gyakorlat sikertelen (0 pont), még ha a 

második pozíció rendben is van.  

● Mindkét pozíció rendben van, de a behívás sikertelen max 7 pont. 
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Néhány lehetséges variáció a 3.4-es gyakorlathoz. A séma javaslatok megtalálhatóak a 3. számú 

mellékletben. 

3.5 Gyakorlat  Behívás állítással és/vagy ültetéssel és/vagy fektetéssel

 [Szorzó: 3] 

Vezényszavak:  “Fekszik” - “Marad” - “Hozzám” (3-szor) - “Áll”, „Ül” “Fekszik” 

A KV-nek szóbeli vezényszavakat a feladat minden részében használnia 

kell. Megengedett kézjel használata a megállításoknál a vezényszóval 

egyidejűleg. Egy vagy mindkét kéz használható. 

Leírás:  A behívás 30-35 méterről történik. A lehetséges pozíciók "Áll", "Ül", 

"Fekszik". A három közül kettő pozíciót kiválaszt a bíró. A választott pozíciók, illetve azok sorrendje 

a versenyen, a verseny vagy a szint kezdetekor kerül kihirdetésre (pl.: hirdető táblán).  

 

A kezdő pont, a távolság ⅓-a, illetve a ⅔-a egy bójával, félgömbbel van jelölve. Az ⅓ és a ⅔ távot 

a KV számára egy jól látható bójával vagy egyéb jelzéssel kell jelölni, de a kutya útvonalán kívül 

kell esnie. Ezek a jelzések a vezényszó (áll/ül/fekszik) kiadásának helyét jelölik, amit akkor kell 

kiadni, amikor a kutya egyvonalba kerül vele.  

 

Végrehajtás: A kezdő pontnál a KV kifekteti a kutyát, majd kb. 30-35 métert megy előre 

egy meghatározott irányba, majd szembe fordul a kutyával. A SB utasítására a KV behívja a kutyát. 

Amikor a kutya a táv kb. 1/3-nál tart, amikor a kutya egyvonalba kerül az első bójával/jelzéssel, a 

KV kiadja az első vezényszót („Áll” vagy „Ül” vagy „Fekszik”). Vezényszó elhangzás után (kb. 3 

másodperc) a KV ismét behívja a kutyát. A táv kb. 2/3-nál (a második bójával egyvonalban) a KV 

kiadja a második megállító vezényszót („Áll” vagy „Ül” vagy „Fekszik”). A 2. megállítás után a SB 

utasítására a KV behívja a kutyát és felveszi az alapállást. 

 

A KV önállóan állítja meg a kutyát, amikor a jelölt részekkel/bójákkal egyvonalban van, minden más 

vezényszót a SB utasításra kell kiadni.  

 

Minden vezényszónak szóbelinek és egyértelműnek/érthetőnek kell lennie. A szóbeli vezényszó 

kiegészíthető kézjellel a megállításoknál. A kézjelnek egy időben kell megtörténnie a vezényszóval, 

és nem tarthat tovább annál.  

 

A kutya neve és a behívó vezényszó használható egyszerre, de a névnek és a vezényszónak szünet 

nélkül kell egymást követnie, tehát nem tűnhet 2 külön vezényszónak.  

 

Iránymutatások a bírálathoz:   

   Nagyon fontos, hogy a kutya együttműködően reagáljon 

minden behívásra, és megállítására. A kutyának gyorsan kell mozognia és a sebességet meg kell 

tartania, legalább egy gyors ügetés sebességével. A lassú és vonakodó mozgás, és ha a kutya 

számít a feladatra (belassul) hibának számít. A nagyon lassú vagy vontatott behívás a gyakorlat 

sikertelenségéhez vezethet. A kutya fajtáját és a testfelépítését figyelembe kell venni a sebesség, 

illetve a megállítás értékelésekor. A kutyának azonnal el kell indulnia a behívásra és azonnal el kell 

kezdenie a megállást (a kért pozíciót), felvenni a vezényszót követően.  
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Ha szükséges második vezényszó a behíváshoz (akár kezdő pontnál, akár pozícióból behíváskor) 

-2 pontot le kell vonni. A 3. behívó vezényszó a gyakorlat kezdetekor vagy a megállítást/pozíciót 

követően, összesen 5 behívás, a gyakorlat sikertelenségéhez vezet. 

 

Ha a kutya egy testhossznál nagyobb távolságot tesz meg az első behívás előtt, a gyakorlat 

sikertelen (0 pont). Ha a kutya feláll, felül vagy elmozdul egy testhossznál kisebb távolságban a 

behívást megelőzően, 8 pontnál több nem adható.  

 

A pozíció értékelésénél, a megállítás távolságában a gyorsabb/zömökebb kutyáknál adható némi 

engedmény, de a lassú kutyáknál nem. A kutyának azonnal kell reagálnia a vezényszóra.  

 

Függetlenül attól, hogy milyen gyors a kutya, a pozíció felvételéért attól függően, hogy mennyire 

tökéletes/megfelelő, egy testhossznál többet nem tehet meg a vezényszó kiadását követően. Egy 

lassabb kutyának képesnek kell lennie pontosabb pozíció felvételre. A közeledő léptek a pozíció 

felvételét követően súlyos hiba, és pontot kell levonni érte. Ha a kutya csúszik, ugyan úgy hibának 

számít, és hasonlóan pontlevonással jár. 

 

Ha a kutya nem tud megállni 3 testhosszon belül, azt úgy kell tekinteni, mintha kihagyta volna a 

pozíció felvételét.  

 

Ha a kutya kihagy 1 megállást/pozíciót (azaz nem áll meg a vezényszó kiadása után 3 testhosszon 

belül), akkor a feladatra 7 pontnál több nem adható.  

 

Ha a kutya nem akar megállni az egyik adott pozícióban (hajlandóságot sem mutat), akkor a 

feladatra 5 pontnál több nem adható. Ha a kutya egyik pozícióban sem áll meg, akkor a feladat 

sikertelen, azaz 0 pont.  

 

Ha a kutya rossz pozíciót vesz fel, vagy ha megváltoztatja a helyes pozíciót -2 pontot le kell vonni, 

feltéve, ha a pozíció minden egyéb tekintetben tökéletes. Ha egyik pozíció sem helyes, a gyakorlat 

sikertelen.  

 

3.6 Gyakorlat Irányított előreküldések fektetéssel és behívással  

[Szorzó: 4] 

Vezényszavak: “Előre” - “Áll” - “Jobb/bal” - (“Áll”) - “Fekszik” - “Hozzám” 

Kézjelek, a távolban lévő kutyáknál megengedett a szóbeli vezényszóval 

egyidejűleg, az "Áll" és "Fekszik" vezényszavaknál is.  

