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Előszó 

 

 
Rally Obedience 

A Rally Obedience sportnál a tökéletes kommunikáción, a kutyavezető és a kutya 
közötti partneri együttműködésen van a hangsúly. Magyarországon még viszonylag 
fiatal sportágnak számít. Amerikából került át, ahol néhány évvel ezelőtt Charles „Bud” 
Kramer fejlesztette ki. Míg Amerikában már széles körben elterjedt, Magyarországon 
még viszonylag ismeretlennek számít ez a sportág. 

 
 
 
 
 

Hogyan működik? 

A sport egy több állomásból álló akadálypályán zajlik. Az állomások táblákból állnak, 
melyek az adott feladatot jelzik a párosoknak, és hogy merre kell tovább haladni. A 
kutyavezető lábhoz hívja a kutyát, és lehetőleg gyorsan és precízen mennek végig a 
pályán. 

 

Ennek a sportnak a szépsége abban rejlik, hogy a kutya és a kutyavezető végig 
kommunikálhatnak munkájuk során. A kutyát bármikor meg lehet szólítani, motiválni és 
dicsérni. 

 

Olyan vezényszavakat tartalmazó feladatok találhatóak az akadálypályán, mint „Ül”, 
„Áll”, „Fekszik”, melyek akár kombinációkban is megjelenhetnek. Bal és jobb 
irányváltások 90°, 180°, 270°-ban és fordulatok 360°-ban is a feladatok közé tartoznak. 
Egyéb állomások pl. a bóják közti szlalomozásra, a kutyák akadályon keresztüli 
kiküldésére vagy behívására utasítják a párost. Természetesen nem maradhatnak el a 
behívási gyakorlatok, és a helyben maradásra épülő feladatok sem. Jellegzetesnek 
számítanak az élelem megtagadására vonatkozó feladatok is, melyek során a 
párosnak élelemmel teli etetőtálak előtt kell elhaladnia anélkül, hogy a kutya beleenne. 
Az értékelés pontok és idő alapján történik. 
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1. Alapok 

A Rally Obedience egy olyan kutyás sport, mely előtérbe helyezi a kutya és a 
kutyavezető közötti pozitív kapcsolatot, amely bizalmon és kölcsönös tiszteleten alapul. 
Ebből az okból kifolyólag a vizsgaszabályzat a versenyek alatt kizárólag pozitív 
megerősítést és jutalmazást engedélyez, és tiltja a testi vagy durva verbális korrigálás 
használatát. 

 

A verseny célja, hogy lehetőleg minél több kutya és kutyavezető részt vegyen, 
örömüket leljék a közös munkában és megtapasztalják, hogy milyen a jó 
együttműködés a ringben. 

 

A páros lépésben halad az akadálypályán, miközben a kutya láb mellett van, és 
feladatokat teljesítenek különböző állomásokon. Az állomásokon engedelmességi 
feladatokat kell végrehajtani, melyeket a táblákon lévő formák és utasítások jeleznek 
(lásd /1/ Feladattáblák gyűjteménye). A teljesítménybíró rajtjelzésére a párosnak 
önállóan végig kell mennie az akadálypályán. Tetszőlegesen kommunikálhat 
egymással kutya és kutyavezető. Sokféle hang- és testjel is megengedett, azzal a 
feltétellel, hogy bátorításra használják őket és nem korrigálásra. 

 

1.1 Részvételi feltételek 

A Rally Obedience az egész családnak szóló kutyás sportág. Bárki részt vehet, akinek 
a kutyája alapvetően engedelmes, és elfogadhatóan viselkedik az emberekkel és más 
kutyákkal. 

 

A versenyek nyitottak minden kutyafajta számára (keverékeknek is), ha a kutya 
betöltötte legalább a 12. hónapot. 8 éves kortól külön osztályban is indulhatnak a senior 
kutyák. Minden résztvevő kutyának rendelkeznie kell érvényes védőoltással, a 
kutyatartónak pedig vállalnia kell a felelősséget a kutyájáért. A párosoknak a 
részvételhez ki kell tölteniük egy jelentkezési lapot, és legkésőbb a jelentkezési 
határidőig aláírva beküldeni a rendezvényszervezőnek. 

 

A kutyavezetők az adott versenynapon több kutyával is nevezhetnek azáltal, hogy 
kutyánkként kitöltenek egy jelentkezési lapot. Továbbá megengedett, hogy egy kutya 
az adott versenynapon több kutyavezetővel is részt vegyen a versenyen (ez esetben 
kutyavezetőnként kell kitölteni a jelentkezési lapokat). A KV és a kutya az új felállás 
szerint új párost alkotnak, és a kezdő osztálytól kell indulniuk. Minden kutya legfeljebb 
kétszer indulhat egy versenyen. 
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A teljesítménybíróknak ki kell zárni a láthatóan beteg kutyákat, akik például hánynak, 
hasmenésük van vagy sántítanak. Tüzelő szukák csak akkor vehetnek részt a 
versenyen, ha rendelkezésre áll egy elkülönített akadálypálya vagy lehetőség nyílik 
arra, hogy a rendezvény végén kezdjék meg a futamukat. A tüzelő szukák a szintjük 
végén kezdik meg a futamukat. Beteg vagy sérült, és fertőződés gyanús állatok ki 
vannak zárva a rendezvényről. Szukák, melyek a versenyt megelőző 8 héten belül 
elleni fognak, vagy ellettek nem vehetnek részt. 

 

A teljesítménybíró vagy a rendező eltilthatja a részvételtől azokat a kutyákat, amelyek 
egyértelműen agresszív viselkedésükkel más kutyák vagy emberek biztonságát 
veszélyeztetik. 

 

Minden kutya kapcsos lapos nyakörvvel, kapcsos záras nyakörvvel vagy egyszerű 
hámmal vezethető fel. Tilos a fojtó-, szöges, vagy elektromos nyakörvet vagy ehhez 
hasonló korlátozó eszközt, valamint húzás gátló hámot, vagy haltit használni. A jól 
illeszkedő nyakörvnek zárt állapotban kicsit tágabbnak kell lennie, mint a kutya 
nyakának a kerülete. Megengedett kitűzőket és/vagy matricákat használni, amíg nem 
zavarják a kutyát a mozgásában. Kutyaruhák és/vagy dekorációk nem megengedettek. 
A póráz lehet bőrből, nejlonból vagy pamutból. Flexi pórázok és fémláncok használata 
tilos. 

 

1.2 Alapszabályok 

A Rally Obedience versenyen a kutyákat a kutyavezető rendszerint baloldalon vezeti. 
Ha a kutyavezető a kutyát fogyatékosság miatt csak a jobb oldalon tudja vezetni, akkor 
ezt jelezni kell a jelentkezési lapon. A futam alatt tilos a felvezetési oldalt váltogatni. 

 

A kutyavezetőknek a futam alatt természetes módon kell viselkedniük a kutyájukkal. 
Sokféle hang- és testjel is megengedett azzal a feltétellel, hogy bátorításra használják 
őket és nem korrigálásra. Nincs megszabva, hogy hogyan kell tartani a karokat vagy 
kezeket. A megvezetés látszata (kéztartás, ami jutalomfalatot jelez a kutyának üres 
kézzel), vagy ha a KV a kezét a zsebében tartja pontlevonást és figyelmeztetést von 
maga után. Megismétlés esetén ez bukáshoz vezet. 

 

A hangjelzések kedves hanglejtéssel történnek. Ha hang- és testjeleket egyszerre ad 
a KV, az egy jelzésnek minősül. A kiegészítő jelzések ismétlésnek számítanak, és 
pontlevonással járnak. Mivel a KV-kat arra biztatjuk a Rally Obedience versenyen, hogy 
futam közben kommunikáljanak a kutyájukkal, ezért a dicséret és buzdítás (pl. taps 
vagy lábra csapás) nem számítanak vezényszónak. Hang- és testjeleket külön és 
egyben is lehet használni. 
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A kutyát nem szabad kéz-, ill. test- vagy hangjelzéssel, illetve a pórázzal korrigálni. A 
korrigálás súlyától függően járhat pontlevonással, megbukással vagy akár kizárással. 

 

Ha a feladatokat a kutya pórázon vezetve hajtja végre (kezdő, 1. osztály és seniorok), 
akkor úgy kell tartani a pórázt, hogy menet közben a nyakörv ne legyen feszes, azaz 
ne lehessen a kutyát húzással vezetni. A pórázt egy vagy két kézben is lehet tartani. A 
póráz és a kéz pozícióját a futam alatt szabad cserélni. A feszes póráz és a póráz 
elejtése pontlevonást von maga után. A kezdő és 1. osztályban az állomáson elvégzett 
feladat után (A típus a feladatleírásban) adhat a kutyavezető a kutyájának 
jutalomfalatot, megsimogathatja, ill. hozzáérhet. Ezeket az állomásokat külön jelzéssel 
kell feltüntetni (pl. egy smiley-val a táblán). A senior osztályban a kutyát bármikor meg 
lehet jutalmazni vagy simogatni mindaddig, amíg ez nem zavarja az akadálypálya 
menetét. Az élelem csak közvetlenül a feladat elvégzése után lehet rövid ideig a 
kutyavezető kezében. A feladat közben, és az állomások között minden jutalomfalatot 
a kutyavezetőnek zsebben kell tartania. Övtáskákat tilos láthatóan a ruhán kívül viselni. 
Azoknak a résztvevőknek, akik az akadálypályán jutalomfalatot akarnak adni a 
kutyájuknak, ezt jelezniük kell a jelentkezési lapon. 

 

Egy osztályon belül előbb azok a párosok indulhatnak, akik jutalomfalat nélkül állnak a 
rajthoz, az élelemmel versenyző párosok pedig utána következnek. A kutya 
megérintése feladat közben vagy két feladat között a vizsga elbukásához vezet. 

 

2. Akadálypálya felépítése 

 

A Rally-Obedience verseny szervezőjének a verseny napján rendelkezésre kell 
állítania képesített teljesítménybírókat. Egy teljesítménybíró a verseny napján 
legfeljebb 60 párost, több szinten elosztva, értékelhet. A Rally-Obedience 
akadálypályát a kezdő, senior, 1, 2 és 3. szintekhez rendszerint egy 20 x 30 méteres 
területen építik fel. Teljesítménybírói beleegyezéssel el lehet térni ettől a mérettől. 

 

Az akadálypályának rendelkeznie kell egy ki- és bejárattal, melyeknek mindig nyitva 
kell maradniuk. Pályára lépés előtt ellenőrzik a kutya nyakörvét. Az a kutya, amelyik 
nem megengedett, vagy nem megfelelő nyakörvet visel egyelőre nem indulhat. A 
kutyavezetőnek lehetősége van arra, hogy a forduló után egy megfelelő nyakörvvel újra 
induljon. 

