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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.

CACIOB címet  adó  nemzetközi  versenyeken  a  3.  szinte  vonatkozó  szabályok  2016.  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. Országonkénti szabályok és útmutatók obedience vizsgákra vonatkozóan

Ajánlott,  hogy  a  tenyésztői  szervezetek  a  weboldalukon  közzétegyenek  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 versenyekre benevezett versenyzők egy emlékeztetőt (információs lapot) is kapjanak az országban
érvényes speciális követelményekről, valamint minden fontos tudnivalóról a verseny kapcsán.

3. Jogosultság obedience osztályokban való induláshoz

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 versenyeken való indulás feltételeit az országok saját weboldalain kell feltüntetni.



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
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 azonban szükséges, hogy a KV és kutya páros legalább egyel alacsonyabb
szintet  (2.  szint,  vagy  egy  olyan  osztály,  amelyben  a  feladatok  2.  szint  feladataival  egyeznek)
(egyszer) teljesítsen a saját országában.

Minden ország  maga  határozhatja  meg,  hányszor  indulhat  egy  páros  egy  adott  szinten miután
először elértek első helyezést (Kiváló értékelést). Ezt az információt elérhetővé kell tenni az ország
honlapján. Amint  a  kutya  elindult  egy  adott  szinten,  többet  nem  indulhat  annál  a  szintnél
alacsonyabb szinten.

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. Ezeket a szabályozásokat meg kell jeleníteni a versenyt szervező ország honlapján.

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. Az
erre vonatkozó információt a versenyt rendező ország honlapján publikálni kell.  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 a versenyt  megelőző nyolc  héten belül  ellettek,  szintén nem
indulhatnak obedience versenyen.

Az ország szabályai más szabályozásokat tartalmazhatnak. Ezt az információt a versenyt szervező
ország honlapján kell megjeleníteni.

A nemzetközi obedience versenyeken (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.

Minden testmódosításra vonatkozó korlátozást rögzíteni kell az országok szabályzatában és közzé
kell tenni az országok weboldalán. 

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.
Az országok egyéb szabályozásai alapján kötelező lehet minden kutya vizsgálata.

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.

4. Versenyek bírálatára való jogosultság

Az obedience versenybíróknak a hazai kennel klubban hivatalos regisztrációval kell rendelkezniük és
megfelelő szakmai gyakorlattal.  (A külföldről meghívott bírók képesítéseit és nyelvi készségeit az
ország kennel klubjának kell ellenőriznie.)
Részrehajlás gyanúja miatti alkalmatlanság: A minden ország szabályzata meghatároz részrehajlás
gyanúja miatti alkalmatlanságot. CACIOB címet adó nemzetközi versenyeken az FCI alkalmatlansági
szabályait kell követni.

5. Vezető Segédbíró (SB)

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 KV 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.

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

A KV-nek  bal  lábnál  kell  vezetnie  a  kutyát  a  feladatok  alatt  és  közben.  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, csoportfeladatokban a sor végére kell kerülnie, hogy más kutyát ne zavarjon meg. 

8. A kutya viselkedése / Kizárás

Azon kutya,  amely  a  verseny  során (versenyzés  előtt,  közben vagy alatt)  harap,  harapni  próbál,
megtámad, vagy megpróbál megtámadni embereket vagy más kutyákat, a versenyből kizárandó. A
kutya pontjait lenullázzák, akkor is, ha a versenyt már befejezte. Kétnapos verseny esetén a kizárás a
második napra is érvényes, tehát a kutya nem versenyezhet a második napon sem.

Az incidenst rögzítik a kutya teljesítménykönyvében, valamint jelentést kell küldeni a kutya hazai
kennel klubjának, valamint a rendező ország kennel klubjának.

A fentiekkel egyetemben az adott ország szabályait is be kell tartani.

9. Egyéb rendelkezések

A ring építésekor,  valamint a verseny egész ideje alatt a KV-k nem léphetnek be a területére a
kutyájukkal anélkül, hogy engedélyt kaptak volna egy arra jogosult személytől (vezető SB, vagy bíró).



1. és 2. szinten a csoportos feladatokban (1-es feladatok) a csoportban lévő kutyák száma legalább
három, legfeljebb hat kell legyen.  Olyan versenyeken, ahol a kutyák létszáma nem osztható hattal, a
bíró kialakíthat két hetes csoportot. 3. szinten a csoportos feladatok során (1-es és 2-es feladatok) a
csoportban lévő kutyák száma legalább 3, legfeljebb négy, kivéve, ha összesen csak 5 kutya van 3.
szinten.

II LEBONYOLÍTÁS ÉS FELSZERELÉS

Beosztás, versenyzők száma, a ring mérete, szükséges felszerelés

10. A VERSENY BEOSZTÁSA

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 az egy napon bírálatra kijelölt idő

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

A versenyt megrendező ország szabályzatát kell követni.

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
valamivel több, mint egy óra.

Obedience 2. és 3. szint

Ajánlott,  hogy egy bíró ne bíráljon napi  25 kutyánál  többet Obedience 2. és 3.  szinten. 7 kutya
bírálata 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  

A  szervezőgárda  feladata,  hogy  a  soron  következő  felszereléseket,  valamint  a  szabályzatot,
útmutatókat és minden egyéb fontos instrukciót a verseny területén elérhetővé tegyen. 

Akadályok:

 Szükséges egy zárt akadály, amely körülbelül 1 m széles és 10 centiméterenként állítható
magasságú 10 cm és 70 cm között. Az oldalsó tartórudak körülbelül 1 méter magasak. Az
agilityben  használatosakkal  ellentétben  az  akadálynak  nincsenek  oldalsó  szárnyai.  Ez  az
akadály minden szinten szükséges. 

 Egy nyitott akadály, amely körülbelül  1 m széles és állítható magasságú 10 cm és 70 cm
között. Az oldalsó tartórudak körülbelül 1 méter magasak. Az akadályt úgy kell megtervezni,
hogy az oldalsó tartóoszlopok között egy állítható magasságú 3-5 cm vastag rúd legyen a
megfelelő magasságra helyezve és alul a tartóoszlopokat  tartó és összekötő tartórúd. Az
akadályon  lévő  rudat  olyan  állítható  magasságú  tartóknak  kell  rögzíteni,  hogy  a  rúd
szabadon  leeshessen,  ha  a  kutya  leveri  azt.  A  tartóelemeknek  enyhén  homorúnak  kell
lenniük, hogy a szél ne lökhesse ki a tartókból a rudat. Az akadálynak ne legyenek oldalsó
szárnyai. Ez az akadály 3. szinten szükséges, a fentiekben leírt akadállyal egyetemben.

Az akadályok leírását és ábráit lásd az 1-es mellékletben.

Megfelelő apporttárgyak: 

 3  szett  fa  apport.  Mindhárom  szettnek  tartalmaznia  kell  három ugyanolyan  méretű
apportot.  2. szinten csak 2 szett, 1. szinten mindegyik méretből 1 db szükséges. Mindegyik
szett  különböző méretű,  hogy a különböző fajtáknak megfeleljen,  értsd kis-,  közepes és
nagytestű fajtáknak.  A legnagyobb súlya nem haladhatja meg a kb.  450 grammot. A  KV
azonban megválaszthatja, melyik méretű apportot részesíti előnyben. 

 Fém  apportok  három  különböző  méretben,  melyek  közül  a  legnagyobb  súlya  nem
haladhatja meg a kb. 200 grammot. Az elérhető apportok mérete arányban kell, hogy legyen
a  versenyen  résztvevő  kutyafajták  méreteivel  (kis  -  közepes  -  nagy).  A  KV  azonban
megválaszthatja, melyik méretű apportot részesíti előnyben. 

 2 cm x 2 cm x 10 cm méretű fa tárgyak szükségesek 2. és 3. szinten (szagazonosításhoz).

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

Egyéb felszerelés:

 Táblázatok, amelyekben az elért pontszámok megtekinthetők.

 Táblázat, amelyben a távolság kontroll feladatai leírással, vagy rajzzal szerepelnek, vagy egy
elektronikus kijelző.

 Kréta, ragasztószalag, vagy egyéb eszközök pl. a négyzetek és körök kijelölésére.



 Megfelelő  mennyiségű jelölő  és  bója  szükséges  pl.  a  feladatok  kezdetének  és  végének
jelöléséhez amennyiben szükséges, valamint a pl. a fordulók jelöléséhez.
Megfelelő jelölők és bóják szükségesek. A beszerzésükkor figyelembe kell venni a jövőbeli
használatukat, értsd a kutyának, KV-nek, bírónak, vagy a SB-nak jeleznek majd. Mindegyik
funkcióhoz más méretű, láthatóságú, színű jelölő lehet szükséges.
Például a négyzetek sarkait jelölő bóják maximum kb. 15 cm magasak lehetnek. 
A megállítás helyét a 6. feladatban 3. szinten egy kis jelölő (egy kb. 10 cm átmérőjű korong,
vagy egy maximum 10 cm oldalú négyzet) mutatja, a megállítás helyét a 7. feladatban 3.
szinten pedig egy kb. 15 cm magas bója jelzi. 
Szintén szükséges egy 15-40 cm magas bója a 10. feladathoz 1. szinten, és egy 40 cm magas
bója 3. szinten.

III DÍJAK ÉS A SZINTEK KÖZÖTTI FELJEBB LÉPÉSEK

1., 2., és 3. szint

1. hely 256 – 320 pont 80 %  Kiváló

2. hely 224 – 256 pont alatt 70 %  Nagyon jó

3. hely 192 – 224 pont alatt 60 %   Jó

 Az a kutya, amely kiváló eredményt ért el egy szinten, feljebb léphet a következő szintre.

 Minden ország maga határozhatja meg, hogy hányszor indulhat ugyanazon a szinten egy kutya
miután megszerezte az első kiváló eredményét.

 Azonban egy kutya addig versenyezhet ugyanazon szinten, amíg egy országban háromszor ér el
kiváló eredményt.

 Minden  ország  meghatározhatja,  hogy  milyen  serlegeket,  okleveleket,  szalagokat,  vagy
rozettákat ad ki. 

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

 Ha holtverseny alakul  ki,  és  szükséges  egy  végső rangsor  kialakítása,  a  3.,  5.  és  6.  feladat
pontjainak összegét kell összehasonlítani. Ha ez is holtversenyt hoz ki, ezt a három feladatot
kell megismételni.



IV 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. Csoportos  helyben  maradás  ültetéssel
végrehajtva 1 percen keresztül,  a kutyavezető
látható marad a kutya számára

3 10 30

2. Szabadon követés 3 10 30

3. Menet közben állítás 3 10 30

4. Behívás 3 10 30

5. Menet közben ültetés vagy fektetés 2 10 20

6. Négyzetbe küldés fektetéssel 3 10 30

7. Apportírozás fa apporttal 4 10 40

8. Távolság kontroll 3 10 30

9. Behívás akadályon keresztül 3 10 30

10. Előreküldés  bójához,  annak  megkerülése  és
visszafutás

3 10 30

11. Általános benyomás 2 10 20

Σ 320

OBED 2 Feladat Szorzó Maximális
pontszám

Összesen

1. Csoportos helyben maradás fektetéssel 2 
percen keresztül, a kutyavezető nem látható  

2 10 20

2. Szabadon követés 3 10 30

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

4. Behívás állítással 4 10 40

5. Előre küldés fektetéssel és behívás 4 10 40

6. Irányított apport 3 10 30

7. Szagazonosítás alapján tárgy kiválasztása és 
apportírozása

4 10 40

8. Távolságkontroll 4 10 40

9. Akadályon átugrás és fém apporttárgy 
apportírozása

3 10 30

10. Általános benyomás 2 10 20

Σ 32 320



OBED 3 A  3.  osztály  szabályait  és  ajánlásait  minden
olyan  nemzetközi  versenyen  alkalmazni  kell,
ahol CACIOB és CACIOB 2. helyezett díjat lehet
nyerni. 
Ezen szabályok 2016. január 1-jétől érvényesek.

Feladat Szorzó Maximális
pontszám

Összesen

1. Csoportos helyben maradás ültetéssel 2 percen
keresztül, a KV-k takarásban 

2 10 20

2. Csoportos  helyben  maradás  fektetéssel  1
percen keresztül, majd behívás 

2 10 20

3. Szabadon követés 3 10 30

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

5. Behívás állítással és fektetéssel 4 10 40

6. Irányított előreküldés fektetéssel és behívással 4 10 40

7. Irányított apportírozás 3 10 30

8. Előre küldés bójához, pozíciók, apportírozás és
akadályon átugrás 

4 10 40

9. Tárgy szagazonosítása és apportírozása 3 10 30

10. Távolságkontroll 4 10 40

Σ 32 320

V ÁLTALÁNOS  SZABÁLYOK  ÉS  ÚTMUTATÓK  A  FELADATOK
PONTOZÁSÁHOZ ÉS BÍRÁLATÁHOZ

A feladatok pontozására 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) Az egyéni feladatok bemutatására és bírálatára vonatkozó rész.

Hacsak  az  egyéni  feladatoknál  nincs  másként  kiemelve,  ezek  az  általános  szabályozások  és
rendelkezések minden feladat bemutatására és bírálatára érvényesek.

Amennyiben olyan eset következik be, amelyre ezen szabályok és útmutatók nem térnek ki, a bíró
dönti  el  hogyan  értékeljen  és  hogyan  folytatódjon  a  munka.  A  bíró  döntése  végleges  és
megkérdőjelezhetetlen.

Pontozás

Az obedience feladatok végrehajása az alábbi pontozási rendszer alapján kerül értékelésre:

0 – 5 – 5½ – 6 – 6½ – 7 – 7½ – 8 – 8½ – 9 – 9½ – 10.

A kizárás a pályamunka megszakításához és a megszerzett pontok elvesztéséhez vezet. A kutya nem
mutathatja be a megmaradt feladatokat a versenyen.



Egy feladat sikertelen végrehajtása   az adott feladat minden pontjának elvesztéséhez vezet. A kutya
folytathatja a pályamunkát a többi feladattal.

Sárga és piros lapok használata

3. szinten sárga és piros lapokat használnak a bírók.

A sárga lap figyelmeztetést jelent. A bíró figyelmeztetést adhat a KV, vagy a kutya viselkedése miatt.

Ha a bíró sárga lapot mutat fel,  10 pont kerül levonásra a végleges pontszámból. Ha a bíró kétszer
mutat fel sárga lapot, a párost kizárják.

A piros lap kizárást jelent.

