Rally Obedience
Nemzeti
Versenyszabályzat

érvényes 2023. január 1-től

A „Rally Obedience Nemzeti Versenyszabályzat” magyar nyelvű változata az Obedience Hungary Team
Sportegyesület, mint jogtulajdonos szellemi tulajdonát képezi, így szerzői jogi és polgári jogi védelem alatt áll. A
jogtulajdonos hozzájárulásával a „Rally Obedience Nemzeti Versenyszabályzat” magyar nyelvű változata szabadon
megismerhető, tanulmányozható, terjeszthető, azonban a jogtulajdonos előzetes, írásbeli engedélye nélkül tilos azt
részben vagy egészben, bármilyen célra idézni, átemelni vagy bármely egyéb célból felhasználni.
A „Rally Obedience Nemzeti Versenyszabályzat” letöltése kizárólag természetes személyek részére egyéni
felhasználásra engedélyezett a rally obedience sport szabályainak megismerése, versenyekre való felkészülés
céljából. A jogtulajdonos által meghatározott céltól eltérő célra, valamint kereskedelmi, haszonszerzési célra
(különösen visszterhes szolgáltatás nyújtásához) történő letöltés csak és kizárólag a jogtulajdonos előzetes, írásbeli
engedélyével lehetséges.

Obedience Hungary Team Sportegyesület Rally Obedience Nemzeti Versenyszabályzat 2023
Tartalomjegyzék

Előszó

6

Kifejezések, rövidítések

6

1.

7

Általános
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

2.

Alapszabályok
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

3.

Kommunikáció, jelzések (látható/hallható), dicséret és motiváció
Jutalmazás (elsődleges megerősítés)
Megvezetés, target
A kutya érintése
Fogyatékkal élő kutya és fogyatékkal élő felvezető – Módosítások
Időkorlátok
A kutya pórázon vezetése

A vizsgák és versenyek menete
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.9.1

4.

Alapok
Részvételi feltételek
Indulások száma egy versenynapon (FV és kutya)
Részvételi tilalom
Tüzelő szukák
Doppingellenes rendelkezések és oltásokkal kapcsolatos szabályok
Marmagasság mérés (ugrás magasságok)
Chip ellenőrzés
Nyakörv/póráz/a kutya öltözete
A felvezető öltözete

Teljesítménybíró (TB)
Versenyszezon
Szervezők, verseny tervezés
Pályatervek (kötelességek, kifüggesztés, stb.)
Teljesítménykönyv, Bírálati lapok, Táblázatok
Írnok, időmérő, segédbíró, pályaépítés
Pályabejárás
Indulás előtt és után (regisztráció, kutya bekapcsolása, a bíró értékelése)
Helyezések, holtverseny
Oklevelek, rozetták, serlegek

Pálya, Felszerelés, Munkaterület
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

A pálya mérete
Start/cél
Időmérés (elektronikus/manuális)
Feladat állomások
Munkaterület
Felszerelés

Copyright: A dokumentum az Obedience Hungary Team Sportegyesület szerzői jogi védelme alatt áll.

7
7
8
8
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
16
16
16
16
16
16
17

3

Obedience Hungary Team Sportegyesület Rally Obedience Nemzeti Versenyszabályzat 2023

4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.6.5
4.6.6
4.6.7
5.

Osztályok besorolása
5.1
5.2
5.3

6.

Az osztályokra vonatkozó előírások
RO S „Senior” osztály külön rendelkezései
RO J „Junior” (8-16 éves korig)

A futam értékelése
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

7.

Táblatartó
Bója
Etetőtálak és fedelek
Akadályok
Jelölések
Számozás
Táblák

Általános értékelés
Juniorok értékelése
Pontlevonások
Kizárási okok - megszakítás, diszkvalifikálás (DIS)
Minősítések
Feljebblépés (RO B-től RO 3-ig)
Visszalépés (RO 3-tól RO B-ig)
Bukás (nem megfelelő)

Általános fogalommeghatározások, végrehajtási rendelkezések és értékelési iránymutatás
7.1 Toleranciahatárok az értékelésben
7.2 Alapállás
7.3 Lábnál követés, Hátramenet
7.4 Oldalváltás
7.5 Pozíciók és pozícióváltás
7.6 Irányváltások, fordulatok, lépéssorrend
7.7 Beülés/fekvés vagy állás a felvezető előtt
7.8 Kiegészítő táblák (Z-0a-tól Z-0d-ig)
7.9 Behívási feladatok
7.10 Ugrások
7.11 Tempó és tempóváltás
7.12 Ismétlés
7.13 Táblatípusok
7.14 Többtáblás feladatok
7.14.1 Komplexitás megőrzése több táblás feladatok esetén
7.14.2 Többtáblás feladatok száma osztályonként
7.14.3 Végrehajtás helye TTF-ek esetén
7.14.4 Szabályok a TTF-ek feladatai közötti átmenetekre vonatkozóan

8.

Feladatleírások, az egyes feladatokra vonatkozó értékelési útmutatók
8.1

Start-, cél-, és kiegészítő táblák

Copyright: A dokumentum az Obedience Hungary Team Sportegyesület szerzői jogi védelme alatt áll.

17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
24
24
26
26
26
27
27
28
28
28
28
29
29
29
30
30

4

Obedience Hungary Team Sportegyesület Rally Obedience Nemzeti Versenyszabályzat 2023

8.2
8.3
8.4
8.5

A Rally Obedience kezdő szintű táblái
A Rally Obedience 1. szint táblái
A Rally Obedience 2. szint táblái
A Rally Obedience 3. szint táblái

32
40
45
54

1. csatolmány – Feladattáblák

65

2. csatolmány – Az egyes teljesítményszintek pályáira vonatkozó követelmények

71

3. csatolmány – A „Senior” osztály grafikai jelölése a táblákon

73

4. csatolmány – Módosítások fogyatékkal élő felvezetők és kutyák számára

75

5. csatolmány – Pontlevonások/értékelések összefoglalója

77

Copyright: A dokumentum az Obedience Hungary Team Sportegyesület szerzői jogi védelme alatt áll.

5

Obedience Hungary Team Sportegyesület Rally Obedience Nemzeti Versenyszabályzat 2023

Előszó
A Rally Obedience sportnál a tökéletes kommunikáción, a felvezető és a kutya közötti partneri
együttműködésen van a hangsúly. A fiatal versenysport növekvő népszerűségnek örvend; évről évre fejlődik
az európai országokban is. A sportág Amerikából került át, ahol néhány évvel ezelőtt Charles „Bud” Kramer
fejlesztette ki.
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 felvezető 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 felvezető 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°, 225⁰, 270°-ban és 360°-os
fordulatok is a feladatok közé tartoznak. A felvezető-kutya párosnak továbbá például olyan feladatokat is
teljesítenie kell, mint bója körüli szlalom, vagy a kutya egy akadályon való átugratása. 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 pontozás és a teljesített idő
alapján történik.

Kifejezések, rövidítések
Az alább megjelölt rövidítéseket alkalmazzuk a továbbiakban a szöveg egyszerűségének megőrzése
érdekében.
RO = Rally Obedience
I = Ismétlés
A = Alapállás
RO B = Kezdő osztály
A-Á = alapállás, kutya áll
RO 1 = 1-es teljesítményosztály
FV = felvezető
RO 2 = 2-es teljesítményosztály
FKP = Felvezető + kutya párosa
RO 3 = 3-as teljesítményosztály
TK = teljesítménykönyv
RO S = Senior osztály
TB = teljesítménybíró
RO J = Junior teljesítményosztály
Í = írnok, segédbíró
K = „Kitűnő” eredmény
IM = időmérő, segédbíró
NJ = „Nagyon jó” eredmény
TTF = többtáblás feladat
J = „Jó” eredmény
LJ = látható jelzések
NF = „Nem felelt meg” eredmény
HJ = hallható jelzések
DIS = Kizárás
JI = jelzés ismétlése
PS = Pályasegéd, segédbíró
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1. Általános
1.1 Alapok
A Rally Obedience azoknak a felvezetőknek szól, akiknek nem annyira csábítóak a hagyományos kutyás
sportok, vagy akik egy új kutyás sportot szeretnének kipróbálni. A sport előtérbe helyezi a kutya és a
felvezető 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 felvezető részt vegyen, örömüket leljék a közös
munkában és megtapasztalják, hogy milyen a jó együttműködés a pályán.
A páros lépésben halad az akadálypályán, miközben a kutya láb mellett van, és feladatokat teljesítenek
különböző állomásokon. Az állomásokon engedelmességi feladatokat kell végrehajtani, amelyeket a
táblákon lévő rajzok és utasítások jeleznek (lásd /1/ Feladattáblák gyűjteménye).A teljesítménybíró rajt
jelzésére a párosnak önállóan kell végigmenni az akadálypályán. A felvezető és a kutya tetszőlegesen
kommunikálhat egymással. Sokféle hang- és testjel is megengedett, azzal a feltétellel, hogy bátorításra
használják őket és nem korrigálásra.

1.2 Részvételi feltételek
A Rally Obedience az egész családnak szóló kutyás sport. A részvételre jogosult minden személy akinek a
kutyája alapvetően engedelmes, és elfogadhatóan viselkedik az emberekkel és más kutyákkal.
A rendezvény napján a kutya kora el kell, hogy érje a meghatározott minimumkorhatárt.
Kivételt tenni nem lehetséges.
RO B - 12 hónap

RO 1 - 15 hónap

RO 2, RO 3 - 18 hónap

RO S - 8 év

A versenyeken és vizsgákon részt vehet bármilyen kutya mérettől, fajtától, vagy származástól függetlenül,
amennyiben elérte a meghatározott minimumkorhatárt. 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 vagy online űrlapot, és legkésőbb a jelentkezési határidőig
beküldeni a rendezvényszervezőnek.
A vizsga résztvevőinek sportra alkalmas állapotban kell felvezetnie a kutyáját. A rendezvény az eredmények
kihirdetésével (díjátadó ünnepség, TK átadása) ér véget.
Szocializálatlanság
Amennyiben a kutya szocializálatlansága okán incidens történik, a kutyát a versenyből kizárják. A kizárást a
teljesítménybíró a vizsga napján a páros minden teljesítménykönyvébe bevezeti és aláírja.
Bejegyzés: „Szocializálatlanság miatti kizárás”
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1.3 Indulások száma egy versenynapon (FV és kutya)
A felvezetők egy adott versenynapon több kutyával is nevezhetnek úgy, hogy kutyánként kitöltenek egy jelentkezési
lapot. Ugyanígy egy kutya indítható két különböző felvezetővel (minden felvezetőnek külön nevezési lap szükséges).
A FV és a kutya az új felállás szerint új párost alkotnak, és a kezdő osztálytól kell indulniuk. Egy kutya egy
versenynapon legfeljebb két alkalommal indítható. Többszörös indulás más sportággal kombinálva lehetséges, ha
több sportot magába foglaló, több napos versenyről van szó. Példa: Szombat: 2 külön indulás (két külön
felvezetővel), Vasárnap 1 indulás Obedience-ben.

1.4 Részvételi tilalom
A láthatóan beteg kutyákat (hányás, hasmenés, sántítás) a bírónak el kell küldenie a verseny helyszínéről.
Vemhes szukák a vemhesség 28. napjáig indulhatnak a versenyen, ezt követően csak úgy indulhatnak, ha
állatorvosi igazolással bizonyítják, hogy a szuka nem vemhes (álvemhesség). A szoptatós szukák (az alom
születése után 8 héttel), a beteg, sérült vagy fertőzöttnek vélt állatok nem vehetnek részt a rendezvényen.
Kétség esetén a bíró dönt.

1.5 Tüzelő szukák
A tüzelő szukák a szintjük végén kezdik meg a futamukat, amennyiben a szervező erre lehetőséget biztosít.

1.6 Doppingellenes rendelkezések és oltásokkal kapcsolatos szabályok
A gazdája által versenyre benevezett és a vizsga helyszínére a tulajdonos vagy a FV által hozott kutyának a
verseny napján mentesnek kell lennie a szövetekben, testnedvekben és ürülékben lévő, az FCI listáján
szereplő anyagoktól.
Az anyagcsoportok listáját, az ellenőrzések végrehajtását és a jogsértések esetén lehetséges szankciókat a
releváns FCI-szabálykönyvben tették közzé.
A kötelező védőoltások meglétét igazoló dokumentumot (oltási könyv vagy állatútlevél) a rendezvény
kezdete előtt a teljesítménybírónak vagy a versenyszervezőnek kérésére be kell mutatni.

1.7 Marmagasság mérés (ugrás magasságok)
A résztvevő kutyák méretére vonatkozó eltérő követelmények figyelembevétele érdekében az akadályok
magasságát a kutya marmagasságához igazítják.
A marmagasságot az első RO versenyen való indulás előtt a TB bevezeti a kutya teljesítménykönyvébe,
amely onnantól a kutya minden versenyen való indulására érvényes. Egyszeri alkalommal a kutya
marmagassága egy másik TB által újra lemérethető, amennyiben a felvezető hivatalos óvást nyújt be.
A rendezvény szervezőjének biztosítania kell a mérésre alkalmas eszközt.

Copyright: A dokumentum az Obedience Hungary Team Sportegyesület szerzői jogi védelme alatt áll.
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1.8 Chip ellenőrzés
A kutya azonosítójának ellenőrzése a TB és a szervező megállapodása alapján történhet a nyakörv
ellenőrzésekor, vagy legkésőbb a kutya első starthoz állása előtt. A chipet ellenőrizheti a TB, vagy egy külön
erre beosztott segítő.

1.9 Nyakörv/póráz/a kutya öltözete
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 kullancsellenes nyakörveket/eszközöket használni, amíg
azok nem zavarják a kutyát a mozgásában. A kutya öltöztetése vagy díszítése tilos. Kivételt képez ez alól a
hosszú szőrű kutyák szőrébe tett hajgumi, amely segít, hogy a kutya jobban lásson. Flexi póráz és fémlánc
használata tilos.

1.10

A felvezető öltözete

Kereskedelmi forgalomban kapható kiképzőmellény viselhető, tréning szoknya, jutalomfalat tartó vagy öv
nem. Övtáska csak akkor lehet a felvezetőn, ha azt a ringben való munka során eltakarja a felvezető más
öltözete és a kutya nem látja.

Copyright: A dokumentum az Obedience Hungary Team Sportegyesület szerzői jogi védelme alatt áll.
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2. Alapszabályok
A Rally Obedience versenyen a kutyát a felvezető rendszerint a bal oldalon vezeti. Az oldalváltásra
vonatkozó táblák jelzik a felvezetőnek, hogy mikor kell a jobb oldalán vezetnie a kutyát. A futam alatt arra
való utasítás nélkül tilos a felvezetési oldalt megváltoztatni.

2.1 Kommunikáció, jelzések (látható/hallható), dicséret és motiváció
Hang- és testjeleket külön és egyben is lehet használni. A pálya teljesítése során a FV bármennyit dicsérheti
és biztathatja a kutyát. Erre bármilyen jelzés alkalmazható.
A dicséret és a bátorítás nem számít kiegészítő jelzésnek, amíg a kutya helyesen hajtja végre a gyakorlatot.
A túlzott fütyülés és a nyelvvel való kattogtatás (klikker hangjának utánzása), valamint az állandó tapsolás
vagy a lábon kopogtatás viszont pontlevonást eredményezhetnek.
Jelzés ismétlése
● A FV annyiszor ismételheti meg a jelzéseit, ahányszor szükségesnek ítéli - mindaddig, amíg a
kutya helyesen hajtja végre a feladatot, ez nem számít a jelzés ismétlésének.
● Amennyiben a kutya megtagadja a feladatot, vagy helytelenül hajtja végre, és a jelzést ismét ki
kell adni, az ismételt vezényszónak minősül. Ez abban az esetben is érvényes, ha először
vezényszót, majd látható jelzést ad ki a FV. A jelzés megismétlése pontlevonáshoz vezet.
● A jelzés akkor válik korrigálássá, ha a kutya helytelenül hajt végre egy feladatot (pl. lemarad,
szaglászik lábnál követés közben, nem fordul együtt a felvezetővel), és a felvezető további
jelzéseket ad a kutyának, hogy újra helyesen végezze a feladatot. A korrigálás pontlevonáshoz
vezet.
A kutyát nem szabad kéz-, ill. test- vagy hangjelzéssel, illetve a pórázzal korrigálni. A korrigálás súlyától
függően járhat pontlevonással, bukással vagy akár kizárással.

2.2 Jutalmazás (elsődleges megerősítés)
A kezdő és 1. osztályban az állomáson elvégzett feladat után (A típus a feladatleírásban) a felvezető a
kutyájának jutalomfalatot adhat, röviden megsimogathatja, ill. hozzáérhet. A jutalomfalat csak közvetlenül a
feladat elvégzése után lehet rövid ideig a felvezető kezében. A futam során a felvezető kezében, vagy
szájában soha nem lehet jutalomfalat; a felvezetőnek minden jutalmat a zsebében kell tartania. A senior
osztályban a kutyát bármikor meg lehet jutalmazni vagy simogatni mindaddig, amíg ez nem zavarja az
akadálypálya menetét.
Azoknak a résztvevőknek, akik az akadálypályán jutalomfalatot akarnak adni a kutyájuknak, azt jelezniük
kell a jelentkezési lapon. Egy osztályon belül előbb azok a párosok indulhatnak, akik jutalomfalat nélkül
állnak a rajthoz, az élelemmel versenyző párosok pedig utánuk következnek. Amennyiben a felvezető nem
a kijelölt állomásokon jutalmaz, vagy hosszabb ideig jutalomfalat van a kezében, az bukáshoz vezet.
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2.3 Megvezetés, target
Nincs megszabva, hogy hogyan kell tartani a karokat vagy kezeket. A megvezetés látszata (kéztartás, ami
jutalomfalatot jelez a kutyának üres kézzel), vagy ha a FV a kezét a zsebében tartja, pontlevonást és
figyelmeztetést von maga után. Amennyiben a FV a figyelmeztetést követően újra megvezetés látszatát
kelti, az bukáshoz vezet. Amennyiben a kutya röviden, szándékosan vagy véletlenül, hozzáér az orrával a FV
kezéhez (pl. kéztarget), az nem vezet pontlevonáshoz. A folyamatos kézérintés azonban pontlevonáshoz
vezet. Amennyiben a páros a pontlevonást követően is tartós kézérintéssel teljesíti a pályát, az bukáshoz
vezet.

2.4 A kutya érintése
A kutya (szándékos) érintése a pályamunka során bukáshoz vezet. Amennyiben a FV véletlenül érinti meg a
kutyát (pl. egy fordulat során a felvezető keze hozzáér a kutyához) az nem vezet pontlevonáshoz. A kutya
orrának minimális és rövid ideig tartó érintése (lásd 2.3) nem vezet pontlevonáshoz. Pontlevonáshoz vezet,
ha a kutya felugrál a felvezetőre, vagy lökdösi.

2.5 Fogyatékkal élő kutya és fogyatékkal élő felvezető – Módosítások
Mozgásukban korlátozott kutyák, valamint érzékelésükben (hallás, látás) korlátozott kutyák is részt
vehetnek Rally Obedience versenyen mindaddig, amíg nem mutatják fájdalom, vagy kényelmetlenség jelét
a korlátozottság miatt. Ellenkező esetben a bírónak ki kell zárnia a kutyát a versenyből.
Mozgásukban korlátozott felvezetők is részt vehetnek.
A lehetséges pályamódosítások listája (kutya és FV számára) a 4. mellékletben található.

2.6 Időkorlátok
Az akadálypályát, a start- és célvonal közti távolságot, legfeljebb 4 perc alatt kell teljesíteni a kezdő, 1, 2 és
3. osztályokban induló párosoknak. Ha a teljesítménybíró indokoltnak látja, akkor megváltoztathatja ezt az
időkeretet az akadálypályának megfelelően. 8 és 18 év közötti fiataloknak az időkeretet 1 perccel
megnövelik. Az időkorlát túllépése bukáshoz vezet. A senior osztálynak és mozgáskorlátozott felvezetőknek
és kutyáknak (lásd 4. melléklet) nincs megszabott időkeret.