 

Az akadálypályát, a start- és célvonal közti távolságot, legfeljebb 4 perc alatt kell 
teljesíteni a kezdő, 1, 2 és 3. szinten induló párosoknak. Ha a teljesítménybíró 
indokoltnak látja, akkor megváltoztathatja ezt az időkeretet az akadálypályának 
megfelelően. Azok a párosok, akik túllépik ez az időkeretet, megbuknak. 8 é s 1 8 év 
közötti fiataloknak az időkeretet 1 perccel megnövelik. Mozgáskorlátozott 
kutyavezetőknek a teljesítménybíró egy elfogadható időtúllépési keretet szab meg. A 
senior osztálynak nincs megszabott időkeret. 
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Az akadálypálya felépítéséről másolatot kell készíteni és a rendezvény helyszínének 
bejáratánál és a rendezvény egy további helyszínén is mindenki számára látható 
helyen kell közzétenni. Ezen kívül a rendező a verseny napján minden résztvevő 
számára kioszthat a bejelentkezésnél egy másolatot a startszámmal együtt. A 
startszámot a kutyavezető ruháján látható helyen kell feltüntetni. A számnak nem kell 
egyeznie a versenyzők sorrendjével. 

 

2.1 Felkészülés 
 

A résztvevők egy osztály versenyének megkezdése előtt 10 percig bejárhatják az 
akadálypályát kutyák nélkül, és kérdéseket intézhetnek a teljesítménybíró felé. A 
juniorokat felnőtt kísérheti, a fogyatékkal élőket a teljesítménybíró megítélése alapján 
egy segítő kísérheti. Több mint 20 résztvevő esetén az első 20 résztvevő fordulója után 
további 10 percet kap a következő 20 résztvevő az akadálypálya bejárására. Az 
akadálypályára való felkészülés az adott osztály versenye előtt történik. 

 

2.2 Start, futam és cél 

Egy osztály startja előtt időben nyilvánosan ki kell helyezni a versenyzők listáját, amin 
az osztályban minden induló páros szerepel. A teljesítménybíró kézhez kapja az 
osztályban induló versenyzők listáját és az eredménylistát, valamint minden bírálati 
lapot. Minden kutyának pórázon kell belépnie a ringbe. Miután a teljesítménybíró átadta 
az akadálypályát a párosnak 30 másodpercük van felkészülni és ezen időn belül 
megkezdeni a futamot. Ha a páros az akadálypályát póráz nélkül fogja teljesíteni, akkor 
a pórázt a startvonal előtt eltávolítják. A pórázt el lehet tenni vagy felkötni. 

 

A párosnak normál séta tempóban kell áthaladnia a startvonalon. A bírálat és az 
időmérés a startvonal átlépésével indul. A teljesítménybíró lehetőleg a páros 
megzavarása nélkül figyeli őket a futam során. Ahhoz, hogy a teljesítménybíró bírálás 
közben ne veszítse szem elől a párost, a ringen belül egy segédbíró kíséri, aki a bíró 
által elmondott értékelést bevezeti a bírálati lapra. Minden tábla szerepel a bírálati 
lapon, és minden feladatot értékel a teljesítménybíró. Ha a feladat végrehajtásához 
több tábla szükséges, akkor minden táblát felírnak a bírálati lapra és külön értékelik. 
Egy feladat kiegészítő tábláinak értékelése (lásd a feladatok értékelése) a főtábla 
értékelésébe számít bele. 

 

Az időmérés és a bírálat a célvonal átlépésével ér véget. A páros értékelését, 
futamidejét, az elért pontokat és az elért képesítést a segédbíró jegyzi a bírálati lapon, 
valamint az osztály minden párosának eredményét az induló versenyzők listáján és az 
eredménylistán összesítve. Az eredményeket kihirdető listát nyilvánosan ki kell tűzni. 
Saját maga döntheti el a teljesítménybíró, hogy mely részértékeléseket mutatja meg a 
párosnak a bírálati lapon. Nincs betekintési joga a párosnak a bírálati lapba. 
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A teljesítménybíró döntései kötelező érvényűek. 

A futam végén gyorsan elhagyja a páros az akadálypályát, miközben a kutya pórázon 
van. 

 

2.3 Feladat állomások 

A feladattáblákat jól láthatóan helyezik el a feladat állomásain található táblatartókon 
menetiránnyal megegyező irányban. Sorszámokkal kell jelezni az akadálypálya 
útvonalát. Egy teljes feladat állhat egy, vagy több táblából is. A kiegészítő táblák egy 
feladat lezárását ismertetik, melyeket közvetlenül a főtábla jobb oldalán, alatta vagy 
felette helyeznek el. Egy feladat kiegészítő táblájának értékelése a főtábla értékelésébe 
számít bele. Néhány feladatnál a KV-nak el kell hagynia az első táblát, és át kell mennie 
a másikhoz, hogy a teljes feladatot befejezze. Ebben az esetben a két táblánál lévő 
feladatok értékelése egymástól függetlenül történik. 

 

Az úgynevezett több táblás feladatok esetén az adott állomáson akár 3 feladattábla 
is állhat egymás mellett vagy alatt. Ez esetben a feladatokat balról jobbra vagy fentről 
lefele sorrendben kell végrehajtani. A feladatokat a KV szabad döntése szerint 
közvetlenül egymás után, vagy köztes lépéssel hajthatja végre. A feladatokat 
egymástól függetlenül értékelik. Ha egy több táblából álló feladat az átmenetnél egy 
azonos feladatrészt (ülés, fektetés vagy állás) tartalmaz, akkor a KV az átmenet közben 
beiktathat egy köztes lépést, vagy elhagyhatja az egyiket a két feladatrész közül. Ez 
esetben az egyszer kivitelezett feladatrészt duplán értékelik. 

 

Rendszerint legalább 3 méter távolság szokott lenni a két egymást követő állomás 
között. Bizonyos feladatoknál indokolt a hosszabb táv. Amennyiben a feladat leírása 
másképp nem határoz, úgy a feladatokat a tábla bal oldalától legfeljebb 120 cm-re 
szabad kivitelezni (azaz a táblák alapesetben a KV-tól jobbra találhatóak). 
Irányváltoztatásoknak (balra, jobbra, hátraarc és 270°) a feladatot a tábla előtt 
legfeljebb 120 cm-rel lehet végrehajtani. Még az jobb vagy bal irányú oldalra lépésnél 
is közvetlenül a tábla előtt kell bemutatni a feladatot, és a jobbra lépésnél szabad a 
tábla jobb oldalát elhagyni. A KV-nak figyelnie kell arra, hogy feladat elvégzése után a 
következő állomás az eddigi irányától eltérő helyen is elhelyezkedhet. Az odavezető 
úton adott esetben korrigálnia kell az irányt. A teljesítménybíró helyigények vagy 
biztonsági okokból úgy határozhat, hogy egy táblát az előírástól eltérően lesz 
elhelyezve. Ezt közlik a párosokkal felkészülés során. További részletek a feladatok 
leírásában (2. sz. melléklet) találhatóak. 
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2.4 Eszközökre vonatkozó utasítások • Táblatartó: 

 
 

a DIN A4 formátumú táblák számának megfelelően elegendő (legalább 26) 
táblatartót kell biztosítani. A kiegészítő tábláknál támasztást kell alkalmazni. 

 

• Akadályok: 

 

 
Az akadályokat stabilan és a kutyák számára biztonságosan kell felépíteni. Az 
akadály 1-1,5 méter széles lehet. Nyitott és zárt akadályokat is szabad 
használni. Az akadály ugrómagassága a kutya marmagasságától függ. 

 

- 30 cm-nél alacsonyabb marmagasság esetén 10 cm 
- 30 és 40 cm közötti marmagasság esetén 20 cm 
- 40 és 50 cm közötti marmagasság esetén 30 cm 
- 50 cm-nél magasabb marmagasság esetén 40 cm 

 

Mozgáskorlátozott kutyák esetén a teljesítménybíró módosíthat a magasságon. Az 
akadályt be kell tudni állítani a megszabott 10 cm, 20 cm, 30 cm, és 40 cm-es 
magasságra. Két akadálynak kell rendelkezésre állnia. 

 

• Bóják: 

A rendező köteles legalább 14 darab bóját rendelkezésre bocsátani, melyek 
magasságának el kell érnie legalább a 25 cm-t. 

 

• Etetőtálak: 

6 etetőtálat kell készenlétben tartani. Minden tálhoz tartoznia kell egy fedélnek, 
amely megakadályozza, hogy a kutya hozzáférjen a jutalomfalathoz vagy a 
játékhoz. 

 

• Pályaszámok: 

Az akadálypálya útvonalához számozásra van szükség 1-től 24-ig. A számnak 
jól olvashatónak kell lennie, és a feladattábláknál vagy azokon kell őket 
rögzíteni. 
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• Táblák: 

Minden táblának legalább 1-szer rendelkezésre kell állnia. Az alább felsorolt 
táblákból több példányra van szükség: 

 
 

001. Stop 3-szor 
006. Jobbra át 3-szor 
007. Balra át 3-szor 
008. Hátraarc jobbra 3-szor 
009. Hátraarc balra 3-szor 

011. 270° jobbra 3-szor 
012. 270° balra 3-szor 
017. Normál lépés 3-szor 
014. Beülés 4-szer 
Z0a Lábhoz kerülés 4-szer 
Z0b Lábhoz 4-szer 

Z0c Lábhoz kerülés Lépés indul 4-szer 
Z0d Lábhoz Lépés indul 4-szer 
 Smiley-k 10-szer 

 
3. A futam értékelése 

 

A párosok 100 ponttal indulnak neki az akadálypályának. A teljesítménybíró megfigyeli 
és értékeli a párost futam közben. Hiba esetén a segédbíró a bírálati lapon jegyzi a 
levont pontokat. Levonás esetén legalább egy pontot kell a Rally Obedience versenyen 
levonni, az ennél nagyobb levonások is egész számokban történnek. A start- és 
céltáblái között az akadálypálya bármely részén le lehet vonni pontokat. Ahhoz, hogy 
valaki sikeresen teljesítse a versenyt, legalább 70 pontot kell elérnie a meghatározott 
időkereten belül. 