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 egy második bíró is sárga lapot mutat fel, a titkár 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

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.  Általános  útmutatók  a  feladatok  bemutatásához  és
bírálatához

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

14.1  A feladatok végrehajtása
1. Az adott  ország szabályai leszögezhetik,  hogy a kutyát meg kell  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.

3. A feladatok azzal kezdődnek és érnek véget, hogy a kutya alapállásban van, azaz a
KV bal oldalán láb mellett ül. Az alapállás azt jelenti, hogy a kutya a KV bal oldalán
láb mellett ül.



4. A KV a szabadon követést kivéve minden feladatban átlagos sebességgel menetel. A
szabadon követés tartalmazhat gyors és lassú menetelést is.

5. Minden feladat akkor  kezdődik,  amikor a SB a KV-t  és  a kutyát a kezdőponthoz
irányította, a kutya felvette az ülőhelyzetet, és a SB bejelentette, hogy a feladatot
elkezdhetik.

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
röviddel a kezdőpont elérése után a kutyájukkal a láb mellett el kell kezdeniük a
feladatot.

7. Minden feladat véget ér, amikor a SB azt bejelenti, vagy megköszöni.  

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.

9. A KV döntése, hogy kiadjon-e második vezényszót, és ha megteszi, azt mikor teszi.

10. A  SB  utasításai,  amelyek  ebben  a  szabályzatban  megjelennek,  csupán  példák.
Fontos, hogy az utasítások érthetőek legyenek a KV-k számára.

11. Nem szabad 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.

12. 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 bejezése után, amikor elhagyja a ringet.

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

14. A kutyának a feladatok között  a KV bal oldalán kell  lennie.  A kutyának nem kell
szabadon követnie, vagy vezényszót követnie, de a KV mellett és az irányítása alatt
kell lennie. Ha valamilyen oknál fogva a párosnak várakoznia kell két feladat között,
a KV utasíthatja arra a kutyáját, hogy lefeküdjön, de nem lehet fekvésből behívni a
feladatok folytatásához. 

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 baloldala felé néz 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.



18. A feladatok alatt a KV nem érhet a kutyához, nem simogathatja meg, és nem adhat
semmi egyéb dicséretet.  Ha mégis megteszi,  az 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 úgy veszi észre, hogy a versenyzőnél
jutalomfalat  vagy  játék  van,  esetleg  használja  is,  akkor  a  versenyzőt  kizárja  a
versenyből.

20. Olyan feladatokban, ahol a KV irányt mutat a kutyának, tilos a kutyának a kezdő
ponton állva megmutatni az irányokat és nem érhet a kutyához sem. Ha mégis így
tenne, az a feladat sikertelenségéhez vezet.

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.

- 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.

23. A bírónak joga van megakadályozni egy kutyát a versenyen való részvételben, ha
nem  viselkedik  rendesen,  vagy  ha  zavart  okoz  folyamatos  ugatással  vagy
nyüszítéssel.

24. Az ugatás és nyüszítés a kapott pontokra is hatással van. 

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 hangadás folytatódik, a bíró kizárja a kutyát.

26. Az  ugróakadályok  magassága  nem  lehet  magasabb  a  kutya  marjánál,  így  az
akadályokat ez alapján kell alacsonyabbra vagy magasabbra állítani, ha szükséges. 



Szabadon követés

27. A szabadon követést 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 KV-nek  
természetes módon kell mozgatnia a kezeit és lábait a feladatok során.

Ha a kutya nem természetes pozícióban menetel, pl. a felvezetőre úgy néz fel, 
hogy a nyaka és a gerince közötti szög 90fok vagy kevesebb (túlzott módon néz 
egyenese felfelé) súlyos pont levonással jár. Ez akár 0 ponthoz is vezethet, egyéb 
hibák esetén. Ha a kutya oldalt néz (természetellenes, túlzott módon), egyaránt 
súlyos hibának számít.

Ezért a szabadon követésnek természetesnek kell lennie. Ez nem azt jelenti, hogy
a felvezetőre nézve és tartva a szemkontaktust  rossznak számít a feladat. Itt  a
túlzás, és a kutya menetelésének természetellenessége, ami hibának minősül.

29. Szabadon követési feladatoknál a KV megválaszthatja, hogy a megfordulásokat (180°
fordulat) balra, vagy jobbra hajtja végre. A "német fordulás" 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. A bal és jobb oldalra fordulatok a megfelelő szögben (90°) kell, hogy történjenek. A 
KV nem fordíthatja el a fejét, a vállait, nem használhat bármi más testbeszédet, nem
adhat jeleket a lábával. 

31. A  "Lábhoz"  vezényszó  kiadható  minden  elindulásnál,  iramváltásnál,  vagy
alapállásból más irányba tett lépéseknél, indított fordulatoknál és hátraarcnál.

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. 

Vezényszavak és kézjelek:

34. Az ezen útmutatóban megadott vezényszavak pusztán javaslatok. Egyéb  
megfelelően rövid szavak mind elfogadható vezényszavak lehetnek.

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.

36. Az  utasítások  verbálisak.  Néhány  esetben  megengedhető,  hogy  kézjelek  
helyettesítsék  a  vezényszavakat,  vagy  azokkal  együtt  használják  őket.  Ha  ez  
engedélyezett, a feladatleírás utal rá. A használt kézjeleknek rövidnek kell lenniük,

nem lehetnek hosszabbak a kiadott vezényszónál, és nem kötődhet hozzájuk semmilyen
más testjel. Egy, vagy két kéz is használható.



       Olyan feladatokban, ahol vezényszavak vagy kézjelek megengedettek, a KV-nek a feladat
       megkezdése előtt tájékoztatnia kell a bírót, hogy használ-e kézjeleket. Ez nem szükséges,
       ha a kézjelek és vezényszavak együtt is használhatóak.

37. A testjel jelentése a test mozgatása (nem feltétlenül lépések), fordítása, a fej, vállak 
elfordítása,  valamint  a  lábakkal  adott jelzések.  Pontlevonáshoz  vezet,  a  jelzések  
erősségének függvényében.

38. Bármilyen irányú lépés vezényszó kiadása közben a feladat sikertelenségéhez vezet.

39. Kézjelek  soha  nem  engedélyezettek,  amikor  a  kutya  alapállásban  van. Jelentős  
pontlevonáshoz vezethet, alkalmanként 2-4 pontig, a jelzés súlyosságától, hosszától 
és a helyzettől függően. Ha a kézjelhez testjel is társul, a levonás még nagyobb lehet.

40. Olyan feladatokban, ahol a kutyát irányítani, vagy továbbirányítani kell, kézjelek is  
használhatók a vezényszóval egyetemben, amikor a kutya távol van a KV-től. Az  
ilyen eseteket szögletes zárójel  jelöli  [    ].  Ilyen feladatok, vagy feladatrészletek  
lehetnek:  bójakerülés,  körbe  küldés,  négyzetbe  küldés,  vagy  a  helyes  apportfa  
kiválasztása.  A  vezényszóval  párhuzamos  kézjelért  nem  jár  pontlevonás,  csak  
megismételt vezényszavak, vagy korrigáló vezényszavak esetén.

Bevívás 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
úgy kell elhangoznia, hogy egy vezényszóként hatnak. A kutya neve önmagában is  
használható.

42. A  behívási  és  apport  feladatok  során  a  kutya  érkezhet  egyenesen  alapállás  
pozícióba, vagy először leülhet 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 feladatot elegánsan 
sikerült végrehajtani, a páros kaphat maximum pontot.

44. Ha  a  KV  az  apportot  akarata  ellenére  nem  megfelelő  helyre  dobja  (kipattan  a  
ringből, vagy olyan helyre esik ahol nem megközelíthető, vagy túl közel esik), újra el 
kell  dobnia. Ez 2 pont levonással jár. Ha a második dobás sem sikeres, a feladat  
sikertelen.

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 a feladatra, 2. és 3.  
szinten a feladat így sikertelen.

46. A KV kiválaszthatja, hogy mekkora apporttal szeretne dolgozni.

14.2 A feladatok bírálata

47. Egy  feladat  bírálata  akkor  kezdődik,  amikor  a  KV a  kezdőponthoz  állt,  a kutya  
alapállásban van, és a SB bejelenti a feladat megkezdését. Egy feladat értékelése  
akkor  fejeződik  be,  amikor  a  SB  bejelenti  a  végét,  vagy  megköszöni  a  páros  
munkáját.



48. Minden ideálistól való eltérés pontlevonáshoz vezet: minden felesleges vezényszó, 
vezényszavak ismétlése, testjelek,  helytelen alapállás, nem párhuzamos szabadon  
követés, stb.

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

50.Sebesség értékelésekor figyelembe kell venni a kutya fajtáját. Minden fajtának más 
tempó az ideális. Ha egy kutya azonnal és készségesen reagál a vezényszavakra,  
fajtájára jellemzően mozog, tartja a sebességét és érdeklődik az iránt, amit csinál, a 
kutya  megkaphatja  a  maximális  pontokat,  ha  nincsenek  olyan  hibái,  amik  
pontlevonást érnek. 

51. Általános  szabály,  hogy  ismételt  vezényszóért  2  pont  levonás  jár,  harmadszor  
kiadott vezényszó miatt pedig a feladat, esetenként egy részlete, sikertelen lesz.  
Például a leülés egy feladat végén, egy pozíció az irányított apport 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.

52. A kutya bármilyen büntetése, fenyítése kizáráshoz vezet.

53. Ha  a  KV  megérinti  a  kutyát  a  feladat  során,  a  feladat  sikertelen  (0  pont).  Ez  
esetenként figyelmeztetéshez vezethet.

54. Ha feladatok alatt vagy között a kutya megérintése 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, a feladatra nem kaphat 7 
pontnál többet. 

57. Ha a kutya a feladat elején nem ül nyugodtan a KV mellett, 8 pontnál többet nem 
kaphatnak 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) a behívás és apport feladatok során, amikor 
leül a KV elé, vagy  amikor alapállásban ül, 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 és a nyüszítés, még ha ritka is, pontlevonást eredményez a feladatnál.  
Ugatás esetén a páros legfeljebb 7 pontot kaphat a feladatra, ha pedig a kutya  
sokat, vagy folyamatosan ugat, a feladat sikertelen (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 az nyüszítésre.

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.

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.

A vezényszó megelőzése vagy a feladat túl korai megkezdése

63.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.

64. 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 6 pontot kaphat. Ha a kutya 
nem megy vissza a KV-hez, de folytatja a feladatot, a feladat sikertelennek minősül 
(0 pont).

65.  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).

A ring vagy a KV elhagyása

 Ringelhagyás

66. 2. és 3. szinten, ha a kutya elhagyja a ringet a feladatok alatt vagy közben és      
láthatóan nincs kontroll alatt, a párost kizárják.

67. 1. szinten, ha a kutya elhagyja a ringet a feladatok alatt vagy közben 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.

A KV elhagyása a ring elhagyása nélkül

68. 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.

69. 1. szinten, ha a kutya elhagyja a ringet a feladatok alatt vagy közben és láthatóan
 nincs kontroll alatt, a KV kétszer behívhatja. 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

70. 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,  feltételezvén,  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.

71. Apport/tárgy rágcsálása

Az apport rágcsálása vagy harapdálása 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.

VI ÚTMUTATÓ AZ EGYÉNI GYAKORLATOK VÉGREHAJTÁSÁHOZ ÉS
BÍRÁLATÁHOZ

OBEDIENCE 1. OSZTÁLY

Feladat 1.1 Csoportos helyben maradás ültetéssel végrehajtva 1 percen keresztül, a
kutyavezető látható marad a kutya számára
[Szorzó: 3]

Vezényszavak: “Ül”, “Marad”  

Végrehajtás: 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  a  “Feladat  kezdődik”  utasítást.  A  feladat  akkor  fejeződik  be,
amikor minden KV visszament a kutyájához és a SB kiadja a “Feladat vége”
utasítást. 

A  KV-k ülő  pozícióban hagyva  kutyáikat  ellépnek  azok  mellől  és  kb.  25
métert  mennek előre majd megállnak és szembe fordulnak  a kutyákkal.
Mikor letelt az 1 perc a KV-k elindulnak a kutyák felé, kb. 0,5 méterre a
kutyától  elhaladnak  mellette  és  kb.  3  méter  távolságra  a  kutya mögött
megállnak.  A  KV-k a  segédbíró  utasítására  visszalépnek  a  kutyáikhoz  és
megállnak mellettük.

Minimum 3, maximum 6 kutya lehet 1 csoportban.



Rendelkezések:  Az a kutya amely nem ül le (2 utasítás adható), feláll, lefekszik vagy a saját
testhosszánál többet mozdul előre 0 pontot kap. Minden egyes mozdulat
pontlevonással jár.  Ha a kutya 1-2 alkalommal ugat 1-2 pont levonást kap;
ha a gyakorlat során folyamatosan ugat akkor a gyakorlat végrehajtása nem
megfelelt és 0 pont jár érte. 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.  Amennyiben a kutya lefekszik vagy feláll miután
letelt  az 1 perc  és a KV-k már a kutyáik felé tartanak maximum 5 pont
adható a gyakorlatra.  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.

Gyakorlat 1.2 Szabadon követés
[Szorzó: 3]

Vezényszó:  “Lábhoz”

Végrehajtás: A szabadon követés gyakorlata tesztelendő normál séta tempóban jobbra,
balra fordulással, hátraarccal és megállással. A szabadon követés gyakorlata
lassú  futásban  is  tesztelendő,  de  csak  jobbra  fordulással.  A  szabadon
követést  oly  módon  is  tesztelni  kell,  hogy  a  KV 2-3  lépést  előrefelé  és
hátrafelé  lép.  Az  általános  leírásban  található  a  szabadon  követés
részletesebb leírása. 
Minden egyes vizsgázó vagy versenyző párosnak ugyanolyan séma alapján
kell végrehajtania a szabadon követés gyakorlatát.

Rendelkezések: Az a kutya, amelyik elhagyja a KV-t vagy több mint 0,5 méterre lemaradva
követi a KV-t a feladat nagyobbik részében, nem megfelelt értékelést kap.
Ha a kutya mozgása lassú maximum 6-7 pont adható. A kapcsolat hiánya,
további vezényszavak hibáknak tekintendők. A kutya párhuzamostól eltérő
mozgása 2 pont levonásával büntethető.  A kutya mozgásának lelassulása,
idő  előtti  megállása  fordulás  közben  vagy  után  pontlevonással  jár.
Pontlevonással jár, ha a kutya túl közel megy a KV mellett és akadályozza a
mozgásban;  még  több  pont  levonásával  jár,  ha  a  kutya  járás  közben
nekifeszül a KV lábának vagy folyamatosan megérinti a KV-t.