 

Leírás:  Egy 2 m sugarú kör (4 méter átmérőjű), ami 10 méterre helyezkedik el a 

kezdő ponttól, a kör középpontja van 10 méterre a kezdőponttól. A kör közepét semmilyen módon 

nem lehet megjelölni. A kör kerületét (12.6 m) láthatóan meg kell jelölni minimum 8 ponton (rövid 

látható ragasztószalaggal, krétával stb.) vagy megjelölhető a teljes kerülete is. A jelölés célja csak 

az, hogy a felvezetőnek és a bírónak segítsen megbecsülni, hogy a kutya a körön belül vagy kívül 

helyezkedik el. A kör kerületének megjelölése nem lehet szembetűnő a kutya számára. Ha a teljes 

kör kerülete meg van jelölve, akkor a jelölés és a háttér közötti kontrasztnak nagyon vékonynak kell 

lennie. Feltűnő, világos zsinór, textil vagy műanyag tömlő stb., ami a kutya számára egyértelműen 

látszik nem megengedett. 
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Egy 3m x 3m négyzet található kb. 25 méterre a kezdőponttól és kb. 23 méterre a kör közepétől. 

Ezek a távolságok a négyzet közepétől számítandóak. Kb. 10-15 cm-es bóják jelölik a négyzet 

minden sarkát. A bójákat látható vonalakkal kell összekötni (ragasztószalag, kréta, textil stb.) a 

négyzet széleit jelölve. (VII. rész 5. számú melléklet)  

A kezdőpontot és a kör középpontját, valamint a négyzet középpontját és a kör középpontját 

összekötő vonalak egymással 90°-os szöget zárnak be. Lásd az ábrán.  

Mind a négyzet szélének mind a kör szélének minimum kb. 3 méterre kell lennie a pálya szélétől. 

Rangosabb versenyeken, főleg a bajnokságokon, biztosítani kell, hogy ne legyen lehetőség a 

duplán irányításra (külső segítség).  

 

 
 

 
 

Képek: A feladat rajza és útvonalai láthatóak 

Végrehajtás: A feladat megkezdése előtt a KV-nek meg kell mondania előre a bírónak, 

hogy a kutyát a boxban először megállítja, majd lefekteti vagy rögtön fekteti.  

 

A KV előre küldi a kutyát egy körbe, majd a körben megállítja. A körből a kutyát a KV tovább küldi 

a négyzetbe/boxba és ott egyből fekteti vagy megállítja (álló pozícióban van a kutya), és utána 

Kezdő pont Behívás 
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fekteti. A KV elindul a kutya felé és kétszer irányt vált, majd a KV behívja a kutyát a boxból és tovább 

haladnak a kezdőponthoz, majd megállnak.  

 

A kutyának követnie kell az utasításokat pl. ha az "Áll" vezényszó került kiadásra a körben és a 

négyzetben is, engedelmeskednie kell, és ha egyből a "Fekszik" a vezényszó a négyzetben, annak 

azonnal meg kell történnie. Fordítva is igaz, a kutya nem állhat meg vagy fekhet le vezényszó nélkül. 

Pontlevonással jár, ha a kutya önállóan cselekszik.  

 

Amikor a KV a kutyát kiküldi és megállítja a körbe, a kutya helyzetétől függően a KV eldöntheti, hogy 

tovább küldi a boxba vagy korrigálja a kutyát a körbe, ha a kutya nincs teljesen a körben. Ez a 

felvezető döntése. 

 

A felvezető akkor is küldheti a kutyát a boxba, ha a kutya a kör peremén áll, de ez pont levonással 

jár. A KV úgyis dönthet, hogy újra irányítja a kutyát a körbe, ha az a kör peremén áll. Ez a KV 

döntése.  

 

Ha a kutya teljesen a körön kívül van, korrigálni kell a körbe (legalább 1 lábnak a körön belül kell 

lennie), máskülönben a gyakorlat sikertelen.  

 

Miután a kutya kb. 3-4 másodpercet állt (a körben vagy a határvonalon) a KV-nek a SB utasítására 

ki kell küldenie a kutyát egy 3m x 3m-es négyzetbe.  

 

Ha a KV korrigálja a kutyát a körbe, akkor azt azelőtt kell megtenni, hogy a SB utasítást ad arra, 

hogy küldje ki a kutyát a négyzetbe, pl.: mielőtt a 3-4 másodperc lejár.  

 

A kutyának egyenes irányban kell haladnia a kör és a négyzet felé, és elölről kell befutnia a 

négyzetbe. 

 

Mikor a kutya eléri a négyzetet, a KV vagy megállítja, majd lefekteti a kutyát vagy rögtön lefekteti. 

Ha a kutya először az „Állj” vezényszót kapta, akkor tisztán és egyértelműen fel kell vennie az áll 

pozíciót kb. 3 másodpercig, mielőtt a KV kiadja a „Fekszik” vezényszót. A KV az "Áll" és/vagy 

"Fekszik" vezényszavakat önállóan adja ki.  

 

Ha a kutya vezényszóra vagy önállóan megáll a box felé menet, a négyzet közelében vagy a 

határvonalon, a kutyát korrigálni kell a négyzetbe. Az újra kiadott áll parancsot a boxban még az 

előtt engedélyezett kiadni, mielőtt a fekszik vezényszó következik vagy közvetlen a fektetés parancs 

megadása előtt.  

 

A SB utasítására a KV elindul a kutya felé. Mikor a KV már kb. 2 méterre van a kutyától (a KV nem 

megy be a négyzetbe), a SB utasítására a KV elfordul (90°) és kb. 10 méter megtétele után újra 

elfordul és visszaindul a kiindulási pont felé. Kb. 10 méter után a KV a SB utasítására behívja a 

kutyát, miközben megállás nélkül megy a kiindulási pont felé. Mikor a KV eléri a kezdőpontot a SB 

utasítására megáll.  

Ahhoz, hogy a plusz szavakért járó levonást elkerülje a KV nem használhat 6 vezényszónál többet 

a gyakorlat alatt, ezek közül az egyik az "Áll" utasítás a négyzetben történő megállításhoz. A 

másik változat, amikor 5 vezényszó hangzik el a feladat alatt, mert csak a „Fekszik” vezényszót 

használ a KV a négyzetben való fektetéshez. 
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Kézjelek használhatók a vezényszóval együtt, ha a kutya a távolban van. A boxból behívásnál egy 

rövid fejfordítás megengedett.  

 

Minden vezényszó, kivéve az "Áll", a "Fekszik", és az újra irányítás a SB utasítására történik.  

 

Iránymutatások a bírálathoz: Az értékeléskor kiemelten kell értékelni a kutya együttműködő 

magatartását, az irányítás és utasítások végrehajtását, a kutya sebességét és az útvonalának az 

egyenes irányát. 