3.1 Általános értékelés 
 

Csak a teljesítménybíró dönthet az értékelésekről, viszont köteles az érvényben lévő 
vizsgaszabályzat szabályait betartani. A bírói döntés végleges az alkalmasság 
megszerzéséhez. Minden levonás táblánkként jegyezve van a bírálati lapon. Az egyes 
feladatok kivitelezését, valamint a feladatok közötti láb melletti menetelést értékelik. 
Akkor is pontlevonás jár, ha a kutya irányíthatatlan és/vagy túlzottan ugat. Amennyiben 
pontlevonásra kerül sor, úgy legalább egy pontot kell levonni. A Rally Obedience 
verseny során nem a tökéletes precizitáson van a hangsúly, hanem azon, hogyan 
működik együtt és kommunikál a páros. Ha a feladat leírása nem határoz másképp, 
úgy a KV egyszeri alkalommal önállóan megismételheti a feladatot, amíg a páros nem 
kezdte meg az akadálypályán a következő feladatot. Az ismétlés 5 hibaponttal jár. 
Ezáltal eltörlik az előző pontlevonást az adott feladatnál. Ismétlésnek számít az is, 
amikor egy páros kihagy egy feladatot, de visszatér, hogy végrehajtsa, még mielőtt 
belekezdene a következő feladatba. Minden feladatot csak egyszer lehet megismételni. 
Feladatonként legfeljebb 10 pontot lehet levonni. Akkor vonnak le ennyi pontot, ha a 
feladat lényegi részeit nem megfelelően hajtják végre a feladat leírása szerint, még 
ismétlés során sem, vagy ha kimarad egy feladat. 



  
Rally Obedience Szabályzat  

  

 

Szerkesztette és fordította: Obedience Hungary Team    

11 

 

 

3.2 Pontlevonások 

A pontlevonások a 3. sz. mellékletben található Feladat értékelése táblázat szerint 
történnek. 

3.3 Kizárási okok - diszkvalifikálás (DIS) 
 

Ha a kutyavezető testi vagy durva verbális korrekciót alkalmaz, vagy ha a pórázzal nem 
megfelelően korrigálja a kutyát, akkor az a feladat bukását és a kutyavezető 
figyelmeztetését vonja maga után. Amennyiben ez a verseny során egy másik 
feladatnál másodszor is előfordul, úgy kizárják a párost. A teljesítménybíró a párost egy 
egyértelmű hangjelzéssel zárja ki. Ekkor az értékelés azonnal befejeződik, a páros 
pedig minden pontját elveszíti. A teljesítménybíró azonnal kiküldheti a párost a ringből 
és eltilthatja a versenyen való további részvételtől. A bíró vagy a rendező elküldi a 
vizsga helyszínéről azt a kutyát, amelyik agresszív magatartásával veszélyezteti a 
többi kutya vagy ember biztonságát. A rendező által megbízott segédbírók bármikor 
elküldhetik azokat, akik a ringen kívül durva fizikai korrigálást alkalmaznak. Durva 
korrigálásnak minősül az, amikor túlzott erőszakkal fájdalmat okoznak a kutyának. 

 

4. Osztályok besorolása 
 

A Rally Obedience versenyben 5 szintet különböztetünk meg: 

 
• B osztály kezdő, 12 hónapos kortól 

• 1. osztály 1. szint 

• 2. osztály 2. szint 

• 3. osztály 3. szint 

• S osztály senior kutyáknak 8 éves kortól 
 

Kiskorúak (8-18 évesek) és felnőttek is indulhatnak mind az 5 osztályban. 
 

4.1 RO B osztály „kezdő” 
 

Az RO B osztályban 12 hónapos kortól indulhatnak kutyák. Kiskorúak, vagy felnőttek 
is vezethetik a kutyát. A kezdő szinten induló versenyzők számára a Rally-Obedience 
akadálypálya rendszerint egy 20 x 30 méter nagyságú pályát építenek, és a start- és 
céltáblákon kívül 15-18 táblát tartalmaz. Az akadálypályát, a start- és célvonal közti 
távolságot legfeljebb 4 perc alatt kell teljesíteni. A kezdő szintnek megfelelő 
akadálypályát pórázzal, és anélkül is teljesíthetik. Jutalomfalatokat a smiley-val jelzett 
feladatoknál szabad adni. A feladatok kiválasztása a 4. mellékletben van szabályozva. 

 

4.2 RO 1 szint 
 

Ebben az osztályban kiskorúak, és felnőttek is részt vehetnek. A párosnak előzőleg 
teljesítenie kellett a kezdő szint feljebb lépési kritériumait. Az RO 1 szinten induló 
versenyzők számára a Rally-Obedience akadálypálya rendszerint egy 20 x 30 méter 
nagyságú pályát építenek, és a start- és céltáblákon kívül 18-20 táblát tartalmaz. Az 
akadálypályát, a start- és célvonal közti távolságot legfeljebb 4 perc alatt kell teljesíteni. 
Az RO 1 szintnek megfelelő akadálypályát pórázzal, és anélkül is teljesíthetik. 
Jutalomfalatokat a smiley-val jelzett feladatoknál szabad adni. A feladatok kiválasztása 
a 4. mellékletben van szabályozva. 
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4.3 RO 2 szint 
 

Ebben az osztályban kiskorúak és felnőttek is részt vehetnek. A párosnak előzőleg 
teljesítenie kellett az 1. osztály feljebb lépesi kritériumait. Az RO 2 szinten induló 
versenyzők számára a Rally-Obedience akadálypálya rendszerint egy 20 x 30 méter 
nagyságú pályát építenek, és a start- és céltáblákon kívül 20-22 táblát tartalmaz. Az 
akadálypályát, a start- és célvonal közti távolságot legfeljebb 4 perc alatt kell teljesíteni. 
A 2. osztálynak megfelelő akadálypályát póráz nélkül teljesítik. Már nem szabad 
jutalomfalatokat adni. A feladatok kiválasztása a 4. mellékletben van szabályozva. 

 

4.4 RO 3 szint 
 

Ebben az osztályban kiskorúak és felnőttek is részt vehetnek. A párosnak előzőleg 
teljesítenie kellett az 2. osztály feljebb lépési kritériumait. A 3. osztályban induló 
versenyzők számára a Rally-Obedience akadálypálya rendszerint egy 20 x 30 méter 
nagyságú pályát építenek, és a start- és céltáblákon kívül 22-24 táblát tartalmaz. Az 
akadálypályát, a start- és célvonal közti távolságot legfeljebb 4 perc alatt kell teljesíteni. 
A 3. osztálynak megfelelő akadálypályát póráz nélkül teljesítik. Tilos jutalomfalatokat 
adni. A feladatok kiválasztása a 4. mellékletben van szabályozva. 

 

4.5 RO S osztály „senior” 
 

Ebben az osztályban csak 8 évnél idősebb kutyák vehetnek részt (de nem kötelező). 
Kiskorúak, vagy felnőttek is vezethetik a kutyát. Ebben az osztályba nem lehet a kezdő 
szint teljesítésével bekerülni. Ha a kutya már indult szenior osztályban, többé nem 
indulhat más szinteken. A senior kutyák akadálypályája megegyezik az RO 1 szintű 
pályával. Az akadálypálya rendszerint 20 x 30 méter nagyságú, és a start- és 
céltáblákon kívül 12 táblát tartalmaz. Ez a 12 feladattábla lehet az RO 1 szint első 12 
akadályával megegyező vagy egy saját akadálypálya 001 és 117 közötti táblákkal, 
továbbá kiegészítő táblákkal. Az akadálypálya teljesítésére nincsen felső időkorlát 
megszabva. Az akadálypályát pórázzal, és anélkül is teljesíthetik. Bármikor adható 
jutalomfalat, ha az a feladat folyamatos kivitelezését nem akadályozza. Minden 
feladatnál pontlevonás nélkül egyszer megismételhető a vezényszó/jelzés. A feladatok 
kiválasztása a 4. mellékletben van szabályozva. 

 

4.6 J divízió „junior” 

 

Minden fiatalkorú szintre a felnőtt szintek szabályai vonatkoznak. A fiatalkorúaknak 
azonban 5 percre bővül az időkeret. Használhatják a felnőttek akadálypályáját. Ha a 
párosok ugyanazon az akadálypályán indulnak, mint a felnőttek, akkor a J divízió 
párosai külön helyezést kapnak. 

 

4.7. Feljebb lépés és visszaléptetés 

 

Amennyiben egy páros teljesített a saját szintjének feljebb lépesi kritériumait, úgy a 
következő versenyen, magasabb szinten indulhat (de nem kötelező, ettől függetlenül 
is feljebb léphet majd a következő szintre). 
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4.7.1 RO kezdő feljebb lépés: 
 

Ha egy páros az RO B szinten egyszer legalább 90 pontot elér vagy háromszor 70 
pontot, úgy feljebb léphet az RO 1 szintre. 

 

RO 1 szint: 
 

Ha egy páros az RO 1 szinten egyszer legalább 90 pontot elér vagy háromszor 70 
pontot, úgy feljebb léphet az RO 2 szintre. 

 

RO 2 szint: 
 

Ha egy páros az RO 2 szinten egyszer legalább 90 pontot elér vagy háromszor 70 
pontot, úgy feljebb léphet az RO 3 szintre. 

 

4.7.2 Visszaléptetés 
 

Önkéntes alapon is visszaléptetheti magát egy páros egyik szintről a másikra. Viszont 
újra teljesíteni kell a szükséges kritériumokat ahhoz, hogy feljebb léphessen. 

 

5. Rangsorolás 
 

Minden páros 100 ponttal kezdi a futamot. A futam közbeni hibákért a teljesítménybíró 
pontokat vonhat le a 3. sz. mellékletben található Feladat értékelése táblázat szerint. 
Ahhoz, hogy valaki sikeresen teljesítse az akadálypályát, legalább 70 pontot kell elérnie 
a meghatározott időkereten belül. Egy szinten belül a magasabb pontszámmal 
rendelkező párosok jobb helyezést érnek el. Ha több párosnál pontazonosság áll fenn, 
úgy figyelembe veszik az futamidőt, és a gyorsabb páros kapja a jobb helyezést. 
Amennyiben a párosok ugyanazt a pontszámot és futamidőt mutatják fel, úgy az első 
négy feladat pontjai döntenek. Ha ezek is megegyeznek, akkor a fiatalabbik kutya éri 
el a jobb helyezést. 

 

Díjak 

 

A verseny végén a díjakat a rendező adja át. Minden szinten jár azoknak a párosoknak 
a sikeres teljesítésért járó szalag vagy kupa, akik a pontszámaik alapján dobogós 
helyezést érnek el. 

 

A rendező további díjakat is kioszthat, mint például: 

• osztály napi nyertese (legharmonikusabb páros) 

• legfiatalabb és/vagy legidősebb résztvevő 
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Minden elért eredményt rögzítenie kell a rendezőnek az Obedience 
teljesítménykönyvben, még a megbukott vizsgákat is, majd ezeket a 
teljesítménybírónak adni aláírásra. A bejegyzések teljességének ellenőrzéséért és a 
hiányosságok kockázatáért a kutyavezető felel. 