2.7 A kutya pórázon vezetése
Ha a feladatokat a kutya pórázon vezetve hajtja végre (kezdő és 1. osztály), 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. Amennyiben a kutya belegabalyodik a pórázba, a FV
jelezheti, hogy szeretné kibogozni a pórázt. Ez nem vezet pontlevonáshoz és ilyen esetben a FV hozzá is
érhet a kutyához.
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3. A vizsgák és versenyek menete
3.1 Teljesítménybíró (TB)
Rally Obedience vizsgákon csak a MEOESZ által elismert teljesítménybírók bírálhatnak, csak olyan
osztályokat, amelyek bírálatára engedélyük van. A MEOESZ bírói szabályzatának minden pontja érvényes a
rally obedience-ben is. Külföldi bíró alkalmazása csak a MEOESZ bírói szabályzata alapján lehetséges.
Egy teljesítménybíró a verseny napján legfeljebb 50 párost, több osztályra osztva, értékelhet. A
teljesítménybíró döntései kötelező érvényűek.
A TB feladatai:
- A vizsga előtt:
1. Az esemény engedélyeinek ellenőrzése
2. A TK-k, törzskönyvek, oltási könyvek, stb. ellenőrzése
3. A pályatervek megosztása, a pálya megtekintése
- Kezdés előtt
1. Az írnok feladatainak tisztázása (mit-hova kell írni)
2. Egyeztetni, hogy ki végzi el a nyakörvek és chipek ellenőrzését
3. A pályasegéd és az időmérő feladatainak tisztázása
- A felkészülés során
1. Hol és mikor tudnak pályára lépés előtt felkészülni a párosok?
2. Ki ellenőrzi a kutya nyakörvét és mikrochipjét?
3. Milyen jelzést kapnak a versenyzők, hogy megkezdhetik a pályamunkát? Mit csinálhat a FV a
pályamunka megkezdése előtt?
4. Tanácsok a pálya jellegzetességeivel kapcsolatban (időkorlát, többtáblás feladatok, stb.)
- A pályamunka értékelésekor:
1. A TB elmondja a végpontszámot és a teljesítési időt.
2. Ha a TB szeretne a versenyzők munkájáról és a pontlevonásokról beszélni, azt mindenképp
pozitív hangvételben kell tennie.
3. A bíró nem adhat kiképzési tanácsokat a felvezetőnek.
- A vizsga befejezésekor:
1. Eredménylisták és TB-k ellenőrzése és aláírása
(Időeredmények figyelembe vétele, nevek és eredmények ellenőrzése)
2. Eredményhirdetés

3.2 Versenyszezon
Rendezvényeket egész évben lehet rendezni, ha az időjárási körülmények lehetővé teszik, és nem
veszélyeztetik az emberek és állatok biztonságát és egészségét. Ellenkező esetben a versenyt vagy vizsgát
nem lehet megtartani. Ezzel kapcsolatban a TB hoz végleges döntést. RO versenyek arra alkalmas
csarnokokban is rendezhetők.

Copyright: A dokumentum az Obedience Hungary Team Sportegyesület szerzői jogi védelme alatt áll.

12

Obedience Hungary Team Sportegyesület Rally Obedience Nemzeti Versenyszabályzat 2023

3.3 Szervezők, verseny tervezés
A bíró és a szervező előzetesen felveszi egymással a kapcsolatot, hogy tisztázzák a részleteket, például a
pálya területének nagyságát, a meghirdetett osztályokat, az indulók számát stb. A szervezőnek kell
biztosítania a pálya felépítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű kellékeket és a feladattáblákat,
amelyeknek meg kell felelnie a szabályzat rendelkezéseinek. A hibák elkerülése érdekében a szervező
összeveti a nevezési lap adatait a nevezett felvezető és kutya adataival.

3.4 Pályatervek (kötelességek, kifüggesztés, stb.)
A TB tervezi meg a pályát egy osztály számára. A bírónak nem kell előre (elektronikusan) elküldenie a
pályarajzokat. Amennyiben nem küldi el elektronikusan a pályarajzokat, a verseny napjára osztályonként
legalább két példányban kinyomtatva kell biztosítania őket, hogy ki lehessen őket függeszteni.
A pályarajz legalább egy másolatának látható helyen elérhetőnek kell lennie a résztvevők számára a
rendezvény helyszínén.
Egy jó pályarajz ismérve, hogy folyamatosan bejárható és a statikus és mozgásban végzett feladatok
kiegyensúlyozott elegyét sorakoztatja fel. Az irányváltásokat lehetőleg úgy kell elhelyezni, hogy a felvezető
útjába essenek és ne kelljen a következő táblához ferdén megérkeznie. Az RO B és RO 1 osztályokban a TBnek figyelnie kell arra, hogy a statikus feladatok (A típus a feladatleírásban) észszerű elrendezésben
kövessék egymást. Ha már rögtön a pálya elején lehetséges jutalomfalatot adni a kutyának, az motiválhatja
a kutyát, hiszen azt jelzi neki, hogy a továbbiakban is kaphat jutalmat. A jutalmazási pontokat úgy kell
elhelyezni a pályán, hogy közöttük mindig legyen mozgásban végzett feladat, így jobban fenntartható a
kutya érdeklődése. Az állomások közötti legkisebb távolság 3 méter. Nem minden gyakorlat végezhető el
ilyen kis távolságon. Ugrásoknál az akadály előtt és mögött legalább 4,5 méter távolságnak kell lennie a
táblákhoz képest. Az 1-107, 2-212, 2-213 és 3-314 feladatok esetén a legkisebb távolság 6 méter. A 3-314es feladat esetén arra is ügyelni kell, hogy a távolság 2/3-adánál egy jelölést kell elhelyezni, amely segít a
TB-nak látni, ha a kutya túl messzire futott. Ez a jelölés lehet egy bója, krétavonal, festék, vagy egy rúd.

3.5 Teljesítménykönyv, Bírálati lapok, Táblázatok
Minden felvezető-kutya párosnak saját teljesítménykönyvvel kell rendelkeznie. A TK első oldalára vezetik
fel a kutya marmagasság-mérésének eredményét, amelyet a bíró aláírással hitelesít. Amennyiben a FV-K
párosnak új TK-ra lenne szüksége, a második teljesítménykönyvet „2.” sorszámmal látják el, és a versenyek
számát az első TK-t folytatva vezetik benne.
Minden elért eredményt rögzítenie kell a rendezőnek a teljesítménykönyvben, még a sikertelen
indulásokat is, majd ezeket a teljesítménybíróval is alá kell íratnia. A bejegyzések teljességének
ellenőrzéséért és a hiányosságok kockázatáért a felvezető felel.
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. A bíró döntése, hogy megosztják-e az egyéni bírálati lapot vagy annak részeit. Csak a bíró
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határozza meg, hogy a bírálati lapot megmutatják-e a felvezetőnek. A felvezetőnek erre nincs befolyása. A
bírálati lapokat a rendezvény végén oda kell adni a bírónak.
A rendezvényt követően az eredményeket osztályokra bontva a legrövidebb időn belül publikálni kell.

3.6 Írnok, időmérő, segédbíró, pályaépítés
Ahhoz, hogy a teljesítménybíró bírálat közben ne veszítse szem elől a párost, a ringen belül egy segédbíró
kíséri, aki a bíró által elmondott értékelést bevezeti a bírálati lapra.
Az IM (kisebb versenyek esetén legalább egy, mechanikus időmérés esetén is; nagyobb versenyek esetén
két időmérő ajánlott) kézi stopperrel indítja az időt, amikor a páros áthalad a startvonalon (elhalad az első
tábla bal oldalán), majd akkor állítja le a mérést, amikor a páros áthaladt a célvonalon (a páros utolsó tagja
átlép a Cél tábla bal oldalán). Az időeredményt századmásodpercre kerekítik (1-4-ig lefelé, 5-9-ig felfelé).

3.7 Pályabejárás
A résztvevők egy osztály indulásának megkezdése előtt 10 percig bejárhatják az akadálypályát kutyák nélkül,
és kérdéseket intézhetnek a teljesítménybíró felé (minden felvezető osztályonként csak 1-szer járhatja be a
pályát). A juniorokat felnőtt kísérheti, a fogyatékkal élőket a teljesítménybíró megítélése alapján egy segítő
kísérheti. Mechanikus kerekesszékes felvezetők felkérhetnek segítőt, aki tolja a kerekesszéküket a
pályabejárás során. Egy osztályon belül több mint 20 résztvevő esetén több pályabejárás szervezendő, minden
csoport további 10 percet kap az akadálypálya bejárására. Az akadálypályára való felkészülés az adott
osztály versenye előtt történik.

3.8 Indulás előtt és után (regisztráció, kutya bekapcsolása, a bíró értékelése)
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 valamint
minden bírálati lapot.
Minden kutyának pórázon kell belépnie a ringbe. Miután a teljesítménybíró átadta az akadálypályát, a
párosnak 30 másodperce 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. 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 futam végeztével a páros (pórázra vett kutyával) a lehető legrövidebb idő alatt elhagyja a pálya területét
a bírói értékelést megelőzően. Megjegyzés: Az indulást megelőzően (regisztráció után) és a célba érkezés
után (a bírói értékelés során) is bukáshoz vezethet, ha a kutya pl. ürít, vagy elszalad és háromszoros hívásra
sem megy vissza a felvezetőhöz.
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3.9 Helyezések, holtverseny
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
a versenyt, legalább 70 pontot kell elérnie a meghatározott időkereten belül. Egy osztályon belül a
magasabb pontszámmal rendelkező párosok jobb helyezést érnek el. Ha több párosnál pontazonosság áll
fenn, úgy figyelembe veszik a 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.
Amennyiben továbbra is döntetlen az eredmény, a fiatalabb kutya kapja a jobb helyezést.

3.9.1 Oklevelek, rozetták, serlegek
A verseny végén a díjakat a rendező adja át. Minden osztályban minősítő szalagot vagy oklevelet kell adni
minden olyan csapatnak, amely legalább 70 pontot szerzett, és a meghatározott időhatáron belül maradt.
Minősítő szalagok:
∙ 90-100 pont (K - Kitűnő): piros szalag
∙ 80-89 pont (NJ - Nagyon jó): kék szalag
∙ 70-79 pont (J - Jó): sárga szalag
A rendező további díjakat is kioszthat, mint például:
∙ Osztály napi nyertese (legharmonikusabb páros)
∙ Legfiatalabb és/vagy legidősebb résztvevő
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4. Pálya, Felszerelés, Munkaterület
4.1 A pálya mérete
A Rally-Obedience akadálypályát a kezdő, senior, 1, 2 és 3. osztályokhoz rendszerint egy 20 x 30 méteres
jelölésekkel körülhatárol 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 és/vagy mikrochipjét. Amennyiben a felvezető
nem megfelelő öltözéket visel, vagy a kutyán nem elfogadott nyakörv van, esetleg nem azonosítható, a
páros nem léphet pályára.

4.2 Start/cél
A “Start” és “Cél” tábláknál a tábla elülső széle mentén egy vonalat kell húzni jelölő spray-vel (csarnokban
ragasztószalaggal), vagy bójákkal jelölni kell, hogy a kézi időmérés pontosan akkor történhessen, amikor a
páros ezt a vonalat átlépi.

4.3 Időmérés (elektronikus/manuális)
Az időeredmény ellenőrzésére használható kézi stopper. Olyan versenyeken, ahol rendelkezésre áll
elektronikus időmérő berendezés, mindenképp szükséges másodlagos időeredményt is mérni kézi
stopperrel, arra az esetre, ha az elektronikus rendszer hibája miatt nem lenne elsődleges időeredmény.

4.4 Feladat állomások
A feladattáblákat az akadálypálya menetiránya szerint láthatóan, táblatartókon kell elhelyezni. Sorszámokkal kell
jelezni az akadálypálya útvonalát. A Start, Cél, és a kiegészítő tábláknak nincs számozása. Egy teljes feladat állhat egy,
vagy több táblából is. A kiegészítő táblák egy feladat lezárását ismertetik, melyeket közvetlenül a főtábla jobb
oldalán, alatta, vagy mögötte helyeznek el. Egy feladat kiegészítő táblájának értékelése a főtábla értékelésébe számít
bele. Néhány feladatnál a FV-nek el kell hagynia a feladattáblát, és át kell mennie a következőhöz, 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, mögött,
vagy alatt.

4.5 Munkaterület
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 FV-től jobbra találhatóak). Az irányváltoztatásoknak
(balra, jobbra, hátraarc, 225° és 270°, stb.) a feladatot közvetlenül a tábla előtt legfeljebb 120 cm-rel lehet
végrehajtani. Még a jobb vagy bal irányú oldalra lépésnél is közvetlenül a tábla előtt kell bemutatni a
feladatot, és a jobbra lépésnél szabad a tábla jobb oldalán tovább haladni.
A FV-nek figyelnie kell arra, hogy feladat elvégzése után a következő állomás az addigi irányától eltérő
helyen is elhelyezkedhet. Az odavezető úton adott esetben korrigálnia kell az irányt. A teljesítménybíró
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helyigények vagy biztonsági okokból úgy határozhat, hogy egy táblát az előírástól eltérően helyez el. Ezt
közlik a párosokkal a pályabejárás során. További részletek az egyes feladatok leírásában (8. sz. melléklet)
találhatók.

Egy feladat akkor minősül kihagyottnak (-10 pont), ha a FV a tábla hátsó vonalát is elhagyta. A döntő
tényező itt is a FV lába. Ha a páros tábla elülső és hátulsó vonala között kezdi meg a feladatot, az - 1 pont
levonást eredményez.

4.6 Felszerelés
4.6.1 Táblatartó

A DIN A4 formátumú táblák számának megfelelően elegendő (legalább 30) táblatartót kell biztosítani.

4.6.2 Bója

A rendező köteles legalább 14 darab minimum 40 cm magas bóját rendelkezésre bocsátani.

4.6.3 Etetőtálak és fedelek

Legalább 6 etetőtál szükséges. Minden tálnak fedővel kell rendelkeznie, hogy a kutya ne férhessen hozzá a
jutalomfalathoz vagy játékhoz. Az élelmet nem lehet bóják alá elrejteni.

4.6.4 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 akadályt be kell tudni állítani a megszabott 10 cm,
20 cm, 30 cm, és 40 cm-es magasságokra. Két akadálynak kell rendelkezésre állnia.

4.6.5 Jelölések

A start- és célvonalat, az akadályok körüli távolságot (ugrástávolság), valamint a behívási feladatokhoz
köthető jelöléseket fel lehet vinni festékszóróval. Ezen kívül, földhöz rögzített szalagokat, vagy
csarnokokban ragasztószalagot is lehet használni. Az azonban minden esetben fontos, hogy a jelölés ne
jelentsen veszélyt emberre vagy kutyára. A behívási feladatokhoz kapcsolódó jelölések kisebb bójákkal is
jelölhetők.

4.6.6 Számozás

Az akadálypálya útvonalához számozásra van szükség 1-től 24-ig. A számnak jól olvashatónak kell lennie, és
a feladattáblák mellett kell elhelyezni, vagy azokon kell őket biztonságosan rögzíteni. Ezen kívül megfelelő
mennyiségű “Smiley”-t kell biztosítani.
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4.6.7 Táblák

Minden táblából legalább egy darabnak kell lennie versenypályánként. Az alábbi táblákból többet is
biztosítani kell: B-006, B-007, B-010, B-011, B-013, B-014, B-018, Z-0a-tól Z-0d-ig

5. Osztályok besorolása
A Rally Obedience versenyben 5 szintet különböztetünk meg:
● RO B = Kezdő osztály
● RO 1 = 1-es osztály
● RO 2 = 2-es osztály
● RO 3 = 3-as osztály
● RO S = Senior osztály
Kiskorúak (lásd 5.6) és felnőttek is indulhatnak mind az 5 osztályban.

5.1 Az osztályokra vonatkozó előírások
Egy rally obedience pálya meghatározott számú feladattáblából áll. Ezen kívül a pályát egy megadott
szintidőn belül kell teljesíteni. Bizonyos osztályokban a kutyát lehet pórázon és póráz nélkül is vezetni. A
smiley-k jelzik, hogy hol lehet megjutalmazni a kutyát. Az alábbi táblázat összefoglalja, hogy milyen
kritériumok vonatkoznak az egyes szintekre.
Táblák száma
Időkorlát
Póráz
Jutalmazás
Smiley-k

RO B
15 – 18
4 perc
igen
igen
igen

RO 1
18 – 20
4 perc
igen
igen
igen

RO 2
20 – 22
4 perc
nem
nem
nem

RO 3
22 – 24
4 perc
nem
nem
nem

RO S
15 – 18
nincs
nem
igen
nem

Az osztályokra vonatkozó előírások a 2-es mellékletben találhatók.

5.2 RO S „Senior” osztály külön rendelkezései
Az osztályban való induláshoz nem szükséges a kezdő osztály teljesítése. Ha a kutya már indult szenior
osztályban, többé nem indulhat más osztályokban, más felvezetővel sem. Az akadálypálya teljesítésére
nincsen felső időkorlát megszabva. Ennek ellenére az időt mérni kell, arra az esetre, ha holtverseny
alakulna ki a pontszámok alapján. Bármikor adható jutalomfalat, ha az a feladat folyamatos kivitelezését
nem akadályozza. A jutalomfalat azonban nem lehet folyamatosan a felvezető kezében.
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5.3 RO J „Junior” (8-16 éves korig)
A Junior osztályra a felnőtt osztályok szabályai vonatkoznak, ugyanakkor számukra 1 perccel bővül az

időkeret. Használhatják a felnőttek akadálypályáját. Ha a párosok ugyanazon az akadálypályán indulnak,
mint a felnőttek, abban az esetben is a J osztály párosai külön helyezést kapnak.

6. 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 “Cél” táblák 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.

6.1 Általános értékelés
Csak a teljesítménybíró dönthet az értékelésekről, viszont köteles az érvényben lévő vizsgaszabályzat szabályait
betartani. A bírói döntés végleges. Minden levonás táblánkként jegyezve van a bírálati lapon. Az egyes feladatok
kivitelezését, valamint a feladatok közötti láb mellett követést is értékelik. Akkor is pontlevonás jár, ha a kutya
irányíthatatlan és/vagy túlzottan ugat. A Rally Obedience verseny során nem a tökéletes precizitáson van a hangsúly,
hanem azon, hogyan működik együtt és kommunikál a páros. 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.
Ismétlés:
Ha a feladat leírása nem határoz másképp, úgy a FV egyszer, önállóan megismételheti a feladatot, amíg a páros nem
kezdte meg a pályán a következő feladatot. Egy ismétlés 5 pont levonással jár és a felvezetőnek szóban, vagy kézjellel
jeleznie kell, hogy ismételni fog. Ezáltal eltörlik az előző pontlevonást az adott feladatnál. Az is ismétlésnek számít, ha
a páros egy feladatot teljesen kihagy, majd visszatér hozzá, mielőtt elérne a következő feladathoz. Minden feladatot
csak egyszer lehet megismételni. Feladatonként (ismétlés esetén is) legfeljebb 10 pontot lehet levonni.

6.2 Juniorok értékelése
A juniorokra ugyanazok az értékelési szabályok érvényesek, mint a felnőttekre. Általában a juniorok
ugyanazt a pályát teljesítik, mint a felnőttek, azonban az eredményeiket külön veszik figyelembe és külön
helyezéseket kapnak. Különleges esetekben, külön akadálypályát is kaphatnak.

6.3 Pontlevonások
A pontlevonások az 1-8. fejezetben leírtak szerint történnek. Az 5. mellékletben megtalálható egy rövid
áttekintés a pontlevonásokról.
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6.4 Kizárási okok - megszakítás, diszkvalifikálás (DIS)
Megszakítás
A bírónak jogában áll sérült, vagy betegnek tűnő kutyát kizárni a versenyről, még akkor is, ha a felvezető
ezzel nem ért egyet. Ekkor az értékelés azonnal befejeződik, a páros pedig minden pontját elveszíti. A
megszakítást minden alkalommal a bíró indoklásának leírásával vezetik be a páros teljesítménykönyvébe és
az eredménylistába.
Ha a felvezető a bíró engedélyével a munkára való hajlandóság hiánya vagy nyilvánvaló sérülés miatt
megszakítja a pályamunkát (a verseny engedély nélküli befejezése kizárást von maga után a sportszerűtlen
magatartás miatt), az értékelés azonnal befejeződik, és a páros minden pontját elveszíti. A pályamunka
megszakítását minden alkalommal a bíró indoklásának leírásával vezetik be a páros teljesítménykönyvébe
és az eredménylistába.
Kizárás (DIS)

Ha a felvezető testileg vagy verbálisan durván fegyelmez, vagy ha a pórázzal nem megfelelően korrigálja a
kutyát, akkor az figyelmeztetéshez és 10 pont levonáshoz vezet. Az első figyelmeztetést követően a páros
folytathatja a pályamunkát. Amennyiben az eset másodszor is megismétlődik, a bíró diszkvalifikálja a
felvezetőt. Amennyiben a felvezető sportszerűtlenül, a vizsgaszabályzatnak, állatvédelmi rendelkezéseknek
nem megfelelően, vagy erkölcstelenül viselkedik, a bíró kizárhatja. A DIS-t a bíró egyértelműen hallható
felszólítással jelzi. Ekkor az értékelés, amennyiben a páros épp pályán van, azonnal befejeződik, a páros
pedig minden pontját elveszíti. A teljesítménybíró azonnal kiküldheti a párost a ringből és eltilthatja a
versenyen való további részvételtől. A kizárás vonatkozik minden más kutyára is, amellyel a felvezető a
szóban forgó versenyen indult vagy indult volna. A kizárást minden alkalommal a bíró indoklásának
leírásával vezetik be a páros teljesítménykönyvébe és az eredménylistába.
Az a kutya, amelyik a pályamunka előtt, közben, vagy után agresszívan viselkedik, külön figyelmeztetés
nélkül kizárható. Ezt a páros teljesítménykönyvében és az eredménylistában is jelölik (lásd 1.2 Részvételi
feltételek).