 

A feladat sikertelen, azaz 0 pont, ha a KV megmutatja a kutyának az irányokat (azaz a kört vagy a 

négyzetet) vagy a kezdő pontnál megérinti a kutyát (még a gyakorlat megkezdése előtt). Egy kéz 

érintés „handtouch” megengedett a kezdés előtt, de ez azt jelenti, hogy a kutya érinti meg a 

felvezető kezét, és nem fordítva, és nem keltheti azt a benyomást, hogy megmutatja a helyeket, 

vagy az irányokat. (Lásd ált. irányelvek 20. és 53. pontban) 

 

Ha a KV elmozdul (bármely más irányba ellép) a helyéről miközben kiadja a vezényszót, akkor a 

feladat sikertelen, azaz 0 pont. Ha a KV kiegészítő mozdulatokat tesz (testjeleket használ), akkor a 

gyakorlatra nem adható több 8 pontnál.  

 

Kézjelek csak akkor használhatók, ha irányítani/korrigálni kell a kutyát. Kézjel használatáért, amikor 

a kutya még a KV mellett van, pontlevonás jár (-2 pont). 

 

Ha a kutya lassú vagy nagyon lassú mozgással hajtja végre a feladatot, akkor maximum 6-7 pont 

adható.  

 

Ha a kutya magától cselekszik, akkor még alacsonyabb pont jár. Ha a kutya megáll a box felé menet, 

vagy ha megáll vagy lefekszik önállóan, vezényszó nélkül a boxban, -3 pontot le kell vonni.  

 

A kör  

 

A megállítás követően, a kutyának a körben való elhelyezkedésétől függően 

(kívül/határvonalon/belül), a KV korrigálhatja a kutyát a körbe vagy küldheti a négyzetbe.  

 

Ha a kutya teljesen a körön kívül helyezkedik el, a körbe történő irányítás kötelező (legalább 1 

lábnak a körön belül kell lennie). 

 

Ha a kutya kör határvonalán áll, az újra irányítás opcionális.  

 

 Ha a kutya teljesen a körben van, nem vonható le pont az elhelyezkedést illetően.  

 Ha a kutya a kör vonalán áll, akkor ezért -0,5/-3 pont levonás jár a kutya helyzetéről függően.  

 Ha a kutyának 3 lába a körön belül van, akkor max. 9 pont adható. 

 Ha a kutyának 3 lába a körön kívül van (csak 1 lába van bent), max. 7 pont adható. A KV 

korrigálhatja, és ha a kutya engedelmes, és teljesen a körön belül van, akkor csak -2 pontot 

lehet levonni érte: egyet a korrigálásért és egyet a megállító vezényszóért. 

 Ha a kutya teljesen a körön kívül van, a KV-nek a kutyát korrigálnia kell. Ha ez sikeresen 

megtörténik egy vezényszóval, és egy „Állj” vezényszóval, a pont 2-vel csökken.  
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Ha egy második irányító vezényszó és egy megállító vezényszó is kiadásra kerül, újabb 2 

pontot vonnak le.  

 Amelyik kutya leül vagy lefekszik a körön belül (vezényszóra), 8 pontnál többet nem kaphat. 

Ha önállóan cselekszik, akkor 7 pontnál több nem adható.  

 Ha a kutya a körön kívül leül vagy lefekszik a gyakorlat sikertelen, 0 pont.  

 Ha a kutya leül vagy lefekszik a kör határvonalánál, korrigálni kell, hogy álljon meg a körön 

belül, de 6 pontnál többet nem kaphat.  

 

A négyzet  

 

Ha a kutya oldalról vagy hátulról fut be a négyzetbe, akkor csökkenteni kell a pontszámot a hibáért 

(-½ / -1). 

 

Ha a kutya leül vagy lefekszik a négyzeten kívül, nem korrigálható és a gyakorlat sikertelen (0 pont). 

Ahhoz, hogy a feladatért pontot lehessen kapni, a négyzetben kell lennie a kutya egész testének, 

kivéve a farkát.  

 

Ha a kutya a vezényszóra megáll a négyzet közelében, vagy a szélén a KV-nek szükséges újra 

irányítani a négyzetbe egy új „Állj” vezényszót kell ott kiadnia, ha a felvezető azt nyilatkozta, hogy a 

kutya az „Állj” vezényszót kapja meg a „Fekszik” vezényszó előtt. Ez -2 pont levonás, ha a kutya 

reakciója gyors és a pozíció tiszta. 

 

Ha a kutyát, amelyiket egyből fektetik a boxba szükséges megállítani (pl. a négyzeten kívül), hogy 

korrigálják a négyzetbe, -2 pont levonást kap, egyet a plusz megállító, egyet pedig az újra irányító 

vezényszóért.  

 

Ha a kutya rossz pozíciót vesz fel (vezényszóra) a négyzetben, -2 pont levonás jár a hibáért, ha 

nem egyértelmű és stabil az áll pozíció vagy ha túl rövid ideig tart, akkor -1/-2 pont levonás jár a 

hibáért. 

 

Ha a kutya vezényszó nélkül rossz pozíciót vesz fel, -3 pont levonás jár érte. 

 

A feladat sikertelen, azaz 0 pont, ha a kutya feláll vagy felül a KV 2. fordulata előtt. Maximum 7 pont 

adható, ha a kutya felül vagy feláll miután a KV másodszor is megfordult, de még nem hívta a kutyát. 

Ha a kutya mozog/kúszik a négyzetben, de nem kel fel, akkor -2/-3 pont kerül levonásra. Ha a kutya 

felkel és átlépi a négyzetet jelölő vonalat még mielőtt a KV magához hívná, a feladat sikertelen, 

azaz 0 pont. Ha, azonban a kutya számít a behívásra és elindul csak éppen hogy a KV vezényszava 

előtt, pl. a SB behívásra való utasítására, -2/-3 pontot kell levonni.  

 

Egy második behívás, egy második "Áll" (mind a körben ill. a négyzetben), vagy egy második 

"Fekszik" vezényszó, csökkenti a pontozást -2 pont / vezényszó. A gyakorlat sikertelen (0 pont), ha 

ezek közül bármelyiket harmadszor is ki kell adni.  

 

Plusz irányításért, korrigálásért kiadott vezényszavak -1/-2 pont levonásával járnak 

vezényszavanként, a pontlevonás mértéke függ a vezényszó erősségétől és a kutya engedelmes 

együttműködésétől, ahogy a vezényszóra reagál.  
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3.7 Gyakorlat  Irányított apport  [Szorzó: 3] 

Vezényszavak: “Előre” - “Áll” - “Jobb/Bal/Közép” - “Hozd” - “Ereszd”  

Az irányításhoz kapcsolódó vezényszóval egyszerre kézjel is használható. 

A középső apport behozatalakor engedélyezett két kézzel történő jelzés is, 

előre fele mutatva, valamint egy időben egy kis fejbiccentés is 

engedélyezett.  

 

Leírás:  3 fa apport van kihelyezve egymástól 5 méter távolságra, egyenes 

vonalban, jól láthatóan. Hogy melyik apportfát kell behozni zárt sorsolással dől el. A behozandó 

apportfa lehet a baloldali, a középső és a jobb oldali is.  