Feladat 1.3 Menet közben állítás
[Szorzó: 3]

Vezényszavak: “Lábhoz”, “Áll”, “Ül” 

Végrehajtás: A  KV  és  kutyája  normál  lépésben  egyenesen  elindulnak.  Kb.  10  méter
megtétele után, menet közben, megállás nélkül a KV kiadja a kutyának a
vezényszót, amelyre a kutyának azonnal meg kell állnia. A KV folytatja a
menetelést és kb. 10 méter után, amelynek végét egy vonal vagy egy bója
jelzi,  azonnal megfordul 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 és a visszafordulás segédbírói utasításra történik. 

Rendelkezések: Ha a kutya rossz pozíciót vesz fel, megváltoztatja a testhelyzetét mielőtt a
KV megfordulna, az utasítás kiadása előtt megáll, másodszori utasításra áll
meg,  a KV  megáll,  mielőtt/amikor  kiadja  a  vezényszót,  a  gyakorlat  nem
megfelelt, azaz csak 0 pont adható. 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. 
Amennyiben a kutya azonnal megáll a vezényszóra, de rossz pozíciót vesz
fel  5  pontot  kaphat  abban  az  esetben,  ha  a  gyakorlat  többi  része
kifogástalanul van végrehajtva. 
Amennyiben  felveszi  a  megfelelő  pozíciót,  de  megváltoztatja  a
testhelyzetét miután a KV megfordult a bója/jel után, 7 pontnál több nem
adható  a  gyakorlatra.  Ha  a  KV  a  vezényszó  kiadása  előtt  közvetlenül
megváltoztatja  a  menetelés  sebességét  /  lelassul/  felgyorsul,  7  pontnál
több  nem  adható  a  gyakorlatra.  A  vezényszót  kísérő  kéz-/testjel
pontlevonással büntetendő, a jel erősségétől függően 3-5 pont vonható le.

Pontozáskor  a  szabadon követés végrehajtását  is  figyelembe kell  venni.
Rosszul végrehajtott szabadon követés esetén 1-2 pont vonható le. A lassú
mozgás, a vezényszóra való lassú reagálás,  ha a  megállás nem egyenes
vonalban  történik,  mind hiba  és  1-4  pontlevonással  jár.  Ha  a  KV  rossz
oldalról kerüli meg a kutyát 1 pont levonásával jár a hiba.

Gyakorlat     1  .  4 Behívás
[Szorzó: 3]

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

Végrehajtás: 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. 

Rendelkezések: Fontos,  hogy  a  kutya  készségesen  reagáljon  az  utasításra.  A  kutyának
tempósan,  a  gyors  tempót  tartva,  de  legalább  gyors  ügetésben  kell
végrehajtania  a  gyakorlatot.  A  vonakodó/kelletlen  végrehajtás  hiba.  A
kutya sebességének elbírálásakor figyelembe kell venni a kutya fajtáját. Ha
egynél  több  vezényszót  kell  kiadni,  nem  adható  7  pontnál  több  a
gyakorlatra. Harmadik vezényszó kiadása esetén a gyakorlat nem megfelelt,
0 pont.  Ha a kutya a saját testhosszánál  nagyobb távolságra elmozdul  a
behívó vezényszó előtt, a feladat sikertelen. Ha a kutya a vezényszó kiadása



előtt  feláll,  felül,  a  testhosszánál  kevesebbet előremegy,  8 pontnál  több
nem adható a gyakorlatra.

Gyakorlat     1  .  5 Menet közben ültetés vagy fektetés  
                   [Szorzó: 2]
Vezényszavak: “Lábhoz”, “Ül”  vagy “Lábhoz”, “Fekszik “, “Ül”

Végrehajtás: A  KV-nak  a  feladat  végrehajtása  előtt  közölnie  kell  a  segédbíróval  és  a
bíróval,  hogy  a  két  lehetséges  pozíció  (ül/fekszik)  közül  melyiket  fogja
végrehajtani  a  kutya.  A  KV  és  kutyája  elindulnak  alapállásból  normál
lépésben egyenes irányban előre. Kb. 10 méter után megállás nélkül ki kell
adni a vezényszót ül/fekszik és a kutyának azonnal le kell ülnie/feküdnie. A
KV  megállás  nélkül  tovább  megy  és  kb.  10  méterre  a  kihelyezett
jelnél/bójánál  önállóan  megfordul  és  megáll  arccal  a  kutya  felé.  Kb.  3
másodperc múlva a 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 és a visszafordulás segédbírói
utasításra történik.

Rendelkezések: Ha a kutya rossz pozíciót vesz fel, megváltoztatja a testhelyzetét mielőtt a
KV  megfordulna,  az  utasítás  kiadása  előtt  leül/lefekszik,  másodszori
utasításra ül le/fekszik le, a KV megáll, mielőtt/amikor kiadja a vezényszót,
a  gyakorlat  nem  megfelelt,  azaz  csak  0  pont  adható.  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 test hossz. 5 pontnál nem adható több, amennyiben a távolság egy
testhossz.
 Amennyiben a kutya azonnal leül/lefekszik a vezényszóra, de rossz pozíciót
vesz  fel  5  pontot  kaphat  abban az  esetben,  ha  a  gyakorlat  többi  része
kifogástalanul van végrehajtva. 
Amennyiben  felveszi  a  megfelelő  pozíciót,  de  megváltoztatja  a
testhelyzetét miután a KV megfordult a bója/jel után, 7 pontnál több nem
adható  a  gyakorlatra.  Ha  a  KV  a  vezényszó  kiadása  előtt  közvetlenül
megváltoztatja  a  menetelés  sebességét  /  lelassul/  felgyorsul,  7  pontnál
több  nem  adható  a  gyakorlatra.  A  vezényszót  kísérő  kéz-/testjel
pontlevonással büntetendő, a jel erősségétől függően 3-5 pont vonható le.

Pontozáskor  a  szabadon követés végrehajtását  is  figyelembe kell  venni.
Rosszul végrehajtott szabadon követés esetén 1-2 pont vonható le. A lassú
mozgás,  a  vezényszóra  való  lassú  reagálás,  ha  a  leülés/lefekvés  nem
egyenes vonalban történik, mind hiba és 1-4 pontlevonással jár. Ha a KV
rossz oldalról kerüli meg a kutyát 1 pont levonásával jár a hiba. 



EXERCISE 1.6 Négyzetbe küldés fektetéssel
[Szorzó: 3]

Vezényszavak: “Előre”, [“Jobb/bal” és/vagy kézjel], (“Áll”), “Fekszik”, “Ül”

Végrehajtás:           Mielőtt  elkezdődik  a  feladat  a  KV-nek  közölnie  kell  a  bíróval,  hogy  a
kutyának milyen utasításokat fog adni: a négyzetben először megállítja-e a
kutyát, majd lefekteti, vagy rögtön lefekteti. 

Amikor  a  SB megadja  az  engedélyt  a  KV beküldi  a  kutyát  a  négyzetbe,
amely egy 3x3 m-es kijelölt terület és 15 m-re található a kezdési ponttól.
A kutyának egyenes vonalon, elölről kell befutnia a négyzetbe.

Amikor a kutya beért a négyzetbe 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  mielőtt  a  KV
kiadja a “Fekszik” vezényszót. 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). 

A  KV  négynél  több  vezényszót  nem  használhat  a  gyakorlat
végrehajtásához, a negyedik vezényszó az “Áll” utasítás a négyzetben való
megállításhoz. Választás szerint a KV használhat 3 vezényszót, amennyiben
rögtön lefekteti a kutyát a négyzetben. Amennyiben a kutyának kiegészítő
irányításra van szüksége az utasítást kísérheti kézjel.

A négyzet mérete 3x3 m. 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.  Minimum  3-5  méterre  kell  lennie  e  pálya  kijelölt
szélétől a négyzet széle. A számok az 1. szint 6. feladatában találhatók. 

Rendelkezések Kiemelt  jelentőségű,  hogy  a  kutya  együttműködően  hajtsa  végre  az
utasításokat, fontos a végrehajtás tempója és az egyenes útvonal. Ahhoz,
hogy a feladatra 10 pontot lehessen kapni  a KV négynél több vezényszót
nem használhat a gyakorlat végrehajtásához, a negyedik vezényszó az “Áll”
utasítás a négyzetben való megállításhoz. Választás szerint a KV használhat
3 vezényszót, amennyiben rögtön lefekteti a kutyát a négyzetben. 

Amennyiben a KV elmozdul a helyéről (bármely irányba ellép) az utasítás
kiadásakor,  a  feladat  nem  megfelelt,  azaz  0  pontos.  Amennyiben



hangsúlyos, erőteljes testjelet ad a KV 8-nál több pont nem adható.  Ha a
kutya nagyon lassan mozog, csak kb. 7 pont adható. Amennyiben a kutya
önállóan cselekszik pontlevonás jár érte (a kutya lefekszik/megáll utasítás
nélkül). 

Ahhoz,  hogy  a  feladat  értékelhető  legyen  a  kutya  egész  testének  a
négyzetben kell lennie, kivéve a farkát. Amennyiben a kutya a négyzeten
kívül fekszik vagy ül le, nem adható ki újabb vezényszó a további irányításra
és a gyakorlat nem megfelelt. 
A  gyakorlat  szintén  hiányos  (0  pont),  amennyiben  a  kutya  elhagyja  a
négyzetet  a  gyakorlat  befejezése  előtt.  Amennyiben  a  kutya  kúszik  a
négyzetben 7 pontnál több nem adható a gyakorlatra. Amennyiben a kutya
megváltoztatja  a  testhelyzetét  mielőtt  a  KV  odaérne  a  kutyához a
négyzetbe 6 pontnál több nem adható a gyakorlatra. 
Amennyiben a kutya rossz pozíciót vesz fel a négyzetben 3 pont levonás, ha
nem stabil  és egyértelmű a kutya megállítása 2 pont  levonás adható.  A
feladat  hiányos  (0  pont),  ha  akár  a  megállításkor,  akár  a  fektetéskor
harmadszorra  is  ki  kell  adni  a  vezényszót.  A  vezényszó  2.  kiadására
állításkor  és  fektetéskor  2  pont  levonása  jár.  Ismételt  iránymutatásért,
újrautasításért  1-2 pont levonása jár, amelynek mértéke függ az utasítás
erősségétől és a kutya együttműködésétől. 8 pontnál több nem adható, ha
a kutya felül/feláll utasítás előtt, mikor a KV már a kutya mellett áll. 

Nem  megengedett  a  gyakorlat  megkezdése  előtt  a  kezdő  pontról
megmutatni  a  kutyának  az  irányt  vagy  a  négyzetet.  Ilyen  esetben  a
gyakorlat hiányos, 0 pontos. 

Gyakorlat 1.7 Apportírozás fa apporttal 
[Szorzó: 4 ]

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

Végrehajtás: A SB engedélyt ad a feladat megkezdésére és átnyújtja a fa apportot a KV-
nek.  A  KV  a  SB  utasítására  eldobja  az  apportfát  legalább  10  méter
távolságra.  A  SB  engedélyére  a  KV  utasítja  a  kutyát  az  apportfa
visszahozására

Rendelkezések: A  gyakorlat  értékelésekor  nagy  hangsúlyt  kap  a  kutya  együttműködő
magatartása  az  utasítások  végrehajtásakor,  a  gyorsaság és a  kutyának  a
lehető legrövidebb úton kell visszahoznia az apportot. 

Az  apport  elejtése,  rágása,  harapása  az  általános  irányelveknél
megfogalmazottak szerint bírálandó. 



Gyakorlat 1.8 Távolságkontroll,  ül /fekszik, 4 váltás
[Szorzó: 3]

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

Végrehajtás:  A kutyának a megadott  helyen kell  maradnia a gyakorlatok végrehajtása
alatt, miközben 4 alkalommal kell testhelyzetet váltania a KV utasítására.
Egy  vonal/vagy  2  elhelyezett  jel  által  kijelölt  képzeletbeli  vonal  van
kijelölve, amely előtt a feladat megkezdésénél fel kell venni az alapállást. A
KV a vonal előtt felveszi az alapállást, majd lefekteti a kutyát. 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, 2-2 alkalommal kimondva és az utolsó
vezényszónak a “Fekszik” vezényszónak kell lennie. 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 kutya mögött, háttal a KV-nek, hogy véletlenül se
láthassa,  amint  a  kutya  végrehajtja  az  utasításokat.  A  SB-nak  3
másodpercenként  kell  változtatnia  a  jeleket.  A  KV  használhat  egyszerre
kézjeleket  és  vezényszavakat,  de  rövidnek  kell  lenniük  és  egyszerre  kell
történnie  a  jeladásnak  és  vezényszó  kiadásának.  Az  utoljára  kiadott
“fekszik” vezényszó után a KV visszamegy a kutyához és utasítja az alapállás
felvételére. 

Rendelkezések: 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.
Ahhoz,  hogy  a  gyakorlat  értékelhető  legyen,  a  kutya  a  pozíciók
váltogatásával a kezdő ponttól mérten nem mozdulhat előre többet, mint a
saját testhossza (bármely irányba). 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 a feladat hiányos, azaz 0 pont. 

Ha a kutya felül, mielőtt a KV visszaér hozzá, 8 pontnál több nem adható a
gyakorlatra.  Túl  hangos  utasítás,  eltúlzott,  hosszan  tartó  testjelek  mind
pontlevonással járnak. (Az általános leírásban bővebben.)  

Egy harmadik vezényszó kiadható,  de  az  adott  testhelyzet  felvétele már
nem  értékelhető.  Amennyiben  első  alkalommal  van  kiadva  második
vezényszó,  akkor  2  pont  kerül  levonásra.  A  következő  kiadott  második
vezényszó további 1 pont levonással jár. 



Gyakorlat     1  .  9 Behívás akadályon keresztül.
[Szorzó: 3]                                       

       
Vezényszavak: “Marad”, “hozzám vagy ugorj”, (”Lábhoz”) 

Végrehajtás: A KV és  kutyája felveszik  az alapállást  az  akadállyal  szemben 2-4 méter
távolságra (a távolságot  a KV választja meg).  A SB engedélyezi  a feladat
megkezdését:  a  kutyának  ülő  testhelyzetben  az  akadállyal  szemben
helyben kell maradnia, a KV ellép a kutyától. A KV megkerüli az akadályt és
az akadály mögött kb. 2-4 méterre (szintén a KV választása szerint) arccal a
kutya  felé  fordulva  megáll,  majd  a  SB  engedélyére  behívja  a  kutyát  az
akadályon keresztül. A kutyának át kell ugrania az akadályt, majd fel kell
vennie  az  alapállást.  A  SB ez  után kihirdeti  a  feladat  végét.  Az akadály
magasságának kb. meg kell egyeznie a kutya marmagasságával. A magasság
inkább  lefelé  legyen  kerekítve,  mint  felfelé.  A  maximálisan  beállítható
magasság 50 cm. 