6.5 Minősítések
● 90 – 100 pont (K - Kitűnő): piros szalag
● 89 – 80 pont (NJ - Nagyon jó): kék szalag
● 79 – 70 pont (J - Jó): sárga szalag

6.6 Feljebblépés (RO B-től RO 3-ig)
Ha egy páros egy osztályban egy alkalommal legalább 90 pontot vagy három alkalommal 70 pontot elér, úgy
feljebb léphet a magasabb osztályba (pl RO 1 szintről RO 2-re). Amennyiben egy páros teljesítette a saját
osztályának feljebblépési kritériumait, úgy a következő versenyen, magasabb osztályban indulhat (de nem
kötelező, ettől függetlenül a feljebb lépés lehetősége megmarad).
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6.7 Visszalépés (RO 3-tól RO B-ig)
Önkéntes alapon vissza is léptetheti magát egy páros egyik osztályból a másikba. Ezután viszont újra
teljesítenie kell a szükséges kritériumokat ahhoz, hogy ismét feljebb léphessen.

6.8 Bukás (nem megfelelő)
Amennyiben a páros 70 pontnál kevesebbet ér el, a munkájuk „Nem megfelelő” minősítést kap. Ennek oka
többek között lehet a kutya folyamatos ugatása, szaglászása, tiszteletlen viselkedése, valamint ha a
felvezető engedély nélkül jutalmazza, játszik a kutyával, vagy megérinti a kutyát. Ha a kutya folyamatosan
húzza pórázt, vagy a páros túllépi a megengedett időkorlátot, szintén megbukik.

7. Általános fogalommeghatározások, végrehajtási rendelkezések és értékelési
iránymutatás
Az egyes gyakorlatok értékeléséhez az 1-6. fejezetben foglalt rendelkezéseken túlmenően az ebben a 7.
fejezetben leírt iránymutatások, valamint a 8. fejezetben az egyes feladattáblákra vonatkozó egyedi
értékelési iránymutatások is alkalmazandók. Az 5. mellékletben megtalálható egy rövid áttekintés a
pontlevonásokról.

7.1 Toleranciahatárok az értékelésben
A RO sportban a hangsúly nem a tökéletességen van, hanem a felvezető és kutya közti harmonikus
kommunikáción, az együtt töltött időn és a közös munkán, így a feladatok végrehajtásában megengedett az
ideálistól való enyhe eltérés. A toleranciahatárokat az alábbiak szerint határozzuk meg:
● Lábnál követésnél és az alapállások során az „A4-es papírlap-szabály” érvényes:
Ha a felvezető mellé a földre helyeznénk egy A4-es papírlapot (helyes alapállás esetén a felvezetővel
párhuzamosan), a kutya legfeljebb olyan távolságban lehet tőle, hogy legalább egy lába még érintse
a lapot. Amennyiben ezen a toleranciaértéken belül marad, a páros nem kap pontlevonást.
● 30°-os szög a felvezetőhöz képest lábnál követésben és alapállásokban:
Amíg a kutya 30°-os szögnél kevésbé ferde a felvezetőhöz képest lábnál követés során, (be)ülésben,
(be)állásban, vagy (felvezető előtt) fekvésben, a páros nem kap pontlevonást.
● A kutya munkájának sebessége:
A kutya fajtája szerinti adottságait minden feladat során figyelembe kell venni, különösen, ha
lassabban vesz fel pozíciókat, vagy lassabban szalad oda a felvezetőhöz behíváskor, és amennyiben
a fajta indokolja, ilyenkor nem kap levonást. Ha azonban a kutya láthatóan késve reagál a
jelzésekre, vagy nem akar végrehajtani egy feladatot, az ugyanúgy pontlevonáshoz vezet. Ha
például a kutya 5 másodpercnél tovább áll a felvezető mellett, mielőtt felvenné az alapállást (ülő
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helyzetet), az úgy értelmezhető, hogy a kutya nem kívánatos pozíciót vett fel (-5 pont).

7.2 Alapállás
A kutya lehetőleg egyenesen ül a felvezető azon oldalán, amelyet a feladat meghatároz, és a lapockája a
felvezető lábának vonalában van. Az ideálistól való enyhe eltérések (lásd 7.1.) megengedettek. A felvezető
csípőszéles terpeszben állhat.
A „Stop” tábla azt jelenti, hogy a páros mozgásból (a fenti leírás szerinti) alapállást veszi fel. Ekkor a
felvezető megáll a kutyája mellett. Az alapállás felvételéhez a felvezető használhat többféle kéz- és
hangjelet, valamint testjelekkel is segítheti a kutyát, hogy felvegye a kívánt pozíciót. A felvezető lábai
egymással párhuzamosak és egyenesek, a háta szintén egyenes. Megálláskor a kutya nem vehet fel az
alapállás előtt semmilyen más pozíciót.
2. osztálytól kezdve olyan variáció is létezik, amelyben a kutyának álló helyzetben kell alapállásba
helyezkednie. Ennek leírása megegyezik a fent leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy a kutya nem ülhet le.
Értékelés:
A felvezető lábai párhuzamosak, a pozíció felvételéhez alkalmazhat testjeleket. A lábak mozgatása nem
engedélyezett. Amennyiben a kutya pozíciót vált, és így másodszor is alapállásba kell hívni, az 5 pont
levonást eredményez.

7.3 Lábnál követés, Hátramenet
Lábnál követés
A kutya lehetőleg egyenesen menetel a felvezető azon oldalán, amelyet a feladat meghatároz, és a
lapockája a felvezető lábának vonalában van. Az ideálistól való enyhe eltérések (lásd 7.1.) megengedettek.
Feladattáblák között a felvezető lábnál követésben vezeti a kutyáját.
Hátramenet
Alapállásból indulva a FV határozottan hátrál, miközben a kutya őt folyamatosan igazodva követi. Az
ideálistól való enyhe eltérések (lásd 7.1.) megengedettek. Hátramenet során a kutya nem ülhet le.
Értékelés:
Ha a kutya egyenletesen láb melletti pozícióban marad a feladatok között (lásd 7.1.), a felvezető többféle
jelzést is adhat neki anélkül, hogy a páros pontlevonást kapna. Rendszeresen ismételgetett „Lábhoz!”
vezényszó, a comb paskolása, vagy a tapsolás megengedett abban az esetben, ha a kutya ezalatt nem
változtat a pozícióján és egyenletesen dolgozik. Amennyiben a kutya nem tartja a pozíciót (és
toleranciahatáron kívül esik), a páros pontlevonást kap.

7.4 Oldalváltás
A lábnál követés alapvetően a felvezető bal oldalán történik. 1-3. osztályokban és Senior osztályban azonban
néhány feladat során a felvezetés során a kutya a FV jobb oldalán menetel (ehhez lásd a továbbiakban az
egyes osztályok részletes leírását). Oldalváltással kapcsolatban az alábbi szabályokat kell észben tartani:
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● A B-012, 1-102, és 1-118 valamint a különböző alakzatok (Szlalom, Spirálok, Nyolcas) nem építhetők
be jobb oldali felvezetéssel.
● Minden Z-0a, Z-0b, Z-0c és Z-0d kiegészítő táblával végződő feladat bal oldali alapállásban ér véget.
● Minden behívással kapcsolatos feladat bal láb mellett ér véget.
● Minden „Kutyához vissza” tábla a tábla előtt meghatározott oldalon fejeződik be.
RO 1/RO S
Az alábbi variációk közül legfeljebb egy (nem kötelező):
1. variáció
A Start táblától a felvezető a jobb oldalán vezeti a kutyát („Start-jobb” tábla). Az első állomás egy oldalváltó
tábla (váltás vissza a bal oldalra).
2. variáció
A pálya egy szabadon választott állomása oldalváltó tábla (váltás jobb oldalra). A következő állomás ismét
egy oldalváltó tábla (váltás vissza a bal oldalra).
3. variáció
A pálya utolsó állomása oldalváltó tábla (váltás jobb oldalra). Innentől a felvezető a jobb oldalán vezeti a
kutyát a célig.
RO 2

Legfeljebb kettő (különböző) az alábbi variációk közül (legalább egy kötelező):

1. variáció
A Start táblától a felvezető a jobb oldalán vezeti a kutyát („Start-jobb” tábla). Az első állomás egy oldalváltó
tábla (váltás vissza a bal oldalra).
2. variáció
A pálya egy szabadon választott állomása oldalváltó tábla (váltás jobb oldalra). A következő állomás ismét
egy oldalváltó tábla (váltás vissza a bal oldalra).
3. variáció
A pálya utolsó állomása oldalváltó tábla (váltás jobb oldalra). Innentől a felvezető a jobb oldalán vezeti a
kutyát a célig.
RO 3
Az alábbi variációk közül kettő kötelező (közülük egynek pedig magába kell foglalnia egy jobb oldali
felvezetéssel végrehajtott feladatot is):
1. variáció
A Start táblától a felvezető a jobb oldalán vezeti a kutyát („Start-jobb” tábla). Az első vagy második állomás
egy oldalváltó tábla (váltás vissza a bal oldalra).
2. variáció
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A pálya egy szabadon választott állomása oldalváltó tábla (váltás jobb oldalra). A következő vagy az azt
követő állomás ismét egy oldalváltó tábla (váltás vissza a bal oldalra).
3. variáció
A pálya utolsó előtti vagy utolsó állomása oldalváltó tábla (váltás jobb oldalra). Innentől a felvezető a jobb
oldalán vezeti a kutyát a célig.

7.5 Pozíciók és pozícióváltás
Az osztálytól és feladattábláktól függően a kutyának a RO-ben különböző helyzetekben az ül, marad vagy
fekszik pozíciót is be kell mutatnia, vagy váltogatnia kell ezeket. Ezek során az alábbi szabályokat kell
észben tartani:
● A pozíció felvételéhez a felvezető használhat többféle kéz- és hangjelet, valamint testjelekkel is
segítheti a kutyát. A felvezető például tehet egy apró lépést, vagy lehajolhat a kutyához, stb. Amint
a kutya felvette a pozíciót, a felvezető ismét alapállásba áll, párhuzamos lábakkal és egyenes háttal
a kutya mellett. A felvezető állhat csípőszéles terpeszben, a lábai egyenesek és egymással
párhuzamosak, a háta egyenes. A kutya lehetőleg minél egyenesebben helyezkedik el a felvezető
oldalán, a lapockája egy vonalban van a felvezető lábával, és így veszi fel/tartja a pozíciót. Az
ideálistól való enyhe eltérések (lásd 7.1.) megengedettek. A pozíció felvétele előtt a kutya nem
hajthat végre másik feladatot, nem vehet fel másik pozíciót.
● Minden pozíciónak egyértelműen felismerhetőnek kell lennie és stabilan ki kell tartani (legalább egy
másodpercig), mielőtt elhangzana a következő vezényszó a pozícióváltásra vagy a további munkára
● Amíg a kutya magabiztosan felveszi és megtartja a pozíciót (pl. amíg a felvezető megkerüli, vagy
behíváshoz eltávolodik tőle), a FV akárhányszor megismételheti a jelzést (hang- vagy kézjelet,
„Marad” vagy hasonló vezényszót) anélkül, hogy az ismételt vezényszónak vagy jelzésismétlésnek
minősülne.
● A „Megállásból fektetés” és a „Megállásból állítás” feladatok során a felvezető a vezényszó
kiadásával egyidőben helyezkedik alapállásba (a lábak párhuzamosak, max. csípőszéles terpeszben),
különben a feladatot menet közben fektetésként vagy állításként értékelik (-10 pont). A 1-110, 2218, 3-307 és 3-309 feladatokban nem megengedett, hogy a felvezető mozgassa a lábait azért, hogy
ezzel segítse a kutyát a pozíció felvételében.
Értékelés:
Ha a felvezető egymás után többször, vagy eltérő időben ad ki kéz- és hangjelet, az ismételt jelzésnek
minősül. Ha a kutya magától túl hamar elhagyja a pozíciót, a feladatra -10 pont levonást kap a páros.
Amennyiben a kutya pozíciót vált, és így másodszor is alapállásba kell hívni, az 5 pont levonást
eredményez.

7.6 Irányváltások, fordulatok, lépéssorrend
Osztálytól és feladattáblától függően a RO pályán a párosnak irányváltásokat kell bemutatnia különböző
fordulatokkal és lépéssorrenddel.
90°-os fordulatok

Copyright: A dokumentum az Obedience Hungary Team Sportegyesület szerzői jogi védelme alatt áll.

24

Obedience Hungary Team Sportegyesület Rally Obedience Nemzeti Versenyszabályzat 2023

Az statikus pozícióból indított 90°-os fordulatok (lépés nélkül) során a felvezető az egyik lábával indítja a
fordulatot, majd mellézárja a másik lábát. A fordulathoz az alábbi ábrákon szemléltetett (T-alakú)
lépéssorrendeket lehet alkalmazni. A felvezető szabadon megválaszthatja melyik lépéssorrendet választja.
Fordulat jobbra

Fordulat balra

B

J

B

Fordulat balra

Fordulat jobbra

J

J

B
B

Fordulat jobbra

J

Fordulat balra

J

B
J

B

Az statikus pozícióból indított 90°-os fordulatok (1 lépés előre vagy lábhoz hívás) során a felvezető az egyik
lábával indítja a fordulatot, majd a másik lábával egy újabb lépést tesz a megadott irányba.

J2

J1
B

B2

B1
J

Mozgásban végzett 90°-os fordulatok esetén (B-006, B-007) nincs követendő lépéssorrend. A fordulat
során egy enyhe ívet is bejárhat a páros.
180°-os fordulatok
180°-os fordulatok esetén a felvezető legfeljebb 4 lépésben fordul meg egy helyben. A kutya továbbra is
láb mellett marad. Ha a felvezető a kutya irányába fordul (pl. a kutya a FV bal oldalán van, a FV pedig balra
fordul), a kutyának a hátsó lábaival aktívan fordulnia kell.
Mozgásban végzett 180°-os fordulatok esetén (B-010, B-011) nincs követendő lépéssorrend. A fordulat
során egy enyhe ívet is bejárhat a páros.
A 180°-os oldalváltással járó feladattábláknál (2-228, 3-324) nincs követendő lépéssorrend.
225°, 270° és 360°-os fordulatok
225°, 270° és 360°-os fordulatokat egy helyben kell végrehajtani. Enyhe elmozdulás megengedett. A
lépések számára nincs előírás, a kutyának azonban láb melletti pozícióban kell maradnia. Ha a felvezető a
kutya irányába fordul (pl. a kutya a FV bal oldalán van, a FV pedig balra fordul), a kutyának a hátsó lábaival
aktívan fordulnia kell.
Értékelés:
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Fontos, hogy a kutya láb mellett maradjon, amikor a felvezető fordul. Az ideálistól való enyhe eltérések
(lásd 7.1.) megengedettek. Ha a kutya 90°-nál jobban elferdül a felvezetőhöz képest, a feladat nem minősül
sikeresnek (-10 pont), ennél enyhébb ferdülés esetén 1-5 pont levonható. A lépéssorrendtől való eltérés
súlyosságától függően 1-5 pont levonást eredményez. Enyhe elmozdulás alatt az értendő, hogy a felvezető
lábai a lehető legkisebb lépéseket teszik. A lábak közötti kis távolság elfogadott fordulatok során és nem
vezet pontlevonáshoz. Amennyiben a kutya a fordulatokban nem fordul aktívan a hátsó lábaival, így nem
követi a felvezető mozgását és 90°-nál jobban elferdül a felvezetőhöz képest, a feladat nem minősül
teljesítettnek (-10 pont). Ha a kutya felajánl egy nem kívánt pozíciót a fordulat végrehajtása során (pl. 270°os balra fordulat során leül), az hozzáadott feladatnak minősül (-5 pont levonás).

7.7 Beülés/fekvés vagy állás a felvezető előtt
A kutya a feladatmeghatározás szerint egyenesen, lehetőleg közel ül, áll, vagy fekszik a felvezetővel
szemben. A felvezető csípőszéles terpeszben állhat, lábai párhuzamosak. A FV nem mozgathatja a lábát,
míg a kutya végrehajtja a feladatot. A felsőtestét és a karjait igény szerint mozgathatja. A feladatok
végrehajtására több lehetőség is adott:
● „Beülés” mozgásból: A felvezető legfeljebb négy lépést tehet egyenesen hátrafelé.
● „Beülés” alapállásból: A felvezető legfeljebb egy lépést tehet előre vagy hátra, hogy segítse a kutyát.
● „Beülés” - oldallépés - „Beülés”: A felvezető legfeljebb négy lépést tehet egyenesen hátrafelé az első
„beülés” pozíció előtt. A második „beülés” pozíció felvételekor a felvezető ismét tehet egy lépést
hátra.
● Behívás: A felvezető nem mozgathatja a lábait, amikor felvette az alapállást a behíváshoz.
Értékelés:
Fontos, hogy a kutya egyenesen, a felvezetőhöz lehető legközelebb vegye fel a pozíciót. Az ideálistól való
enyhe eltérések (lásd 7.1.) megengedettek. Ha a felvezető hozzáér a kutyához a pozíció felvétele során,
vagy ha a kutya mancsai a felvezető lábán vannak, súlyosságtól függően 1-3 pont vonható le. A feladat nem
minősül megfelelően kivitelezettnek, ha a kutya átkúszik a felvezető lábai alatt (-10 pont). Amennyiben a
kutya pozíciót vált, és így másodszor is alapállásba kell hívni, az 5 pont levonást eredményez.

7.8 Kiegészítő táblák (Z-0a-tól Z-0d-ig)
Minden „beülés” (ül/áll/fekszik) feladat lezárásához szükséges egy kiegészítő tábla. A kiegészítő tábla által
meghatározott feladat értékelése a főtábla értékelésébe számít bele. A kiegészítő tábla határozza meg,
hogy az „beülés” feladat az A vagy B típusba tartozik-e.

7.9 Behívási feladatok
Behívási feladatok 2. osztálytól jelennek meg. Mindig egy pozíciós tábla (eltávolodással) és egy behívási
tábla kombinációjaként jelenik meg. A behívás történhet egyenletes talajon vagy akadály felett, vagy akár
egy alakzaton át is (zavarással vagy anélkül), attól függően, hogy a pályát hogyan tervezték. A kutyának
addig nyugodtan meg kell tartania a pozícióját, amíg a FV el nem éri a behívásra utasító feladattáblát és
magához nem hívja a kutyát. Mozgásban lábhoz hívás esetén a FV-nek addig kell várnia a behívással, amíg el
nem éri a jelzést.
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Értékelés:
Amennyiben a kutya túl hamar változtat a pozícióján, vagy a FV indul el hozzá túl hamar, a pozíciós
feladatból 10 pont kerül levonásra.

7.10

Ugrások

Az ugrások 2. osztálytól építhetők pályába. Az ugrófeladatokhoz bármilyen típusú akadály megengedett, amíg az
stabil, biztonságos felépítésű és a magassága állítható (lásd 4.6.4). Ezen kívül az alábbi szabályokat kell észben
tartani:

● A futam előtt a bírónak minden páros esetén ellenőriznie kell, hogy a megfelelő ugrásmagasságon
álljon az akadály. 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
● Egy pályán több táblához is használható akadály. Ha a kutya egy ilyen pálya esetén egy feladat
során leveri az akadályról a lécet, vagy felborítja azt, az csak egyszer kerül értékelésre.
● Az olyan gyakorlatoknál, ahol az akadály oldalra van eltolva, a talajon jól látható jelnek kell lennie,
amely mutatja FV haladási útvonalát (pl. színes spray-vel vagy rúddal jelölt vonal).
● A felvezető szabadon dönthet úgy, hogy a kutyája számára az akadály lécét 10 cm-el lejjebb
állíttassa. Ebben az esetben 5 pont kerül levonásra az összeredményből.
● A felvezető szabadon dönthet úgy, hogy a kutyája számára az akadály lécét több mint 10 cm-el
lejjebb állíttatja, vagy a földre rakatja. Ebben az esetben 10 pont kerül levonásra az
összeredményből.