 

A feladat kiindulási pontja kb. 20 méterre van a középen elhelyezett apportfától. Egy képzeletbeli 

vonal helyezkedik el párhuzamosan a kezdőponttól 10 m-re, és 10 méterre az apportfák vonalától. 

A képzeletbeli vonalszakaszt 2 kisebb jelöléssel kell mutatni, ami egymástól legalább 10 méterre 

helyezkedik el (egy darab rövid látható ragasztó szalag [10-20 cm-es], kréta, apró bóják vagy 

félgömbök, egy darab rúd, vagy cső [10-20 cm-es] stb.). A jelzések a bíró és a KV számára jól 

láthatónak kell lennie, de a kutyát nem zavarhatják, nem lehet számukra feltűnő.  

 

A SB kihelyezi a 3 apportfát. A segédbíró a három apportfát minden versenyzőnek ugyanabban a 

sorrendben (balról jobbra vagy jobbról balra) és pozícióban helyezi ki. Az apportfákat úgy kell 

kihelyezni, hogy legalább 3 méter távolságra legyenek a pálya szélétől. Lásd az alábbi ábrát.  

 

Kép: Az apportfákat lehet függőlegesen és vízszintesen is kihelyezni.  

 

Kezdő pont Kezdő pont 

Jelölés Jelölés Jelölés Jelölés 
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Végrehajtás: A KV és a kutya a kezdőponton állnak 20 méterre a középső apportfával 

szemben. A SB bejelenti a gyakorlat kezdetét. A SB a leírásának megfelelően kihelyezni az 

apportfákat, minden versenyző számára ugyanabban a sorrendbe. A KV kiküldi a kutyát a középső 

apportfa felé és miután elhagyta a képzeletbeli 10 m-re lévő vonalat álló pozícióban megállítja. A 

felvezető kiadhatja az „Állj” vezényszót bárhol, miután a kutya elhagyta a 10 m-re lévő vonalat. A 

kutyát meg kell állítani, mielőtt eléri a kihelyezett apportfák vonalát. Ha a kutya a 10 méterre lévő 

vonalszakasz előtt áll meg újra kell küldeni, hogy elhagyhassa azt. Ez pontlevonással jár.  

 

A megállított kutyának 3 másodpercig ott kell maradnia, majd ezután a KV tájékoztatva lesz, hogy 

melyik apportfát kell behozattatnia. (bal/jobb/középső apportfa). A kutyának az utasításnak 

megfelelő apportot kell behoznia. A KV irányt jelző (jobb/bal/közép) és az apportot jelző 

vezényszónak szünet nélkül, egyben kell elhangzania, hogy ne tűnjön 2 külön vezényszónak.  

 

Iránymutatások a bírálathoz:  Az értékeléskor kiemelten kell figyelni a kutya együttműködő 

magatartását, ahogy az irányításra, megállításra szolgáló vezényszavakat teljesíti/követi, a kutya 

sebességét és azt, hogy a helyes apport behozatala a lehető legrövidebb úton történjen. 

Az irány mutatás vagy a kutya megérintése a kezdő ponton a gyakorlat sikertelenségéhez vezet (0 

pont). (Kézérintés „handtouch”, a kutya részéről megengedett, lásd általános irányelvek)  

A kutyának jó és egyenletes sebességet, legalább lendületes ügetést kell mutatnia. A lassú/nem 

szívesen végzett munka pontlevonással jár -1/-5 pont. A sebesség megítélésekor figyelembe kell 

venni a kutya fajtáját/felépítését.  

Ha a kutya számít a vezényszóra, -2/-3 pontot kell levonni. Ha a kutya önállóan cselekszik -3 pontot 

kell levonni.  

 

Ahhoz, hogy pontot lehessen kapni a feladatra, a kutyának a 10 m-re lévő képzeletbeli vonal és a 

középső apport fa között kell állnia (el kell hagynia a 10 méterre lévő vonalat), mielőtt kiküldik az 

apportfa behozatalához.  

Ha a kutya vezényszó nélkül, magától megáll, 7-nél több pont nem adható.  

Ha szükséges a kutyát újra irányítani, 8-nál több pontot nem kaphat. Ha a kutya túl korán lett 

megállítva, szükséges korrigálni, hogy a 10 méterre lévő vonalon áthaladjon, ekkor 8 pontnál több 

nem adható.   

Ha a kutya rossz pozíciót vesz fel, pozíciót vált vagy mozog a megállítási parancs után (több mint 1 

testhossz) vagy a gyakorlat „áll” szakaszában, 8 pontnál több nem adható.  

Ha a kutya 3 testhossznál nagyobb távolságot megtesz a KV megállító vezényszavát követően, 7 

pontnál több nem adható.   

A kutyának állva kell maradnia mindaddig, amíg a KV további parancsot nem ad. Ha a kutya túl 

korán indul el a megállítás után, -2/-3 pont levonással jár. Akár a feladat sikertelenségéhez (0 pont) 

is vezethet, ha az SB utasítása előtt történik. 

Ha a kutya több, mint 1 testhossznál nagyobb távot elmozdul az "Áll" pozícióból (miután egyszer 

már megállították) az irányító/apport vezényszó előtt a gyakorlat sikertelen (0 pont).  
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Ha a kutya rossz apportfa felé indul, de meg lehet állítani és korrigálással el lehet küldeni a jó 

apportfához és behozza a jó apportot, akkor 7 pontnál több nem adható. Ha a kutyát megállítás 

nélkül korrigálni lehet a jó apporthoz, akkor -2 pont levonás jár a hibáért.  

 

A pontlevonás mértéke, amely az extra irányításért vagy korrigálásért jár, függ a vezényszavak 

erősségétől és a kutya engedelmességétől, -1/-2 pont vonható le vezényszavanként.  

 

Ha a kutya feltételezhetően nem a legrövidebb útvonalon végzi el a feladatot, akkor -0,5/-2 pont 

levonás jár érte.  

 

 
3.7 feladat képe: A kutya útvonalát ábrázolja. A zöld területen belüli rész a jó útvonalat prezentálja. 

A kék terület (zöld és kék vonal közötti rész) -0,5/-1 pontlevonást, míg a piros terület (kék és piros 

vonal közötti rész) -1/-1,5 pontlevonást jelent.  Bizonytalanság, íves futás vagy erős fókusz rossz 

irányba akár -1,5/-2 pontot is jelenthet. 

 

A feladat sikertelen, azaz 0 pont, ha a kutya a kihelyezett apportfák vonalát átlépi az irányítás 

megelőzően pl. egy késő megállító vezényszó vagy a megállító vezényszó megtagadását követően. 

 

Ha a kutya rossz apportot vesz fel, vagy ha nem ereszti el az apportot, akkor a feladat sikertelen, 

azaz 0 pont.  

 

Az apportfa elejtéséért, rágásáért, harapásáért járó értékelési gyakorlatot lásd az általános bírálati 

útmutatóban.  