1. sz. melléklet 

Feladattáblák gyűjteménye 
az www.obedience.hu honlapról letölthetőek a feladattáblák. 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

http://www.obedience.hu/
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2. sz. melléklet 

Egyéni feladatok leírása 

Jelen dokumentumban használt terminusok magyarázata 
 

• Alapállás: 
A kutya lehetőleg egyenesen ül a kutyavezető bal oldalán, és a jobb lapockája 
a KV lábmagasságában van. Enyhe eltérések [30°] tolerálhatók. A kutyavezető 
vállszélességű terpeszben állhat. 

 

• Lábhoz: 
A kutya a kutyavezető bal oldalán láb mellett halad. Előre, hátra vagy oldalra 
maximum 30 cm-re lehet eltérni. 

 

• Beültetés: 
A kutya egyenesen, lehetőleg közel ül a kutyavezetővel szemben. A 
kutyavezető vállszélességű terpeszben állhat. A kutya mancsai legfeljebb a 
kutyavezető lábáig érhetnek. A feladat nem minősül megfelelően kivitelezettnek, 
ha a kutya átkúszik a kutyavezető alatt. A KV nem mozgathatja a lábát a beülés 
alatt, és míg a kutya felveszi a végső pozíciót. 

 

• Stop: 
A „Stop” képleírás azt jelenti, hogy a párosnak alapállásban kell állnia [lásd 
fent]. 

 

• A típus: 
a feladat az állomásnál, a feladat üléssel, fekvéssel vagy állással és véget. 

• B típus: 
a feladat úgy ér véget, hogy a kutyavezető mellett megy a kutya. 

• A vagy B: 
A feladat elvégzése szerint. Itt határozza meg egy második feladattábla / 
kombinációja, ill. kiegészítő tábla az összfeladat típusát. 

 

• KV: 
A kutyavezetőre használt rövidítés. Jelen szövegben az egyszerűség kedvéért 
a rövidítést használjuk. 

 

• Kiegészítő tábla: 
Egy feladat értékelésénél a főtábla értékelésébe számít bele. 
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Az RO B, RO 1, RO 2 és RO 3 szint feladatainak leírása 

 

Start, cél, kiegészítő táblák a-d Start 
Miután a teljesítménybíró átadta az akadálypályát, a páros normál 
lépéssel halad át a startvonalon. A párosnak előtte nem kell új 
alapállást felvennie, hanem rögtön elindulhat a felkészülés után. A 
bírálás és az időmérés a startvonal átlépésével indul. 

 
 

Cél 

Amint a páros a tábla bal oldalán áthalad a célvonalon, leáll az idő, 
és kiszámolják a futamidőt. Az értékelés a célvonal átlépésével ér 
véget. Utána lehet a kutyát simogatással, játékkal, jutalomfalatokkal 
és játékszerekkel jutalmazni. 

 
 

Z0a A típus 
Kiegészítő tábla 
Lábhoz kerülés 

A KV kiadja a kutyának a jelzést, hogy beültetésből a KV-t jobbról 
kerülje meg. Ha a kutya balról megérkezett a KV lába mellé, 
alapállásba ül. A páros alapállásból indul el a következő állomásra. 
A KV nem mozgathatja a lábát, míg a kutya végrehajtja a feladatot. 
A feladat értékelése a főtábla értékelésébe számít bele. 

 

Z0b A típus 
Kiegészítő tábla 
b) Lábhoz 
A KV kiadja a kutyának a jelzést, hogy beültetésből a KV bal 
oldalán szemből helyezkedjen alapállásba. A páros alapállásból 
indul el a következő állomásra. A KV nem mozgathatja a lábát, míg 
a kutya végrehajtja a feladatot. A feladat értékelése a főtábla 
értékelésébe számít bele. 

 
 

 

Z0c 
 

 

B típus 
Kiegészítő tábla 
c) Lábhoz kerülés - Lépés indul 
A KV kiadja a kutyának a jelzést, hogy beültetésből a KV-t jobbról 
kerülje meg. Ha a kutya balról megérkezett a KV lába mellé, 
mindketten egyenesen tovább haladnak, anélkül, hogy a kutya 
leülne. A KV nem mozgathatja a lábát, míg a kutya végrehajtja a 
feladatot. A feladat értékelése a főtábla értékelésébe számít 
bele. 
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Z0d B típus 

Kiegészítő tábla 
d) Lábhoz Lépés indul 
A KV kiadja a kutyának a jelzést, hogy beültetésből a KV bal oldalán 
szemből helyezkedjen alapállásba, majd mindketten egyenesen 
tovább haladnak, anélkül, hogy a kutya leülne. A KV nem 
mozgathatja a lábát, míg a kutya végrehajtja a feladatot. A feladat 
értékelése a főtábla értékelésébe számít bele. 

 

RO B kezdő osztály feladatok 001-022 
 

B-001 A típus 
Stop 

A „lábhoz” vezényszó után a menetelésből megáll a páros a táblától 
balra, és a kutya alapállást vesz fel. A kutya magától leülhet vagy a 
KV hang- és/vagy testjelekkel felszólítja erre. 

 
 

B-002 A típus 
Stop - Fektetés 
A páros menetelésből megáll a táblától balra, és a kutya alapállást 
vesz fel. A KV utána hang- és testjelekkel lefekteti. A KV eközben 
megváltoztathatja a pozícióját. Ha a kutya fekszik, akkor a KV a 
fekvő kutya mellé áll. A kutya nem ülhet fel, mielőtt közösen tovább 
haladnának. 

 

 

B-03 A típus 
Stop - Fektetés - Ültetés 

A páros menetelésből megáll a táblától balra, és a kutya alapállást 
vesz fel. A KV a kutyát hang- és testjelekkel lefekteti. A KV eközben 
megváltoztathatja a pozícióját. Ha a kutya fekszik, akkor a KV a 
fekvő kutya mellé áll. Ezután a KV kiadja a jelzést a kutyának, hogy 
felüljön. Eközben a KV nem változtathatja meg a pozícióját. Miután 
a kutya felült, a páros átmegy a következő állomásra, miközben a 
kutya láb mellett halad. 

 
 

B-04 A típus 

Stop - Kutya megkerülése 
A páros menetelésből megáll a táblától balra, és a kutya alapállást 
vesz fel. A KV kiadhatja a kutyának a „Marad”, ill. „Várj” 
vezényszót. A KV balról megkerüli a kutyát, majd visszaáll 
alapállásba. A kutya eközben nem változtathatja meg a pozícióját. 
A KV röviden megáll, és alapállásban felszólítja a kutyát, hogy 
alapállásból a következő feladathoz meneteljenek. 
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  Rally OB 2016 OKV 

 
 

B-05 A típus 

Stop - Fektetés - Kutya megkerülése 
A páros menetelésből megáll a táblától balra, és a kutya alapállást 
vesz fel. A KV lefekteti a kutyát. A KV eközben megváltoztathatja a 
pozícióját. Ha a kutya lefeküdt a KV kiadja a „Maradj” ill. „Várj” 
vezényszót a kutyának, majd balról megkerüli a kutyát és megint 
mellé áll. A KV röviden megáll, és alapállásban felszólítja a kutyát, 
hogy alapállásból a következő feladathoz meneteljenek. 

 
 

B-06 B típus 
Jobbra át 
Lábnál követésből a kutya és a KV a tábla előtt elkanyarodnak 
jobbra, és megállás nélkül haladnak tovább. 

 
 
 

B-07 B típus 
Balra át 
Lábnál követésből a kutya és a KV a tábla előtt elkanyarodnak 
balra, és megállás nélkül haladnak tovább. 

 
 
 
 

B-08 B típus 
Hátraarc jobbra 
Lábnál követésből a kutya és a KV a tábla előtt 180° fordulatot 
tesznek jobbra (kis ív megengedett), és megállás nélkül haladnak 
tovább. 

 
 
 
 

B-09 B típus 
Hátraarc balra 
Lábnál követésből a kutya és a KV a tábla előtt 180° fordulatot 
tesznek balra (kis ív megengedett), és megállás nélkül haladnak 
tovább. 
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B-10  
B típus 
Hátraarc - KV balra, kutya jobbra 
Ez a feladat azonos a hagyományos hátraarc balra feladattal. 
Lábnál követésből a KV a tábla előtt szűk 180° fordulatot tesz balra 
(kis ív megengedett). Eközben a kutya nem marad a KV bal 
oldalán, hanem megkerüli jobbról a balra forduló KV-t, megint 
szabadon követi a KV-t az új irányban. 

 
 
 

 

 

B-11 B típus 
270° jobbra 
A lábnál követés közben a páros a tábla előtt 270° fordulatot tesz 
jobbra. A KV-nak egy helyben kell kiviteleznie a fordulatot. 
Megengedett a lábakkal enyhén előre mozogni (láb a lábnál), kis 
kört alkotva. A kutya továbbra is szabadon követi a KV-t. A 
menetirány a következő állomásig a fordulat teljesítése után, a KV 
eredeti pozíciójától balra van. 

 
 

B-12 B típus 
270° balra 
A lábnál követés közben a páros a tábla előtt 270° fordulatot tesz 
balra. A KV-nak helyben kell kiviteleznie a fordulatot. Megengedett 
a lábakkal enyhén előre mozogni (láb a lábnál), kis kört alkotva. A 
kutya továbbra is szabadon követi a KV-t. A menetirány a következő 
állomásig a fordulat teljesítése után, a KV eredeti pozíciójából 
nézve jobbra van. 

 
 

B-13 B típus 
360° jobbra 
A lábnál követés közben a páros a tábla előtt 360° fordulatot tesz 
jobbra (ezáltal egy teljes kört ír le jobbról). A KV-nak helyben kell 
kiviteleznie a fordulatot. Megengedett a lábakkal enyhén előre 
mozogni (láb a lábnál), kis kört alkotva. A kutya továbbra is 
szabadon követi a KV-t. A KV eredeti pozíciójából nézve nem 
változik a menetirány a fordulat teljesítése után. 
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B-14 A vagy B típus 
Beülés 
A lábnál követésből a tábla bal oldalán a KV arra utasítja a kutyát, 
hogy menetből üljön be elé. Míg a kutya mozog, hogy a KV elé 
beüljön, addig a KV 4 lépést tehet meg hátrafelé. Közben 
egyenesen kell mennie, és nem korrigálhatja a pozícióját azáltal, 
hogy oldalra mozog. A KV nem mozgathatja a lábát a beülés alatt, 
és míg a kutya végrehajtja a feladatot. Ezt a táblát kötelező jelleggel 
el kell látni egy kiegészítő táblával az a-d táblák közül. A feladatot 
a kiegészítő táblával együtt értékelik. 