Értékelés:
lásd az egyéni feladatleírásokat

7.11

Tempó és tempóváltás

A pálya teljesítése egyenletes sebességgel történik. Osztálytól és feladattáblától függően a RO pályán a
párosnak tempóváltásokat kell bemutatnia. A különböző sebességeknek (normál lépés, lassú lépés,
futólépés) egyértelműen felismerhetőnek kell lennie. A kért tempóváltást a tábla mellett kell végrehajtani.
Addig az állomásig kell tartani ezt a tempót (beleértve irányváltásokat, fordulatokat, hátra arcokat), amíg a
párosnak egy következő feladat miatt tempót kell váltania vagy meg kell állnia (nem számít, hogy a
felvezető és a kutya milyen helyzetben vannak egymáshoz képest (pl. ültetés, fektetés, állítás, vagy
beülés)). Ez ugyanakkor az akadálypálya utolsó feladata is lehet. Ebben az esetben akkor ér véget a feladat,
ha a páros áthaladt a célvonalon. Amikor lábnál követésből beülésbe vezeti a felvezető a kutyát, a hátrafelé
tett lépéseket nem kell lassú, vagy futólépésben végrehajtania. A 3-310, 3-311 és 3-312 (menet közben
pozíciók) nem változtatnak a korábban meghatározott sebességen, mivel ezekben a feladatokban csak a
kutya áll meg, a felvezető változatlan sebességgel megy tovább.
Értékelés:
Ha a páros csak azután vált sebességet, hogy elhagyta a táblát, az a feladat kihagyásának minősül (-10
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pont). A nem kért tempóváltás (pl. motivációs céllal, hogy a kutya jobban figyeljen, vagy hogy a páros
gyorsabban teljesítse a pályát) 5 pont levonást eredményez.

7.12

Ismétlés

A páros minden feladatot egyszer ismételhet meg. Ehhez az ismétlési szándékát kézfeltartással kell jeleznie
mielőtt a következő feladatot megkezdené, vagy megkezdené az ismétlést. Minden addigi, a feladatra
kapott pontot ekkor lenulláznak. A páros az ismétlésért 5 pont levonást kap, amennyiben pedig hibázik az
ismétlés során, azokért is kaphat levonást. Amennyiben a gyakorlatot az ismétlés során is helytelenül hajtja
végre a páros, a maximális 10 pont levonást kapja.
Az ismétléshez a páros visszatér a feladattáblához, és onnan kezdi az ismétlést. Behívási feladatok esetén a
párosnak az eggyel korábbi állomásig kell visszatérnie az ismétléshez. A lábnál követést nem értékelik,
amikor a páros visszafelé megy. Amennyiben a páros egy ugrást azért ismétel meg, mert a rákövetkező
feladat ismétlése azt megköveteli (és nem magát az ugrást kell ismételni), a már helyesen végrehajtott
ugrás kerül értékelésre, akkor is, ha a kutya az ismétlésben elhibázza az ugrást (leveri a lécet, vagy kihagyja
az akadályt). Többtáblás feladatok esetén is (kivéve a behívási feladatok) csak az ismételni kívánt feladatot
értékelik.

7.13

Táblatípusok

A típus (statikus feladat): A feladat az állomásnál úgy ér véget, hogy a kutya ül, áll vagy fekszik.
B típus (mozgásban végzett feladat): A feladat úgy ér véget, hogy a páros mozgásban van, a feladathoz
mindig tartozik egy lépés a kívánt irányba a feladat végén.
A vagy B típus: Itt a kiegészítő tábla vagy többtáblás feladat esetén a további feladattábla határozza meg az
összfeladat típusát.

7.14

Többtáblás feladatok

Az úgynevezett többtáblás feladatok esetén az adott állomáson akár 3 feladattábla is állhat egymás
mellett, mögött, vagy alatt. Ez esetben a feladatokat balról jobbra, vagy fentről lefelé sorrendben kell
végrehajtani. Ha a táblák egymás mögött állnak, úgy elölről hátrafelé sorrendben kell őket végrehajtani.
RO-pálya tervezése során észben kell tartani, hogy a feladattáblák kombinációi többtáblás feladatok esetén
helyesek legyenek. Az értelmetlen, vagy nem teljesíthető kombinációk minden esetben kerülendők.

7.14.1 Komplexitás megőrzése több táblás feladatok esetén

Az egyes feladattáblák komplexitását minden többtáblás feladatban meg kell őrizni (figyelembe kell venni,
hogy minden feladat után 0 vagy 1 átvezető lépésre legyen lehetőség).
Példák olyan táblakombinációkra, amelyek értelmetlenek, és így nem használhatók: B-003 + 1-110, 2-214 +
2-218, 3-307 + 3-311, …
A fenti példák olyan kombinációkat írnak le, amelyekben az egyik feladat statikusan fejeződik be (A típus), a
másik pedig egy mozgásból megállással végződő feladat.
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7.14.2 Többtáblás feladatok száma osztályonként

Egy RO pályában az alábbi táblázatban meghatározott számú több táblás feladat jelenhet meg egy adott
szinten:
Osztály
TTF

RO B
0

RO 1
2-5

RO 2
3-7

RO 3
4-9

RO S
1-4

7.14.3 Végrehajtás helye TTF-ek esetén

Ha a teljes TTF nem eredményez irányváltást, az első gyakorlatot a feladattábláktól balra kell megkezdeni.
Ha a TTF irányváltást eredményez, a feladatot a tábla előtt kell megkezdeni. Ha a feladat végrehajtása
megkívánja, vagy ha a rendelkezésre álló hely miatt szükséges, a bíró meghatározhatja, hogy a
munkaterületet az előírásoktól eltérően alakítsák ki. Ezt közlik a párosokkal a pályabejárás során.

7.14.4 Szabályok a TTF-ek feladatai közötti átmenetekre vonatkozóan

Az egyes gyakorlatok közötti köztes lépésekkel kapcsolatos szabályozás szempontjából az egyetlen döntő
tényező az, hogy milyen típusú a több táblás feladat előző táblája:
● A típus → A Típus vagy A Típus: → B típus
Egy statikus tábla után (A típus) a felvezető választhat, hogy tesz-e egy köztes lépést a következő
feladat előtt, vagy nem.
Ha egy több táblából álló feladat az átmenetnél egy azonos feladatrészt (ülés, fektetés vagy állítás)
tartalmaz, akkor a FV az átmenet közben beiktathat egy köztes lépést és bemutathatja (ugyanazt) a
feladatot, vagy elhagyhatja az egyiket a két feladatrész közül. Ez esetben az egyszer kivitelezett
feladatrészt duplán értékelik.
● B típus → A Típus vagy B Típus: → B típus
Ha a feladat úgy ér véget, hogy a páros mozgásban van, a feladathoz mindig tartozik egy lépés a kívánt
irányba a feladat végén. Ezen feladat után a felvezető dönthet, hogy a következő feladat előtt tesz-e
egy további köztes lépést.
Értékelés:
Amennyiben egy B típusú feladat végén nincs befejező lépés, a páros 1 pont levonást kap. Amennyiben a
felvezető kettő vagy több köztes lépést tesz, az pontlevonáshoz vezet (minden extra lépésért 1-1 pont
levonás).
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8. Feladatleírások, az egyes feladatokra vonatkozó értékelési útmutatók
Az egyes gyakorlatok értékeléséhez az 1-6. fejezetben foglalt rendelkezéseken túlmenően a 7. fejezetben leírt
iránymutatások, valamint a 8. fejezetben az egyes feladattáblákra vonatkozó egyedi értékelési iránymutatások is
alkalmazandók. Az 5. mellékletben megtalálható egy rövid áttekintés a pontlevonásokról.

8.1 Start-, cél-, és kiegészítő táblák
Start-L, Start-R
Amikor a bíró engedélyt adott a pályamunka megkezdésére és a páros
készen áll, normál lépésben közösen (L = a kutya a FV bal oldalán, R = a
kutya a FV jobb oldalán) áthaladnak a startvonalon a start táblától
balra. A párosnak előtte nem kell alapállást felvennie, hanem rögtön
elindulhat a felkészülés után. Az időmérés és a bírálat akkor indul el,
amikor a páros áthalad a tábla vonalán (a megjelölt startvonalon). Az
időmérés és a bírálat akkor is megkezdődik, ha a páros egyik tagja
véletlenül lépi át a startvonalat a felkészülés során.

Értékelés:
A start tábla vonalán való áthaladás a rossz oldalon
(Kutya és/vagy felvezető): -3 pont (az összpontszámból)
Cél
Amint a páros mindkét tagja a tábla bal oldalán áthalad a (megjelölt)
célvonalon, leáll az idő, és kiszámolják a futamidőt. A bírálat lezárul. A
kutyát meg lehet jutalmazni (simogatással, jutalomfalattal, játékkal),
azonban kötelező pórázra venni a bíró értékelése előtt.
Értékelés:
A cél tábla vonalán való áthaladás a rossz oldalon
(Kutya és/vagy felvezető): -3 pont (az összpontszámból)
Z-0a Lábhoz kerülés (A típus) „Senior“

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

Értékelés:
hibás lezárás: -5 pont
FV változtat az alapállásán: -1-től -10 pontig
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Z-0b Lábhoz, Stop (A típus)

A FV kiadja a kutyának a jelzést, hogy beültetésből a FV bal oldalára
helyezkedjen. Ha a kutya megérkezett a FV lába mellé, alapállásba ül. A kutya
érkezhet a felvezető bal lába mellé ugrással vagy fordulattal. A mozgásnak
azonban egyértelműnek kell lennie, és a kutya nem csúszhat ülve a FV
oldalára. A páros alapállásból indul el a következő állomásra. A FV nem
mozgathatja a lábát, míg a kutya végrehajtja a feladatot. A feladat értékelése
a főtábla értékelésébe számít bele.

Értékelés:
hibás lezárás: -5 pont
FV változtat az alapállásán: -1-től -10 pontig
A kutya nem áll fel, hanem ülve a FV oldalához csúszik: -5 pont
Z-0c Lábhoz kerülés - Lépés indul (B típus) „Senior“

A FV kiadja a kutyának a jelzést, hogy beültetésből a FV-t jobbról kerülje meg.
Ha a kutya megérkezett a FV lába mellé, mindketten egyenesen tovább
haladnak a következő állomásra, anélkül, hogy a kutya leülne. A FV nem
mozgathatja a lábát, míg a kutya végrehajtja a feladatot. A feladat értékelése
a főtábla értékelésébe számít bele.

Értékelés:
hibás lezárás: -5 pont
FV változtat az alapállásán: -1-től -10 pontig
A FV megindul előre, mielőtt a kutya rendesen megérkezett a lába mellé: -1-től -5 pontig
Z-0d Lábhoz - Lépés indul (B típus)

A FV kiadja a kutyának a jelzést, hogy beültetésből a KV bal oldalára
helyezkedjen. Ha a kutya megérkezett a FV lába mellé (a kutya párhuzamos a
felvezetőhöz képest), mindketten egyenesen tovább haladnak a következő
állomásra, anélkül, hogy a kutya leülne. A kutya érkezhet a felvezető bal lába
mellé ugrással vagy fordulattal. A mozgásnak azonban egyértelműnek kell
lennie, és a kutya nem csúszhat ülve a FV oldalára. A FV nem mozgathatja a
lábát, míg a kutya végrehajtja a feladatot. A feladat értékelése a főtábla
értékelésébe számít bele.

Értékelés:
hibás lezárás: -5 pont
FV változtat az alapállásán: -1-től -10 pontig
A kutya nem áll fel, hanem ülve a FV oldalához csúszik: -5 pont
A FV megindul előre, mielőtt a kutya rendesen megérkezett a lába mellé: -1-től -5 pontig
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8.2 A Rally Obedience kezdő szintű táblái
B-001 Stop (A típus) „Senior“
A lábnál követésből a páros megáll a tábla bal oldalán, és a kutya
alapállást vesz fel.
A páros alapállásból indul el a következő állomásra.

Értékelés:
A felvezető nem egyenesedik fel a kutya mellett, mielőtt továbbmegy: -5 pont
A kutya nem ül le: - 10 pont
B-002 Stop – Fektetés (A típus) „Senior“
A lábnál követésből a páros megáll a tábla bal oldalán, és a kutya
alapállást vesz fel. A FV a kutyát hang- és/vagy testjelekkel lefekteti.
Amikor a kutya felismerhetően felvette a pozíciót, a páros közösen
továbbmegy a következő állomásra anélkül, hogy előtte a kutya felülne.
Értékelés:
A felvezető nem egyenesedik fel a kutya mellett, mielőtt folytatja a feladatot: -5 pont
A kutya nem ül le megálláskor: - 5 pont
A kutya nem fekszik le: - 10 pont
A kutya továbbhaladás előtt felül: - 5 pont
B-003 Stop - Fektetés - Ültetés (A típus)
A lábnál követésből a páros megáll a tábla bal oldalán, és a kutya
alapállást vesz fel. A FV a kutyát hang- és/vagy testjelekkel lefekteti.
Amikor a kutya felismerhetően felvette a pozíciót, a FV hang- és/vagy
testjelekkel felülteti. Amikor a kutya felismerhetően felvette a pozíciót,
a páros közösen továbbmegy a következő állomásra anélkül, hogy
előtte a kutya újabb pozíciót venne fel.

Értékelés:
A felvezető nem egyenesedik fel a kutya mellett, mielőtt folytatja a feladatot: -5 pont
A kutya nem ül le megálláskor: - 5 pont
A kutya nem fekszik le: - 10 pont
A kutya nem ül fel fekvésből: - 5 pont

B-004 Stop – Kutya megkerülése (A típus) „Senior”
A lábnál követésből a páros megáll a tábla bal oldalán, és a kutya
alapállást vesz fel. A FV megkerüli a kutyát, majd visszaáll a
kiindulóhelyzetbe. A kutya eközben nem változtathatja meg a
pozícióját. A FV röviden megáll, és alapállásban felszólítja a kutyát, hogy
alapállásból a következő feladathoz meneteljenek.
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Értékelés:
A felvezető nem áll meg, mielőtt megkerülné a kutyát: - 5 pont
A kutya nem ül le: - 10 pont
A kutya nem marad ülve, miközben a felvezető megkerüli: -10 pont
A felvezető nem áll meg, miután megkerülte a kutyát: - 5 pont
B-005 Stop - Fektetés - Kutya megkerülése (A típus)
A lábnál követésből a páros megáll a tábla bal oldalán, és a kutya
alapállást vesz fel. A FV a kutyát hang- és/vagy testjelekkel lefekteti. Ha
a kutya fekszik, a FV megint a fekvő kutya mellé áll és kiegyenesedik. A
FV megkerüli a fekvő kutyát, majd visszaáll a kiindulóhelyzetbe. A kutya
eközben nem változtathatja meg a pozícióját. A FV röviden megáll, és
alapállásban felszólítja a kutyát, hogy fektetésből a következő
feladathoz meneteljenek (anélkül, hogy a kutya felülne).

Értékelés:
A kutya nem ül le megálláskor: - 5 pont
A kutya nem fekszik le: - 10 pont
A kutya nem marad fekve, miközben a felvezető megkerüli: -10 pont
A felvezető nem áll meg, miután megkerülte a kutyát: - 5 pont
A kutya továbbhaladás előtt felül: - 5 pont
B-006 Jobbra át (B típus) „Senior“
Lábnál követésből a kutya és a FV a tábla előtt mindketten
elkanyarodnak jobbra, és megállás nélkül haladnak tovább a következő
állomásra.

Értékelés:
hibás irány: -10 pont
B-007 Balra át (B típus) „Senior“
Lábnál követésből a kutya és a FV a tábla előtt mindketten
elkanyarodnak balra, és megállás nélkül haladnak tovább a következő
állomásra.

Értékelés:
hibás irány: -10 pont

B-008 Stop – 90° jobbra – Lépés indul (B típus) „Senior“
A FV megáll a tábla előtt, és a kutya alapállást vesz fel. Ekkor a FV
helyben jobbra 90°-ot átfordul. A kutya ugyanekkor a FV-höz igazodik. A
páros újabb megállás nélkül az új irányban folytatja útját.
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Értékelés:
A kutya nem ül le megálláskor: - 5 pont
A FV lépéssorrendje hibás a 90°-os fordulat során: - 1-től - 5 pontig
A kutya nem igazodik egyidejűen a FV-höz: - 1-től - 5 pontig
hibás irány: -10 pont
B-009 Stop – 90° balra – Lépés indul (B típus) „Senior“
A FV megáll a tábla előtt, és a kutya alapállást vesz fel. Ekkor a FV
helyben balra 90°-ot átfordul. A kutya ugyanekkor a FV-höz igazodik. A
páros újabb megállás nélkül az új irányban folytatja útját.
Értékelés:
A kutya nem ül le megálláskor: - 5 pont
A FV lépéssorrendje hibás a 90°-os fordulat során: - 1-től - 5 pontig
A kutya nem igaodik egyidejűen a FV-höz: - 1-től - 5 pontig
hibás irány: -10 pont
B-010 Hátraarc jobbra (B típus) „Senior“
Lábnál követésből a kutya és a FV a tábla előtt mindketten
elkanyarodnak jobbra 180°-ot (enyhe ív megengedett), és megállás
vagy tempóváltás nélkül haladnak tovább a következő állomásra.
Értékelés:
hibás irány: -10 pont

B-011 Hátraarc balra (B típus)
Lábnál követésből a kutya és a FV a tábla előtt mindketten
elkanyarodnak balra 180°-ot (enyhe ív megengedett), és megállás vagy
tempóváltás nélkül haladnak tovább a következő állomásra.

Értékelés:
hibás irány: -10 pont
B-012 Hátraarc - FV balra, kutya jobbra (B típus) „Senior“
Lábnál követésből a FV a tábla előtt szűk 180° fordulatot tesz balra (kis
ív megengedett). Eközben a kutya nem marad a FV bal oldalán, hanem
megkerüli jobbról a balra forduló FV-t, majd megint szabadon követi a
FV-t az új irányban a FV bal oldalán. Ez a feladat csak akkor adható ki,
amikor a kutya a pálya ezen szakaszán a felvezető bal oldalán van.
Értékelés:
A FV vagy a kutya rossz irányban végzi a fordulatot (pl. egyszerű hátraarcként): - 10 pont

Copyright: A dokumentum az Obedience Hungary Team Sportegyesület szerzői jogi védelme alatt áll.

34

Obedience Hungary Team Sportegyesület Rally Obedience Nemzeti Versenyszabályzat 2023