 

3.8 Gyakorlat Bójákhoz/hordóhoz kiküldés, pozíció, apportírozás és 

akadályon átugrás [Szorzó: 4] 

 

Vezényszavak: “Kerül“ - “Áll/Ül/Fekszik“ - “jobb/bal + hozd“–“Akadály“ –“Ereszd“ - (“Lábhoz“) 
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 Kézjel a vezényszóval egyszerre használható korrigáláskor vagy 

iránymutatáskor apportfelvételkor (bal/jobb). Kézjel használata tilos 

akadályugráshoz. Megállításnál mindkét kéz használata engedélyezett.   

 

Leírás: Mielőtt megkezdődik a verseny a bíró dönti el, hogy melyik pozíciót 

(áll/ül/fekszik) kell végrehajtania a kutyának, amikor visszafelé megy a KV-höz. Minden versenyző 

ugyanazt a pozíciót kapja. 

 

2 akadály (egy zárt lécekkel és egy nyitott rúddal) van elhelyezve kb. 5 méterre egymástól. Az 

akadályok magasságát a kutya marmagasságához kell állítani, de nem lehet nagyobb, mint 60 cm. 

Kb. 15 méterre az akadályokat összekötő vonaltól található egy bója csoport (3-6 db bója) vagy 

hordó (mindkettő kb. 40-50 cm magas). 

A gyakorlat bemutatására, valamint a bóják elhelyezésére szolgáló ábra megtalálható a VII. rész 

4.1. számú mellékletben.  

A bajnokságokon/nemzetközi versenyeken és hasonló rangú versenyeken mindig bójákat kell 

használni.  

 

A kutya nem láthatja a bóják/hordó kihelyezését, ezért ezek kihelyezésére akkor kell sort keríteni 

mielőtt a KV feláll a kezdőponthoz.  

 

A verseny/szint kezdete előtt a KV-nek (akár SB vagy bíró) ki kell húznia, hogy melyik irányból 

(jobb/bal) kell behozatnia az apportfát és a kutyának átugrania a megfelelő akadályt. Így ez 

határozza meg, hogy nyitott akadály vagy zárt lesz-e. A sorsolás számítógépen is történhet a 

verseny/szint előtt. Ebben a szakaszban a KV-nek nem mondják meg, hogy melyik irány lett 

kihúzva. A KV akkor tudja csak meg, hogy melyik irányt húzta, amikor a kutyája már megkerülte a 

bójákat/hordót és felvette a megfelelő (áll/ül/fekszik) pozíciót. Ekkor mondják meg, hogy melyik 

apportot (jobb/bal) kell behozatnia, és melyik akadályt kell megugrania (nyitott/zárt). A SB utasításai 

"jobb/bal, nyitott/zárt…vezényszó". 

 

Az apportfákat a verseny idején mindig ugyanabban a sorrendben kell letenni minden versenyző 

számára (jobbról balra vagy balról jobbra), függetlenül attól, hogy melyik apportfát kell behozatni a 

kutyával.  

 

A kezdőpontot a KV választhatja meg az akadályokat összekötő képzeletbeli vonal előtt 5-7 méter 

között. Az apportfák 6 méterre vannak elhelyezve az akadályoktól. Lásd az ábrán.  

 

A feladathoz használt apportfáknak 3 különböző méretben kell rendelkezésre állni, hogy a 

különböző fajtájú kutyáknak megfeleljen a méret. A legnagyobb apportfa súlya maximum kb. 450 g 

lehet. Az apportfák méretének a kutya méretével arányosnak kell lennie, de a KV szabadon 

választhat méretet. 

 

Az akadályok felépítésének javaslatai az útmutató végén a VII. rész, 1.1 és 1.2. mellékletében, 

valamint a bóják kihelyezésére vonatkozó alakzatok a 4.1. számú mellékletben találhatóak. 

 



 

74 

2022.01.01-től érvényes KORREKCIÓVAL   

 

Ábra: 3.8-as gyakorlathoz: Az apportfák csak vízszintesen lehet elhelyezni, ahogy a fenti képen is 

látható. 4.1 és 4.2 mellékletben található a bóják elrendezése és a kutya helyes útvonala. 

 

Végrehajtás:  A KV alapállásban áll a kezdőpontnál a kutyájával a bójákkal/hordóval 

szemben. A SB kihirdeti a feladat kezdetét, majd elindul és kihelyezi az apportfákat kb. 6 méteres 

távolságra az akadályok mögött. A SB utasítására a KV előre küldi a kutyáját, hogy megkerülje a 

bójákat/hordót. A kutyának jól látható távolságot kell tartania a bójáktól, és így az ideális útja a nem 

túl szűk kerülés a bóják/hordó körül. Fajtától függően, a megfelelő távolság közepes testűeknél kb. 

fél méterig, nagytestűeknél kb 1 méterig terjedhet.  

 

Mikor a kutya egyértelműen megkerülte a bóját, elhagyta kb. 2 méterrel és visszafelé tart a KV-höz, 

de még nem ért el a kihelyezett apportfák vonalába, a KV kiadja (önállóan) azt a vezényszót, amely 

pozíciót a kutyának fel kell venni, amelyet a bíró a gyakorlat megkezdése előtt meghatározott. 

Szóbeli vezényszóbak kell lennie, de ezzel egyidőben kézjel is adható a kutyának. A pozíció közben 

(kb. 3 másodperc) a SB megmondja a KV-nek, hogy melyik irányt húzta a sorsoláskor, és melyik 

apportfát kell a KV-nek behozatnia a kutyával, és egyben ez mely akadályt jelenti, így ezt kell 

átugrania a kutyának, majd vissza kell térnie felvenni az alapállást. A kutyának csak a KV 

vezényszavát követően szabad elindulnia. A SB utasításai "bal/jobb vagy nyitott/zárt"...... és 

"vezényszó". Így, a KV-nek meg kell várnia a SB „vezényszó” szavát, mielőtt küldi/utasítja a kutyát. 

A KV-nek megengedett, hogy kiadjon egy vezényszót az ugráshoz, miután a kutya felvette az 

apportfát, de kézjel nem használható a hangjelzés mellé.  
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Kép: Megmutatja a kutya helyes útvonalát. Megfelelő szimmetria és távolság a bójáktól. Az összes 

útvonal A-E-ig egyenlően jó. Demonstrálják a megfelelő szimmetriát és útvonalat középvonalra és 

KV-re mielőtt kiadja az állj vezényszót fókuszálva. Valamint a D kép szerinti kör is megfelelő útvonal 

a bóják kerülésekor, de nem szabad összetéveszteni, mint egyetlen megoldás.  Az F útvonal enyhén 

összpontosít a jobb oldali akadályra/apportra, és ez nem ideális, pontlevonás -½/-1. Az egyik 

akadály/apport felé történő nagyon erős mozgáshoz, illetve a kutya és a bóják közötti kis távolság 

estén, -2 pontig terjedhet a pontlevonás. 