 
 

B-15 B típus 

Lassú lépés 

A páros lelassít a táblától balra. Egyértelműen felismerhetőnek kell 
lennie a kutyavezetőnél és a kutyánál is, hogy megváltoztatták a 
sebességet a normál meneteléshez képest. A következő állomásig 
kell tartani ezt a tempót, ahol a párosnak egy feladat miatt tempót 
kell váltania vagy meg kell állnia. Ugyanakkor az akadálypálya 
utolsó feladata is lehet. Ebben az esetben akkor ér véget a feladat, 
ha a páros áthaladt a célvonalon. 

 

B-16 B típus 

Futólépés 

A páros felgyorsít a táblától balra. Egyértelműen felismerhetőnek 
kell lennie a kutyavezetőnél és a kutyánál is, hogy megváltoztatták 
a sebességet a normál meneteléshez képest. A következő 
állomásig kell tartani ezt a tempót, ahol a párosnak egy feladat miatt 
tempót kell váltania vagy meg kell állnia. Ugyanakkor az 
akadálypálya utolsó feladata is lehet. Ebben az esetben akkor ér 
véget a feladat, ha a páros áthaladt a célvonalon. 

 
 

B-17 B típus 
Normál lépés 

A páros a táblától balra megváltoztatja a sebességét és normál 
menetelésben halad előre úgy, hogy az kényelmes legyen 
kutyának és kutyavezetőnek egyaránt. 

 
 

B-18 B típus 
Spirál jobbra - Kutya kívül 
Három bóját helyeznek el 1,50 méteres távolságra egymástól egy 
képzeletbeli vonal mentén. Az irányjelzés „jobbra” azt jelenti, hogy 
a KV a bójákat az óra járásával megegyező irányban (tehát jobbról) 
megkerüli és a kutya közben lábnál követi (kívülről). A feladattábla 
az első bója közelében van elhelyezve és olvasható a páros 
érkezési irányából. A kutya és a KV a táblától balra elhaladnak az 
első bója előtt, és a harmadik bója felé haladnak. Megkerülik azt, 
majd visszamennek az első bójához, megkerülik azt és a második 
bója felé mennek, azt is megkerülik és az első bója felé haladnak, 
és végül azt is megkerülik még egyszer. 
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Minden fordulat az első bójára is vonatkozik. A következő tábla 
pozíciója határozza meg, hogy a páros a spirálból melyik irányba 
megy tovább. 

 
 
 

 

B-19  
 

B típus 
Spirál balra - Kutya belül 
Három bóját helyeznek el 1,50 méteres távolságra egymástól egy 
képzeletbeli vonal mentén. Az irányjelzés „balra” azt jelenti, hogy 
a KV a bójákat az óra járásával ellentétes irányban (tehát balról) 
megkerüli és a kutya közben lábnál követi (belülről). 

A feladattábla az első bója közelében van elhelyezve és olvasható 
a páros érkezési irányából. A kutya és a KV a táblától jobbra 
elhaladnak az első bója előtt, és a harmadik bója felé haladnak. 
Megkerülik azt, majd visszamennek az első bójához, megkerülik 
azt és a második bója felé mennek, azt is megkerülik és az első 
bója felé haladnak, és végül azt is megkerülik még egyszer. 
Minden fordulat az első bójára is vonatkozik. A következő tábla 
pozíciója határozza meg, hogy a páros a spirálból melyik irányba 
megy tovább. 

 

 

B-20 B típus 

Szlalom 
Négy bóját helyeznek el 1,50 méteres távolságra egymástól egy 
képzeletbeli vonal mentén. A feladattábla az első bója közelében 
van elhelyezve. A szlalom kezdési pontja az első és a második bója 
között van, az első bója a páros bal oldalán található. A kutya és a 
KV a táblától jobbra szlalomban megkerülik együtt a bóját. A 
következő tábla pozíciója határozza meg, hogy a páros a 
szlalomból melyik irányba megy tovább. 

 
 

B-21 B típus 
Szlalom oda-vissza 
Négy bóját helyeznek el 1,50 méteres távolságra egymástól egy 
képzeletbeli vonal mentén. A feladattábla az első bója közelében 
van elhelyezve. A szlalom kezdési pontja az első és a második 
bója között van a páros bal oldalán. A kutya és a KV a táblától 
jobbra szlalomban végig mennek együtt a bóják között, megkerülik 
az utolsó bóját és szlalomban visszamennek a kiindulóponthoz. A 
következő tábla pozíciója határozza meg, hogy a páros a 
szlalomból melyik irányba megy tovább. 
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B-22  B típus 

8-as kerülés, zavarás nélkül 
Ehhez a feladathoz négy [üres] tálka szükséges. A négy tálkát úgy 
kell felállítani, hogy a sarokpontok egy képzeletbeli rombuszt 
rajzoljanak le: A rombusz hosszanti oldalán lévő „sarokpontokon” 
található két tálka 3 méter távolságban van elhelyezve, a másik két 
tálka a rövidebb egyenes „oldalpontjain” körülbelül 1,50 méterre 
egymástól. 

A feladattábla a jobb oldalon áll és a 8-as alakzat kezdési 
pontját jelzi. A páros az alakzatot a tábla bal oldalán kezdi 
el bemutatni, és háromszor kell áthaladnia az alakzat 
közepén. A „nyolcast” megállás nélkül le kell írni a 
hosszanti oldalon. A következő tábla pozíciója határozza 
meg, hogy a páros a 8-as alakzatból melyik irányba megy 
tovább. 

 

RO 1 osztály 
Feladatok 101-117 és előző feladatok RO B 

 

1-101 B típus 
360° balra 
A lábnál követés közben a páros a tábla előtt 360° fordulatot tesz 
balra (ezáltal egy teljes kört ír le balról). A KV-nak helyben kell 
kiviteleznie a fordulatot. Megengedett a lábakkal enyhén előre 
mozogni (láb a lábnál), kis kört alkotva. A kutya továbbra is 
szabadon követi a KV-t. A kutya a KV-val együtt mozog (ideális 
esetben egy kicsit hátrafele). A KV eredeti pozíciójából nézve nem 
változik a menetirány a fordulat teljesítése után. 

 
 

1-102 B típus 
Menetközben oldallépés jobbra 

Lábnál követés során a KV a jobb lábával egy lépést jobbra tesz. A 
KV a bal lábát szintén jobbra és előre helyezi. A kutyának habozás 
nélkül követnie kell a bal lábát. Ez a feladat irányváltásnak minősül, 
ezért a tábla előtt kell végrehajtani. Ezt követően a páros elhalad a 
tábla jobb oldalánál. 

 

1-103  
 

B típus 
Stop – 90o Jobbra át - Lépés indul 
A KV megáll a tábla előtt, és a kutya alapállást vesz fel. Ekkor a 
KV helyben jobbra átfordul (helyből csak két lépéssel: fordulás és 
azonnali folytatás). A kutya a KV-hoz igazodik. 
A páros az új irányban folytatja útját. 
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1-104 B típus 

Stop - 90o Balra át - Lépés indul 
A KV megáll a tábla előtt, és a kutya alapállást vesz fel. Ekkor a KV 
helyben balra átfordul (helyből csak két lépéssel: fordulás és 
azonnali folytatás). Ideális esetben a kutya a KV-val együtt kicsit 
hátrafelé mozog, hogy igazodjon. A KV jelzi a kutyának a lábnál 
követést és együtt mennek előre a következő állomásra. 

 
 

1-105 A típus 
Stop - 90o Jobbra át - Stop 
A KV megáll a tábla előtt, és a kutya alapállást vesz fel. Ekkor a 
KV helyben jobbra átfordul (helyből csak két lépéssel: fordulás és 
azonnali megállás). A kutya a KV-hoz igazodik és amint a KV 
megáll, úgy leül alappozícióba. 

 
 

1-106 A típus 

Stop - 90o Balra át - Stop 
A KV megáll a tábla előtt, és a kutya alapállást vesz fel. Ekkor a KV 
helyben balra átfordul (helyből csak két lépéssel: fordulás és 
azonnali zárás). Ideális esetben a kutya a KV-val együtt kicsit 
hátrafelé mozog, és megint alapállásba ül, amint a KV megáll. A KV 
jelzi a kutyának a lábnál követést és együtt mennek előre a 
következő állomásra. 

 
 

1-107 A típus 
Stop - 1 lépés 2 lépés 3 lépés 
A KV megáll a táblától balra, és a kutya alapállásba helyezi magát. 
A KV ezután jelzi a kutyának, hogy lábnál kövesse, egy lépést 
megtesz előre és megáll. Ezt követően két lépést tesz és megáll, 
majd három lépést tesz és megáll. A kutya lábnál követéssel halad 
tovább, és minden megállásnál alapállásba ül. 

 

 

1-108  
 

 

A vagy B típus 
Beülés - 1 lépés hátra 2 lépés hátra 3 lépés hátra 
Balra a táblától a lábnál követésből a KV arra utasítja a kutyát, 
hogy menetből üljön be a táblától balra. Míg a kutya mozog, hogy 
a KV elé leüljön, addig a KV 4 lépést tehet meg hátrafelé. Közben 
egyenesen kell mennie, és nem korrigálhatja a pozícióját azáltal, 
hogy oldalasan mozog. Ha a kutya beült, akkor a KV egy lépést 
hátra tesz és megáll. Ezt követően két lépést tesz hátra és megáll, 
majd három lépést tesz mielőtt megáll. A kutya leköveti a 
mozdulatokat azáltal, hogy előre megy és megközelíti a KV-t és 
minden alkalommal, amikor a KV megáll, leül. Beülés alatt, és a 
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kiegészítő tábla végrehajtása közben a KV nem mozdíthatja a lábát. 
Ezt a táblát kötelező jelleggel el kell látni egy kiegészítő táblával az 
ad táblák közül. A feladatot a kiegészítő táblával együtt értékelik. 

 
 

1-109 A típus 
Megállásból fektetés 
A lábnál követésből a KV megáll a táblától balra, és lefekteti a kutyát 
(anélkül, hogy előtte leülne). A KV eközben megváltoztathatja a 
pozícióját. Ha a kutya fekszik, akkor a KV megint a fekvő kutya mellé 
áll. Ezután tovább menetelnek a következő állomásra. 

 
 

1-110 B típus 
Stop – Futólépés ültetésből 
A páros megáll a táblától balra, és a kutya láb mellett ül. A KV jelzi 
a kutyának a lábnál követést, és azonnal gyors tempóra vált. A 
következő állomásig kell tartani ezt a tempót, ahol a párosnak egy 
feladat miatt tempót kell váltania, vagy meg kell állnia. Ugyanakkor 
az akadálypálya utolsó feladata is lehet. Ebben az esetben akkor ér 
véget a feladat, ha a páros áthaladt a célvonalon. 