Rendelkezések:  A  gyakorlat  értékelésekor  a  legfontosabb  szempontok,  hogy  a  kutya
mennyire együttműködően és gyorsan hajtja végre behívást és ezt a lehető
legrövidebb úton kell megtennie. Ha a kutya akár csak egy kicsit is hozzáér
az akadályhoz ugrás közben csak 8 pont adható a gyakorlatra. Amennyiben
a kutya megtámasztja magát az akadályon, ha az akadály felborul vagy a
kutya nem ugorja át a feladat hiányos, azaz csak 0 pont adható. 

Gyakorlat 1.10 Előreküldés egy bójához, annak megkerülése és visszafutás
[Szorzó: 3]

Vezényszó:               “Kerül” [“Jobb/bal” és/vagy kézjel] (“Lábhoz")

Végrehajtás:  A KV és kutyája alapállásban áll arccal egy kb. 15-40 cm-es magas, kb. 10
méterre található bójától. A KV előreküldi a kutyát, hogy futva megkerülje
a bóját. A kutyának futva meg kell kerülnie a bóját, majd vissza kell futnia a
KV-hez és felvenni az alapállást. 

Rendelkezés: A  gyakorlat  értékelésekor  a  legfontosabb  szempontok,  hogy  a  kutya
mennyire együttműködően és gyorsan hajtja végre behívást és ezt a lehető
legrövidebb úton kell  megtennie.  A  bója megkerülésekor  a  bójától  való
távolság megítélésekor figyelembe kell venni a kutya fajtáját és sebességét.
A kutya  megkerülheti a bóját az óra járásával megegyező vagy ellenkező
irányban is. Ha ki kell adni a lábhoz vezényszót, akkor 8 pontnál több nem
adható  a  feladatra.  Ha  a  kutya  kifut  a  bójához,  de  nem  kerüli  meg,  5
pontnál  több nem adható a feladatra.  A feladat  hiányos (0 pont),  ha  a
kutya visszafordul mielőtt elérné a bóját, ha egy 3. „kerül” vezényszót kell
kiadni,  vagy  ha  egy  2.  lábhoz  vezényszót  is  ki  kell  adni.  Ha  a  kutyát
irányítani kell, akkor a vezényszó mellett kézjel is adható. A kutya fajtáját
figyelembe kell venni a sebesség elbírálásakor.

    A kezdőhelyről nem szabad megmutatni a kutyának a bóját és nem lehet
megérinteni  a  kutyát,  amennyiben  ez  megtörténik  a  feladat  hiányos  (0



pont). 
 
Gyakorlat     1  .  11 Általános benyomás 

[Szorzó: 2]

Rendelkezések: Az  általános  benyomás  értékelésekor  alapvető  szempont  a  kutya
munkakedve, együttműködése és az utasítások engedelmes végrehajtása.
A pontos, precíz végrehajtás és 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 KV és  a  kutya viselkedése a  feladatok  alatt  és  közben is  pontszámot
befolyásoló tényező.

Ha  a  kutya  elhagyja  a  pálya  területét  vagy  a  pályán  kontroll  nélkül
viselkedik az általános benyomás nem értékelhető (0 pont). Ha a kutya akár
egy alkalommal  is  kontroll  nélkül  viselkedik vagy elhagyja  a  KV-t akár a
feladatok között, akár a feladatok alatt, de a pályán belül marad maximum
5 pont adható.
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 nem adható több az általános benyomásnál, amennyiben a 
kutya visszatért felvezetőjéhez (nem több mint 2 visszahívással).

Ha a kutya elhagyja a pályát, de azonnal visszatér a hívásra (2 hívás), 
5pontnál több nem adható.

Ha a kutya nem tér vissza a felvezetőhöz, vagy második alkalommal is 
elhagyja, diszkvalifikálni kell. 

Ha a kutya a pályán ürít, nem adható pont az általános benyomásnál. 



OBEDIENCE 2. OSZTÁLY

OBED 2 Feladat Szorzó Maximális
pontszám

Összesen

1. Csoportos  helyben  maradás  fektetéssel  2
percen keresztül, a kutyavezető nem látható  

2 10 20

2. Szabadon követés 3 10 30

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

4. Behívás állítással 4 10 40

5. Előre küldés fektetéssel és behívás 4 10 40

6. Irányított apport 3 10 30

7. Szagazonosítás  alapján  tárgy  kiválasztása  és
apportírozása

4 10 40

8. Távolságkontroll 4 10 40

9. Akadályon  átugrás  és  fém  apporttárgy
apportírozása

3 10 30

10. Általános benyomás 2 10 20

Σ 32 320

2.1 Feladat Csoportos helyben maradás fektetéssel 2 percen keresztül, a 
kutyavezető nem látható  
[Szorzó 2]                                                                                               

Vezényszó: “Fekszik”, “Marad”, “Ül”

Végrehajtás:         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  a  “Feladat  kezdődik”  utasítást. A  feladatnak  akkor  van  vége,
mikor mindegyik KV visszatért a kutyájához, mindegyik kutya felvette az
alapállást és a SB kihirdette, hogy “vége a feladatnak”. 

A  parancsszóra  fektetés  alapállásból  kezdődik  és  egyesével  kell
végrehajtani.  A  kutyákat  utasításra  kell  lefektetni  balról  jobb  oldali
sorrendben, majd az ültetés is parancsszóra történik jobbról balra, hogy az
utolsóként lefektetett kutya legyen utolsóként felültetve. A SB utasítására
történik a vezényszó kiadása. A KV-k egyszerre lépnek el a kutyák mellől és
elmennek arra a helyre, ahol 2 percig takarásban lesznek, hogy a kutyák ne
láthassák  őket.  A  2  percet  akkor  kezdik  el  mérni,  mikor  az  összes  KV
takarásban van. A kutyák fekve maradnak és zavarják őket, például  egy
személy közöttük szlalomozva járkál. Mikor letelt a 2 perc a KV-k utasításra
visszatérnek a pályára és a pályán belül felsorakoznak egy vonalban. 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.  Ez  után  a  KV-k  utasításra  visszaléphetnek  a  kutyájuk
mellé, majd utasításra egyenként felültetik a kutyákat alapállásba. 

A  KV-ket  figyelmeztetni  kell,  hogy  ne  túl  hangosan  adják  ki  a
vezényszavakat. A túl hangos utasítás zavarhatja a többi kutyát és nagyobb
pontlevonással jár. Minimum 3, maximum 6 kutya lehet egy csoportban.

Rendelkezések: Annak a kutyának, amelyik nem fekszik le (2 vezényszó adható ki), feláll
vagy  felül,  amíg  a  KV  takarásban  van,  ha  a  saját  testhosszánál  többet
kúszik, vagy a hátára fekszik a gyakorlata hiányos (0 pont). Ha a kutya felül
vagy feláll miután letelt a 2 perc és a KV-k felsorakoztak a pályán maximum
5 pontot kaphat a gyakorlatára. Ha a kutya elhagyja a helyét a gyakorlata
hiányos (0 pont).

Minden egyes mozgás a kutya részéről csökkenti a pontszámot. Ha a kutya
ugat  1-2-t,  akkor  1-2  pontlevonással  büntetendő,  ha  a  feladat  nagy
részében ugat,  akkor a feladat  nem megfelelt  (0  pont).  A nyugtalanság,
mint a testsúly áthelyezése egyik oldalról 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. 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.

Ha egy kutya a KV kiadott utasítása előtt végzi el a feladatot (lefekszik vagy
felül), 8 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 hiányos (0 pont). Ha a kutya önállóan felül,
majd újra lefekszik, akkor a feladatra maximum 5 pont adható. 7 pontnál
több nem adható a feladatra, ha a kutya az oldalára dől, vagy az utasításra
nem ül fel.

2.2 Feladat Szabadon követés
[Szorzó: 3]

Vezényszó:  “Lábhoz”

Végrehajtás: A  szabadon  követés  gyakorlat  végrehajtását  normál,  lassú  és  gyors
tempóban  jobbra,  balra  fordulással,  hátraarccal  és  megállással  kell
tesztelni.  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. Az
általános leírásban található a szabadon követés részletesebb leírása.

A  feladat  megkezdése  előtt,  meg  kell  győződni  arról,  hogy  a  talaj
egyenletes és biztonságos.



Minden egyes vizsgázó vagy versenyző párosnak ugyanolyan séma alapján
kell végrehajtania a szabadon követés gyakorlatát.

Rendelkezések: Az a kutya, amelyik elhagyja a KV-t vagy több mint 0,5 méterre lemaradva
követi a KV-t a feladat nagyobbik részében, hiányos értékelést kap (0 pont).
Ha a kutya mozgása lassú maximum 6-7 pont adható. A kapcsolat hiánya,
további vezényszavak hibáknak tekintendők. A kutya párhuzamostól eltérő
mozgása 2 pont levonásával büntethető. A kutya mozgásának lelassulása,
idő  előtti  megállása  fordulás  közben  vagy  után  pontlevonással  jár.
Pontlevonással jár, ha a kutya túl közel megy a KV mellett és akadályozza a
mozgásban;  még  több  pont  levonásával  jár,  ha  a  kutya  járás  közben
nekifeszül a KV lábának vagy folyamatosan megérinti a KV-t.

A hátrafelé menet alatt egy nagyon enyhe figyelem felkeltése elfogadható
a  KV  részéről.  1-2  pontnál  több  nem  vonható  le,  ha  a  kutya  hátrafelé
tolatáskor nem tökéletesen mozog.

2.3 Feladat Menet közben állítás és/vagy ültetés és/vagy fektetés 

            [Szorzó: 3]

Vezényszavak: “Lábhoz” (3-szor), “Áll”, “Ül”, “Fekszik “

Végrehajtás: A gyakorlatot a mellékelt séma (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 SB utasítására a KV menet közben kiadja a vezényszót az első pozíció
(áll/ül/fekszik), majd a 2. pozíció végrehajtására. A feladatot normál lépés
alatt  kell  végrehajtani.  A  végrehajtás  közben kell  lennie  egy balra  vagy
jobbra fordulatnak, a fordulás iránya minden versenyző számára azonos
kell  legyen.  A  fordulatok helyét  (bal/jobb,  90o)  kihelyezett  bójákkal  kell
jelölni. A pozíciók és a jobbra/balra fordulások sorrendje változó lehet, de
egy versenyen belül minden versenyző számára ugyanannak kell lennie a
sémának. 

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.  A
megállítások a 10 méteres egyenes szakasz közepén történnek kb. 5 m. 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.  Együtt  mennek  kb.  5  m-t  a  bójával  jelzett
fordulópontig  és  folytatják  az  útjukat  egyenesen,  a  következő  szakasz
közepéig.  Itt  a  gyakorlat  ugyanúgy  folytatódik,  mint  az  első  fázisban.  A
feladatnak akkor van vége, mikor a SB kiadja a “Feladat vége” utasítást.



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  90o-ban  kell
végrehajtani,  nem  lehet  félköríveket  leírni.  A  KV  és  a  kutya  a  bójákat
jobbról  kerülik  meg,  azaz  a  bója  számukra a  baloldalon  lesz.  Lásd  a  2.
osztály 3. gyakorlatánál. 

Rendelkezések: 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)  vagy  nem  hajtja  végre  az
utasítást, a feladatra 7 pontnál nem adható több. A kutya hibásan hajtja
végre  a  feladatot,  ha  rossz  pozíciót  vesz  fel,  vagy a saját  testhosszánál
többet  megy előre  a  vezényszó kiadását  követően,  ha  KV-nek  még egy
vezényszót kell kiadnia, vagy a vezényszót erős kéz-/testjellel kíséri. 

Ha a kutya egyáltalán nem áll meg a vezényszó kiadása után, azaz nem áll
meg mielőtt a KV megfordul, a feladat hiányos (0 pont). Egy 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 adható ki még egy vezényszó a pozíció  végrehajtására.  Bármilyen
extra  vezényszó  sikertelenné  tesz  az  érintett  pozíciót. Durva  hibának
minősülnek a kéz- és testjelek az áll/ül/fekszik vezényszó kiadásakor,  és
nagyobb  pontlevonással  büntetendők.  A  pontlevonás  függ  a  jel
erősségétől  és  hosszától:  3-5  pont  levonásával  büntetendő  vagy  akár
hiányos feladat végrehajtással. 

2.4 Feladat Behívás állítással
[Szorzó: 4]

Vezényszavak: “Fekszik”,  (“Marad”)  “Hozzám”  “Állj”  VAGY  kézjel,  “Gyere”  (”Lábhoz”)
[Kézjelek: egy kéz vagy mindkét kéz használható a kézjel adásakor]
A  KV-nek  előre  kell  jelezni  a  bírónak,  hogy  hangjelzést  ad  a  gyakorlat
végrehajtásakor vagy kézjelet.

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  utasítására  a  KV  behívja  a  kutyát.  A  KV
kiadja az “Állj” vezényszót, amikor a kutya kb. a távolság felénél van. A SB
utasítására (kb. 3 másodperc múlva) a KV a “Lábhoz” vezényszóval behívja
a kutyát  és felveszik  az alapállást.  A SB kizárólag a behívást vezényli,  a
kutya  megállítását  nem.  A  KV  önállóan  adja  ki  az  “Állj”  vezényszót  a
megjelölt távolságnál. A kutya megállításához vagy vezényszó, vagy kézjel
használható.  A  kutya neve  használható a  behívásnál,  de  mindenképp a
vezényszóval  összekapcsolva  kell  mondani,  hogy  ne  tűnjön  2  külön
vezényszónak. 