 

Iránymutatások a bírálathoz: Az értékeléskor fokozottan kell figyelembe venni azt, hogy a 

kutya mennyire együttműködően hajtja végre az utasításokat, irányítást, milyen sebességgel 
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dolgozik megtartva a megfelelő távolságot a bójáktól/hordótól. A megfelelő szimmetria, a 

középvonal vagy a KV szem előtt tartása szintén értékelendő visszafelé vezető úton (a 

megállítás/pozíció előtt). A kutya futhat óramutató járásával megegyező, vagy ellenkező irányba is 

a bóják/hordó kerülésekor.  

 

A kezdő pontnál a kutyának bármilyen irány mutatásával vagy a kutya megérintésével a feladat 

sikertelen lesz, azaz 0 pont. (Kézérintés [„handtouch”], kutya érinti meg a felvezetőt, megengedett 

lásd az ált. irányelveknél.) 

 

A kutyának egyenletes, gyors tempóban kell mozognia, legalább gyors ügetésben. A lassú, 

vonakodó mozgásban végrehajtott munka csökkenti a pontszámot (-1/-5 pont). A mozgás 

gyorsaságának elbírálásakor a fajtajelleget figyelembe kell venni, valamint a megtartott távolságot 

is a kutya és a bóják/hordó között a megállítás/pozíciók (lásd 3. szint 5. feladat) bírálatakor is.  

 

Ha a kutya számít a vezényszóra, -2/-3 pontot kell levonni. Ha a kutya önállóan cselekszik -3 pontot 

kell levonni.  

 

Ha a kutya magától megáll, 7 pontnál több nem adható. 

 

Ha a kutya visszafordul vagy megáll még mielőtt elérné a bójákat/hordót, újra kell utasítani, hogy 

kerülje meg a bójákat/hordót. Ez -3 pont levonással jár, feltéve ha a kutya az első újra irányítás 

alkalmával megkerüli a bójákat/hordót. Így max. 7 pont adható a gyakorlatra, ha minden más 

szempontból tökéletes a feladat. 

 

A gyakorlat sikertelen (0 pont), ha a kutya átugorja az akadályt miközben a bóják felé fut, vagy ha 

nem kerüli meg a bójákat/hordót. 

 

A bójákat elhagyva, ha a kutya önállóan áll meg (vezényszó nélkül, egyértelműen túl korán) újból 

be kell hívni és megállítani (felvetetni a megfelelő pozíciót). Ebben az esetben 7 pontnál több nem 

adható a feladatra.  

 

A pozíciók értékelésében figyelembe kell venni a kutya engedelmességre való hajlandóságát. A KV 

dönti el, hogy mikor adja ki a vezényszót. Azonban ez nem lehet korábban, mint a bójáktól/hordótól 

mért kb. 2 méter. 

 

Ha a kutya rossz pozíciót vesz fel vagy az állj után mozog (több mint 1 testhosszt), akkor a 

maximálisan adható pontszám 8 pont. 

 

A kutyának a felvett pozícióban (áll/ül/fekszik) kell maradnia, amíg ki nem adja a KV a behívó 

vezényszót a folytatáshoz. Ha a kutya túl korán indul el a pozíció felvételt követően, a pontot -2/-3-

mal csökkenteni kell. Ez a feladat sikertelenségéhez is vezethet, ha az elindulás nagyon korai, pl. a 

SB utasítását megelőzően.  

 

Ha a kutya egyértelműen több, mint 1 testhosszt mozog miután meg lett állítva és felvette a pozíciót 

(ül/áll/fekszik), és még nem lett kiadva újabb utasítás számára a feladat sikertelen, azaz 0 pont.    
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Ha a kutyának a saját testhosszának 3 szorosára van szüksége, hogy megálljon a kért pozícióban 

7 pontnál több nem adható. Ha a kutya nem áll meg (nem veszi fel a pozíciót), a gyakorlat sikertelen, 

azaz 0 pont.  

 

Ha a kutya egyértelműen a rossz apportfához/akadályhoz megy és meg tudja állítani a KV és át 

tudja irányítani a jóhoz, akkor a hibáért -3 pontot kell levonni. Ha a kutyát megállítás nélkül át lehet 

irányítani a rossz apportfától/akadálytól a jóhoz, akkor a pontlevonás -1/-2 pont.  

 

A pontlevonás mértéke, amely a plusz irányításért (korrigálásért) jár, függ a vezényszavak 

erősségétől és a kutya engedelmességétől. -1/-2 pont vonható le vezényszavanként. A 

pontlevonásoknak a plusz irányításokért összhangban kell lenniük az általános rendelkezésekben 

leírtakkal.  

 

Ha a kutya útvonala nagyon közel van a bójákhoz/hordóhoz vagy nem a legideálisabb úton, 

szimmetrikusan teszi meg, akkor -0,5/-2 pont levonás jár érte.  

 

Ha a kutya megérinti, vagy neki ütközik a bójának/bójáknak, vagy a hordónak -1/-3 pont vonható le, 

attól függően, hogy milyen intenzitással/erővel történik az ütközés. Ha a kutya felborítja a 

bóját/bójákat -2/-3 pontot levonódik. Ha a kutya elfut a bóják között 7 pontnál több nem adható.  

 

Ha a kutya megérinti az akadályt ugrás közben, akkor -2 pontot kell levonni a hibáért.  

 

Ha a kutya leveri a lécet a nyitott akadályon, akkor -2 pontot kell levonni a hibáért, de nem többet.  

 

A gyakorlat sikertelen (0 pont), ha: 

 

● Ha a kutya átugorja az akadályt, miközben a bójához fut ki.  

● Ha a kutyának szükséges egy második irányító vezényszóra ahhoz, hogy megkerülje a 

bójákat/hordót, azaz ez harmadik vezényszónak minősül.  

● Ha a felvezető a megállító vezényszót (áll/ül/fekszik) túl korán adja ki, azaz amikor a kutya 

még a bóják/hordó mellett van. 

● Ha a kutya nem áll meg a kért pozícióban.  

● Ha a kutya túl halad az apportfákat összekötő vonalon, anélkül, hogy felvenné a helyes 

apportot.  

● Ha a kutya a rossz apportfát veszi fel.  

● Ha a kutya nem ugorja át az akadályt vagy a rossz akadályt ugorja át.  

● Ha a kutya az akadályt felhasználva ugorja át.  

● Ha az akadály felborul. 

● Ha a KV az indulási pontnál irányt mutat a kutyának vagy megérinti a kezdőponton. Lásd 

az általános irányelvek 20. és 53. pontban. 