B-013 270° jobbra (B típus) „Senior“
Lábnál követésből a páros a tábla előtt szűk 270° fordulatot tesz jobbra.
A FV-nek helyben kell kiviteleznie a fordulatot. Megengedett a lábakkal
enyhén előre mozogni (láb a lábnál), kis kört alkotva. A kutya továbbra
is szabadon követi a FV-t. A menetirány a következő állomásig a
fordulat teljesítése után, a FV eredeti irányától balra van.
Értékelés:
A fordulatot lehetőleg egy helyben kell elvégezni, eltérés (a kör mérete alapján) esetén: - 1-től - 10 pont
hibás irány: -10 pont
A kutya nem fordul együtt a FV-vel és állva marad: - 10 pont
B-014 270° balra (B típus)
Lábnál követésből a páros a tábla előtt szűk 270° fordulatot tesz balra.
A FV-nek helyben kell kiviteleznie a fordulatot. Megengedett a lábakkal
enyhén előre mozogni (láb a lábnál), kis kört alkotva. A kutya továbbra
is szabadon követi a FV-t. A menetirány a következő állomásig a
fordulat teljesítése után, a FV eredeti irányától jobbra van.
Értékelés:
A fordulatot lehetőleg egy helyben kell elvégezni, eltérés (a kör mérete alapján) esetén: - 1-től - 10 pont
hibás irány: -10 pont
A kutya nem fordul együtt a FV-vel és állva marad: - 10 pont
B-015 225° hurok jobbra (B típus) „Senior“
Lábnál követésből a páros a tábla előtt szűk 225° fordulatot tesz jobbra
és így keresztezi az eredeti útvonalát. A FV-nek helyben kell kiviteleznie
a fordulatot. Megengedett a lábakkal enyhén előre mozogni (láb a
lábnál), kis kört alkotva. A kutya továbbra is szabadon követi a FV-t. A
menetirány a következő állomásig a fordulat teljesítése után, a FV
eredeti irányától balra és lefelé van.
Értékelés:
A fordulatot lehetőleg egy helyben kell elvégezni, eltérés (a kör mérete alapján) esetén: - 1-től - 10 pont
hibás irány: -10 pont
A kutya nem fordul együtt a FV-vel és állva marad: - 10 pont
B-016 225° hurok balra (B típus)
Lábnál követésből a páros a tábla előtt szűk 225° fordulatot tesz balra
és így keresztezi az eredeti útvonalát. A FV-nek helyben kell kiviteleznie
a fordulatot. Megengedett a lábakkal enyhén előre mozogni (apró
lépésekkel), kis kört alkotva. A kutya továbbra is szabadon követi a FV-t.
A menetirány a következő állomásig a fordulat teljesítése után, a FV
eredeti irányától jobbra és lefelé van.
Értékelés:
A fordulatot lehetőleg egy helyben kell elvégezni, eltérés (a kör mérete alapján) esetén: - 1-től - 10 pont
hibás irány: -10 pont
A kutya nem fordul együtt a FV-vel és állva marad: - 10 pont
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B-017 360° jobbra (B típus) „Senior“
A lábnál követés közben a páros a tábla bal oldalán 360° fordulatot tesz
jobbra (ezáltal egy teljes kört ír le jobbra). A FV-nek helyben kell
kiviteleznie a fordulatot. Megengedett a lábakkal enyhén előre mozogni
(apró lépésekkel), kis kört alkotva. A kutya továbbra is szabadon követi
a FV-t. A FV eredeti pozíciójából nézve nem változik a menetirány a
fordulat teljesítése után.
Értékelés:
A fordulatot lehetőleg egy helyben kell elvégezni, eltérés (a kör mérete alapján) esetén: - 1-től - 10 pont
hibás irány: -10 pont
A kutya nem fordul együtt a FV-vel és állva marad: - 10 pont
B-018 Beültetés (A vagy B típus) „Senior”
A tábla bal oldalán lábnál követésből a FV arra utasítja a kutyát, hogy
menetből üljön be elé. Míg a kutya mozog, hogy a FV elé beüljön, addig
a FV 4 lépést tehet meg hátrafelé. Közben egyenesen kell mennie, és
nem korrigálhatja a kutya pozícióját azáltal, hogy oldalazva mozog.
Amint a felvezető párhuzamos lábakkal megállt és a kutya előtte, vele
szemben ül, a páros elvégzi a táblához tartozó kiegészítő feladatot a Z0a-tól Z-0d-ig elérhető kiegészítő táblákon. A feladatot a kiegészítő
táblával együtt értékelik.
Értékelés:
A FV oldalt mozog hátrafelé (vagy oldalazik), hogy a kutya pozícióját korrigálja: - 1-től - 10 pontig
A FV több mint négy lépést tesz meg hátrafelé: - 1 pont (minden további lépésért)
A kutya nem hajtja végre a beülést: - 10 pont
A kutya második beülést is bemutat: - 5 pont
A FV mozgatja a lábait a beültetés során vagy a kiegészítő feladat közben: - 1-től - 10 pontig
B-019 Beültetés – 1 lépés hátra – Ültetés (A vagy B típus)
A tábla bal oldalán lábnál követésből a FV arra utasítja a kutyát, hogy
menetből üljön be elé. Míg a kutya mozog, hogy a FV elé beüljön, addig
a FV 4 lépést tehet meg hátrafelé. Közben egyenesen kell mennie, és
nem korrigálhatja a kutya pozícióját azáltal, hogy oldalazva mozog. Az
első beültetés után a FV egy újabb lépést tesz egyenesen hátrafelé,
majd újra megáll. A kutya követi a FV mozgását és újra beül elé. Amint a
felvezető másodszor is párhuzamos lábakkal megállt és a kutya előtte,
vele szemben ül, a páros elvégzi a táblához tartozó kiegészítő feladatot
a Z-0a-tól Z-0d-ig elérhető kiegészítő táblákon. A feladatot a kiegészítő
táblával együtt értékelik.
Értékelés:
A FV oldalasan mozog hátrafelé (vagy oldalazik), hogy a kutya pozícióját korrigálja: - 1-től - 10 pontig
A FV több mint négy lépést tesz meg hátrafelé: - 1 pont (minden további lépésért)
A kutya nem hajtja végre az egyik beülést: - 5 pont
A kutya egyáltalán nem hajtja végre a beülést: - 10 pont
A FV mozgatja a lábait a beültetés során vagy a kiegészítő feladat közben: - 1-től - 10 pontig
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B-020 Lassú lépés (B típus) „Senior“
A lábnál követés közben a páros a tábla bal oldalán megváltoztatja a
sebességét. Egyértelműen felismerhetőnek kell lennie a felvezetőnél és
a kutyánál is, hogy megváltoztatták a sebességet a normál
meneteléshez képest.
Értékelés:
Ha a sebességváltás nem felismerhető a bíró számára: - 10 pont
A sebességváltás csak a tábla után történik (túlhaladás): - 10 pont
A sebességváltás a kijelölt terület előtt történik (sebességváltás ott, ahol nem megengedett): - 5 pont
B-021 Futólépés (B típus) „Senior”
A lábnál követés közben a páros a tábla bal oldalán megváltoztatja a
sebességét. Egyértelműen felismerhetőnek kell lennie a felvezetőnél és
a kutyánál is, hogy megváltoztatták a sebességet a normál
meneteléshez képest.
Értékelés:
Ha a sebességváltás nem felismerhető a bíró számára: - 10 pont
A sebességváltás csak a tábla után történik (túlhaladás): - 10 pont
A sebességváltás a kijelölt terület előtt történik (sebességváltás ott, ahol nem megengedett): - 5 pont
B-022 Normál lépés (B típus) „Senior“
A lábnál követés közben a páros a tábla bal oldalán megváltoztatja a
sebességét. Egyértelműen felismerhetőnek kell lennie a felvezetőnél és
a kutyánál is, hogy lassú, vagy futólépésből megváltoztatták a
sebességet a normál lépésre.
Értékelés:
Ha a sebességváltás nem felismerhető a bíró számára: - 10 pont
A sebességváltás csak a tábla után történik (túlhaladás): - 10 pont
A sebességváltás a kijelölt terület előtt történik (sebességváltás ott, ahol nem megengedett): - 5 pont
B-023 Spirál jobbra (B típus) „Senior“
Három bóját helyeznek el egymástól legalább 1,50 méteres távolságra
egy képzeletbeli vonal mentén. A „jobbra” irányjelzés azt jelenti, hogy a
FV a bójákat az óra járásával megegyező irányban (tehát jobbra)
megkerüli és a kutya közben lábnál követi (kívülről). A feladattábla az
első bója közelében van elhelyezve és a páros érkezési irányából
olvasható. A kutya és a FV 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. Minden fordulat az első bójára is vonatkozik. A következő tábla
pozíciója határozza meg, hogy a páros a spirálból melyik irányba megy
tovább. Ez a feladat csak akkor adható ki, amikor a kutya a pálya ezen
szakaszán a felvezető bal oldalán van.
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Értékelés:
Felvezető és kutya egyszer egy bója két különböző oldalán halad el: - 3 pont
A páros mindkét tagja következetesen a rossz irányba hajtja végre a feladatot (hibás irány): -10 pont
A felvezető/kutya hozzáér a bójához: - 1 pont (alkalmanként)
A felvezető/kutya felborítja a bóját: - 3 pont (alkalmanként)
Kutya megszagolja a bóját: - 1 pont (alkalmanként)
A páros kétszer kerüli meg ugyanazt a bóját (feladatrész hozzátoldása): - 5 pont
A páros a feladat során kihagy egy bóját (feladatrész kihagyása): - 5 pont
B-024 Spirál balra (B típus) „Senior“
Három bóját helyeznek el egymástól legalább 1,50 méteres távolságra
egy képzeletbeli vonal mentén. A „balra” irányjelzés azt jelenti, hogy a
KV a bójákat az óra járásával ellentétes irányban (tehát balra) megkerüli
és a kutya közben lábnál követi (belülről). A feladattábla az első bója
közelében van elhelyezve és a páros érkezési irányából olvasható. A
kutya és a FV 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. Ez a feladat csak akkor adható ki, amikor a kutya a pálya ezen
szakaszán a felvezető bal oldalán van.
Értékelés:
Felvezető és kutya egyszer egy bója két különböző oldalán halad el: - 3 pont
A páros mindkét tagja következetesen a rossz irányba hajtja végre a feladatot (hibás irány): -10 pont
A felvezető/kutya hozzáér a bójához: - 1 pont (alkalmanként)
A felvezető/kutya felborítja a bóját: - 3 pont (alkalmanként)
Kutya megszagolja a bóját: - 1 pont (alkalmanként)
A páros kétszer kerüli meg ugyanazt a bóját (feladatrész hozzátoldása): - 5 pont
A páros a feladat során kihagy egy bóját (feladatrész kihagyása): - 5 pont
B-025 Szlalom (B típus)
Négy bóját helyeznek el egymástól legalább 1,50 méteres távolságra
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 FV a
táblától jobbra szlalomban megkerülik együtt a bóját. A következő tábla
pozíciója határozza meg, hogy a páros a szlalomból melyik irányba
megy tovább. Ez a feladat csak akkor adható ki, amikor a kutya a pálya
ezen szakaszán a felvezető bal oldalán van.
Értékelés:
Felvezető és kutya egyszer egy bója két különböző oldalán halad el: - 3 pont
A páros mindkét tagja következetesen a rossz irányba hajtja végre a feladatot (hibás menetirány): -10
pont
A felvezető/kutya hozzáér a bójához: - 1 pont (alkalmanként)
A felvezető/kutya felborítja a bóját: - 3 pont (alkalmanként)
Kutya megszagolja a bóját: - 1 pont (alkalmanként)
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B-026 Szlalom oda-vissza (B típus)
Négy bóját helyeznek el egymástól legalább 1,50 méteres távolságra
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 FV 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. Ez a feladat csak akkor
adható ki, amikor a kutya a pálya ezen szakaszán a felvezető bal oldalán
van.

Értékelés:
Felvezető és kutya egyszer egy bója két különböző oldalán halad el: - 3 pont
A páros mindkét tagja következetesen a rossz irányba hajtja végre a feladatot (hibás menetirány): -10
pont
A felvezető/kutya hozzáér a bójához: - 1 pont (alkalmanként)
A felvezető/kutya felborítja a bóját: - 3 pont (alkalmanként)
Kutya megszagolja a bóját: - 1 pont (alkalmanként)
B-027 8-as kerülés, zavarás nélkül (B típus)
Ehhez a feladathoz négy üres tálka szükséges fedőrácsokkal. A négy
tálkát úgy kell felállítani, hogy a sarokpontok egy képzeletbeli rombuszt
rajzoljanak le: A rombusz hosszabb átlóján lévő „sarokpontokon”
található két tálka 3 méter távolságban van elhelyezve, a másik két
tálka a rövidebb átlón van körülbelül 1,50 méterre egymástól. A 8-as
alakzat bejárata mindig a feladattáblától jobbra van. A páros együtt lép
be az alakzatba a feladattábla jobb oldalán, ezután pedig három
alkalommal fog áthaladni az alakzat közepén (a hosszú tengelyt átlósan
keresztezi, lásd a bal oldali ábrát). A következő tábla pozíciója határozza
meg, hogy a páros a 8-as alakzatból melyik irányba megy tovább. Ez a
feladat csak akkor adható ki, amikor a kutya a pálya ezen szakaszán a
felvezető bal oldalán van.
Értékelés:
Felvezető és kutya egyszer egy tál két különböző oldalán halad el: - 3 pont
A páros mindkét tagja következetesen a rossz irányba hajtja végre a feladatot (hibás menetirány): -10
pont
A felvezető/kutya hozzáér a tálhoz: - 1 pont (alkalmanként)
Kutya megszagolja a tálat: - 1 pont (alkalmanként)
A kutya ráharap a tálra/fedőre, vagy felborítja: Megszakítás (nincs ismétlési lehetőség)
A páros közösen csak kétszer megy át középen (feladatrész kihagyása): - 5 pont
A páros közösen négyszermegy át középen (feladatrész hozzátoldása): - 5 pont
A páros csak egyszer vagy több mint négyszer megy át középen: - 10 pont
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B-028 Oldalváltás hátul oda-vissza (A típus)
A lábnál követésből a páros megáll a tábla bal oldalán, és a kutya alapállást
vesz fel. A felvezető ezután jelzést ad a kutyának, hogy őt hátul megkerülve
a másik oldalához igazodjon. A felvezető nem mozgathatja a lábát, de a
karját, felsőtestét, stb. igen. Amikor a kutya a FV másik oldalára ért,
alapállásba helyezkedik. A felvezető ezután jelzést ad a kutyának, hogy őt
hátul megkerülve ismét a másik oldalához igazodjon. A feladat az eredeti
oldalon alapállásban ér véget.

Értékelés:
hiányzó alapállás: - 5 pont
kettő vagy három hiányzó alapállás: - 10 pont
A FV mozgatja a lábait a váltás közben: - 1-től - 10 pontig

8.3 A Rally Obedience 1. szint táblái
1-101 360° balra (B típus)
A lábnál követés közben a páros a tábla bal oldalán 360° fordulatot tesz balra
(ezáltal egy teljes kört ír le balra). A FV-nek helyben kell kiviteleznie a
fordulatot. Megengedett a lábakkal enyhén előre mozogni (apró lépésekkel),
kis kört alkotva. A kutya továbbra is szabadon követi a FV-t. A FV eredeti
pozíciójából nézve nem változik a menetirány a fordulat teljesítése után.
1-102 Menet közben oldallépés jobbra (B típus) „Senior“
Lábnál követés során a FV a jobb lábával egy lépést tesz jobbra (nem szabad
átlósan lépni). A bal lábát a jobb lába mellé zárja (nem húzhatja a földön). A
kutyának habozás nélkül követnie kell a FV bal lábát. Ez a feladat
irányváltásnak minősül, ezért a tábla előtt kell végrehajtani. Ezt követően a
páros elhalad a tábla jobb oldalán. Ez a feladat csak akkor adható ki, amikor a
kutya a pálya ezen szakaszán a felvezető bal oldalán van.
1-103 Stop – 90° Jobbra – Stop (A típus)
A FV megáll a tábla előtt, és a kutya alapállást vesz fel. Ekkor a FV helyben
jobbra 90°-ot fordul. A kutya ugyanekkor a FV-höz igazodik és ismét
alapállásba helyezkedik. A páros az új irányban folytatja útját.

1-104 Stop – 90° Balra – Stop (A típus)
A FV megáll a tábla előtt, és a kutya alapállást vesz fel. Ekkor a FV helyben
balra 90°-ot fordul. A kutya ugyanekkor a FV-höz igazodik és ismét alapállásba
helyezkedik. A páros az új irányban folytatja útját.
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1-105 Stop – 90° Jobbra – 1 lépés – Stop (A típus)
A FV megáll a tábla előtt, és a kutya alapállást vesz fel. Ekkor a FV helyben
jobbra 90°-ot fordul és lép egyet a megadott irányba. A kutya ugyanekkor
a FV-höz igazodik és ismét alapállásba helyezkedik. A páros az új irányban
folytatja útját.
1-106 Stop – 90° Balra – 1 lépés – Stop: (A típus)
A FV megáll a tábla előtt, és a kutya alapállást vesz fel. Ekkor a FV helyben
balra 90°-ot fordul és lép egyet a megadott irányba. A kutya ugyanekkor a
FV-höz igazodik és ismét alapállásba helyezkedik. A páros az új irányban
folytatja útját.
1-107 Stop – 1, 2, 3 lépés – Stop (A típus)
A FV megáll a táblától balra, és a kutya alapállást vesz fel. A páros egy
lépést tesz egyenesen előre, majd a kutya másodszor is alapállásba ül.
Ezután a páros két ugyanakkora lépést tesz egyenesen előre, majd a kutya
harmadszor is alapállásba ül. Ezután a páros három ugyanakkora lépést
tesz egyenesen előre, majd a kutya negyedszer is alapállásba ül. A páros az
eredeti irányban folytatja útját.
1-108 Beültetés – 1, 2, 3 lépés hátra – Beültetés: (A vagy B típus)
A tábla bal oldalán lábnál követésből a FV arra utasítja a kutyát, hogy
menetből üljön be elé. Míg a kutya mozog, hogy a FV elé beüljön, addig a
FV 4 lépést tehet meg hátrafelé. Közben egyenesen kell mennie, és nem
korrigálhatja a kutya pozícióját azáltal, hogy oldalra mozog. Az első
beültetés után a FV egy újabb lépést tesz egyenesen hátrafelé, majd újra
megáll. A kutya követi a FV mozgását és másodszor is beül elé. A második
beültetés után a FV két újabb, egyenletes lépést tesz egyenesen hátrafelé,
majd újra megáll. A kutya követi a FV mozgását és harmadszor is beül elé.
A harmadik beültetés után a FV három újabb, egyenletes lépést tesz
egyenesen hátrafelé, majd újra megáll. A kutya követi a FV mozgását és
negyedszer is beül elé. Amint a felvezető párhuzamos lábakkal megállt és
a kutya negyedszer is előtte vele szemben ül, a páros elvégzi a táblához
tartozó kiegészítő feladatot a Z-0a-tól Z-0d-ig elérhető kiegészítő táblákon.
A feladatot a kiegészítő táblával együtt értékelik.
1-109 Beültetés – 1 lépés hátra – fektetés (A vagy B típus)
A tábla bal oldalán lábnál követésből a FV arra utasítja a kutyát, hogy
menetből üljön be elé. Míg a kutya mozog, hogy a FV elé beüljön, addig a
FV 4 lépést tehet meg hátrafelé. Közben egyenesen kell mennie, és nem
korrigálhatja a kutya pozícióját azáltal, hogy oldalasan mozog. Az első
beültetés után a FV egy újabb lépést tesz egyenesen hátrafelé, majd újra
megáll. A kutya követi a FV mozgását, majd a FV előtt vele szemben
egyenesen lefekszik. Amint a felvezető párhuzamos lábakkal megállt és a
kutya előtte vele szemben fekszik anélkül, hogy előtte leült volna, a páros
elvégzi a táblához tartozó kiegészítő feladatot a Z-0a-tól Z-0d-ig elérhető
kiegészítő táblákon. A feladatot a kiegészítő táblával együtt értékelik.
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1-110 Megállásból fektetés (A típus)
Lábnál követésből a páros megáll a tábla bal oldalán, és a felvezető felszólítja a
kutyát, hogy feküdjön le (anélkül, hogy előtte alapállást vennének fel). A
„fekszik” vezényszónak akkor kell elhangoznia, amikor a felvezető megáll (a
lábak párhuzamosak, legfeljebb csípőszéles terpesz megengedett). A feladatot
nem mozgásból kell elvégezni. Amikor a kutya felismerhetően felvette a
pozíciót, a páros közösen továbbmegy a következő állomásra anélkül, hogy
előtte a kutya felülne.
1-111 Stop – Ültetésből futólépés (B típus)
A FV megáll a táblától balra, és a kutya alapállást vesz fel. A páros az eredeti
irányban futólépésben folytatja útját. Egyértelműen felismerhetőnek kell
lennie a felvezetőnél és a kutyánál is, hogy megváltoztatták a sebességet a
normál meneteléshez képest.
1-112 Szlalom zavarással (B típus) „Senior“
Két bóját (a szlalom első és utolsó eleme) és két fedővel ellátott tálat (a
szlalom második és harmadik eleme) helyeznek el egy képzeletbeli egyenes
vonalon egymástól legalább 1,50 méterre. A két tálat jutalomfalattal vagy
játékokkal töltik meg. 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 felvezetőt, ne tudják magukat megjutalmazni. A
feladattábla az első bója közelében van elhelyezve. A szlalom kezdési pontja az
első bója és az első tál (második elem) között van, az első bója a páros bal
oldalán található. A kutya és a FV a táblától jobbra szlalomban megkerülik
együtt a szlalom elemeit. A következő tábla pozíciója határozza meg, hogy a
páros a szlalomból melyik irányba megy tovább. Ez a feladat csak akkor adható
ki, amikor a kutya a pálya ezen szakaszán a felvezető bal oldalán van.
1-113 Stop – Kutya Körbe – Stop: (A típus)
A FV megáll a táblától balra, és a kutya alapállást vesz fel. A kutya
előremenetben teljesen megkerüli a felvezetőt, majd újra alapállást vesz fel. A
FV eközben nem változtathatja vagy hagyhatja el a pozícióját. A páros az
eredeti irányban folytatja útját.
1-114 180° fordulat jobbra (B típus) „Senior”
A tábla előtt a FV egy helyben 180° fordulatot tesz jobbra. A kutya továbbra is
szabadon követi a FV-t. A páros a megadott irányban folytatja útját.
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1-115 180° fordulat balra (B típus)
A tábla előtt a FV egy helyben 180° fordulatot tesz balra. A kutya továbbra is
szabadon követi a FV-t. A páros a megadott irányban folytatja útját.