Rendelkezések: Fontos,  hogy  a  kutya  együttműködően  reagáljon  a  behívásra,  azaz
jókedvvel hajtsa végre az utasítást. A kutyának gyorsan kell reagálnia és
futnia egészen az utolsó lépésig. A lassú mozgás,  reagálás hiba. A kutya
fajta jellegét  figyelembe kell  venni  a  feladat  bírálásakor.  Az állításkor  a
kutyának azonnal reagálnia kell a vezényszóra. A megállítás pontozásakor
mindenképp figyelembe kell venni a kutya gyorsaságát. A gyors mozgású
kutyák hirtelen megállásában lehet egy kis tolerancia a pontozáskor,  de
egy lassú mozgású kutya esetében nem. A maximális pontszám eléréséhez
a vezényszó kiadásától az állításnál a kutya nem tehet meg többet, mint a
saját testhossza. Ahhoz, hogy a megállítás értékelhető legyen, a vezényszó
kiadásától  számítva  a kutya nem tehet  meg nagyobb távolságot  a saját
testhosszának  háromszorosánál.  Ha  behívásnál  2  vezényszót  kell  kiadni,
akkor maximum 7 pont adható a gyakorlatra.  Ha egy 3. vezényszót  kell
kiadni a behívásra vagy 2-2 vezényszót a behívásra és megállításra, akkor a
feladat  nem  megfelelt,  azaz  0  pont.  Ha  a  kutya  rosszul  hajtja  végre  a
megállást, azaz több mint a saját testhosszának a 3-szorosát teszi meg a
vezényszó  kiadása után,  a  feladatra  nem adható 7  pontnál  több.  Ha a
kutya nem áll  meg a vezényszóra, akkor a feladat végrehajtása hiányos,
azaz 0 pont. Ha a kutya a vezényszóra rossz testhelyzetet vesz fel 7 pontnál
nem adható több a feladatra. Ha a kutya az első behívás vezényszó előtt
leül vagy feláll 8 pontnál több nem adható a feladatra. Ha a kutya az első



behívás vezényszó előtt a saját testhosszánál többet mozdul előre, akkor a
feladat hiányos, azaz 0 pont. 

2.5 Feladat Előreküldés fektetéssel és behívás    

[Szorzó: 4 ]

Vezényszavak: “Előre”, [“Jobbra/balra” és/vagy kézjel], (“Állj”), “Fekszik”, “Hozzám”.

Végrehajtás: Mielőtt  elkezdődik  a  feladat  a  KV-nek  közölnie  kell  a  bíróval,  hogy  a
kutyának milyen utasításokat fog adni: a négyzetben először megállítja-e a
kutyát, majd lefekteti, vagy rögtön lefekteti. 

A  segédbíró  utasítására  a  KV  előreküldi  a  kutyát  egy  3  m  x  3  m-es
négyzetbe, amely kb. 23 méterre található a kiindulási ponttól. A kutyának
egyenes vonalon kell előre futnia és a négyzetbe elölről kell befutnia. 

Amikor a kutya beér a négyzetbe 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, a
kutya fektetése csak ez után hajtható végre. 

A segédbíró utasítására  a KV elindul  a jobb oldalon lévő bója irányába.
Mikor  a  KV  kb.  2  méterre  található  a  bójától  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 kezdőponthoz. 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 kutyát. A kezdőpont elérésekor a SB
utasítja a KV-t a megállásra. 

A KV nem használhat 4-nél több vezényszót a feladat alatt, a 4. vezényszó
az „Állj” vezényszó a kutya megállítására a négyzetben. A KV használhat 3
vezényszót  is,  ha  a  kutyát  azonnal  lefekteti  a  négyzetben.  Ha a  kutyát
irányítani kell, kézjel használható a vezényszóval egy időben. 

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 képet a 2. osztály 5.
feladatánál. 



Rendelkezések: Ennél a feladatnál kiemelt jelentőségű a kutya együttműködő magatartása,
a  feladat  végrehajtásának  gyorsasága  és  az  egyenes  irány  tartása.  A
maximális 10 pont eléréséhez a KV nem használhat 4 vezényszónál többet,
a  4.  vezényszó  a  kutya  megállítása  a  négyzetben.  A  kutyának  minden
utasítást végre kell hajtania, azaz ha a négyzetben „Állj” vezényszóval van
megállítva,  akkor  egyértelműen  tisztán  fel  kell  vennie  a  pozíciót,  ha  a
„Fekszik” vezényszó hangzik el, akkor azonnal le kell feküdnie. 

Amennyiben a KV elmozdul a helyéről (bármely irányba ellép) a vezényszó
kiadásakor,  a  feladat  hiányos,  azaz  0  pont.  A  KV  bármilyen  túlzott
cselekvése  (testjel)  esetén 8  pontnál  több nem  adható. Amennyiben a
kutya  önállóan  cselekszik,  azaz  vezényszó  nélkül  megáll  vagy  lefekszik
pontlevonás  jár  érte.  Ha  a  kutya  a  négyzeten kívül  fekszik  le,  akkor  a
feladat hiányos, azaz 0 pont. Ha a kutya egyszer már lefeküdt, nem lehet
további  irányítást  (kézjelet,  vezényszót)  kiadni.  Ahhoz,  hogy  a  feladat
értékelhető  legyen,  a  kutya  minden  testrészének  -  a  farkát  kivéve  -  a
négyzetben kell lennie. 

A feladat hiányos, azaz 0 pont, ha a kutya felül  vagy feláll mielőtt a KV
másodszor is visszafordulna. 5-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 a négyzetben, de nem áll vagy ül fel,
akkor 7 pontnál több nem adható a gyakorlatra. Ha a kutya feláll, elindul
és még a behívás előtt elhagyja a négyzetet, akkor a feladat hiányos, azaz 0
pont.  Amennyiben  a  kutya  lassan  reagál,  nagyon  lassan  mozog,  a
gyakorlatra nem adható 6 pontnál több. 

Egy  másodszorra  kiadott  „Lábhoz”,  „Állj”,  „Fekszik”  vezényszó  2  pont
levonásával  jár  vezényszavanként.  A  feladat  hiányos,  azaz  0  pont,  ha
bármelyik  vezényszót  3.  alkalommal  is  ki  kell  adni.  Kézjel  csak  akkor
használható, ha a kutya plusz irányításra szorul. Ha a kutya a KV mellett
van és úgy használ a KV kézjelet, akkor 2 pont levonás jár érte. 

Ha a kutya rossz testhelyzetet vesz fel a négyzetben, 3 pont levonás jár
érte, ha a megállása nem tisztán és egyértelműen végrehajtott, akkor 2
pont levonás jár a hibáért. További pontlevonás járhat irányítási kézjelért,
a pontlevonás mértéke függ a kézjel erősségétől és a kutya együttműködő
végrehajtásától, amely 1-2 ponttal csökkenti a pontszámot. 

Amennyiben  a  KV megmutatja  a  kutyának  az  irányt  (a  négyzetet)  vagy
megérinti a kutyát a kezdőpontnál, úgy a feladat hiányos, azaz 0 pont. 



2.6 Feladat Irányított apport
[Szorzó: 3]

Vezényszavak:  “Lábhoz”,  “Állj”,  “Jobbra/Balra”  és/vagy  kézjel,  “Hozd”,  “Ereszd”
(”Lábhoz”)

Végrehajtás:  A  KV  és  kutyája  a  kb.  5  méterre  található  jelöléssel  szemben  állnak  a
kezdőponton. A jelölés kb.  10 méterre van egy két apportfát  összekötő
képzeletbeli vonal középpontjától, a kezdőpont kb. 15 méterre található a
képzeletbeli vonaltól. A SB 2 faapportot helyez el a vonalon kb. 10 méterre
egymástól, oly módon, hogy jól láthatóak legyenek. Azt az apportot teszi le
elsőként a SB, amelyet a KV behozandó apportnak húzott. 

A SB utasítására a KV elindul a kutyájával a jelölés irányába, 1-2 méterrel
elhagyja a jelölést, majd a SB utasítására visszafordul és a jelölésnél kiadja
az „Állj” vezényszót, a kutya arccal a kezdőpont felé megáll. A KV tovább
megy a  kezdőpontig  és  ott  megfordul  arccal  az  apport  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 második  utasításként  hangozhat.     Lásd:  6.  ábra,  2.  szint  6.
feladat. 

Rendelkezések: A  feladat  értékelésekor kiemelt  jelentőségű  a  kutya  együttműködő
magatartása, az apport behozásának gyorsasága és, hogy a helyes apportfa
felvétele  a  lehető  legrövidebb  úton  történjen  meg.  A  kezdő  pontnál  a
kutyának  bármilyen  irány  mutatásával  vagy  a  kutya  megérintésével  a
feladat  hiányos  lesz,  azaz  0  pont.  Annak  érdekében,  hogy  a  feladat
értékelhető legyen, a kutyának állva kell maradnia a jelölésnél addig, míg
el nem hangzik az irányított apport vezényszava. Ha a kutya lefekszik, leül



vagy mozog a jelölésnél, 8 pontnál több nem adható a gyakorlatra. Ha a
kutya a saját testhosszánál többet mozdul el attól a ponttól, ahol megállt,
akkor a gyakorlat hiányos, azaz 0 pont. 

Amennyiben a kutya rossz apportfához indul el, de a KV megállítja, majd
átirányítja a helyes apportfához és a kutya a helyes apportfát hozza be, 3
pont levonása jár a hibáért. Ha a kutyát megállítás nélkül át lehet irányítani
a helyes apportfához, akkor 2 pont levonása jár a hibáért.  Ha viszont a
kutya felveszi a rossz apportfát, akkor a feladat hiányos, azaz 0 pont.

Extra irányításért/újra irányításért pontlevonás jár, de a mértéke függ a jel
erősségétől és a kutya együttműködési készségétől. vezényszavanként 1-2
pont levonása jár. 

Az apportfa elejtéséért, rágásáért, harapásáért járó értékelési gyakorlatot
lásd az általános bírálati útmutatóban. 

2.7 Feladat Szagazonosítás  alapján  tárgy  kiválasztása  és  apportírozása
 [Szorzó: 4]

Vezényszavak: “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 tollal
előre megjelölt 10 cm x 2 cm x 2 cm méretű fa apport tárgyat. 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  tárgyak  körben  vagy  egyenes  vonalon  horizontálisan  vannak
kihelyezve kb. 25 cm-es távolságra egymástól. A tárgyakat minden egyes
versenyző számára ugyanolyan elhelyezésben (mintában) kell  kihelyezni,
de a KV által megfogott tárgy elhelyezésének helye változhat. Amennyiben
a tárgyak egyenes vonalban,  horizontálisan vannak kihelyezve a KV által
megfogott tárgy nem lehet  a vonal egyik végén sem az utolsó, 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. 



Rendelkezések:  Pontozáskor  nagy  hangsúlyt  kap a  kutya  együttműködő magatartása  és
gyorsasága. 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.  A  feladat
hiányos,  azaz  0  pont  ha  a  KV  még  mielőtt  átadja  a  tárgyat  a  SB-nak
megengedi  a kutyának,  hogy  megszagolja vagy megérintse azt,  ha a KV
vezényszót ad ki miközben a kutya a kihelyezett tárgyaknál van vagy ha a
kutya kétszer is rossz tárgyat vesz fel. Az nem hiba, ha a kutya megszagolja
a kihelyezett tárgyakat, miközben keresi a megjelölt tárgyat. 

Az  apporttárgy  elejtéséért,  rágásáért,  harapásáért  járó  értékelési
gyakorlatot lásd az általános bírálati útmutatóban. 

2.8 Feladat Távolságkontroll
[Szorzó: 4]

Vezényszavak: “Fekszik” “Marad”, “Ül”, “Áll”, “Fekszik” és /vagy kézjelek.

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  kutya mögött  2  bója  van,  amelyeket  egy képzeletbeli
vonal köt össze. A KV kiadja a Fekszik vezényszót a kezdőpontnál, a vonal
előtt. A KV ellép a kutya mellől és elindul egyenesen előre egy megjelölt
ponthoz, amely kb. 10 méterre található a kiindulási ponttól, ide érve a KV
megfordul. A pozíciók változtatásának sorrendje mindig ugyanaz: ül - áll –
fekszik vagy áll – ül – fekszik, 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 mely sorrendben kell a kutyának az adott pozíciót
végrehajtania. A SB 3-5 méterre áll a kutyától, annak háttal, hogy ne lássa
a  kutyát  miközben  a  pozíciókat  mutatja.  A  SB  3  másodpercenként
változtatja a pozíciókat. 

A  KV  használhat  egyszerre  kézjelet  és  vezényszót  is,  amikor  távol  áll  a
kutyától,  de  az  legyen rövid,  és egyszerre  kell  kiadni  a  vezényszót  és a
kézjelet. Az utolsó fekszik vezényszó után a KV visszalép a kutya mellé és
felveszik az alapállást. 

Rendelkezések: 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. Ahhoz, hogy a gyakorlat
értékelhető  legyen  a  kutya  nem tehet  meg a  kiindulási  ponttól  mérve
bármely irányba összesen a saját testhosszánál többet. Minden elmozdulás
összeadódik (hátra,  előre, oldalra stb.).  Ha a kutya a 6 közül  valamelyik
pozíciót nem hajtotta végre, 7 pontnál többet nem kaphat, ha 2 pozíciót
nem hajtott végre, akkor 5 pontnál többet nem kaphat. Akkor sem adható
5 pontnál több, ha a kutya átugorja/kihagyja az egyik pozíciót és helyette
már  a  következőt  veszi  fel.  Ha a kutya a saját  testhosszának megfelelő
távolságot  mozdul  el,  akkor  maximum  5  pontot  kaphat  a  gyakorlatra.
Ahhoz,  hogy  a  feladat  még értékelhető legyen,  a  kutyának  minimum 4
utasítást maradéktalanul végre kell hajtania. 



Ha a kutya felül mielőtt a KV visszaér mellé, akkor 8 pontnál nem adható
több a feladatra. A túl hangos vezényszó, az elnyújtott, hosszan kitartott
kézjelek  mind  pontlevonáshoz  vezetnek.  (Lásd  az  általános
rendelkezésekben.) 
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  levonással  jár,  minden  további  második
vezényszó további 1-1 pont levonásával jár. 

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,  szépen  felveszi  az  adott  pozíciót  és  ha  a
feladat többi része kiválóan lett végrehajtva. 

2.9 Feladat Fém  apport  tárgy  apportírozása  akadályon  keresztül.
[Szorzó: 3]

Vezényszó: “Ugorj”, “Apport” és “Ereszd” (”Lábhoz”)

Végrehajtás:  A KV megáll az akadállyal szemben, attól kb. 2-4 méterre (a KV választása
szerint),  a  kutya  a  bal  láb  mellett  ül  alapállásban.  A  SB  odanyújtja  az
apportot  a  KV-nek.  A  KV  átdobja  az  apportot  az  akadály  fölött.  A  KV
utasítja a kutyát az akadály átugrására, az apportra majd ismét az akadály
átugrására. Az Apport vezényszót csak az előtt lehet kiadni, mielőtt a kutya
megkezdi az akadály átugrását, később nem. 