Az apportfa elejtéséért, rágásáért, harapásáért járó értékelési gyakorlatot lásd az általános bírálati 

útmutatóban.  
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3.9 Gyakorlat  Tárgy szagazonosítása és apport  [Szorzó: 3] 

Vezényszavak:  (“Marad/lábhoz”) - “Keresd” - “Ereszd” (“Lábhoz”) 

Végrehajtás: A KV a kezdőpontnál áll a kutyával alapállásban, majd a SB kihirdeti a 

feladat megkezdését és odanyújt a KV-nak egy azonosítás céljából golyóstollal vagy ceruzával előre 

megjelölt 10cm x 2cm x 2cm méretű fa apport tárgyat. Ceruzát vagy golyóstollat kell használni a 

jelöléshez, nem lehet pl.filctollat, szövegkiemelőt stb. A KV kb. 5 másodpercig tarthatja a kezében 

a fa tárgyat. A kutya nem érintheti meg és nem szagolhatja meg a tárgyat a feladat ezen 

szakaszában. A SB utasítja a KV, hogy adja át a szagfát és forduljon hátraarcot. A KV maga dönti 

el, hogy a kutya nézze vagy sem a tárgy kihelyezését. A „Lábhoz” illetve a „Marad” vezényszó 

megengedett.  

A SB anélkül, hogy hozzáérne a KV által megfogott tárgyhoz kihelyezi az 5-7 másik ugyanolyan 

tárggyal együtt a földre a KV-tól kb. 10 méteres távolságban. A SB a másik 5-7 ugyanolyan tárgyat 

kézzel helyezi ki, kizárólag könnyedén megfogva azokat. A tárgyakat minden egyes versenyző 

számára ugyanolyan elhelyezésben (alakzatban) egymástól 25 cm távolságra kell kihelyezni. A KV 

által megfogott tárgy elhelyezésének helye változhat versenyzőként. Nincs korlátozva, hogy a KV 

tárgyát a mintán belül hova lehet helyezni. Javaslatok a kihelyezési mintára a 2. számú mellékletben 

találhatóak.  

A SB utasítására a KV megfordul és kiadja a kutyának a vezényszót, hogy hozza be a megjelölt 

tárgyat. A kutyának meg kell találnia a megjelölt tárgyat, megfogni és odavinni a KV-nek, az 

apportírozásról szóló általános leírásnak megfelelően.  

 

A kutyának hozzávetőlegesen 30 másodpercig van ideje keresni a megfelelő a szagfát, amennyiben 

ezt aktívan teszi. Minden egyes versenyző számára új apporttárgyakat kell biztosítani.  

 

Iránymutatások a bírálathoz: Pontozáskor nagy hangsúlyt kap a kutya együttműködő 

magatartása és gyorsasága. A feladat sikertelen, azaz 0 pont, ha a KV még mielőtt átadja a tárgyat 

a SB-nak megengedi a kutyának, hogy megszagolja vagy megérintse azt, akkor is, ha a KV 

vezényszót ad ki miközben a kutya a kihelyezett tárgyaknál van, vagy ha a kutya rossz tárgyat vesz 

fel. 

 

Az nem hiba, ha a kutya megszagolja vagy nagyon enyhén megérinti a kihelyezett tárgyakat, 

miközben keresi a megjelölt tárgyat.  

 

Pontot kell levonni, ha a kutya löki/elmozdítja/piszkálja a tárgya(ka)t vagy ha többször meg kell 

győződnie a megfelelő tárgyról. -½/-1 pont levonás jár egy megmozdításért vagy piszkálásért. Egy 

rövid visszaellenőrzésért ugyanakkor nem feltétlenül jár pontlevonás, feltéve, ha a munka 

következetes és eredményes.  

 

Az apporttárgy elejtéséért, rágásáért, harapásáért járó értékelési gyakorlatot lásd az általános 

bírálati útmutatóban.  
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3.10 Gyakorlat Távolságkontroll  [Szorzó: 4] 

Vezényszavak: “Fekszik” - “Marad” - “Ül” - “Áll” - “Fekszik” 

 Pozíciók felvételénél kézjel is adható a vezényszó mellé. Egy vagy mindkét 

kéz használható.  

 

Végrehajtás: A kutyának 6 alkalommal kell testhelyzetet/pozíciót váltani (ül/áll/fekszik) 

a KV utasítására úgy, hogy egész idő alatt a feladat kezdetét jelölő ponton marad.  

 

A kezdőpont két jelzés között található, amelyek 1 méterre vannak egymástól. Egy képzeletbeli 

vonal köti össze a két jelzést, amelyek így egy határvonalat hoznak létre. A KV kiadja a „Fekszik” 

vezényszót a kezdőpontnál, a képzeletbeli vonal előtt (határvonal), hogy érintőt képezzen.  

 

A KV ellép a kutya mellől és elindul egyenesen előre egy megjelölt ponthoz, amely kb. 15 méterre 

található a kiindulási ponttól, majd a KV megfordul. Minden egyes pozíciót kétszer kell végrehajtani, 

az utolsó pozíció a „Fekszik” kell legyen. A pozíciók változtatásának sorrendje változhat, de a 

sorrendnek minden versenyző számára ugyanannak kell lennie.  

 

A SB írásos formában vagy rajzokkal vagy elektronikus tábla segítségével mutatja a KV-nek, hogy 

mely sorrendben kell a kutyának az adott pozíciót végrehajtania. A SB 3-5 méterre kell állnia a 

kutyától és úgy, hogy a helyzet megváltoztatására vonatkozó utasítások alatt ne lássa a kutyát. A 

SB 3 másodpercenként változtatja a pozíciókat.  

 

A KV-nek szóbeli vezényszavakat kell használnia. A KV használhat egyszerre kéz jelet és 

vezényszót is, amikor távol áll a kutyától, de egyszerre kell ennek megtörténni, valamint 

vezényszónak és a kézjelnek rövidnek kell lenniük. Az utolsó fekszik vezényszó után a SB 

utasítására a KV visszalép a kutya mellé és felveszik az alapállást.  

 

Iránymutatások a bírálathoz: Az értékeléskor kiemelt jelentőséget kap a kutya gyorsasága, 

ahogy változtatja a pozíciókat, mennyire egyértelmű a pozíció, mennyire jól tartja meg a kutya a 

pozíciót és mennyit mozog a kutya.  

 

Ha a kutya elmozdul a kiindulási ponttól mérve bármely irányba összesen a saját testhosszánál 

többet, a gyakorlat sikertelen (0 pont). Ha egy testhossznyit mozdul el, akkor 5 pontnál több nem 

adható. Az elmozdul és mértékének értékelésekor minden elmozdulás összeadódik (hátra, előre, 

oldalra stb.).  

 

Ha a kutya a 6 közül valamelyik pozíciót nem hajtotta végre, 7 pontnál többet nem kaphat. Ha a 

kutya kihagy 2 pozíciót a gyakorlat sikertelen (0 pont). A feladat akkor is sikertelen, azaz 0 pont, ha 

a kutya átugorja/kihagyja az egyik pozíciót és helyette már a következőt veszi fel.  

 

Ahhoz, hogy a feladat értékelhető legyen, a kutyának minimum 5 alkalommal kell pozíciót váltania 

vezényszóra. 