1-116 Beültetés – oldallépés jobbra – Beültetés (A vagy B típus)
A tábla előtt lábnál követésből a FV arra utasítja a kutyát, hogy menetből üljön
be elé. Míg a kutya mozog, hogy a FV elé beüljön, addig a FV 4 lépést tehet
meg hátrafelé. Közben egyenesen kell mennie, és nem korrigálhatja a kutya
pozícióját azáltal, hogy oldalasan mozog. Az első beültetés után a FV egy jól
felismerhető lépést tesz jobbra. A kutya haladéktalanul követi a mozdulatot,
majd ismét egyenesen beül a felvezető elé. Amint a felvezető másodszor is
párhuzamos lábakkal megállt és a kutya előtte vele szemben ül, a páros elvégzi
a táblához tartozó kiegészítő feladatot a Z-0a-tól Z-0d-ig elérhető kiegészítő
táblákon. A feladatot a kiegészítő táblával együtt értékelik. Ezt követően a
páros tovább halad a tábla jobb oldalán.
1-117 Beültetés – oldallépés balra – Beültetés (A vagy B típus)
A tábla előtt lábnál követésből a FV arra utasítja a kutyát, hogy menetből üljön
be elé. Míg a kutya mozog, hogy a FV elé beüljön, addig a FV 4 lépést tehet
meg hátrafelé. Közben egyenesen kell mennie, és nem korrigálhatja a kutya
pozícióját azáltal, hogy oldalasan mozog. Az első beültetés után a FV egy jól
felismerhető lépést tesz balra. A kutya haladéktalanul követi a mozdulatot,
majd ismét egyenesen beül a felvezető elé. Amint a felvezető másodszor is
párhuzamos lábakkal megállt és a kutya előtte vele szemben ül, a páros elvégzi
a táblához tartozó kiegészítő feladatot a Z-0a-tól Z-0d-ig elérhető kiegészítő
táblákon. A feladatot a kiegészítő táblával együtt értékelik. Ezt követően a
páros tovább halad a tábla bal oldalán.
1-118 Dupla hátraarc – FV balra, kutya jobbra (B típus) „Senior”
A FV a tábla bal oldalán hátraarcot csinál balra, miközben a kutya jobbra
megkerüli, a fordulat végén pedig ismét a FV bal lába mellé érkezik. A FV
megtesz 2-3 köztes lépést, majd megismétli a hátraarcot és a feladat
kezdetével megegyező irányban folytatja az útját. Ez a feladat csak akkor
adható ki, amikor a kutya a pálya ezen szakaszán a felvezető bal oldalán van.
1-119 180° fordulat jobbra – 180° fordulat balra (B típus)
A páros a tábla bal oldalán 180° fordulatot tesz jobbra. 2-3 köztes lépést
köztes lépés után a páros 180° fordulatot tesz balra, majd a feladat kezdetével
megegyező irányban folytatja az útját.
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1-120 180° fordulat balra – 180° fordulat jobbra (B típus)
A páros a tábla bal oldalán 180° fordulatot tesz balra. 2-3 köztes lépést köztes
lépés után a páros 180° fordulatot tesz jobbra, majd a feladat kezdetével
megegyező irányban folytatja az útját.

1-121 8-as kerülés, zavarással (B típus) „Senior“
Ehhez a feladathoz négy tálka szükséges fedőrácsokkal. A tálakat
jutalomfalattal vagy játékokkal töltik meg. 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 felvezetőt, ne tudják magukat
megjutalmazni. A négy tálkát úgy kell felállítani, hogy a sarokpontok egy
képzeletbeli rombuszt rajzoljanak le: A rombusz hosszabb átlóján lévő
„sarokpontokon” található két tálka 3 méter távolságban van elhelyezve, a
másik két tálka a rövidebb átlóján, körülbelül 1,50méterre vannak egymástól.
A 8-as alakzat bejárata mindig a feladattáblától jobbra van. A páros együtt lép
be az alakzatba a feladattábla jobb oldalán, ezután pedig három alkalommal
fog áthaladni az alakzat közepén (a hosszú tengelyt átlósan keresztezi, lásd a
bal oldali ábrát). A következő tábla pozíciója határozza meg, hogy a páros a 8as alakzatból melyik irányba megy tovább. Ez a feladat csak akkor adható ki,
amikor a kutya a pálya ezen szakaszán a felvezető bal oldalán van.
1-122 Stop – Oldalváltás hátul – Stop (A típus)
A lábnál követésből a páros megáll a tábla bal oldalán, és a kutya alapállást
vesz fel. A felvezető ezután jelzést ad a kutyának, hogy őt hátul megkerülve a
másik oldalához igazodjon. A felvezető nem mozgathatja a lábát, de a karját,
felsőtestét, stb. igen. A váltásnak úgy kell történnie, hogy a kutya mindig a
felvezető menetirányába nézve marad. A kutya nem fordulhat el a
felvezetőtől. Amikor a kutya a FV másik oldalára ért, alapállásba helyezkedik.
Ettől a táblától kezdve a kutya mindaddig a felvezető ezen oldalán marad,
amíg egy újabb feladattábla újabb oldalváltást nem ír elő, vagy amíg a páros
eléri a célvonalat.
1-123 Stop – Oldalváltás elől – Stop (A típus)
A lábnál követésből a páros megáll a tábla bal oldalán, és a kutya alapállást
vesz fel. A felvezető ezután jelzést ad a kutyának, hogy őt elölről megkerülve a
másik oldalához igazodjon. A felvezető nem mozgathatja a lábát, de a karját,
felsőtestét, stb. igen. A váltásnak úgy kell történnie, hogy a kutya a felvezető
felé fordulatot mutat be, miközben oldalt vált. Nem megengedett, hogy a
kutya úgy váltson oldalt, hogy közben végig a felvezető menetirányába néz.
Amikor a kutya a FV másik oldalára ért, alapállásba helyezkedik. Ettől a táblától
kezdve a kutya mindaddig a felvezető ezen oldalán marad, amíg egy újabb
feladattábla újabb oldalváltást nem ír elő, vagy amíg a páros eléri a célvonalat.
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8.4 A Rally Obedience 2. szint táblái
2-201 Áll – 90° Jobbra – Lépés indul (B típus) „Senior“
A FV megáll a tábla előtt, és a kutya láb mellett állva marad. Ekkor a FV
helyben jobbra 90°-ot átfordul. A kutya ugyanekkor a FV-höz igazodik. A
páros újabb megállás nélkül az új irányban folytatja útját.
Értékelés:
A kutya helytelen pozíciót vesz fel megálláskor: - 5 pont
A FV lépéssorrendje hibás a 90°-os fordulat során: - 1-től - 5 pontig
A kutya nem igazodik egyidejűen a FV-höz: - 1-től - 5 pontig
A páros rossz irányba fordul: - 10 pont
2-202 Áll – 90° Balra – Lépés indul (B típus) „Senior“
A FV megáll a tábla előtt, és a kutya láb mellett állva marad. Ekkor a FV
helyben balra 90°-ot átfordul. A kutya ugyanekkor a FV-höz igazodik. A
páros újabb megállás nélkül az új irányban folytatja útját.
Értékelés:
A kutya helytelen pozíciót vesz fel megálláskor: - 5 pont
A FV lépéssorrendje hibás a 90°-os fordulat során: - 1-től - 5 pontig
A kutya nem igazodik egyidejűen a FV-höz: - 1-től - 5 pontig
A páros rossz irányba fordul: - 10 pont
2-203 Stop – 180 ° fordulat jobbra – Stop (A típus)
A FV megáll a tábla előtt, és a kutya alapállást vesz fel. Ekkor a FV helyben
jobbra 180°-ot átfordul. A kutya ugyanekkor a FV-höz igazodik és ismét
alapállásba helyezkedik. A páros az új irányban folytatja útját.
Értékelés:
A kutya egyszer helytelen pozíciót vesz fel: - 5 pont
A kutya kétszer helytelen pozíciót vesz fel: - 10 pont
A FV lépéssorrendje hibás a 180°-os fordulat során: - 1-től - 5 pontig
A kutya nem igazodik egyidejűen a FV-höz: - 1-től - 5 pontig
A páros rossz irányba fordul: - 10 pont
2-204 Stop – 180 ° fordulat balra – Stop (A típus)
A FV megáll a tábla előtt, és a kutya alapállást vesz fel. Ekkor a FV helyben
balra 180°-ot átfordul. A kutya ugyanekkor a FV-höz igazodik és ismét
alapállásba helyezkedik. A páros az új irányban folytatja útját.
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Értékelés:
A kutya egyszer helytelen pozíciót vesz fel: - 5 pont
A kutya kétszer helytelen pozíciót vesz fel: - 10 pont
A FV lépéssorrendje hibás a 180°-os fordulat során: - 1-től - 5 pontig
A kutya nem igazodik egyidejűen a FV-höz: - 1-től - 5 pontig
A páros rossz irányba fordul: - 10 pont
2-205 Áll – 180° fordulat jobbra (B típus) „Senior“
A FV megáll a tábla előtt, és a kutya láb mellett állva marad. Ekkor a FV
helyben jobbra 180°-ot átfordul. A kutya ugyanekkor a FV-höz igazodik. A
páros újabb megállás nélkül az új irányban folytatja útját.
Értékelés:
A kutya helytelen pozíciót vesz fel megálláskor: - 5 pont
A FV lépéssorrendje hibás a 180°-os fordulat során: - 1-től - 5 pontig
A kutya nem igazodik egyidejűen a FV-höz: - 1-től - 5 pontig
A páros rossz irányba fordul: - 10 pont
2-206 Áll – 180° fordulat balra (B típus)
A FV megáll a tábla előtt, és a kutya láb mellett állva marad. Ekkor a FV
helyben balra 180°-ot átfordul. A kutya ugyanekkor a FV-höz igazodik. A
páros újabb megállás nélkül az új irányban folytatja útját.
Értékelés:
A kutya helytelen pozíciót vesz fel megálláskor: - 5 pont
A FV lépéssorrendje hibás a 180°-os fordulat során: - 1-től - 5 pontig
A kutya nem igazodik egyidejűen a FV-höz: - 1-től - 5 pontig
A páros rossz irányba fordul: - 10 pont
2-207 Stop – Oldallépés jobbra – Stop (A típus)
A FV megáll a tábla előtt, és a kutya alapállást vesz fel. A KV jobb lábbal
egyet oldalra lép jobbra (ha a kutya a felvezető jobb oldalán van,
megengedett egy keresztlépés), mellé húzza a bal lábát és megáll. A kutya
haladéktalanul követi a mozdulatot, majd ismét alapállásba ül. A páros a
tábla jobb oldalán halad el, majd menetirányban folytatja az útját.
Értékelés:
A kutya egyszer helytelen pozíciót vesz fel: - 5 pont
A kutya kétszer helytelen pozíciót vesz fel: - 10 pont
A FV lépéssorrendje hibás: - 1-től - 5 pontig

A kutya nem igazodik egyidejűen a FV-höz: - 1-től - 5 pontig
A kutya csúszik a felvezető oldalán (ülve marad, de együtt mozog a felvezetővel): - 10 pont
A felvezető rálép a kutya lábára a feladat során: - 5 pont

Feladat kivitelezése rossz helyen, így a páros a tábla rossz oldalán halad el a feladat végén: - 1 pont
A páros rossz irányba mozdul el oldalra: - 10 pont
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2-208 Stop – Oldallépés balra – Stop (A típus)
A FV megáll a tábla előtt, és a kutya alapállást vesz fel. A KV bal lábbal egyet
oldalra lép balra (ha a kutya a felvezető bal oldalán van, megengedett egy
keresztlépés), mellé húzza a jobb lábát és megáll. A kutya haladéktalanul
követi a mozdulatot, majd ismét alapállásba ül. A páros a tábla bal oldalán
halad el, majd menetirányban folytatja az útját.
Értékelés:
A kutya egyszer helytelen pozíciót vesz fel: - 5 pont
A kutya kétszer helytelen pozíciót vesz fel: - 10 pont
A FV lépéssorrendje hibás: - 1-től - 5 pontig
A kutya nem igazodik egyidejűen a FV-höz: - 1-től - 5 pontig
A kutya csúszik a felvezető oldalán (ülve marad, de együtt mozog a felvezetővel): - 10 pont
A felvezető rálép a kutya lábára a feladat során: - 5 pont
Feladat kivitelezése rossz helyen, így a páros a tábla rossz oldalán halad el a feladat végén: - 1 pont
A páros rossz irányba mozdul el oldalra: - 10 pont
2-209 Stop – Beültetés (A vagy B típus)
A FV megáll a táblától balra, és a kutya alapállást vesz fel. Ebből a helyzetből
a FV arra utasítja a kutyát, hogy üljön be elé. Míg a kutya mozog, hogy a FV
elé beüljön, addig a FV 1 lépést megtehet (előre vagy hátra). Amint a
felvezető párhuzamos lábakkal megállt és a kutya előtte vele szemben ül, a
páros elvégzi a táblához tartozó kiegészítő feladatot a Z-0a-tól Z-0d-ig
elérhető kiegészítő táblákon. A feladatot a kiegészítő táblával együtt
értékelik.
Értékelés:
A kutya helytelen pozíciót vesz fel megálláskor: - 5 pont
A kutya nem hajtja végre a beülést: - 10 pont
A FV egynél több lépést tesz a kutya megvezetéséhez: - 5 pont
A FV mozgatja a lábait a beültetés során vagy a kiegészítő feladat közben: - 1-től - 10 pontig
2-210 Beültetés – 1 lépés hátra állítás – 2 lépés hátra ültetés – 3 lépés
hátra fektetés (A vagy B típus)
A tábla bal oldalán lábnál követésből a FV arra utasítja a kutyát, hogy
menetből üljön be elé. Míg a kutya mozog, hogy a FV elé beüljön, addig a FV
4 lépést tehet meg hátrafelé. Közben egyenesen kell mennie, és nem
korrigálhatja a kutya pozícióját azáltal, hogy oldalasan mozog. Az első
beültetés után a FV egy újabb lépést tesz egyenesen hátrafelé, majd újra
megáll. A kutya követi a FV mozgását, majd a FV előtt vele szemben
egyenesen megáll. A pozíció után után a FV két újabb, egyenletes lépést
tesz egyenesen hátrafelé, majd újra megáll. A kutya követi a FV mozgását és
beül elé. A pozíció után után a FV három újabb, egyenletes lépést tesz
egyenesen hátrafelé, majd újra megáll. A kutya követi a FV mozgását, majd
a FV előtt vele szemben egyenesen lefekszik. Amint a felvezető párhuzamos
lábakkal megállt és a kutya előtte vele szemben fekszik, a páros elvégzi a
táblához tartozó kiegészítő feladatot a Z-0a-tól Z-0d-ig elérhető kiegészítő
táblákon. A feladatot a kiegészítő táblával együtt értékelik.

Copyright: A dokumentum az Obedience Hungary Team Sportegyesület szerzői jogi védelme alatt áll.

47

Obedience Hungary Team Sportegyesület Rally Obedience Nemzeti Versenyszabályzat 2023

Értékelés:
A FV oldalasan mozog hátrafelé (vagy oldalazik), hogy a kutya pozícióját korrigálja: - 1-től - 10 pontig
A FV az első beültetésnél több mint négy lépést tesz meg hátrafelé: - 1 pont (minden további lépésért)
A kutya egyszer helytelen ül be: - 5 pont
A kutya kétszer vagy többször helytelen pozíciót vesz fel: - 10 pont
A FV lépései hibásak (túl kevés/túl sok/nem egyenletes), hibánként: - 1
A kutya nem igazodik egyidejűen a FV-höz: - 1-től - 5 pontig
Egy lépéssor teljes kihagyása: - 5 pont
2-211 Beültetés – oldallépés balra – oldallépés jobbra (A vagy B típus)
A tábla bal oldalán lábnál követésből a FV arra utasítja a kutyát, hogy
menetből üljön be elé. Míg a kutya mozog, hogy a FV elé beüljön, addig a FV
4 lépést tehet meg hátrafelé. Közben egyenesen kell mennie, és nem
korrigálhatja a kutya pozícióját azáltal, hogy oldalasan mozog. Az első
beültetés után a FV egy jól felismerhető lépést tesz balra. A kutya
haladéktalanul követi a mozdulatot, majd ismét egyenesen beül a felvezető
elé. A második beültetés után a FV egy jól felismerhető lépést tesz jobbra. A
kutya haladéktalanul követi a mozdulatot, majd ismét egyenesen beül a
felvezető elé. Amint a felvezető harmadszor is párhuzamos lábakkal megállt
és a kutya előtte vele szemben ül, a páros elvégzi a táblához tartozó
kiegészítő feladatot a Z-0a-tól Z-0d-ig elérhető kiegészítő táblákon. A
feladatot a kiegészítő táblával együtt értékelik.
Értékelés:
A FV oldalasan mozog hátrafelé (vagy oldalazik), hogy a kutya pozícióját korrigálja: - 1-től - 10 pontig
A FV az első beültetésnél több mint négy lépést tesz meg hátrafelé: - 1 pont (minden további lépésért)
A kutya nem hajtja végre az egyik beülést: - 5 pont
A kutya kétszer vagy többször nem ül be: - 10 pont
A FV mozgatja a lábait a beültetés során vagy a kiegészitő feladat közben: - 1-től - 10 pontig
Feladat kivitelezése rossz helyen, így a páros a tábla rossz oldalán halad el a feladat végén: - 1 pont
A kutya nem igazodik egyidejűen a FV-höz a második v. harmadik beülés során: - 1-től - 5 pontig
Feladat elvégzése a rossz irányban (először jobbra, majd balra): - 10 pont
2-212 Stop – Futólépésből behívás beültetésbe (A vagy B típus)
A FV megáll a táblától balra, és a kutya alapállást vesz fel. A KV jelzi a
kutyának, hogy maradjon, majd futólépésben előre megy, a kutyát
hátrahagyva. Legalább kettő vagy három futólépés után adja ki a KV a
kutyának futás közben a „Behívás” vezényszót. Ennek során a felvezető
felsőteste a kutya irányába fordulhat, de a lábaknak továbbra is előrefelé
kell mutatnia. A kutyának azonnal el kell indulnia, hogy utolérje a KV-t.
Amikor a kutya a felvezetőhöz ért (láb melletti pozíció az oldalán, ahogy a
kutya a feladat elején volt), a FV megáll és utasítja a kutyát, hogy beüljön
elé. Míg a kutya mozog, hogy a FV elé beüljön, addig a FV 4 lépést tehet
meg normál lépésben hátrafelé. Közben egyenesen kell mennie, és nem
korrigálhatja a kutya pozícióját azáltal, hogy oldalasan mozog. Amint a
felvezető párhuzamos lábakkal megállt és a kutya előtte vele szemben ül, a
páros elvégzi a táblához tartozó kiegészítő feladatot a Z-0a-tól Z-0d-ig
elérhető kiegészítő táblákon. A feladatot a kiegészítő táblával együtt
értékelik.
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Értékelés:
A kutya helytelen pozíciót vesz fel megálláskor: - 5 pont
A FV nem azonnal futólépésben indul el: - 5 pont
A FV egyáltalán nem fut, vagy helyben fut: - 10 pont
A FV túl hamar hívja a kutyát: - 10 pont
A kutya elindul, mielőtt a felvezető hívná: - 10 pont
A FV megáll a következő tábla előtt (kutyára várakozás): - 10 pont
A FV túl korán kezdi beülésbe vezetni a kutyát: - 1-től - 5 pontig
A FV oldalasan mozog hátrafelé (vagy oldalazik), hogy a kutya pozícióját korrigálja: - 1-től - 10 pontig
A FV a beültetésnél több mint négy lépést tesz meg hátrafelé: - 1 pont (minden további lépésért)
A kutya nem hajtja végre a beülést: - 10 pont
A FV mozgatja a lábait a beültetés során vagy a kiegészítő feladat közben: - 1-től - 10 pontig
2-213 Stop – 1 lépés állítás – 2 lépés ültetés – 3 lépés fektetés (A típus)
A FV megáll a táblától balra, és a kutya alapállást vesz fel. A páros egy lépést
tesz egyenesen előre, majd a kutya megálláskor állva marad. Ezután a páros
két ugyanakkora lépést tesz egyenesen előre, majd a kutya alapállásba ül.
Ezután a páros három ugyanakkora lépést tesz egyenesen előre, majd a
kutya a FV mellett párhuzamosan lefekszik. A páros a megadott irányban
folytatja útját.
Értékelés:
A kutya egyszer helytelen pozíciót vesz fel: - 5 pont
A kutya kétszer vagy többször helytelen pozíciót vesz fel: - 10 pont
A FV lépései hibásak (túl kevés/túl sok/nem egyenletes), hibánként: - 1
Egy lépéssor teljes kihagyása: - 5 pont
2-214 Stop - Állítás (A típus) „Senior“
Lábnál követésből a páros megáll a tábla bal oldalán, és a kutya alapállást
vesz fel. A FV a kutyát hang- és/vagy testjelekkel felállítja. Amikor a kutya
felismerhetően felvette a pozíciót, a páros közösen továbbmegy a
következő állomásra anélkül, hogy előtte a kutya leülne.
Értékelés:
A felvezető nem egyenesedik fel a kutya mellett, mielőtt továbbmegy: -5 pont
A kutya helytelen pozíciót vesz fel megálláskor: - 5 pont
A kutya nem áll fel: - 10 pont
A kutya nem ül le, csak állva marad: - 10 pont
A kutya továbbhaladás előtt felül: - 5 pont
2-215 Stop – Állítás – ültetés (A típus) „Senior“
Lábnál követésből a páros megáll a tábla bal oldalán, és a kutya alapállást
vesz fel. A FV a kutyát hang- és/vagy testjelekkel felállítja. Amikor a kutya
felismerhetően felvette a pozíciót, a FV hang- és/vagy testjelekkel lelülteti.
Amikor a kutya felismerhetően felvette a pozíciót, a páros közösen
továbbmegy a következő állomásra anélkül, hogy előtte lefeküdne, vagy
más pozíciót felvenne.
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Értékelés:
A felvezető nem egyenesedik fel a kutya mellett, mielőtt folytatja a feladatot: -5 pont
A kutya egyszer egyáltalán nem ül le, viszont végrehajtja az állítást és egy ültetést (a feladat egy eleme
hiányzik): - 5 pont
A kutya egyszer egyáltalán nem ül le, és nem hajtja végre az állítást (a feladat két eleme hiányzik): - 10
pont
A kutya nem áll fel: - 10 pont
2-216 Áll – Kutya Körbe – Áll (A típus) „Senior“
A FV megáll a táblától balra és a kutya állva marad a felvezető lába mellett.
A kutya előremenetben teljesen megkerüli a felvezetőt, majd újra megáll. A
páros közösen továbbmegy a következő állomásra anélkül, hogy előtte a
kutya leülne vagy más pozíciót bemutatna.
Értékelés:
A kutya egyszer helytelen pozíciót vesz fel: - 5 pont
A kutya kétszer helytelen pozíciót vesz fel: - 10 pont
A kutya túl nagy íven végzi el a kerülést: - 1-től - 10 pontig
A FV nem marad állva, miközben a kutya megkerüli: - 1-től - 10 pontig
A kutya a rossz irányból kerüli meg a FV-t: - 10 pont
A kutya nem hajtja végre a kerülést: - 5 pont
2-217 Stop - Eltávolodás (A vagy B típus) „Senior“
Lábnál követésből a páros megáll a tábla bal oldalán, és a kutya alapállást
vesz fel.
A FV kiadja az „Marad” vezényszót, majd tovább megy a következő
táblához.
Ez a tábla kombinálható a 2-219, 2-220, 2-221 és 2-222 táblákkal, valamint
3. szinttől kombinálható a 3-313, 3-314,3-315, 3-318, 3-319 és 3-320
táblákkal.
Értékelés:
A kutya helytelen pozíciót vesz fel megálláskor: - 10 pont
A kutya túl hamar elhagyja/megváltoztatja a pozícióját: - 10 pont
A FV nem áll meg a kutyája mellett, hanem megállás nélkül továbbmegy: - 10 pont
2-218 Megállásból fektetés - Eltávolodás (A vagy B típus)
A lábnál követésből a páros megáll a tábla bal oldalán, és a felvezető
felszólítja a kutyát, hogy feküdjön le (anélkül, hogy előtte alapállást
vennének fel). A „fekszik” vezényszónak akkor kell elhangoznia, amikor a
felvezető megáll (a lábak párhuzamosak, legfeljebb csípőszéles terpesz
megengedett). A feladatot nem mozgásból kell elvégezni. Amikor a kutya
felismerhetően felvette a pozíciót, a FV hang- és/vagy testjelekkel jelzi neki,
hogy maradjon fekve, majd továbbmegy a következő táblához.
Ez a tábla kombinálható a 2-219, 2-220, 2-221 és 2-222 táblákkal, valamint
3. szinttől kombinálható a 3-313, 3-314, 3-318, 3-319 és 3-320 táblákkal.
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Értékelés:
A kutya helytelen pozíciót vesz fel megálláskor: - 10 pont
A felvezető nem egyenesedik fel a kutya mellett, mielőtt eltávolodik: -5 pont
A kutya túl hamar elhagyja/megváltoztatja a pozícióját: - 10 pont
A FV nem áll meg a kutyája mellett, hanem megállás nélkül továbbmegy: - 10 pont
2-219 Hátraarc – kutyához vissza (A típus) „Senior”
Ez a tábla kombinálható a 2-217 és 2-218 táblákkal, valamint 3. szinttől
kombinálható a 3-309, 3-310, 3-311, és 3-312 táblákkal.
Amikor a FV a tábla mellé ért a bal oldalon, visszafordul a kutyája irányába
és anélkül, hogy megállna, visszamegy hozzá. A felvezető eldöntheti, hogy a
kutya mellé elölről, vagy hátulról lép be (oldalváltás nem történik). A páros
egy pillanatra állva marad, majd továbbmegy a következő állomásra.