Rendelkezések:  A feladat alapállásban kezdődik és alapállásban ér véget, akkor mikor a
kutya elengedi az apport tárgyat és a SB kihirdeti a feladat  végét. Ha a
kutya pár pillanatig keresi  az  apportot,  de aktívan dolgozik, akkor ezért
nem jár pontlevonás. Ha a kutya akár egy kicsit is érinti az akadályt ugrás
közben, a maximum pontszám csak 8 lehet. Ha a kutya megkapaszkodik az
akadályban vagy akár odafelé, akár visszafelé nem ugorja át az akadályt, a
feladat hiányos,  azaz 0 pont.  Ha az akadály léce leesik, akkor a feladat
hiányos, azaz 0 pont. Ha a kutya a vezényszó kiadása előtt cselekszik, akkor
2-4 pont levonás jár a hibáért. Ha 2-szer kell kiadni az „Apport” vagy az
„Ugorj”  vezényszót,  a  2.  vezényszó  kiadásáért  2  pont  levonása  jár.
Amennyiben  a  kutya  az  apport  eldobásakor  elindul,  akkor  a  feladat
hiányos, azaz 0 pont. 

Az  apporttárgy  elejtéséért,  rágásáért,  harapásáért  járó  értékelési
gyakorlatot lásd az általános bírálati útmutatóban. 



2.10     Feladat Összbenyomás 
[Szorzó: 2] 

Rendelkezések: 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 az együttes munkát és kiválóan kell együttműködniük. A feladatok
alatt  végzett munka és a feladatok közbeni  viselkedés is befolyásolja az
összbenyomásra adott értékelés pontszámát. 

Ha a kutya kontroll  nélkül  otthagyja  a pályán a KV-t,  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 diszkvalifikálni kell. 
Ha  a  kutya  elhagyja  a  pályát  a  feladat  alatt,  vagy  a  feladatok  közti
időben, vagy ürít a pályán diszkvalifikálni kell. 



OBEDIENCE 3. OSZTÁLY

OBED 3 A  3.  osztály  szabályait  és  ajánlásait  minden
olyan  nemzetközi  versenyen  alkalmazni  kell,
ahol CACIOB és CACIOB 2. helyezett díjat lehet
nyerni. 
Ezen szabályok 2016. január 1-jétől érvényesek.

Feladat Szorzó Maximális
pontszám

Összesen

1. Csoportos helyben maradás ültetéssel 2 percen
keresztül, a KV-k takarásban 

2 10 20

2. Csoportos  helyben  maradás  fektetéssel  1
percen keresztül, majd behívás 

2 10 20

3. Szabadon követés 3 10 30

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

5. Behívás állítással és fektetéssel 4 10 40

6. Irányított előreküldés fektetéssel és behívással 4 10 40

7. Irányított apportírozás 3 10 30

8. Előre küldés bójához, pozíciók, 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 Feladat Csoportos helyben maradás ültetéssel 2 percen keresztül, a

kutyavezetők takarásban
[Szorzó: 2]

            

3.2 Feladat      Csoportos  helyben  maradás  fektetéssel  1  percen  keresztül,
majd behívás  

[Szorzó: 2]
 
Vezényszavak: “Ül”, “Marad”, ”Fekszik” és/vagy Kézjel ,  ”Lábhoz”

Végrehajtás: Az 1. és 2. feladatot egyben, azaz egy feladatként kell végrehajtani. 
3.1  Feladat/  1.  rész:  Csoportos  helyben  maradás  ültetéssel  2  percen
keresztül
3.1  Feladat/  2.  rész:  Csoportos  helyben  maradás  fektetéssel  1  percen
keresztül, majd behívás

A feladatok  pontozása  külön-külön  történik,  miután véget  ért  a  feladat
második része is. 
A  feladat  akkor  kezdődik  el,  mikor  mindegyik  KV  alapállásban  áll,  4-5
méterre egymástól, a kutyáik a baloldalon ülnek és a SB kihirdeti, hogy a
feladat  kezdetét  veszi.  A  Feladat  1.  része  akkor  ér  véget,  mikor  a  KV-k
visszatérnek  a  pályára,  legalább  10  méteres  távolságra  megállnak  a
kutyáikkal szemben és a SB kihirdeti a feladat végét. A 2. rész azonnal az 1.
rész után következik. 

A kutyák alapállásban a KV-k baloldalán ülnek, egy sorban, 4-5 méterre
egymástól.  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 meg kell  állniuk egy adott
ponton. Majd a SB utasítására fel kell sorakozniuk a kutyáikkal szemben,
azoktól legalább 10 méter távolságra. 

Itt véget ér a Feladat 1. része és megkezdődik a Feladat 2. része.

A SB elindítja a Feladat 2. részét. A kutyáknak ülő helyzetben kell lenniük.
Azok a KV-k, akiknek a kutyáik  az 1.  részben rossz pozíciót  vettek fel,  a
segédbíró engedélyével, utasíthatják a kutyáikat a helyes pozíció (azaz „ül”)
felvételére.  A SB utasítására balról jobb oldalra haladva a KV-k egyenként
kiadják a „Feküdj” vezényszót. A kutyáknak 1 percig kell fekve maradniuk,
majd  a  SB  utasítására  jobbról  balra  haladva  a  KV-knek  be  kell  hívni  a
kutyájukat.  A  behívás  a  SB  utasítására  történik,  a  SB  csak  akkor  lép  a
következő kutyához, amikor az előző kutya más a KV mellett ül és felvették
az alapállást. 

A  túl  hangosan  kiadott  vezényszó  megzavarhatja  a  többi  versenyzőt  és
pontlevonással jár. 



A  csoportos  gyakorlaton  minimum  3,  maximum  4  kutya  vehet  részt.
Amennyiben  a  3.  osztályban  csak  5  nevező,  mind  az  5  versenyző
végrehajthatja egyszerre a csoportos gyakorlatot. 
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. 

Rendelkezések: 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
a  saját  testhosszának  a  kétszeresét  teszi  meg,  0  pontot  kap  a  teljes
feladatra, azaz az 1. és 2. részre 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  bármely  irányba  egy  testhossznál  nagyobb  távolságba
elmozdul az egész feladat (a 3.1 és a 3.2) sikertelen. 

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 leül/felül. Ha a kutya a 2. vezényszóra veszi csak fel az
ülő pozíciót, akkor 2 pontot le kell vonni a 2. feladat pontjaiból. Ha a kutya
egyáltalán  nem ül  le/fel  a  második  vezényszót  követően  sem, akkor  a
feladat 2. része hiányos, azaz 0 pont. 

Ha a kutya pozíciót vált miután a 2.rész elkezdődött azaz ülésből feláll,
vagy lefekszik a KV-nek nincs lehetősége korrigálni a pozíciót.  Annak a
kutyának, amelyik már fekszik amikor a feladat kezdődik, ahol a kutyákat
fekvésre utasítják nem adható 7 pontnál  több,  és annak amelyik áll  8
pontnál több nem adható.

Ha  a  kutya  a  kiadott  vezényszó  előtt  lefekszik  (azaz  a  szomszédos  KV
vezényszavára  reagál),  akkor a feladat  2.  részére 8 pontnál  nem adható
több.

A 2.rész hiányos ha a kutya nem fekszik le, ha pozíciót vált (ülésből 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 vezényszavára reagálva elhagyja a helyét és odafut
a KV-höz, akkor 5 pontnál több nem adható a feladat 2. részére. Ha a kutya
vezényszó nélkül, önállóan megy oda a KV-höz, akkor a gyakorlat 2. része
hiányos,  azaz  0  pont.  Ha  a  kutyának  ki  kell  adni  egy  2.  vezényszót  a
behíváshoz, akkor a feladat 2. részére 7 pontnál nem adható több. 

1-2 pontlevonás jár azért, ha a kutya 1-2 alkalommal felugat; ha a kutya a
gyakorlat nagyobb részében ugat, akkor a feladat hiányos, azaz 0 pont.

Bármilyen többlet mozdulat pontlevonással jár. Nyugtalanság, mint pl. a
testsúly áthelyezése egyik oldalról a másikra 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 izgatottsághoz vagy mozgolódáshoz. 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.

A  3.1-3.2  feladatokat  egyben  kell  értelmezni,  azaz  a  KV-nek  nincs
lehetősége  beavatkozni/jutalmazni/plusz  kommunikációt  folytatni  a
kutyával a két gyakorlat között.

A  pálya  elrendezése  szempontjából  ajánlott,  hogy  az  a  rész,  amelyet  a
pályán kívül látnak a kutyák, legyen elzárva a szurkolók/látogatók közönség
elöl ezen feladat idejére, hogy senki ne mehessen be a látható területre.
Nemzetközi versenyek és a világbajnokság rendezése szempontjából ez egy
kötelező feltétel.

3.3 Feladat Szabadon követés  
[Szorzó: 3]

Vezényszó: “Lábhoz”

Végrehajtás:         A  szabadon  követés  gyakorlat  értékelése  többféle  sebességgel  és
gyakorlattal történik: normál lépés, lassú futás, lassú lépés fordulatokkal,
hátraarccal és megállásokkal kombinálva. A kutyát olyan helyzetekben is
értékelni  kell,  mikor a KV álló helyzetből 2-3 lépést tesz meg különböző
irányba  vagy  mikor  a  KV  alapállásból  végez  különböző  fordulatokat,
hátraarcot. A kutyát értékelni kell tolatásban való mozgásban is, mikor a
KV 5-10 métert (15-30) lépést tesz meg hátrafelé lépkedve. Mindig a SB
mondja  meg a mozgás  kezdetét  és  végét.  A  hátrafelé  menetben végre
lehet  hajtatni  1  fordulatot.  A  gyakorlat  végrehajtatása  előtt  meg  kell
győződni arról, hogy mikor a KV hátrafelé lépked, 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. 

Az  általános  rendelkezésekben  található  a  szabadon  követés  részletes
leírása.

   
Az adott versenyen/vizsgán minden kutyának ugyanazon séma alapján kell
végrehajtania a szabadon követés gyakorlatot. 



Rendelkezések:              A gyakorlat hiányos, azaz 0 pont, ha a kutya, elmegy a KV mellől vagy a
gyakorlat nagyobb részében több mint fél méterrel lemaradva megy a KV
mögött.  Ha  a  kutya  lassan  mozog,  a  feladatra  6-7  pontnál  több  nem
adható. A figyelem hiánya a kutya részéről és plusz vezényszavak kiadása
mind  hiba.  Ha  a  kutya  nem  párhuzamosan  halad  láb  mellett,  hanem
ferdén, akkor a hibáért 2 pont levonása jár. Fordulatok közben vagy után
idő előtti lelassulás, megállás pontlevonással jár. Pontlevonással jár az is,
ha a kutya túlságosan szorosan megy a KV-vel, akadályozza a mozgásban,
nekifekszik  vagy  megérinti  a  KV-t.  A  KV  részéről  egy  kicsivel  nagyobb
figyelem megengedett a hátrafelé haladás végrehajtásakor. Maximum 1-2
pontlevonás jár azért, ha a hátrafelé menet nincs tökéletesen végrehajtva. 

3.4 Feladat Menet közben állítás, ültetés és fektetés  
[Szorzó: 3]

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

Végrehajtás: A  feladatot  a mellékelt  ábra szerint  kell  végrehajtani.  A bíró  dönti  el  a
verseny előtt, hogy mely sorrendben legyenek végrehajtva a pozíciók.  A
SB  utasítására  a  KV  menet  közben  kiadja  a  “Áll”,  “Ül”,  “Fekszik”
vezényszavakat, amelyeket a kutya végrehajt. A feladatot normál lépésben
kell  végrehajtani.  A  feladat  közben  végre  kell  hajtani  egy  balra  és  egy
jobbra fordulást.  A fordulások pontjait  (90o)  kisebb jelekkel  vagy  kisebb
méretű bójákkal kell jelezni. A pozíciók és a fordulatok sorrendje változó
lehet,  de  a  verseny/vizsga  idején  minden  kutyának  ugyanazt  a
gyakorlatsort kell végrehajtania. 
A SB utasítja a KV-t, mikor kezdődik a feladat, mikor kell  kiadni az  Áll”,
“Ül”,  “Fekszik”  vezényszavakat,  mikor  kell  megfordulni  és  mikor  kell
megállni a feladat végén. A megállítások a 10 méteres vonal közepén (kb. 5
méter) lesznek. A KV folytatja az útját további 5 métert megtéve (kb. a
következő fordulópontig), visszafordul a SB utasítására, folytatja az útját a
kutya felé haladva, kb. 0,5 m távolságra elhalad a kutya mellett, úgy hogy a
kutya a KV baloldalán van, továbbmegy kb. 2 métert, majd a SB utasítására
visszafordul  és  a  kutya  felé  halad.  Mikor  a  KV  eléri  a  kutyát,  kiadja  a
„Lábhoz”  vezényszót  anélkül,  hogy  megállna.  Együtt  mennek  tovább  a
következő  fordulópontig  (kb.  5  méter),  elfordulnak  jobbra/balra  és
haladnak tovább a következő egyenes szakasz közepéig. A gyakorlat a fent
leírtak szerint folytatódik.



A gyakorlat akkor fejeződik be, amikor a SB megállítja a KV-t és kihirdeti a
feladat  végét.  Az  álló,  ülő  és  fekvő  pozíciókat  a  képzeletbeli  vonallal
(amely  összeköti  a  kezdő-,  forduló-  és  végpontot)  párhuzamosan  kell
végrehajtani. A kutya és a fordulópont távolsága kb. 0,5 méter kell legyen,
figyelembe  véve  a  kutya  méretét.  A  fordulatokat  90o  –ban  kell
végrehajtani, nem megengedett a félköríves fordulás. A KV és kutyája a
bóját jobbról kerüli meg, a bója a baloldalukon van. Lásd a fenti képen. 

Rendelkezések: Ahhoz, hogy a feladat értékelhető legyen, legalább 2 pozíciót végre kell
hajtania a kutyának. 7 pontnál nem adható több a feladatra, ha a kutya 1
pozíciót  eltéveszt  (azaz  pld.  fekvés  helyett  leül)  vagy  ha  kihagyja  egy
pozíció végrehajtását. A kutya kihagy egy pozíciót, ha rossz pozíciót hajt
végre,  ha  a  saját  testhosszánál  többet  mozdul  el,  miután  elhangzott  a
vezényszó, ha a KV kiad egy 2. vezényszót, vagy erős kéz- és testjeleket
használ a pozíciók előtt. 