 

Nem adható 8 pontnál több, ha 2 vezényszót kell kiadni ahhoz, hogy a kutya megváltoztasson egy 

pozíciót. Ha a kutya a 2. vezényszóra sem engedelmeskedik, akkor az a pozíció kihagyását, nem 

teljesítését jelenti. Vagyis amikor először adnak egy második vezényszót egy pozícióra, az -2 pont 

levonással jár, minden további második vezényszó további -1 pont levonással jár. 
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Egy harmadik vezényszó is kiadható a pozícióra, ha belefér az időkeretbe, így a következő 

pozícióváltás kivitelezhető. Egy pozíció, amit a harmadik vezényszóra teljesített a kutya ugyanakkor 

hiányos, nem teljesítettnek minősül.  

 

A túl hangos vezényszó, az elnyújtott, hosszan kitartott kézjelek mind pontlevonáshoz vezetnek. 

(Lásd az általános rendelkezésekben.) 

 

Ha a kutya felül mielőtt a KV visszaér mellé, akkor 8 pontnál nem adható több a feladatra.  

 

A gyakorlat pontozása lehetséges még akkor is, ha a kutya 3-4 pozíciót csak a 2. vezényszóra 

teljesít, feltéve, ha a 2. utasítást azonnal végrehajtja és egyértelműen, tisztán felveszi az adott 

pozíciót, és a gyakorlatot egyébként a leírás szerint megfelelően hajtják végre. 
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VII. MELLÉKLET  
 

1.1 MELLÉKLET  Zárt akadály  

 
Az akadályok ábrája a 8. feladathoz OBED 1 szinten, 9. feladathoz OBED 2. szinten és a 8. 

feladathoz OBED 3. szinten.  

 

OBED 1 és 2 szinten az akadály maximális magassága 50 cm, OBED 3 szinten 60 cm.  

 

Az oldalsó tartó oszlopoknak 1 m magasnak kell lenniük. Az akadály tartó lábainak stabilan kell 

tartani az akadályt. Az akadály felépítésétől függően a lábak javasolt hossza  80-100 cm.  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

Zárt 
akadály 

felülnézetből a léc 

szélessége 
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1.2 MELLÉKLET  Nyitott akadály 

A nyitott akadály rajza  

● 9. gyakorlathoz OBED 2 szinten 

● a 8. gyakorlathoz OBED 3. szinten.  

 

OBED 2-es szinten a maximális magasság 50 cm, és OBED 3-as szinten a maximális magasság 

60 cm. 

A rúd végei nincsenek rögzítve, így az mindkét oldalon leeshet. Megengedett egy vékony összekötő 

rúd az akadály alján, amely 2 cm-nél alacsonyabban helyezkedik el a földtől. Ajánlott, hogy a rúd 

homorú legyen, így a szél nem tudja könnyen lefújni. Nem lehet semmilyen egyéb támasztása a 

rúdnak, kivéve azt, amelyen elhelyezkedik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyitott 
akadály 
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2. MELLÉKLET  

 
Szagazonosító fák elhelyezési formái példák, OB 3-as szinten 
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3. MELLÉKLET 

Menet közben pozíciók sémái és SB vezénylésére vonatkozó irányelvek 
 

  

normál lépés előre, vezényszó, jobbra át, balra át, 
behívás 

normál lépés előre, vezényszó, balra át, jobbra át, behívás 

normál lépés előre, vezényszó, jobbra át,  

balra át, hátraarc, behívás 
normál lépés előre, vezényszó, jobbra át, balra át, hátraarc, 
behívás 

normál lépés előre, vezényszó, balra át, jobbra át, 
hátraarc, behívás normál lépés előre, vezényszó, balra át,  

jobbra át, hátraarc, behívás 

3.4 feladathoz 

néhány példa 

normál lépés előre, vezényszó, balra át, jobbra át, 
hátraarc, lépés állj, behívás 

normál lépés előre, vezényszó, balra át, 

jobbra át, lépés állj, behívás 

normál lépés előre, vezényszó, balra át, 
jobbra át, hátraarc, lépés állj, behívás 

SB utasítása: 

SB utasítása: 

SB utasítása: 

SB utasítása: 

SB utasítása: 

SB utasítása: 

SB utasítása: 

SB utasítása: 

SB utasítása: 
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4.1. MELLÉKLET  

Alakzatok minden bójacsoportos gyakorlathoz „Bójacsoport megkerülése” 

Ezek javaslatok az 1.8-as,a 2.9-es és a 3.8-as gyakorlatokhoz. Fontos, hogy a területigény 

teljesüljön, azaz mind a szélesség, mind a mélység körülbelül 70-80 cm legyen. A bójáknak ugyan 

olyan típusúaknak / fajtájúaknak kell lennie, azonban a színezete lehet egyszínű vagy többszínű. 

Ugyan azt a színmintát kell használni minden versenyzőnél az adott osztályon. A bójáknak ugyan 

olyan magasságúnak kell lennie.  

Minden bajnokságon bójacsoportot kell használni. A hordó az egyéb, hétköznapi versenyeken 

használható.  

A szélessége és a mélysége a bójacsoportnak kb. 70-80 cm-nek kell lenni. A magasságuk 40-50 

cm kell legyen.  

Feltételezve, hogy egy bója alapja kb. 25 cm x 25 cm, 75 cm-t kapunk, ha három bóját egymás 

mellett / egymás után helyezünk el. Ez lehetőséget ad arra, hogy a bóják között 2-3 cm távolság 

legyen. Kihelyezett két bója (4 bója hoz létre egy négyzetet) közötti távolság 20 cm lehet. 

 

1-es szintén javasolt, hogy a bóják közel legyenek egymáshoz és így több bóját használhatunk, 

ezzel kisebb lesz a késztetés, hogy elfussanak közöttük.  

 

  

  

alternatívaként hordó 

átmérője 70-80 cm 

bójacsoport minták 

0,4-05 m2 a bóják kihelyezett területe 

bóják magassága 40-50 cm 
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4.2. MELLÉKLET 

A bójacsoport kerülésének útvonala.  

A-E útvonalak a helyesek.  

 

 

 

 



 

87 

2022.01.01-től érvényes KORREKCIÓVAL   

5. MELLÉKLET 

 

A négyzet felállításának részletei.  

A négyzet felépítése, és a határvonalak, valamint a négyzet bójáinak elhelyezése az 1.5, a 2.5 és 

a 3.6 gyakorlatoknál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bóják 3 m-re helyezkednek el 

egymástól és ezt a határvonalat 

különböző eszközökkel lehet 

jelölni (mint pl.: szalag, 

ragasztószalag, kréta stb.) 
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6. MELLÉKLET 

 

Irányított apport feladatnál a kutya útvonala: 

A zöld területen belüli rész számít egyenesnek és megfelelőnek. Ezen túlmenően az útvonaltól, 

fókusztól és a lehetséges ívektől függően pontlevonás jár (-0,5/-2). 
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7. MELLÉKLET 

 

FCI törzskönyv minta 
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