Értékelés:
A kutya elhagyja a pozícióját, mielőtt a FV visszaér hozzá: - 10 pont
A kutya megváltoztatja a pozícióját, mielőtt a FV visszaér hozzá: - 10 pont
A felvezető nem marad állva, miután megkerülte a kutyát: - 5 pont
2-220 Hátraarc - Behívás beültetéssel (A vagy B típus)
Ez a tábla kombinálható a 2-217, 2-218, és 2-224 táblákkal, valamint 3.
szinttől kombinálható a 3-309, 3-310, 3-311, és 3-312 táblákkal.
Amikor a FV a tábla mellé ért a bal oldalon, visszafordul a kutyája irányába.
A kutyát ekkor behívja. A FV nem mozgathatja a lábát, míg a kutya
végrehajtja a feladatot. Amint a felvezető párhuzamos lábakkal megállt és a
kutya felvezetővel szemben ül, a páros elvégzi a táblához tartozó kiegészítő
feladatot a Z-0a-tól Z-0d-ig elérhető kiegészítő táblákon. A feladatot a
kiegészítő táblával együtt értékelik.
Értékelés:
A kutya nem hajtja végre a beülést: - 10 pont
A FV mozgatja a lábait a beültetés során vagy a kiegészítő feladat közben: - 1-től - 10 pontig
2-221 Hátraarc - Behívás lábhoz (B típus) „Senior“
Ez a tábla kombinálható a 2-217 és 2-218 táblákkal, valamint 3. szinttől
kombinálható a 3-309, 3-310, 3-311, 3-312, és 3-322 táblákkal.
Amikor a FV a tábla mellé ért a bal oldalon, visszafordul a kutyája irányába.
A kutyát ekkor láb mellé hívja. A bal lábhoz ülés (minden esetben bal láb
mellé beülés szükséges) történhet elölről befordulva, vagy a felvezetőt
megkerülve. A FV nem mozgathatja a lábát, míg a kutya végrehajtja a
feladatot. Ha a kutya megérkezett a FV lába mellé, mindketten egyenesen
tovább haladnak a következő állomásra, anélkül, hogy a kutya leülne.

Értékelés:
A FV mozgatja a lábait a behívás közben: - 1-től - 10 pontig
A FV megindul előre, mielőtt a kutya rendesen megérkezett a lába mellé: -1-től -5 pontig
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2-222 Stop – Hátraarc nélkül Behívás lábhoz (B típus) „Senior“
Ez a tábla kombinálható a 2-217 és 2-218 táblákkal, valamint 3. szinttől
kombinálható a 3-309, 3-310, 3-311, és 3-312 táblákkal.
Amikor a FV a tábla mellé ért a bal oldalon, alapállást vesz fel, és behívja a
kutyát alapállásba. A FV mozgathatja a felsőtestét (megengedett a kutya
felé fordulni), a lábait azonban nem mozgathatja és a menetirány felé kell
nézniük. Ha a kutya megérkezett a FV lába mellé, mindketten egyenesen
tovább haladnak a következő állomásra, anélkül, hogy a kutya leülne.

Értékelés:
A FV még mozog, amikor hívja a kutyát: - 10 pont
A FV elmozdítja a lábait a behívás közben: - 1-től - 10 pontig
A FV megindul előre, mielőtt a kutya rendesen megérkezett a lába mellé: -1-től -10 pontig
2-223 Akadály - KV szűken mellette (B típus)
A tábla kb. 4,5-6 méterrel egy akadály előtt található. Az akadály és a
következő feladattábla közötti távolság is körülbelül 4,5 - 6 méter. Azt, hogy
az akadály bal vagy jobb oldalon áll-e, az határozza meg, hogy a felvezető
épp melyik oldalán vezeti a kutyát (bal oldalon – akadály balra, jobb oldalon
– akadály jobbra). Amikor a páros megérkezik a táblához a bal oldalon,
miközben a FV az akadály mellett elhalad, hang- és/vagy testjelekkel jelzi a
kutyának (FV megválaszthatja, mikor jelez), hogy menjen oda az akadályhoz
és ugorja át. Miután a kutya átugrotta az akadályt, a KV visszahívja a feladat
elején használt lábnál követés pozícióba (oldalváltás nem történik), és a
páros úgy folytatja a pályát a következő állomásig. A felvezető az akadály
teljesítése után vissza is hívhatja a kutyát, ha az sokkal gyorsabb nála.
Értékelés:
A kutya leveri az akadály egy lécét: - 5 pont
A kutya érinti az akadályt: - 1-től - 5 pontig
A kutya elfut az akadály mellett (megtagadás): - 10 pont
A kutya nem fejezi be a feladatot, mielőtt a következő állomáshoz ér: - 10 pont
A FV megáll a következő tábla előtt (kutyára várakozás): - 10 pont
2-224 Stop - Eltávolodás akadályon áthíváshoz (A vagy B típus)
A tábla kb. 4,5-6 méterrel egy akadály előtt található. Az akadály és a
következő feladattábla közötti távolság is körülbelül 4,5 - 6 méter. A lábnál
követésből a páros megáll a tábla bal oldalán, és a kutya alapállást vesz fel.
A FV kiadja az „Marad” vezényszót, majd tovább megy a következő táblához
anélkül, hogy átlépne az akadályon.
Ez a tábla kombinálható a 2-220, 2-221, és 2-222 táblákkal.
Értékelés:
A kutya nem vesz fel alapállást: - 10 pont
A FV átlép az akadály felett eltávolodáskor: - 10 pont
A kutya elhagyja/megváltoztatja a pozícióját mielőtt a FV behívná: - 10 pont
A kutya leveri az akadály egy lécét: - 5 pont
A kutya érinti az akadályt: - 1-től - 5 pontig
A kutya elfut az akadály mellett (megtagadás): - 10 pont
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2-225 Áll – 1 lépés hátra – Áll (A típus)
A FV megáll a tábla mellett, és a kutya állva marad a felvezető lába mellett.
Ezután a FV egy egyenes lépést tesz hátrafelé, a kutya pedig hátrálva követi
a mozgását. A FV zárt lábakkal állva marad, a kutya pedig mellette áll. A
páros közösen továbbmegy a következő állomásra anélkül, hogy előtte a
kutya leülne vagy más pozíciót bemutatna.
Értékelés:
A kutya egyszer helytelen pozíciót vesz fel: - 5 pont
A kutya kétszer helytelen pozíciót vesz fel: - 10 pont
A FV túl sok lépést tesz: - 1 pont (minden további lépésért)
A FV nem lép hátra: - 10 pont
A kutya nem igazodik egyidejűen a FV-höz: - 1-től - 5 pontig
2-226 Menet közben Kutya külső fordulat (B típus)
A FV lábnál követés közben a táblától balra jelez a kutyának, hogy tőle kifelé
360° fordulatot tegyen anélkül, hogy ő megállna. Azt, hogy a kutya jobbra
vagy balra forog, az határozza meg, hogy a felvezető épp melyik oldalán
vezeti a kutyát (bal oldalon – forgás balra, jobb oldalon – forgás jobbra).
Miután a kutya végrehajtotta a forgást (oldalváltás nem történik), a páros
megállás nélkül tovább halad a következő állomásra.
Értékelés:
FV változtat a sebességén, vagy megáll miközben a kutya forog: -1-től -10 pontig
A kutya nem fordul meg: - 5 pont
A kutya a rossz irányba fordul: - 10 pont
2-227 Menet közben oldalváltás hátul (B típus) „Senior”
A FV a lábnál követés közben a táblától balra jelez a kutyának, hogy
mögötte váltson át a másik oldalára miközben ő változatlanul megy tovább.
A FV eközben nem változtathat a sebességén. A kutyának úgy kell oldalt
váltania, hogy a váltás során végig a FV menetirányában marad. A kutya
nem foroghat. Miután a kutya végrehajtotta az oldalváltást, a páros
megállás nélkül tovább halad a következő állomásra. Ettől a táblától kezdve
a kutya mindaddig a felvezető ezen oldalán marad, amíg egy újabb
feladattábla újabb oldalváltást nem ír elő, vagy amíg a páros eléri a
célvonalat.
Értékelés:
FV változtat a sebességén vagy megáll miközben a kutya oldalt vált: -1-től -10 pontig
A kutya forog: - 5 pont
2-228 Hátraarc egymás felé oldalváltással (B típus) „Senior”
Lábnál követésből a kutya és a FV a tábla előtt mindketten 180°-ot
fordulnak úgy, hogy egymás felé fordulnak és megállás vagy tempóváltás
nélkül haladnak tovább a következő állomásra. Ettől a táblától kezdve a
kutya mindaddig a felvezető ezen oldalán marad, amíg egy újabb
feladattábla újabb oldalváltást nem ír elő, vagy amíg a páros eléri a
célvonalat.
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Értékelés:
FV változtat a sebességén vagy megáll miközben a kutya oldalt vált: -1-től -10 pontig
A FV vagy a kutya a rossz irányba fordul: - 5 pont
A FV és kutya a rossz irányba fordul: - 10 pont
A FV vagy a kutya egy további forgást is végez: - 5 pont

8.5 A Rally Obedience 3. szint táblái
3–301 Stop – 90° Jobbra – 1 lépés stop – behívás - Stop(A típus)
„Senior”
A FV megáll a tábla előtt, és a kutya alapállást vesz fel. Ekkor a FV
helyben jobbra 90°-ot átfordul és lép egyet a megadott irányba,
miközben a kutya ülve helyben marad. Ha szükséges, a FV tehet egy
lépést előre, mielőtt a fordulatot végrehajtja. Amikor a FV elérte a
célját, alapállásba hívja a kutyát (oldalváltás nem történik). A FV
mozgathatja a felsőtestét (megengedett a kutya felé fordulni), a lábait
azonban nem mozgathatja és a menetirány felé kell nézniük
párhuzamosan. A páros az új irányban folytatja útját.

Értékelés:
A kutya egyszer helytelen pozíciót vesz fel: - 5 pont
A kutya kétszer helytelen pozíciót vesz fel: - 10 pont
A FV lépéssorrendje hibás a 90°-os fordulat során: - 1-től - 5 pontig
A FV nem lép a 90° fordulat után: - 5 pont
A kutya nem igazodik egyidejűen a FV-höz: - 1-től - 5 pontig
A kutya elhagyja/megváltoztatja a pozícióját mielőtt a FV behívná: - 10 pont
A páros rossz irányba fordul: - 10 pont
3–302 Stop – 90° Balra – 1 lépés stop – behívás - Stop (A típus)
„Senior”
A FV megáll a tábla előtt, és a kutya alapállást vesz fel. Ekkor a FV
helyben balra 90°-ot átfordul és lép egyet a megadott irányba,
miközben a kutya ülve helyben marad. Ha szükséges, a FV tehet egy
lépés előre, mielőtt a fordulatot végrehajtja. Amikor a FV elérte a célját,
alapállásba hívja a kutyát (oldalváltás nem történik). A FV mozgathatja a
felsőtestét (megengedett a kutya felé fordulni), a lábait azonban nem
mozgathatja és a menetirány felé kell nézniük párhuzamosan. A páros
az új irányban folytatja útját.
Értékelés:
A kutya egyszer helytelen pozíciót vesz fel: - 5 pont
A kutya kétszer helytelen pozíciót vesz fel: - 10 pont
A FV lépéssorrendje hibás a 90°-os fordulat során: - 1-től - 5 pontig
A FV nem lép a 90° fordulat után: - 5 pont
A kutya nem igazodik egyidejűen a FV-höz: - 1-től - 5 pontig
A kutya elhagyja/megváltoztatja a pozícióját mielőtt a FV behívná: - 10 pont
A páros rossz irányba fordul: - 10 pont

Copyright: A dokumentum az Obedience Hungary Team Sportegyesület szerzői jogi védelme alatt áll.

54

Obedience Hungary Team Sportegyesület Rally Obedience Nemzeti Versenyszabályzat 2023

3–303 Áll – 180° fordulat jobbra – Áll (A típus) „Senior“
A FV megáll a tábla előtt, és a kutya állva marad a felvezető lába
mellett. Ekkor a FV helyben jobbra 180°-ot átfordul. A kutya
ugyanekkor a FV-höz igazodik és ismét állva marad láb mellett. A páros
az új irányban folytatja útját.
Értékelés:
A kutya egyszer helytelen pozíciót vesz fel: - 5 pont
A kutya kétszer helytelen pozíciót vesz fel: - 10 pont
A FV lépéssorrendje hibás a 180°-os fordulat során: - 1-től - 5 pontig
A kutya nem igazodik egyidejűen a FV-höz: - 1-től - 5 pontig
A páros rossz irányba fordul: - 10 pont
3–304 Áll – 180° fordulat balra – Áll (A típus) „Senior“
A FV megáll a tábla előtt, és a kutya állva marad a felvezető lába
mellett. Ekkor a FV helyben balra 180°-ot átfordul. A kutya ugyanekkor
a FV-höz igazodik és ismét állva marad láb mellett. A páros az új
irányban folytatja útját.
Értékelés:
A kutya egyszer helytelen pozíciót vesz fel: - 5 pont
A kutya kétszer helytelen pozíciót vesz fel: - 10 pont
A FV lépéssorrendje hibás a 180°-os fordulat során: - 1-től - 5 pontig
A kutya nem igazodik egyidejűen a FV-höz: - 1-től - 5 pontig
A páros rossz irányba fordul: - 10 pont
3–305 Stop – Jobbra át áll – Jobbra át ültetés – Jobbra át fektetés (A
típus)
A FV megáll a tábla előtt, és a kutya alapállást vesz fel. Ekkor a FV
helyben jobbra 90°-ot átfordul. A kutya ugyanekkor a FV-höz igazodik
és állva marad láb mellett anélkül, hogy alapállást venne fel. Ekkor a FV
ismét helyben jobbra 90°-ot átfordul. A kutya ugyanekkor a FV-höz
igazodik és alapállást vesz fel. Ekkor a FV ismét helyben jobbra 90°-ot
átfordul. A kutya ugyanekkor a FV-höz igazodik és lefekszik anélkül,
hogy előtte leülne. Amikor a kutya felismerhetően felvette a pozíciót, a
páros közösen továbbmegy a következő állomásra anélkül, hogy előtte
a kutya felülne. A menetirány a következő állomásig a teljes feladat
teljesítése után a FV eredeti irányától balra van.
Értékelés:
A kutya egyszer helytelen pozíciót vesz fel: - 5 pont
A kutya kétszer vagy többször helytelen pozíciót vesz fel: - 10 pont
A kutya nem a megadott sorrendben mutatja be a pozíciókat: - 10 pont
A FV lépéssorrendje hibás a 90°-os fordulat során: - 1-től - 5 pontig alkalmanként
A kutya nem igazodik egyidejűen a FV-höz: - 1-től - 5 pontig alkalmanként
A páros rossz irányba fordul: - 10 pont
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3–306 Stop – Balra át áll – Balra át ültetés – Balra át fektetés (A típus)
A FV megáll a tábla előtt, és a kutya alapállást vesz fel. Ekkor a FV
helyben balra 90°-ot átfordul. A kutya ugyanekkor a FV-höz igazodik és
állva marad láb mellett anélkül, hogy alapállást venne fel. Ekkor a FV
ismét helyben balra 90°-ot átfordul. A kutya ugyanekkor a FV-höz
igazodik és alapállást vesz fel. Ekkor a FV ismét helyben balra 90°-ot
átfordul. A kutya ugyanekkor a FV-höz igazodik és lefekszik anélkül,
hogy előtte leülne. Amikor a kutya felismerhetően felvette a pozíciót, a
páros közösen továbbmegy a következő állomásra anélkül, hogy előtte
a kutya felülne. A menetirány a következő állomásig a teljes feladat
teljesítése után a FV eredeti irányától jobbra van.