Ha a  kutya nem reagál  a  vezényszóra,  azaz  nem áll  meg mielőtt  a  KV
visszafordulna,  akkor  a  feladat  hiányos,  azaz  0  pont.  Egy  második
vezényszót  ki  lehet  adni  a  kutya  megállítására,  mielőtt  a  KV  elérné  a
fordulópontot és a feladat folytatható, de 6 pontnál több nem adható a
gyakorlatra.  Ha a  felvezető  rossz  irányba fordul  egy  bójánál  a  feladat
sikertelen.
Értékeléskor kiemelten kell  figyelni mind a szabadon követést mind azt,
hogy  a  kutya  a  pozíciókat  áll/ül/fekszik,  a  képzeletbeli  vonallal
párhuzamosan  hajtsa  végre.  Hiba,  ha  a  kutya  mozog  az  áll/ül/fekszik
pozíciók  alatt,  ha  azokat  lassan  hajtja  végre,  rossz  pozíciót  hajt  végre,
ferdén veszi fel az adott testhelyzetet, rosszul végzi a szabadon követést,
ütemet  vált,  félkörívben  fordul,  ferdén  megy  (a  képzeletbeli  vonalhoz



viszonyítva) és ha a KV odafordítja a fejét és figyeli  a  kutyát.  Ezekért a
hibákért 1-4 pont levonása jár. 

Nem megengedett plusz vezényszó kiadása a pozíciók végrehajtatásakor.
Bármely plusz vezényszó érvényteleníti az adott pozíciót. Kéz- és testjelek
az  áll/ül/fekszik  pozíciók  vezényszavának  kiadásakor  durva  hibának
minősülnek  és  jelentős  pontlevonással  járnak.  A  jel  erősségétől  és
hosszától függően 3-5 pont vonható le a hibáért, vagy a pozíció hiányos
minősítését eredményezheti. 

3.5 Feladat Behívás állítással és fektetéssel
[Szorzó: 4]

Vezényszók: “Fekszik”, “Marad”, “Hozzám” (3 alkalommal), “Áll”, “Fekszik” VAGY 
kézjelek. 

[Kézjelek: egy vagy mindkét kéz használható]

Végrehajtás: A feladat  megkezdésekor a kutyát le  kell  fektetni,  majd a  KV kb.  30-35
métert  megy  előre  egy  meghatározott  irányba.  A  SB  utasítására  a  KV
magához hívja a kutyát. Amikor a kutya a táv kb. 1/3-nál tart, a KV kiadja az
„Állj” vezényszót. A SB utasítására a KV ismét magához hívja a kutyát. A táv
kb. 2/3-nál a KV kiadja a „Fekszik” vezényszót. A 2. megállítás után a SB
utasítására a KV magához hívja a kutyát  és felveszik az alapállást.  A SB
kizárólag a behívásokhoz ad utasítást. A KV önállóan állítja meg a kutyát a
jelölt  részeknél/bójáknál.  Szóbeli  vezényszó  és  kézjel  felváltva
alkalmazható a gyakorlat alatt, azaz egyik pozíciót vezényszóra, a másikat
kézjelre hajthatja végre a kutya, de a két jel NEM használható egyszerre. A
kutya  neve  és  minden  behívó  vezényszó elhangozhat  egyszerre,  de
kizárólag egy vezényszóként és nem tűnhet 2 külön utasításnak. 

Rendelkezések: Nagyon fontos, hogy a kutya együttműködően reagáljon az utasításokra. A
kutyának gyorsan kell mozognia és a sebességet meg kell tartania, legalább
egy  gyors  ügetés  sebességével.  A  lassú  mozgás  hiba.  A  sebesség
elbírálásakor figyelembe kell venni a fajtajelleget. A kutyának a vezényszó
elhangzása  után  azt  azonnal  végre  kell  hajtania.  A  kutya  megállásának
bírálásakor figyelembe kell venni a mozgásának a sebességét is. Az aktuális
pozíció végrehajtásakor a nagyon gyors kutyáknál figyelembe lehet venni
egy nagyon kicsi reakcióidőt, de a lassabb kutyáknál nem. Ahhoz, hogy a
gyakorlat  a  maximális  pontszámot  kapja  (a  megállításért),  a  kutya nem
tehet meg a saját hosszánál nagyobb távolságot a vezényszó kiadása után.
Ahhoz, hogy a gyakorlat értékelhető és pontozható legyen, a kutya nem
tehet meg a saját hosszánál 3-szor nagyobb távolságot a vezényszó kiadása
után. Ha 3 vezényszónál több hangzik el, akkor 7 pontnál több nem adható
a  gyakorlatra.  Ugyanannak  a  pozíciónak  a  végrehajtatásáért  egy  3.
vezényszó kiadása hiányos feladat végrehajtást eredményez, azaz 0 pont
lesz a gyakorlat. 

Ha a kutya kihagy 1 pozíciót, azaz nem áll meg a vezényszó kiadása után a
saját testhosszának 3-szorosán belüli  távon, akkor a feladatra 6 pontnál



több nem adható. Ha a kutya nem akar megállni az egyik adott pozícióban,
akkor a feladatra 5 pontnál több nem adható. Ha a kutya egyik pozícióban
sem  áll  meg,  vagy  a  pozíciókat  fordítva  hajtja  végre,  akkor  a  feladat
hiányos,  azaz  0  pont.  Ha a  kutya az  egyik  pozíciót  rosszul  hajtja  végre,
akkor maximum 7 pont adható. Ha a kutya megváltoztatja a már felvett
testhelyzetet, akkor 2 pontot kell levonni a hibáért. Ha a kutya felül vagy
feláll  az  első  behívó vezényszó kiadása előtt,  vagy a saját testhosszánál
kisebb  távolságot  mozdul  előre,  akkor  maximum  8  pont  adható  a
gyakorlatra. Ha a kutya a saját testhosszánál hosszabb távolságot mozdul
előre az első behívó vezényszó kiadása előtt,  akkor a gyakorlat hiányos,
azaz 0 pont.

Feladat 3.6  Irányított előreküldés fektetéssel és behívással
[Szorzó: 4]

Vezényszavak:          “Előre”, “Áll”, “Jobb/bal” és/vagy kézjel, (“Áll”), “Fekszik”, “Hozzám”.

Végrehajtás: A feladat megkezdése előtt a KV-nek meg kell  mondani előre a bírónak,
hogy  a  kutyát  a  boxban  először  megállítja,  majd  lefekteti  vagy  rögtön
lefekteti.  A  KV  előreküldi  a  kutyát  egy  körbe,  majd  a  kör  közepén
megállítja. A kutyának mind a 4 lábának a kör belsejében kell lennie. A kör
sugara 2 m és a közepétől mért kb. 10 méterre van a feladat kiindulási
pontja.  A  kör  közepét  semmilyen módon  nem lehet  megjelölni. A  kör
kerületét  láthatóan  meg  kell  jelölni  minimum  8  ponton  (rövid  látható
ragasztószalaggal,  krétával stb.)  vagy megjelölhető a teljes  kerület  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.  Világos  zsinór,  vagy
műanyag tömlő nem megengedett.

Miután a kutya kb. 3 másodperce áll a körben a SB utasítására a KV-nek ki
kell küldenie a kutyát egy 3 m x 3 m-es négyszögbe, amely kb. 25 méter
távolságra van a kör közepétől mérve (amely a kiindulási pont). A kutyának
egyenes  irányban kell  haladnia  a  négyzet  felé  és  elölről  kell  befutnia  a
négyzetbe.

Mind a négyzet szélének mind a kör szélének minimum kb. 3 méterre kell
lennie a pálya szélétől.  Kb.  10-15 cm-es bóják jelölik  a négyzet  minden
sarkát. A bójákat látható vonalakkal kell összekötni (ragasztószalag, kréta
stb.) a négyzet széleit jelölve. 

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  meg  kell  állnia,  mielőtt  a  KV  kiadja  a
„Fekszik” vezényszót.  

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



megfordul és kb. 10 méter megtétele után újra megfordul 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. 

A kutyának mind a körbe, mind a négyzetbe nyílegyenesen kell befutnia, a
négyzetbe  elölről.  90°-os  szöget  kell  bezárnia  a  kezdő  pontot,  a  kör
közepét és a kör közepét a négyzet közepével összekötő vonalaknak. Lásd
a 3. osztály 6. feladatához készített lenti ábrát. 

Rendelkezések: Az  értékeléskor  kiemelten  kell  értékelni  a  kutya  együttműködő
magatartását, az irányítás és utasítások végrehajtását, a kutya sebességét
és az útvonalának az egyenes irányát. Ha a kutya oldalról vagy hátulról fut
be a négyzetbe,  akkor csökkenteni  kell  a  pontszámot a hibáért (½ -  1).
Ahhoz, hogy a maximális pontszámot (10) meg lehessen adni, a KV nem
használhat 6 vezényszónál többet a gyakorlat alatt, a 6. vezényszó az „Állj”
utasítás a négyzetben történő megállításhoz. A másik változat, amikor 5
vezényszó  hangzik  el  a  feladat  alatt,  mert  csak  a  „Fekszik”  vezényszót
használja a KV a négyzetben való fektetéshez. A kutyának követnie kell az
utasításokat, azaz ha az „Állj” vezényszó hangzik el, akkor meg kell állnia a



négyzetben,  ha  a  „Fekszik”  vezényszó  hangzik  el,  akkor  le  feküdnie
azonnal. 

Ha  a  kutya  pl.  a  kör  peremén  áll  meg,  és  a  felvezető  egy  helyesbítő
vezényszót  ad  neki,  egy  új  „Állj”  vezényszó  adható,  ha  a  felvezető azt
nyilatkozta,  hogy  a  kutya  az  „Állj”  vezényszót  kapja  meg  a  „Fekszik”
vezényszó  előtt  a  körben.  A  pont  levonás  nem  lehet  nagyobb
-1/vezényszónál ha a kutya reakciója gyors és egyértelmű.

Ha a kutya magától cselekszik, azért pontlevonás jár. Ez azt jelenti, például,
hogy a KV-nek ki kell adnia a körben az „Állj” és a négyzetben az „Állj” és
„Fekszik” vezényszavakat (azaz a kutyának az utasításokra kell megállnia).
Ha a  KV  előrefelé  vagy  bármely  más  irányba elmozdul/ellép  a helyéről
miközben kiadja a vezényszót, akkor a feladat hiányos, azaz 0 pont. Ha a
KV kiegészítő mozdulatokat tesz (testjeleket használ), akkor a gyakorlatra
nem adható több 8 pontnál. A kutyának mind a 4 lábával  a körben kell
állnia mielőtt a KV utasítást kap a négyzetbe küldésre. Ha a kutya nem áll
teljesen  a körben,  akkor  plusz  irányítást/utasítást  kell  adni  a  kutyának,
hogy mind a 4 lábával a körbe kerüljön mielőtt a SB kiadná az utasítást a
feladat folytatására (a négyzetbe küldésre). Ha a kutya a körbe érve leül
vagy lefekszik, a gyakorlatra maximum 8 pont adható. Ha a kutya a körön
kívül leül vagy lefekszik, akkor a feladat hiányos, azaz 0 pont. Ha a kutya
már lefeküdt, nem adható ki további irányítást adó vezényszó. Ahhoz, hogy
a feladatért pontot lehessen kapni, a négyzetben kell lennie a kutya egész
testének, kivéve a farkát. 

A feladat hiányos, azaz 0 pont, ha a kutya feláll vagy felül a KV 2. fordulója
előtt. Maximum 5 pont adható, ha a kutya felül vagy feláll miután a KV
másodszor is megfordult, de még nem hívta a kutyát. Ha a kutya mozog a
négyszögben, de nem kel fel, akkor maximum 7 pont adható a gyakorlatra.
Ha a kutya felkel és átlépi  a négyzetet  jelölő vonalat még mielőtt a KV
magához hívná, a feladat hiányos, azaz 0 pont. Ha a kutya nagyon lassan
mozogva hajtja végre a feladatot, akkor maximum 6 pont adható. 

Minden egyes 2. vezényszó – akár behívás akár megállítás, mind a körben,
mind  a  négyzetben,  akár  fektetés  a  négyzetben  –  vezényszavanként  2
ponttal  csökkenti  a  pontszámot.  Bármelyik  vezényszót  is  kell  kiadni  3.
alkalommal a feladat 0 pont lesz. 

Kézjeleket  kizárólag  akkor  lehet  használni,  ha  a  kutyát  tovább  kell
irányítani. Minden egyes kézjel 2 pont levonással jár kézjelenként. 

Plusz  irányításért,  továbbirányításért  kiadott  vezényszavak  1-2  pont
levonásával  járnak  vezényszavanként,  a  pontlevonás  mértéke  függ  a
vezényszó erősségétől és a kutya engedelmes együttműködésétől, ahogy a
vezényszóra reagál. 

Ha  a  kutya  rossz  pozíciót  vesz  fel  a  négyzetben,  3  pont  levonás  jár  a
hibáért,  ha  nem egyértelműen  megfelelő  a  megállítási  pozíció,  akkor  2
pont levonás jár a hibáért. További irányításért kiadott vezényszavak 1-2
pont levonásával járnak vezényszavanként, a pontlevonás mértéke függ a



vezényszó erősségétől és a kutya engedelmes együttműködésétől, ahogy a
vezényszóra reagál. 

A feladat hiányos, azaz 0 pont, ha a KV megmutatja a kutyának az irányokat
(azaz a kört vagy a négyzetet) vagy a kezdő pontnál megérinti a kutyát. 

3.7 Feladat Irányított apport
[Szorzó: 3]

Vezényszó     :  “Előre”, “Áll”, “Jobb/Bal” és/vagy kézjelek, “Hozd”, “Ereszd” 

Végrehajtás :  3 faapport van kihelyezve egymástól 5 méter távolságra, jól láthatóan. A
feladat  kiindulási  pontja  kb.  20  méterre  van  a  középen  elhelyezett
apportfától.  A  KV  kiküldi  a  kutyát  egy  körbe és  megállítja  a  körben.  A
kutyának mind a 4 lábának a körben kell lennie megálláskor. A kör sugara 2
m és a közepétől mért kb. 10 méterre van a feladat kiindulási pontja. A kör
közepét egy kisebb bójával kell jelölni. A kör kerületét láthatóan meg kell
jelölni minimum 8 ponton (rövid látható ragasztószalaggal, krétával stb.)
vagy megjelölhető a teljes kerület is. 
Kb.  3  másodperc  múlva  a  SB  utasítására  a  KV  vagy  a  jobb  vagy  a  bal
apportot hozatja el a kutyával, a feladatok előtti sorsolásnak megfelelően,
és a kutyának az utasításnak megfelelően kell apportíroznia a megfelelő
tárgyat Az irányt jelző (jobb/bal) és az apportot jelző vezényszónak egyben
kell elhangoznia, hogy ne tűnjön 2 külön vezényszónak. 