 
 

1-111 B típus 
Szlalom zavarással 
Két bóját és két tálat helyeznek el 1,50 méteres távolságra 
egymástól egy képzeletbeli vonal mentén. A feladattábla az első 
bója közelében van elhelyezve. A középső bójákat élelemmel teli 
tálakkal, és játékokkal helyettesítik. A jutalomfalatoknak erős 
szagot kell árasztaniuk, ugyanakkor jól el kell zárni őket és a 
játékokat is, hogy azok a kutyák, akik ennél a feladatnál elhagyják 
a kutyavezetőt, ne tudják magukat megjutalmazni. A szlalom 
kezdési pontja az első bója és az első forduló között a párostól 
balra található. A kutya és a KV a táblától jobbra szlalomban 
végigmennek együtt a bóják és tálak között. A következő tábla 
pozíciója határozza meg, hogy a páros a szlalomból. 

melyik irányba megy tovább. 

1-112  
B típus 
180° fordulat jobbra 
A KV a lábnál követésből a tábla előtt egyhelyben 180° fordul 
jobbra (legfeljebb 4 lépéssel). A fordulat után a KV és a kutya 
lábnál követéssel átmennek a következő állomásra. 
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1-113 B típus 
180° fordulat balra 
A KV a lábnál követésből a tábla előtt egyhelyben 180° fordul balra 
(legfeljebb 4 lépéssel). Ideális esetben a kutya a KV-val együtt 
kicsit hátrafelé mozognak. A fordulat után a KV és a kutya lábhoz 
követéssel átmennek a következő állomásra. 

 
 

1-114  
 

 

A vagy B típus 
Beültetés oldallépés jobbra 
A lábnál követésből a KV a tábla előtt arra utasítja a kutyát, hogy 
elé üljön be. Míg a kutya mozog, hogy a KV elé beüljön, addig a 
KV 4 lépést tehet meg hátrafelé. Közben egyenesen kell mennie, 
és nem korrigálhatja a pozícióját azáltal, hogy oldalasan mozog. 
Amint a kutya beült, úgy a KV egy határozott lépést tesz jobb 
oldalra. A kutya haladéktalanul követi a mozdulatot, majd ismét 
beül a felvezetővel szemben. Ez a feladat irányváltásnak minősül, 
ezért a tábla előtt kell végrehajtani. Ezt követően a páros elhalad a 
tábla jobb oldalán. A KV nem mozgathatja a lábát a beülés alatt, 
és míg a kutya végrehajtja a feladatot. Ezt a táblát kötelező 
jelleggel el kell látni egy kiegészítő táblával az ad táblák közül. A 
feladatot a kiegészítő táblával együtt értékelik. 

 

 

1-115  
 
 

 

A vagy B típus 
Beültetés oldallépés balra 
A lábnál követésből a KV a tábla előtt arra utasítja a kutyát, hogy 
elé üljön be. Míg a kutya mozog, hogy a KV elő beüljön, addig a 
KV 4 lépést tehet meg hátrafelé. Közben egyenesen kell mennie, 
és nem korrigálhatja a pozícióját azáltal, hogy oldalasan mozog. 
Amint a kutya beült a KV-val szemben, úgy a KV egy határozott 
lépést tesz baloldalra. A kutya haladéktalanul követi a mozdulatot, 
majd ismét felveszi a beülési pozíciót. Ez a feladat irányváltásnak 
minősül, ezért a tábla előtt kell végrehajtani. A KV nem 
mozgathatja a lábát a beülés alatt, és míg a kutya végrehajtja a 
feladatot. Ezt a táblát kötelező jelleggel el kell látni egy kiegészítő 
táblával az ad táblák közül. A feladatot a kiegészítő táblával 
együtt értékelik. 

 

1-116 B típus 
Dupla hátraarc - KV balra, kutya jobbra (kétszer) 
Ez a feladat azonos a hátraarc balra feladattal. Lábnál követésbő 
a KV a táblától balra szűk 180° fordulatot tesz balra. Eközben a 
kutya nem marad a KV bal oldalán, hanem megkerüli jobbról a 
balra forduló KV-t, ha a kutya megint a KV bal lába mellé ér, 
megismétli a feladatot úgy, hogy a KV és a kutya 360° fordult. A 
tovább haladási irány nem változik. A fordulat helyben történik 
köztes lépés nélkül. A páros lábnál követéssel halad át a következő 
állomásra 
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1-117  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2-201 

 
 
 
 
 
 
 

 
2-202 

B típus 
8-as alak, zavarással 
Ehhez a feladathoz négy jutalomfalattal és játékokkal teli tálka 
szükségesek. A jutalomfalatoknak erős szagot kell 
árasztaniuk, ugyanakkor jól el kell zárni őket és a játékokat is, 
hogy azok a kutyák, akik ennél a feladatnál elhagyják a 
pozíciójukat a kutyavezető bal lábánál, ne tudják magukat 
megjutalmazni. 

A négy tálkát úgy kell felállítani, hogy a sarokpontok egy 
képzeletbeli rombuszt rajzoljanak le: A rombusz hosszanti 
oldalán lévő „sarokpontokon” található két tálka 3 méter 
távolságban van elhelyezve, a másik két tálka 
a rövidebb egyenes „oldalpontjain” körülbelül 1,50 méterre 

egymástól. A feladattábla a jobb oldalon áll és a 8-as alakzat 
kezdési pontját jelzi. A páros az alakzatot a tábla bal oldalán 
kezdi el bemutatni, és háromszor kell áthaladnia az alakzat 
közepén. A „nyolcast” megállás nélkül le kell írni. A következő 
tábla pozíciója határozza meg, hogy a páros a 8-as alakzatból 
melyik irányba megy tovább. 

 
RO 2 osztály 

Feladatok 201-220 és előző feladatok RO B és RO 1 

A típus 
Stop – 90o Jobbra át - 1 lépés - Stop 
A lábnál követésből a páros megáll a tábla előtt, és a kutya 
alapállást vesz fel. Ekkor a KV egy lábbal helyben elfordul jobbra 
át, a másik lábával tesz egy lépést abba az irányba és megáll 
(helyből csak három lépéssel: fordulás, lépés és zárás). 
Ugyanakkor vezényszót ad a kutyának, hogy igazodjon. Ha a KV 
megáll, akkor a kutya leül. 

 
 

A típus 
Stop - 90o Balra át - 1 lépés - Stop 
A lábnál követésből a páros megáll a tábla előtt, és a kutya 
alapállást vesz fel. Ekkor a KV egy lábbal helyben elfordul balra át, 
a másik lábával tesz egy lépést abba az irányba és megáll (helyből 
csak három lépéssel: fordulás, lépés és zárás). Ugyanakkor jelzi a 
kutyának, hogy igazodjon (ideális esetben egy kicsit hátrafelé). Ha 
a KV megáll, akkor a kutya leül. 
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2-203 A típus 
Stop - 180° fordulat jobbra - Stop 
A lábnál követésből a páros megáll a tábla előtt, és a kutya 
alapállást vesz fel. A KV jelzi a kutyának, hogy lábnál kövesse, 
majd helyben 180° fordul jobbra (legfeljebb 4 lépéssel). A kutya a 
felvezetővel együtt mozog, és a második megállás során megint 
leül. 

 
 

2-204 A típus 
Stop - 180° fordulat balra - Stop 
A lábnál követésből a páros megáll a tábla előtt, és a kutya 
alapállást vesz fel. A kutyavezető jelzi a kutyának, hogy lábnál 
kövesse, majd helyben 180° fordul balra (legfeljebb 4 lépéssel). 
Ideális esetben a kutya a KV-val együtt kicsit hátrafelé mozognak, 
és a második megállás során megint leül. 

 

2-205 B típus 
Stop - 180° fordulat jobbra - Tovább előre 
A lábnál követésből a páros megáll a tábla előtt, és a kutya 
alapállást vesz fel. A KV jelzi a kutyának, hogy lábnál kövesse, majd 
helyben 180° fordul jobbra (legfeljebb 4 lépéssel). A fordulat után a 
KV nem áll meg, és a kutyával lábnál követéssel átmennek a 
következő állomásra. 

 
 

2-206 B típus 

Stop - 180 fordulat balra - Tovább előre 
A lábnál követésből a páros megáll a tábla előtt, és a kutya 
alapállást vesz fel. A kutyavezető jelzi a kutyának, hogy lábnál 
kövesse, majd helyben 180° fordul balra (legfeljebb 4 lépéssel). A 
közös fordulatnál a kutya ideális esetben egy kicsit visszafele 
mozog. A fordulat után a KV nem áll meg, és a kutyával lábnál 
követéssel átmennek a következő állomásra. 

 
 

2-207 A típus 

Stop - Oldallépés jobbra - Stop 
A lábnál követésből a páros megáll a tábla előtt, és a kutya alapállást 
vesz fel. A KV jobb lábbal egyet oldalra lép jobbra, mellé húzza a 
bal lábát és megáll. Ugyanakkor jelzi a kutyának, hogy igazodjon, 
ideális esetben nem hagyja el a kutya a lábnál követési pozícióját, 
oldalt halad a KV mellett, és megállás után azonnal alapállásba ül. 
Ez a feladat irányváltásnak minősül, ezért a tábla előtt kell 
végrehajtani. Ezt követően a páros elhalad a tábla jobb oldalán. 
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2-208 A vagy B típus 
Stop - Futólépés - Behívás beültetéssel 
A lábnál követésből a páros megáll a tábla előtt, és a kutya 
alapállást vesz fel. A KV jelzi a kutyának, hogy maradjon, majd 
futólépésben előre megy, háttal a kutyának. Kettő vagy három 
futólépés után adja ki a KV a kutyának futás közben a „Behívás” 
vezényszót. A kutyának azonnal el kell indulnia, hogy utolérje a KV- 
t. Ha a kutya majdnem a KV vonalában van (nagyjából lábnál 
követésben), akkor a KV megáll és legfeljebb 4 lépést tehet hátra, 
hogy megkönnyítse a kutyának, hogy az vele szemben beüljön. A 
KV nem mozgathatja a lábát a beülés alatt, és míg a kutya 
végrehajtja a feladatot. A KV sebessége függ attól, hogy a kutya 
képes-e őt utolérni. Ezt a táblát kötelező jelleggel el kell látni egy 
kiegészítő táblával az ad táblák közül. A feladatot a kiegészítő 
táblával együtt értékelik. 

 
2-209 A típus 

Stop - Állítás 
A lábnál követésből a páros megáll a tábla előtt, és a kutya 
alapállást vesz fel. A KV az „Állítás” vezényszót használja. A KV 
eközben megváltoztathatja a pozícióját. Ha a kutya áll, akkor a KV 
megint a kutya mellé áll. A KV eközben nem érhet hozzá a 
kutyához. A kutya nem ülhet le, mielőtt közösen tovább 
haladnának. 