Miután megtörtént a sorsolás arról, hogy melyik apportfát kell behozatni a
kutyával, a SB kihelyezi a 3 apportfát. A középen lévő apportfát soha nem
kell kisorsolni. Mindig azt az apportfát (jobbra/balra) teszi le a SB elsőként,
amelyiket a KV kihúzta. Az apportfákat úgy kell kihelyezni, hogy legalább 3
méter  távolságra  legyenek  a  pálya  szélétől.  A  kihelyezés  alatt  a  KV  és
kutyája  alapállásban  állnak  a  kiindulási  ponton  a  középre  kihelyezett
apportfától kb. 20 méter távolságra,  azzal szemben. Lásd a 3. osztály 7.
rajzát. 



Rendelkezések: Az  értékeléskor  kiemelten  kell  figyelni  a  kutya  együttműködő
magatartását,  ahogy  az  irányításra  szolgáló  vezényszavakat  teljesíti,  a
kutya sebességét és azt, hogy a helyes apportért a lehető legrövidebb úton
fusson oda. Ahhoz, hogy pontot lehessen kapni a feladatra, a kutyának a
körön  belül  kell  megállnia.  Ha  a  kutya  leül  vagy  lefekszik  a  bójánál  8
pontnál több nem adható a gyakorlatra. 

A  pontlevonás  mértéke,  amely  az  extra  irányításért  vagy
továbbirányításért  jár,  függ  a  vezényszavak  erősségétől  és  a  kutya
engedelmességétől. 1-2 pont vonható le vezényszavanként. 

Ha  a  kutya  rossz  apportfát  vesz  fel,  de  meg  lehet  állítani  és  plusz
irányítással el  lehet  küldeni  a jó apportfához és behozza a jó apportot,
akkor 3 pontot  kell  levonni  a hibáért.  Ha a kutyát nem kell  megállítani,
hanem megállás nélkül oda lehet irányítani a jó apporthoz, akkor 2 pont
levonása jár a hibáért. 

Ha a kutya rossz apportot vesz fel, akkor a feladat hiányos, azaz 0 pont. 

Az apportfa elejtéséért, rágásáért, harapásáért járó értékelési gyakorlatot
lásd az általános bírálati útmutatóban. 

3.8 FELADAT Bójához kiküldés, pozíciók felvétele, apportírozás és 
akadályon átugrás
[Szorzó: 4]

Vezényszavak:  “Kerül“,  “Áll/Ül/Fekszik“  és/vagy  kézjelek – “jobb/bal  +  hozd“  és/vagy
kézjelek  –“Ugorj“ – “Ereszd“, (“Lábhoz“)

A feladat leírása:          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 feladatot kapja (ugyanazt a pozíciót kell
felvennie a kutyának). A KV-nek ki kell húznia, hogy melyik irányból (jobb
bal)  kell  behozatnia  az  apportfát  és  a  kutyának  átugornia  a  megfelelő
akadályt. Ez fogja meghatározni azt is, hogy a kutyának a nyitott vagy a
zárt akadályt kell-e átugornia. A KV a húzáskor nem tudja meg, hogy melyik
oldalt húzta. A KV akkor tudja csak meg, hogy melyik irányt húzta, amikor a
kutyája  már felvette az áll/ül/fekszik  pozíciót.  Az apportfákat  a verseny
idején mindig ugyanabban a sorrendben kell  letenni  (jobbról  balra vagy
balról  jobbra),  függetlenül  attól,  hogy melyik  apportfát  kell  behozatni  a
kutyával. 

Kb. 20 méterre a kezdőponttól található egy jól látható, kb. 40 cm magas
bója. 2 akadály (az egyik zárt, kivehető lécekkel készített, a másik nyitott,
állítható léccel ellátva) van elhelyezve a pályán kb. 5 méterre a kiindulási
ponttól és kb. 5 méterre egymástól. 



A  feladathoz  használt  apportfáknak  3  különböző  méretben  kell
rendelkezésre  állni,  hogy  a  különböző  fajtájú  kutyáknak  megfeleljen  a
méret.  A  legnagyobb  apportfa  súlya  kb.  450  g  legyen.  Az  apportfák
méretének a kutya méretével arányosnak kell lennie, de a KV is szabadon
választhat méretet. 

Végrehajtás: A KV alapállásban áll a kezdőpontnál a kutyájával. A SB kihirdeti a feladat
kezdetét, majd elindul és kihelyezi az apportfákat kb. 5 méteres távolságra
az akadályoktól. A SB  utasítására  a  KV előreküldi  a  kutyáját  a  bójához.
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.  Vezényszó  és  azzal  egyszerre  használt  kézjel  adható  a
kutyának. 3 másodperc után a SB megmondja a KV-nek, hogy melyik irányt
húzta  a  sorsoláskor  és  melyik  apportfát  kell  a  KV-nek  behozatnia  a
kutyával,  majd  melyik  akadályt  kell  átugrania  a  kutyának,  amelynek  a
feladat végén fel kell vennie az alapállást.

 

Rendelkezések: Az  értékeléskor  fokozottan  kell  figyelembe  venni azt,  hogy  a  kutya
mennyire együttműködően hajtja végre az utasításokat, irányítást, milyen
sebességgel dolgozik és, hogy minden feladatot a legrövidebb útvonalon
hajtson  végre.  A  kutyának  egyenletes,  gyors  tempóban  kell  mozognia,
legalább  gyors  ügetésben.  A  lassú  mozgásban  végrehajtott  munka
csökkenti a pontszámot (1-5 pont). A mozgás gyorsaságának elbírálásakor
a fajtajelleget figyelembe kell venni. A kutyának azonnal végre kell hajtania
az  utasításokat.  Gyors  kutyáknál  lehet  egy  kis  tolerancia  az  azonnali
reagálásra,  de  lassú  kutyáknál  nem. Ahhoz,  hogy  a  feladat  értékelhető
legyen, a kutyának a felvett pozícióban (áll/ül/fekszik) kell maradnia, amíg
ki nem adja a KV a vezényszót a következő gyakorlat végrehajtására. Ha a
kutya rossz pozíciót hajt végre, akkor a maximálisan adható pontszám 8
pont. Ha a kutya visszafordul a bója előtt, vissza kell irányítani a bójához.
Ez pontlevonással jár. A feladat hiányos, azaz 0 pont, ha a kutya nem kerüli
meg a bóját. A KV 2 irányító vezényszót adhat ki (mindegyikért 1-1 pont



levonása jár,  ha a  kutya engedelmeskedik  a  vezényszónak).  Ha a kutya
megkerülte a bóját, végre kell hajtania azt a pózt (áll/ül/fekszik), amelynek
a vezényszava elhangzik. 

A  KV-nek  megmondja  a  SB,  hogy  melyik  apportfát  (jobb/bal)  kell
apportíroznia, miután a kutya felvette a megfelelő pozíciót (áll/ül/fekszik).
Miután a kutya felveszi a megfelelő apportot, a KV kiadhatja az akadályon
átugrást  jelentő  vezényszót.  Ha  a  kutya  áthalad  az  apportfák  vonalán
anélkül, hogy felvenné a megfelelő apportfát, akkor a gyakorlat hiányos,
azaz 0 pont. 

Ha a kutya a rossz apportfához vagy akadályhoz megy és meg tudja állítani
a  KV  és  át  tudja  irányítani  a  jóhoz  (2  vezényszó  használható),  akkor  a
hibáért  3  pontot  kell  levonni.  Ha  a  kutyát  megállás  nélkül  át  lehet
irányítani  a rossz  apportfától/akadálytól a jóhoz,  akkor a pontlevonás 2
pont. 

A pontlevonás mértéke, amely a plusz irányításért vagy továbbirányításért
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 átugorja az akadályt, miközben a bójához fut, akkor a feladat
hiányos, azaz 0 pont. 
Ha a kutya a rossz apportfát veszi fel vagy nem ugorja át az akadályt vagy a
rossz akadályt ugorja át, akkor a feladat hiányos, azaz 0 pont. 

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. 

Ha a kutya megtámaszkodik az akadályon, akkor a feladat hiányos, azaz 0
pont.
Ha az akadály feldől, akkor a feladat hiányos, azaz 0 pont.

A feladat sikertelen, ha a felvezető az „Állj” vezényszót (áll/ül/fekszik) túl
korán adja ki, azaz amikor a kutya még a bója mellett van. 

Ha a felvezető túl korán állítja meg a kutyát, de az már elhagyta a bóját
(legalább 1 méter) 2 pont vonható le. 

Ha a kutya nem engedelmeskedik a vezényszónak, akkor 2-4 pontot kell
levonni.

Ha a kutya önállóan cselekszik, azaz megáll  nemsokkal a vezényszó előtt,
akkor 2 pontot kell levonni. 

Ha a kutya önállóan áll meg (vezényszó nélkül, egyértelműen túl korán)
visszahívható  és  újból  megállítható.  6  pontnál  több  nem  adható  a
feladatra. 



A feladat hiányos, azaz 0 pont, ha a KV az indulási pontnál irányt mutat a
kutyának vagy megérinti. 

Az apportfa elejtéséért, rágásáért, harapásáért járó értékelési gyakorlatot
lásd az általános bírálati útmutatóban. 

Az ajánlott akadályok tervrajza az általános rendelkezések végén található
(VI. rész).

Minden esetben egy nyitott, és egy zárt akadályt kell használni. 

3.9 Feladat 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  tollal
előre megjelölt 10 cm x 2 cm x 2 cm méretű fa apport tárgyat. 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 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” illetve a „Marad”  vezényszó megengedett. A SB anélkül,  hogy
hozzáérne  a  KV  által  megfogott  tárgyhoz  kihelyezi  azt  5-7  másik
ugyanolyan tárggyal együtt a földre a KV-tól kb. 10 méteres távolságra. A
SB a másik 5-7 ugyanolyan tárgyat kézzel helyezi ki, kizárólag könnyedén
megfogva  azokat.  A  tárgyakat  minden  egyes  versenyző  számára
ugyanolyan  elhelyezésben  (mintában)  egymástól  25  cm  távolságra  kell
kihelyezni, de a KV által megfogott tárgy elhelyezésének helye változhat. A
tárgyak kihelyezésének mintája versenyenként változhat. Nincs megkötés
(ezen a szinten), hogy hova legyen kihelyezve a KV által megfogott tárgy.
Javaslatok a függelékben. 

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. 

Rendelkezések:  Pontozáskor  nagy  hangsúlyt  kap a  kutya  együttműködő magatartása  és
gyorsasága. A feladat hiányos, azaz 0 pont, ha a KV még mielőtt átadja a
tárgyat  a  SB-nak  megengedi  a  kutyának,  hogy  megszagolja  vagy
megérintse azt, 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  a  kihelyezett  tárgyakat,  miközben  keresi  a  megjelölt
tárgyat. 

Az  apporttárgy  elejtéséért,  rágásáért,  harapásáért  járó  értékelési
gyakorlatot lásd az általános bírálati útmutatóban. 

3.10 Feladat  Távolságkontroll  
[Szorzó: 4]

Vezényszavak: “Fekszik” “Marad”, “Ül”, “Áll”, “Fekszik” és /vagy kézjelek.

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 kutya mögött egy képzeletbeli vonal van, amely 2 jelet
köt  össze.  A KV kiadja a  „Fekszik”  vezényszót  a kezdőpontnál,  a  vonal
előtt. A KV ellép a kutya mellől és elindul egyenesen előre egy megjelölt
ponthoz, amely kb. 15 méterre található a kiindulási ponttól, ide érve a KV
megfordul.  A  pozíciók  változtatásának  sorrendje  változhat,  de  a
sorrendnek minden versenyző számára ugyanannak kell  lennie. Minden
egyes pozíciót kétszer kell végrehajtani, az utolsó pozíció a „Fekszik” kell
legyen.  A SB előre felírt  jelekkel  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 áll a kutyától, annak háttal,
hogy  ne  lássa  a  kutyát,  miközben  a  pozíciókat  mutatja.  A  SB  3
másodpercenként  változtatja  a  pozíciókat.  A  KV  használhat  egyszerre
kézjelet és vezényszót  is,  amikor távol  áll  a  kutyától,  de  egyszerre kell
kiadni a vezényszót és a kézjelet és rövidnek kell lenniük. Az utolsó fekszik
vezényszó után a SB utasítására a KV visszalép a kutya mellé és felveszik
az alapállást. 

Rendelkezések: 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. Ahhoz, hogy a
gyakorlat értékelhető legyen, a kutya nem tehet meg a kiindulási ponttól
mérve  bármely  irányba  összesen  a  saját  testhosszánál  többet.  Minden
elmozdulás összeadódik (hátra, előre, oldalra stb.). Ha a kutya a 6 közül
valamelyik pozíciót nem hajtotta végre, 7 pontnál többet nem kaphat. A
feladat hiányos, azaz 0 pont, ha a kutya átugorja/kihagyja az egyik pozíciót
és  helyette  már  a  következőt  veszi  fel.  Ahhoz,  hogy  a  feladat  még
értékelhető legyen, a kutyának minimum 5 utasítást maradéktalanul végre
kell hajtania.

Ha a kutya felül mielőtt a KV visszaér mellé, akkor 8 pontnál nem adható
több a feladatra. A túl hangos vezényszó, az elnyújtott, hosszan kitartott
kézjelek  mind  pontlevonáshoz  vezetnek.  (Lásd  az  általános
rendelkezésekben.) 



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 kihagyását, nem teljesítését jelenti.
Az elsőként  kiadott  2.  vezényszó 2 pont levonással  jár,  minden további
második vezényszó további 1-1 pont levonásával jár. 
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,  szépen felveszi  az  adott  pozíciót,  és  ha  a
feladat többi része kiválóan lett végrehajtva. 



1 FÜGGELÉK

Az akadályok ábrája a 9. feladathoz 1 és 2. szinten és a 8. feladathoz 3.
szinten. 
1. szinten az akadály maximális magassága 50 cm, 2 és 3 szinten 70 cm.

Az oldalsó tartóoszlopoknak 1 m magasnak kell  lenniük.  Az  akadály
tartólábainak stabilan kell tartani az akadályt. Az akadály felépítésétől
függően a lábak 50-70 cm hosszúak. 

A nyitott akadály rajza a 8. gyakorlathoz 3. szinten. 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. 





2 FÜGGELÉK
A szagazonosításra kitett tárgyak javasolt elhelyezései, 9. gyakorlat 3. szint.