 
2-210 A típus 

Stop - Állítás - Ültetés 
A lábnál követésből a páros megáll a tábla előtt, és a kutya 
alapállást vesz fel. A KV az „Állítás” vezényszót használja. A KV 
eközben megváltoztathatja a pozícióját. Ha a kutya áll, akkor a KV 
megint a kutya mellé áll. Eközben nem érintheti meg a KV a kutyát. 
Majd kiadja az „Ül” vezényszót. A páros ülésből indul el a következő 
állomásra. 

 

 

2-211  
 

A vagy B típus 
Stop - Eltávolodás 
A lábnál követésből a páros megáll a tábla előtt, és a kutya 
alapállást vesz fel. A KV kiadja az „Marad” vezényszót, majd 
tovább megy a második táblájához. Kombinálva a 213, 214, 215, 
216, és a 3. osztálytól a 308 és 309 + Z a-d táblákkal 
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2-212 A vagy B típus 

Megállásból fektetés - Eltávolodás 
A lábnál követésből a páros megáll a tábla előtt, és a KV jelzi a 
kutyának, hogy feküdjön le. A kutya nem ülhet le a feladat közben. 
A KV kiadja a „Marad” vezényszót, majd tovább megy a következő 
táblájához. Kombinálva a 213, 214, 215, 216, és a 3. osztálytól a 
302 és 308 + Z a-d táblákkal. 

 
 

2-213 A típus 
Hátraarc - Kutyához 
Ehhez a táblához érve a KV a kutyája felé fordul, visszamegy 
hozzá, és a kutya jobb oldalára áll. Megérkezés után a páros 
közösen megy a következő állomásra. 

 
 
 

2-214 A vagy B típus 
Hátraarc - Behívás ültetéssel 
Ehhez a táblához érve a KV a kutyához fordul. Utána behívja a 
kutyát beülésbe. A KV nem mozgathatja a lábát, míg a kutya 
végrehajtja a feladatot. Ehhez a feladathoz egy kiegészítő táblát kell 
csatolni az a-d számok közül. A feladatot a kiegészítő táblával 
együtt értékelik. 

 
 

2-215 B típus 
Hátraarc nélkül - Behívás lábhoz 
Ennél a táblánál megáll a KV és lábhoz hívja a kutyáját. Közben 
mozgathatja a felsőtestét, a lábainak azonban menetiránnyal 
megegyezően kell nézniük. A KV nem mozgathatja a lábát, míg a 
kutya végrehajtja a feladatot. Ha a kutya megérkezett lábhoz, úgy a 
páros elindul a következő állomásra anélkül, hogy a kutya leülne. 

 
 

2-216 B típus 
Hátraarc - Behívás lábhoz 
Ehhez a táblához érve a KV a kutyához fordul. Lábhoz hívja a 
kutyát. Ha a kutya megérkezett lábhoz, a páros elindul a következő 
állomásra anélkül, hogy a kutya leülne. 
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2-217 B típus 

Akadály - KV szűken mellette 
Egy egyszerű akadályt kell átugrani (nyitott vagy zárt). 
Tetszőlegesen a pálya bal vagy jobb oldalán található a 
feladattábla, kb. 4,5-6 méterre az akadály előtt. A KV a kutyát az 
akadályhoz küldi és jelez neki, hogy ugorja át, miközben ő oldalt 
követi. Miután a kutya átugrotta az akadályt, a KV visszahívja 
lábhoz és a páros elindul a következő állomáshoz. Ha a kutya 
sokkal gyorsabb a KV-nál, akkor visszahívhatja a KV. 

30 cm-nél alacsonyabb marmagasság esetén 10 cm < 
30-40 cm közötti marmagasság esetén 20 cm< 
40-50 cm közötti marmagasság esetén 30 cm 
50 cm-nél magasabb marmagasság esetén 40 cm 

 

 
2-218 A vagy B típus 

Stop - Eltávolodás akadályon áthíváshoz 
Tetszőlegesen a pálya bal vagy jobb oldalán található a 
feladattábla, kb. 4,5-6 méterre az akadály előtt. A páros táblánál 
megáll, a kutya lábnál ül. A KV kiadja a „Marad” vezényszót, majd 
tovább megy a feladat második táblájához. 

 

Kombinálva a 214, 215 és 216 + Z a-d táblákkal 
30 cm-nél alacsonyabb marmagasság esetén 10 cm 

30-40 cm közötti marmagasság esetén 20 cm 

40-50 cm közötti marmagasság esetén 30 cm 

50 cm-nél magasabb marmagasság esetén 40 cm 

 
2-219 B típus 

Menet közben Kutya bal-kör 
Lábnál követésben a táblától a kutya a KV bal oldalán balra egy 
teljes kört fordul. Ezután a páros közösen megy a következő 
állomásra. 

 
 

 

2-220 B típus 

Szlalom oda-vissza zavarással 
Két bóját és két etetőtálat helyeznek el 1,50 méteres távolságra 
egymástól egy képzeletbeli vonal mentén. A feladattábla az első 
bója közelében van elhelyezve. A középső bójákat élelemmel és 
játékokkal teli tálakkal helyettesítik. A jutalomfalatoknak erős szagot 
kell árasztaniuk, ugyanakkor jól el kell zárni őket, és a játékokat is, 
hogy azok a kutyák, akik ennél a feladatnál elhagyják a 
kutyavezetőt, ne tudják magukat megjutalmazni. A szlalom kezdési 
pontja az első, és a második bója között van a páros bal oldalán. A 
kutya és KV a táblától jobbra szlalomban végig mennek együtt a 
bóják és a tálak között, megkerülik az utolsó bóját és szlalomban 
visszamennek a kiindulóponthoz. A következő tábla pozíciója 
határozza meg, hogy a páros a szlalomból melyik irányba megy 
tovább. 
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RO 3 osztály 
Feladatok 301-315 és előző feladatok RO B, RO 1 és RO 2 

 
 

 

3-301 A vagy B típus 
Stop - Szögben eltávolodás 
A lábnál követésből a páros megáll a táblától balra. A KV kiadja a 
„Marad” vezényszót, majd tovább megy a következő táblához. A 
302 z a-d és 215, 216 táblákkal kombinálva a táblák legalább 3 
m-re az ugróakadálytól távol vannak és kb. 1,80 m-t jobbra 
vagy balra vannak eltolva. 

 
 
 

 
3-302 A vagy B típus 

Hátraarc - Behívás szögből beültetéssel 
A KV a tábla előtt megfordul, és a kutyát behívja beülésbe. Ez a 
tábla legalább 3 méter távolságban áll az előző állomástól, és kb. 
180 cm-re jobbra, vagy balra eltolva úgy, hogy a kutyának egy 
szögből kell beülnie. A KV nem mozgathatja a lábát (átlósan a kutya 
irányába), míg a kutya végrehajtja a feladatot. Ehhez a feladathoz 
egy kiegészítő táblát kell csatolni az a-d számok közül. A feladatot 
a kiegészítő táblával együtt értékelik. A tábla távolsága a 3-314- 
es ugróakadállyal kombinálva nagyobb távolságban legyen 
bemérve, legalább 4,5 m. 

 
 

3-303 A típus 

Állítás - Kutya megkerülése 
A lábnál követésből a páros megáll a táblától balra, és a KV 
megállítja a kutyát. A KV eközben megváltoztathatja a pozícióját. 
Ha a kutya áll, akkor a KV megint az álló kutya mellé áll. A KV balról 
megkerülve az álló kutyát visszatér a lábnál követés pozícióba. A 
KV röviden megáll a kutya mellett és „Lábhoz” vezényszóval tovább 
mennek a következő feladatig. A kutya nem ülhet le a feladat 
teljesítése közben. 

 

3-304  
 

A típus 
Stop - Állítás - Fektetés 
A lábnál követésből a páros megáll a tábla előtt, és a kutya 
alapállást vesz fel A KV kiadja az „Állítás” vezényszót. A KV 
eközben megváltoztathatja a pozícióját. Ha a kutya áll, akkor a KV 
megint az álló kutya mellé áll. Miután megáll a kutya, a KV kiadja a 
„Fekszik” vezényszót. A KV eközben megváltoztathatja a pozícióját. 
Ha a kutya fekszik, akkor a KV megint a fekvő kutya mellé áll. 
Ezután a kutya a gazdája mellett fekvésből láb mellett elindul a 
következő állomásra. Az egyes pozíciókat egyértelműen kell 
bemutatni (1-2 mp). 

3-301 
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3-305 A típus 

Stop - Fektetés - Állítás 
A lábnál követésből a páros megáll a tábla előtt, és a kutya 
alapállást vesz fel A KV megáll a kutya mellett, és kiadja a „Feküdj” 
vezényszót. A KV eközben megváltoztathatja a pozícióját. Ha a 
kutya fekszik, akkor a KV megint a fekvő kutya mellé áll. Majd kiadja 
az „Állítás” vezényszót. A KV eközben megváltoztathatja a 
pozícióját. Ha a kutya áll, akkor a KV megint az álló kutya mellé áll. 
Ezután a kutya a gazdája mellett állásból elindul a következő 
állomásra. Az egyes pozíciókat egyértelműen kell bemutatni (1-2 
mp). 

 
 
 

3-306 B típus 

Megállásból állítás 3 lépés hátra - Állításból lépés indul 
A lábnál követésből a páros megáll a táblától balra, a KV állítja a 
kutyát. A KV eközben megváltoztathatja a pozícióját. Ha a kutya áll, 
akkor a KV megint az álló kutya mellé áll. Szabadon követésből a 
KV határozottan három lépést hátrál, miközben a kutya őt 
folyamatosan igazodva követi. A kutya nem ülhet le, miközben 
hátrafele megy, vagy nem mozoghat oldalra. A páros ezután 
szabadon követéssel a következő feladathoz megy. 

 
3-307 A vagy B típus 

Megállásból állítás - Eltávolodás 
A lábnál követésből a páros megáll a táblától balra, a KV állítja a 
kutyát. A KV eközben megváltoztathatja a pozícióját. Ha a kutya áll, 
akkor a KV megint a kutya mellé áll. A kutya nem ülhet le. A KV 
kiadja az „Marad” vezényszót, majd tovább megy a következő 
táblához. Ez a feladatot egy tábla követi kombinálva a 213, 214, 
215, 216, 302, 308 és 309 + Z a-d táblákkal 

 
 
 

 
3-308 A vagy B típus 

Hátraarc - Behívásból fektetés - Behívásból beültetés 
Ez előtt a tábla előtt megfordul a KV és behívja a kutyát. Miután a 
kutya elindult, a KV kiadja a „Fekszik” vezényszót. A kutyának 
legkésőbb a behívási út (jelzés) 2/3-nál le kell feküdnie. Ha a kutya 
fekszik, akkor a KV újra behívja. A KV nem mozgathatja a lábát, míg 
a kutya végrehajtja a feladatot. Ehhez a feladathoz egy kiegészítő 
táblát kell csatolni az a-d számok közül. A feladatot a 
kiegészítő táblával együtt értékelik. 
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Rally OB 2016 OKV 
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3-309 A vagy B típus 
Hátraarc - Távolból fektetés - Távolból ültetés - 
Behívásból beültetés 

Ez előtt a tábla előtt odafordul a KV a kutyához és a távolból jelez 
neki, hogy feküdjön le. Miután a kutya felvette a fekvő pozíciót, 
kiadja neki a KV a távolból az „Ül” vezényszót. A kutyának 
lehetőleg helyben kell kiviteleznie a feladatokat. Ha a kutya ül, 
akkor a KV behívja. A KV nem mozgathatja a lábát, míg a kutya 
végrehajtja a feladatot. Ehhez a feladathoz egy kiegészítő táblát 
kell csatolni az a-d számok közül. A feladatot a kiegészítő 
táblával együtt értékelik. 

 

3-310 A vagy B típus 
Menetközben ültetés - Eltávolodás 
A KV a lábnál követés közben megállás nélkül a táblától balra 
kiadja a kutyának az „Ül” vezényszót, és jelzi, hogy maradjon ülve. 
A KV tovább megy a következő táblához. Kombinálva a 213, 214, 
215, 216, 302, 308 és 309 + Z a-d táblákkal 

 
 

3-311 A vagy B típus 
Menetközben fektetés - Eltávolodás 
A KV a lábnál követés közben megállás nélkül a táblától balra 
kiadja a kutyának a „Fekszik” vezényszót, és jelzi, hogy maradjon 
fekve. A KV tovább megy a következő táblához. Kombinálva a 
213, 214, 215, 216, 302 és 308 + Z a-d táblákkal 

 
 

3-312 A vagy B típus 
Menetközben állítás - Eltávolodás 
A KV a lábnál követés közben megállás nélkül a táblától balra 
kiadja a kutyának az „Áll” vezényszót, és jelzi, hogy maradjon állva. 
A KV tovább megy a következő táblához. Kombinálva a 213, 214, 
215, 216, 302, 308 és 309 + Z a-d táblákkal 
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3-313  
 

 

B típus 
Akadály - KV mellette 
Egy egyszerű akadályt kell átugrani (nyitott vagy zárt). 
Tetszőlegesen a pálya bal vagy jobb oldalán található a 
feladattábla, kb. 4,5-6 méterre az akadály előtt. A feladatot kb. 4,5- 
6 méterre az akadály előtt és 1,80 méterrel attól jobbra kell 
elkezdeni. A KV a kutyát az akadályhoz küldi, és jelez neki, hogy 
ugorjon át rajta, miközben ő oldalt előre megy egy jelzett vonal 
mentén 1,80 méterre az akadály jobb oldalán. Miután a kutya 
felugrott, a KV visszahívja lábnál követés pozícióba, és a páros 
úgy folytatja a futamot a következő állomásig. Ha a kutya sokkal 
gyorsabb a KV-nál, akkor visszahívhatja a KV. 

30 cm-nél alacsonyabb marmagasság esetén 10 cm 
30-40 cm közötti marmagasság esetén 20 cm 
40-50 cm közötti marmagasság esetén 30 cm 
50 cm-nél magasabb marmagasság esetén 40 cm 

 

 

3-314 A vagy B típus 
Stop - Eltávolodás akadályon áthíváshoz 
Tetszőlegesen a pálya bal vagy jobb oldalán található a feladattábla. 
Az akadály kb. 4,5 - 6 méterre és 1,2 - 1,8 méterre jobbra, vagy balra 
található a táblától. A páros az akadály előtti tábla előtt megáll, a 
kutya láb mellett ül. A KV kiadja a „Marad” vezényszót, majd tovább 
megy a második táblához. A 302 z a-d és 215, 216 táblákkal 
kombinálva a táblák legalább 4,5 m-re az ugróakadálytól távol 
vannak és kb. 1,20 - 1,80 m-t jobbra vagy balra vannak eltolva. 

 
30 cm-nél alacsonyabb marmagasság esetén 10 cm 
30-40 cm közötti marmagasság esetén 20 cm 
40-50 cm közötti marmagasság esetén 30 cm 
50 cm-nél magasabb marmagasság esetén 40 cm 

 

 
3-315 B típus 

Menet közben Kutya bal-kör KV jobb-kör 
A lábnál követés közben a páros a táblától balra hajtja végre a 
feladatot. Jelzésre a kutya a KV mellett egy teljes kört írt le balra, 
miközben a KV egy időben elfordul a kutyától és egy teljes kört ír le 
jobbra. A fordulat után megint lábnál követésben találkozik a páros 
és ugyanabban az irányban folytatja a menetelést, amelyben 
elhagyta az állomást. 
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3. sz. melléklet 
Feladat értékelése 
Kifejtés az ÖKV RO 3.2 pontjához 

 

 

Pontlevonás Hibatípus 

1 pont 
- feszes póráz (minden alkalommal) 
- jelzés megismétlése (minden alkalommal) 
- a feladat a tábla rossz oldalán történő kivitelezése 

3 pont 
- kutya megszagolja az etetőtálat 
- A bóják vagy feladattáblák leverése vagy nekiütközés [az érintés 
nem lesz értékelve] 
- kutya és KV a bója/tálka mellett különböző oldalakon haladnak el 
- Póráz elengedése 
- Élelem elejtése 

5 pont  

 
egy feladat megismétlése 

- egy feladatelem kihagyása 
- egy feladatelem hozzáadása 
- rossz lezárás (a-d táblák) 
- rossz irányba fordulás 
- tempóváltás nem kívánt időben 
- kutya a ringen belül eltávolodik, de hívásra visszajön (3 hívás) 
- ugrás közben nekiütközik az akadálynak (kemény ugrás) 
- Léc leverése 
- A pályamódosítás miatt az akadály léce a földön van (pályánként 
egyszeri pontlevonás) 
- Akadályos feladatok rossz irányban 
- kutya megvezetése (egy figyelmeztetéssel) 

1-10 pont 
- KV-ra felugrás (összértékelésként) 
- ugatás (összértékelésként) 
- szimatolás (összértékelésként) 
- A KV hibái [mozog a láb az alapállásban, lépésszám 
hátramenetnél és beülésnél stb. 
- Eltérés a pozíciótól [ferde ülés, fekvés, állás, lábnál követésnél a 
távolság stb.] 
- a feladat elnyújtott végrehajtása 
- túl nagy fordulat 
- nyugtalan állítás, ültetés, fektetés 

10 pont - egy feladat kihagyása 
- a feladat kivitelezése a feladat leírásától eltérő módon 
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Nem felelt meg - többnyire feszített póráz 
-kutya elhagyja a ringet 
- kutya nem reagál a KV visszahívására (max. 3 hívás) 
- kutya elszabadul a ringben 
- kutya további megvezetése előzetes figyelmeztetést követően 
- KV megérinti a kutyát a feladat végrehajtása közben 
- kutya megrágja az etetőtálakat vagy felborítja azokat 
- engedély nélküli etetés, simogatás 
- A kutya durva verbális vagy fizikai korrigálása első alkalommal 

(és egy figyelmeztetés) 
- időkeret túllépése 

 
KIZÁRÁS - durva testi vagy verbális korrigálás figyelmeztetés után (2. 
alkalommal) 

 

4. sz. melléklet 
Akadálypálya követelményei / felépítése 

A Rally Obedience teljesítménybírók választják ki a táblákat (lásd 1. sz. melléklet) a 
leírásokból (lásd 2. sz. melléklet) a különböző szintek számára. Minden ott felsorolt táblát 
az adott szinten 1-szer lehet használni. 

 

A következő táblákat a teljesítménybírók az akadálypályán 3 –szor használhatják: 
 
 
 
 

001. Stop 
006. Jobbra át 
007. Balra át 
008. Hátraarc jobbra 
009. Hátraarc balra 
011. 270° jobbra 
012. 270° balra 
017. Normál lépés 

 

A következő táblákat a teljesítménybírók az akadálypályán 4-szer használhatják: 
 
 
 

014. Beülés 
Z0a Lábhoz kerülés 
Z0b Lábhoz 
Z0c Lábhoz kerülés Lépés indul 
Z0d Lábhoz Lépés indul 
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RO kezdő feladatok 
 

Ebben az osztályban a teljesítménybírók a 001-022 táblák közül választhatnak. A 
következő feladatoknak a kezdő osztályban legalább egyszer meg kell jelenniük: 

• 1 alakzat a 018 - 022 táblák közül 

• 1 feladat 004 vagy 005 

• 1 feladat 104 a, b, c vagy d kiegészítéssel 
 

RO 1 szint feladatok 
A bíró itt a 001-022 és az RO 1 101 - 117 feladatai közül választhat. A következő 
feladatoknak az 1. osztályban legalább egyszer meg kell jelenniük: 

• 1 balra fordulás 009, 012, 101 vagy 113 közül 

• 1 feladat a 103 - 106 táblák közül 
 

• legalább három további feladat a 101-117-es feladatok közül. 
 

RO 2 szint feladatok 

A bíró az RO B, RO 1, RO 2 és RO 201 - 220 szint feladatai közül választhat. A 
következő feladatoknak kötelezően szerepelnie kell az akadálypályán: 

• 1 behívási feladat a 2. osztályból 

• 1 ugró feladat a 217, 218 feladatok közül 

• 1 fordulási feladat a 203 - 206 feladatok közül 

• 1 feladat az élelem megtagadásához a 111, 117 vagy 220 sz. feladatok közül 

• legalább egy további feladat a 201 - 220 táblák közül 
 

RO 3 szint feladatok 

A bíró az RO B, RO 1, RO 2 és RO 301 - 315 szint feladatai közül választhat. A 
következő feladatoknak kötelezően szerepelnie kell az akadálypályán: 

• 1 behívási feladat az RO 3 osztályból 

• 2 ugrás a 217, 218, 313, 314 feladatok közül (ezek közül legalább egynek a 3. 

szintről kell lennie) 

• 1 Állítás-feladat az RO 3 osztályból 

• 310 - 312 közül 1 feladat 

• és 2 további feladat az RO 3 osztályból 
 

RO senior feladatok 
A bíró kiválaszthatja a táblákat az RO B és RO 1 feladatai közül. 
A következő táblákat NEM szabad használni: 

 

003. Stop - Fektetés - Ültetés 
009. Hátraarc balra 
012. 270° balra 
101. 360° balra 
113. 180° fordulat balra 

 

Z-b és Z-d kiegészítő táblák 
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