Értékelés:
A kutya egyszer helytelen pozíciót vesz fel: - 5 pont
A kutya kétszer vagy többször helytelen pozíciót vesz fel: - 10 pont
A kutya nem a megadott sorrendben mutatja be a pozíciókat: - 10 pont
A FV lépéssorrendje hibás a 90°-os fordulat során: - 1-től - 5 pontig alkalmanként
A kutya nem igazodik egyidejűen a FV-höz: - 1-től - 5 pontig alkalmanként
A páros rossz irányba fordul: - 10 pont
3-307 Megállásból Állítás - Kutya megkerülése (A típus) „Senior”
A FV megáll a táblától balra és a kutya állva marad a felvezető lába
mellett anélkül, hogy leülne. Az „áll” vezényszónak akkor kell
elhangoznia, amikor a felvezető megáll (a lábak párhuzmosak,
legfeljebb csípőszéles terpesz megengedett). A feladatot nem
mozgásból kell elvégezni. A FV megkerüli az álló kutyát, majd visszaáll a
kiindulóhelyzetbe. A kutya eközben nem változtathatja meg a
pozícióját. A FV röviden megáll, és állásban felszólítja a kutyát, hogy a
következő feladathoz meneteljenek.
Értékelés:
A kutya megálláskor először leül, majd utána áll fel: - 10 pont
A kutya nem áll fel: - 10 pont
A kutya nem marad állva, miközben a felvezető megkerüli: -10 pont
A felvezető nem áll meg, miután megkerülte a kutyát: - 5 pont
A kutya továbbhaladás előtt leül: - 5 pont
A FV nem áll meg, vagy az egyik lába a másik előtt van, miközben a kutya felveszi a pozícióját: - 10
pont
3–308 Stop – Állítás – Fektetés (A típus)
A lábnál követésből a páros megáll a tábla bal oldalán, és a kutya
alapállást vesz fel. A FV a kutyát hang- és/vagy testjelekkel felállítja.
Amikor a kutya felismerhetően felvette a pozíciót, a FV hang- és/vagy
testjelekkel lefekteti. Amikor a kutya felismerhetően felvette a pozíciót,
a páros közösen továbbmegy a következő állomásra anélkül, hogy
előtte a kutya további pozíciót venne fel.
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Értékelés:
A kutya egyszer helytelen pozíciót vesz fel, vagy nem hajtja végre a pozíciót: - 5 pont
A kutya kétszer, vagy többször helytelen pozíciót vesz fel: - 10 pont
A kutya nem a megadott sorrendben mutatja be a pozíciókat: - 10 pont
A felvezető nem egyenesedik fel a kutya mellett, mielőtt folytatja a feladatot: -5 pont
3-309 Megállásból - Állítás - Eltávolodás (A típus) „Senior”
A FV megáll a táblától balra és a kutya állva marad a felvezető lába
mellett anélkül, hogy leülne. Az „áll” vezényszónak akkor kell
elhangoznia, amikor a felvezető megáll (a lábak párhuzamosak,
legfeljebb csípőszéles terpesz megengedett). A feladatot nem
mozgásból kell elvégezni. Amikor a kutya felismerhetően felvette a
pozíciót, a FV hang- és/vagy testjelekkel jelzi neki, hogy maradjon állva,
majd továbbmegy a következő táblához.
Ez a tábla kombinálható a 2-219, 2-220,
2-221, 2-222, valamint a 3-313, 3-314, 3-315, 3-318, 3-319, és 3-320
táblákkal.

Értékelés:
A kutya helytelen pozíciót vesz fel megálláskor: - 10 pont
A felvezető nem egyenesedik fel a kutya mellett, mielőtt eltávolodik: -5 pont
A kutya túl hamar elhagyja/megváltoztatja a pozícióját: - 10 pont
A FV nem áll meg, vagy az egyik lába a másik előtt van, miközben a kutya felveszi a pozícióját: - 10
pont
3–310 Menet közben ültetés – Eltávolodás (A vagy B típus)
Balra a táblától a lábnál követésből a FV arra utasítja a kutyát, hogy
menetből üljön le. Jelzés közben a FV a felsőtestét a kutya felé
fordíthatja, a sebességét és a menetirányát azonban tartania kell. A
kutyának legfeljebb egy testhossz alatt fel kell vennie a pozíciót.
Miközben a kutya a kért pozícióban marad, a FB továbbmegy a
következő táblához.
Ez a tábla kombinálható a 2-219, 2-220,
2-221, 2-222, valamint a 3-313, 3-314, 3-315, 3-318, 3-319, és 3-320
táblákkal.

Értékelés:
A kutya egyszer helytelen pozíciót vesz fel: - 10 pont
A FV a megáll a kutya mellett miközben a pozíciófelvételt jelzi a kutyának: - 10 pont
A FV megváltoztatja a sebességét miközben a pozíciófelvételt jelzi a kutyának: - 5 pont
A FV megváltoztatja a menetirányt miközben a pozíciófelvételt jelzi a kutyának: - 1-től - 5 pontig
A kutya nem veszi fel a pozíciót egy testhosszon belül: - 10 pont
A kutya túl hamar elhagyja/megváltoztatja a pozícióját: - 10 pont
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3–311 Menet közben fektetés – eltávolodás (A vagy B típus)
Balra a táblától a lábnál követésből a FV arra utasítja a kutyát, hogy
menetből feküdjön le. Jelzés közben a FV a felsőtestét a kutya felé
fordíthatja, a sebességét és a menetirányát azonban tartania kell. A
kutyának legfeljebb egy testhossz alatt fel kell vennie a pozíciót.
Miközben a kutya a kért pozícióban marad, a FB továbbmegy a
következő táblához.
Ez a tábla kombinálható a 2-219, 2-220,
2-221, 2-222, valamint a 3-313, 3-314, 3-318, 3-319, 3-319, és 3-320
táblákkal.

Értékelés:
A kutya egyszer helytelen pozíciót vesz fel: - 10 pont
A FV a megáll a kutya mellett miközben a pozíciófelvételt jelzi a kutyának: - 10 pont
A FV megváltoztatja a sebességét miközben a pozíciófelvételt jelzi a kutyának: - 5 pont
A FV megváltoztatja a menetirányt miközben a pozíciófelvételt jelzi a kutyának: - 1-től - 10pontig
A kutya nem veszi fel a pozíciót egy testhosszon belül: - 10 pont
A kutya túl hamar elhagyja/megváltoztatja a pozícióját: - 10 pont
3–312 Menet közben állítás – Eltávolodás (A vagy B típus) „Senior”
Balra a táblától a lábnál követésből a FV arra utasítja a kutyát, hogy
menetből álljon meg. Jelzés közben a FV a felsőtestét a kutya felé
fordíthatja, a sebességét és a menetirányát azonban tartania kell. A
kutyának legfeljebb egy testhossz alatt fel kell vennie a pozíciót.
Miközben a kutya a kért pozícióban marad, a FB továbbmegy a
következő táblához.
Ez a tábla kombinálható a 2-219, 2-220,
2-221, 2-222, valamint a 3-313, 3-314, 3-315, 3-318, 3-319, és 3-320
táblákkal.
Értékelés:
A kutya egyszer helytelen pozíciót vesz fel: - 10 pont
A FV a megáll a kutya mellett miközben a pozíciófelvételt jelzi a kutyának: - 10 pont
A FV megváltoztatja a sebességét miközben a pozíciófelvételt jelzi a kutyának: - 5 pont
A FV megváltoztatja a menetirányt miközben a pozíciófelvételt jelzi a kutyának: - 1-től - 10pontig
A kutya nem veszi fel a pozíciót egy testhosszon belül: - 10 pont
A kutya túl hamar elhagyja/megváltoztatja a pozícióját: - 10 pont
3–313 Hátraarc - Behívás szögből beültetéssel (A vagy B típus)
„Senior“
Ez a tábla kombinálható a 2-217, 2-218 valamint a 3-309, 3-310, 3-311,
3-312, és 3-322 táblákkal.
Ez a tábla legalább 3 méter távolságban áll az előző állomástól, és kb.
1.8 méterre jobbra, vagy balra eltolva úgy, hogy a kutyának egy szögből
kell beülnie. Amikor a FV a tábla mellé ért a bal oldalon, visszafordul a
kutyája irányába. A felvezető lábai a kutyához képest párhuzamosak, a
felsőteste fordulhat a kutya felé. A kutyát ekkor behívja. A FV nem
mozgathatja a lábát, míg a kutya végrehajtja a feladatot. Amint a
felvezető párhuzamos lábakkal áll és a kutya felvezetővel szemben ül, a
páros elvégzi a táblához tartozó kiegészítő feladatot a Z-0a-tól Z-0d-ig
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elérhető kiegészítő táblákon. A feladatot a kiegészítő táblával együtt
értékelik.

Értékelés:
A FV a kutya irányába fordítja a lábait, hogy egyenesen tudja behívni: - 10 pont
A kutya nem hajtja végre a beülést: - 10 pont
A FV mozgatja a lábait a beültetés során vagy a kiegészítő feladat közben: - 1-től - 10 pontig
3–314 Hátraarc - Behívásból fektetés - Behívásból beültetés (A vagy B
típus)
Ez a tábla kombinálható a 2-217, 2-218 valamint a 3-309, 3-310, 3-311,
és 3-312 táblákkal.
A feladat kb. 6-9 méterrel az előző állomás után található. A behívási
távolság kétharmadát jelölni kell (bójával, stb.). Amikor a FV a tábla elé
ért, visszafordul a kutyája irányába. Miután a kutya elindult a FV felé és
legalább 2-3 lépést megtett, a FV kiadja a „Fekszik” vezényszót. A
kutyának legkésőbb a behívási út (jelzés) 2/3-nál már fel kell vennie a
kért pozíciót. Ha a kutya fekszik, akkor a FV behívja. A FV nem
mozgathatja a lábát, míg a kutya végrehajtja a feladatot. Amint a
felvezető párhuzamos lábakkal áll és a kutya felvezetővel szemben ül, a
páros elvégzi a táblához tartozó kiegészítő feladatot a Z-0a-tól Z-0d-ig
elérhető kiegészítő táblákon. A feladatot a kiegészítő táblával együtt
értékelik.
Értékelés:
A kutya egyszer helytelen pozíciót vesz fel vagy nem vesz fel pozíciót: - 10 pont
A kutya csak a táv 2/3-a után veszi fel a pozíciót (a kutya testhosszának kevesebb mint a fele a
jelzésen túl van): - 1-től - 5 pontig
A kutya csak a táv 2/3-a után veszi fel a pozíciót (a kutya testhosszának több mint a fele a jelzésen túl
van): - 10 pont
A kutya nem hajtja végre a beülést: - 10 pont
A FV mozgatja a lábait a beültetés során vagy a kiegészítő feladat közben: - 1-től - 10 pontig
3–315 Hátraarc - Távolból fektetés - Távolból ültetés - Behívásból
beültetés (A vagy B típus)
Ez a tábla kombinálható a 2-217, 2-218 valamint a 3-309, 3-310, és 3312 táblákkal.
Amikor a FV a tábla mellé ért a bal oldalon, visszafordul a kutyája
irányába. A FV a kutyát hang- és/vagy testjelekkel távolról lefekteti.
Amikor a kutya fekszik, a FV távolról jelzi neki, hogy üljön fel. Miután a
kutya felült, a FV behívja. A FV nem mozgathatja a lábát, míg a kutya
végrehajtja a feladatot. Amint a felvezető párhuzamos lábakkal áll és a
kutya felvezetővel szemben ül, a páros elvégzi a táblához tartozó
kiegészítő feladatot a Z-0a-tól Z-0d-ig elérhető kiegészítő táblákon. A
feladatot a kiegészítő táblával együtt értékelik.
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Értékelés:
A kutya nem fekszik/ül le: - 10 pont
A kutya egy pozíció felvételekor legalább egy fél testhossznyit előremozdul: - 1-től - 5 pontig
A kutya nem hajtja végre a beülést: - 10 pont
A FV mozgatja a lábait a beültetés során vagy a kiegészítő feladat közben: - 1-től - 10 pontig
3-316 Stop - Eltávolodás akadályon áthíváshoz (B típus)
A tábla kb. 4,5-6 méterrel egy akadály előtt található. Az akadály és a
következő feladattábla közötti távolság is körülbelül 6 - 9 méter. A
lábnál követésből a páros megáll a tábla bal oldalán, és a kutya
alapállást vesz fel. A FV kiadja az „Marad” vezényszót, majd tovább
megy a következő táblához anélkül, hogy átlépne az akadály felett.
Mikor a FV elhaladt az akadály mellett (kutya bal oldalon vezetve – FV
az akadály jobb oldalán halad el, kutya jobb oldalon vezetve – FV az
akadály bal oldalán halad el), mozgás közben az adott oldali láb mellé
hívja a kutyát (oldalváltás nem történik). A páros továbbmegy a
következő állomásra.

Értékelés:
A kutya nem vesz fel alapállást: - 10 pont
A FV átlép az akadály felett eltávolodáskor: - 10 pont
A FV túl hamar hívja a kutyát: - 10 pont
A kutya elhagyja/megváltoztatja a pozícióját mielőtt a FV behívná: - 10 pont
A kutya leveri az akadály egy lécét: - 5 pont
A kutya érinti az akadályt: - 1-től - 5 pontig
A kutya elfut az akadály mellett (megtagadás): - 10 pont
3–317 Akadály - KV mellette (B típus)
A tábla kb. 4,5-6 méterrel egy akadály előtt található. Az akadály és a
következő feladattábla közötti távolság is körülbelül 4,5 - 6 méter. Azt,
hogy az akadály bal vagy jobb oldalon áll-e, az határozza meg, hogy a
felvezető épp melyik oldalán vezeti a kutyát (bal oldalon – akadály
balra, jobb oldalon – akadály jobbra). Amikor a páros megérkezik a
táblához a bal oldalon, a FV jelzi a kutyának, hogy fusson oda az
akadályhoz és ugorja át, miközben a FV kb. 1,8 m távolságban halad el
az akadály mellett a jelzett vonal mentén (a küldés idejét a FV
választhatja meg, a jelölésen azonban nem léphet át). Miután a kutya
átugrotta az akadályt, a KV a feladat elején használt lábnál követés
pozícióba (oldalváltás nem történik) hív, és a páros úgy folytatja a
futamot a következő állomásig. A felvezető az akadály teljesítése után
vissza is hívhatja a kutyát, ha az sokkal gyorsabb nála.
Értékelés:
A FV nem tartja a távolságot az akadályhoz képest (átlép a jelölés felett): - 10 pont
A kutya leveri az akadály egy lécét: - 5 pont
A kutya érinti az akadályt: - 1-től - 5 pontig
A kutya elfut az akadály mellett (megtagadás): - 10 pont
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3–318 Hátraarc – Ferdén behívás akadályon át láb mellé (B típus)
Ez a tábla kombinálható a 2-217, 2-218 valamint a 3-309, 3-310, 3-311,
és 3-312 táblákkal.
Az akadály kb. 4,5 - 6 méterre és 1,2 - 1,8 méterre jobbra, vagy balra
található a táblától. Amikor a FV a tábla mellé ért a bal oldalon,
visszafordul a kutyája irányába. A kutyát a legutóbbi tábla szerint felvett
pozícióból ferdén az akadályon át láb mellé hívja. A bal lábhoz ülés
(minden esetben bal láb mellé beülés szükséges) történhet elölről
befordulva, vagy a felvezetőt megkerülve. A FV nem mozgathatja a
lábát, míg a kutya végrehajtja a feladatot. Ha a kutya megérkezett a FV
lába mellé, mindketten egyenesen tovább haladnak a következő
állomásra anélkül, hogy a kutya leülne.

Értékelés:
A FV az akadályhoz lép, hogy megmutassa a kutyának, vagy átlép az akadály felett eltávolodáskor: 10 pont
A FV még mozog, amikor hívja a kutyát: - 10 pont
A FV mozgatja a lábait a behívás közben: - 1-től - 10 pontig
A kutya leveri az akadály egy lécét: - 5 pont
A kutya érinti az akadályt: - 1-től - 5 pontig
A kutya elfut az akadály mellett (megtagadás): - 10 pont
A FV megindul előre, mielőtt a kutya rendesen megérkezett a lába mellé: -1-től -10 pontig
3–319 Hátraarc – Ferdén behívás akadályon át beültetéssel (B típus)
Ez a tábla kombinálható a 2-217, 2-218 valamint a 3-309, 3-310, 3-311,
és 3-312 táblákkal.
Az akadály kb. 4,5 – 6 méterre és 1,2 – 1,8 méterre jobbra, vagy balra
található a táblától. Amikor a FV a tábla mellé ért a bal oldalon,
visszafordul a kutyája irányába. A kutyát a legutóbbi tábla szerint felvett
pozícióból ferdén az akadályon át behívja. A FV nem mozgathatja a
lábát, míg a kutya végrehajtja a feladatot. Amint a felvezető
párhuzamos lábakkal áll és a kutya felvezetővel szemben ül, a páros
elvégzi a táblához tartozó kiegészítő feladatot a Z-0a-tól Z-0d-ig
elérhető kiegészítő táblákon. A feladatot a kiegészítő táblával együtt
értékelik.
Értékelés:
A FV az akadályhoz lép, hogy megmutassa a kutyának, vagy átlép az akadály felett eltávolodáskor: 10 pont
A FV még mozog, amikor hívja a kutyát: - 10 pont
A FV mozgatja a lábait a behívás közben: - 1-től - 10 pontig
A kutya leveri az akadály egy lécét: - 5 pont
A kutya érinti az akadályt: - 1-től - 5 pontig
A kutya elfut az akadály mellett (megtagadás): - 10 pont
A kutya nem hajtja végre a beülést: - 10 pont
A FV mozgatja a lábait a beültetés során vagy a kiegészítő feladat közben: - 1-től - 10 pontig
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3–320 Stop – Hátraarc nélkül ferdén behívás akadályon át láb mellé (B
típus)
Ez a tábla kombinálható a 2-217, 2-218 valamint a 3-309, 3-310, 3-311,
és 3-312 táblákkal.
Az akadály kb. 4,5 - 6 méterre és 1,2 - 1,8 méterre jobbra, vagy balra
található a táblától. Amikor a FV a tábla bal oldalára ér, megáll és a
kutyát a legutóbbi feladat során felvett pozíciójából láb mellé hívja az
akadályon át (a kutya minden esetben a felvezető bal lábához érkezik).
A FV mozgathatja a felsőtestét (megengedett a kutya felé fordulni), a
lábait azonban nem mozgathatja és a menetirány felé kell nézniük. Ha a
kutya megérkezett a FV lába mellé, mindketten egyenesen tovább
haladnak a következő állomásra, anélkül, hogy a kutya leülne.

Értékelés:
A FV az akadályhoz lép, hogy megmutassa a kutyának, vagy átlép az akadály felett eltávolodáskor: 10 pont
A FV még mozog, amikor hívja a kutyát: - 10 pont
A FV mozgatja a lábait a behívás közben: - 1-től - 10 pontig
A kutya leveri az akadály egy lécét: - 5 pont
A kutya érinti az akadályt: - 1-től - 5 pontig
A kutya elfut az akadály mellett (megtagadás): - 10 pont
A FV megindul előre, mielőtt a kutya rendesen megérkezett a lába mellé: -1-től -10 pontig
3-321 Áll – 3 lépés hátra – Áll (A típus)
A FV megáll a tábla előtt, és a kutya állva marad a felvezető lába
mellett. Ezután a FV három egyenlete lépést tesz egyenesen hátrafelé,
a kutya pedig hátrálva követi a mozgását. A FV zárt lábakkal megáll, a
kutya pedig mellette állva marad. A páros közösen továbbmegy a
következő állomásra anélkül, hogy előtte a kutya leülne vagy más
pozíciót bemutatna.
Értékelés:
A kutya egyszer helytelen pozíciót vesz fel: - 5 pont
A kutya kétszer helytelen pozíciót vesz fel: - 10 pont
A FV lépései hibásak (túl kevés/túl sok/nem egyenletes), hibánként: - 1
A FV és/vagy kutya nem lép/lépnek hátrafelé: - 10 pont
A kutya nem igazodik egyidejűen a FV-höz: - 1-től - 5 pontig
3–322 Stop – bójához küldés – állítás – eltávolodás (A típus) „Senior”
Egy bója kb. 4,5 - 6 méterre és 1,2 - 1,8 méterre jobbra, vagy balra
található a táblától. A bója és a következő feladattábla közötti távolság
is körülbelül 4,5 - 6 méter. Azt, hogy a bója bal vagy jobb oldalon áll-e,
az határozza meg, hogy a felvezető épp melyik oldalán vezeti a kutyát
(bal oldalon – bója balra, jobb oldalon – bója jobbra). A lábnál
követésből a páros megáll a tábla bal oldalán, és a kutya alapállást vesz
fel. A páros felveheti úgy az alapállást, hogy rálásson a bójára (tehát a
táblához képest ferdén). A FV ekkor jelzi a kutyának, hogy menjen óda a
bójához és mellette legfeljebb egy méterre „Áll” pozíciót vegyen fel (a
kutya legalább egy mancsának benne kell lennie a bója körüli
képzeletbeli 1 méter sugarú körben). A FV mozgathatja a felsőtestét, de
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zárt, mozdulatlan lábakkal kell állnia a bója irányába, vagy
menetirányba fordulva. Miközben a kutya a kért pozícióban marad, a FV
továbbmegy a következő táblához.
Ez a tábla kombinálható a 2-221, 2-222, és 3-313 táblákkal.
Értékelés:
A kutya nem vesz fel alapállást: - 10 pont
A FV mozgatja a lábait miközben a kutyát a bójához küldi: - 1-től - 10 pontig
A kutya nem megy oda a bójához: - 10 pont
A kutya nem áll meg a bója mellett, vagy 1 méternél távolabb áll meg tőle: - 10 pont
A kutya hozzáér a bójához: - 1 pont (alkalmanként)
A kutya felborítja, vagy apportírozza a bóját: - 10 pont
Kutya megszagolja a bóját: - 1 pont (alkalmanként)
A kutya elhagyja/megváltoztatja a pozícióját a bója mellett, mielőtt a FV behívná: - 10 pont
3–323 Oldalváltás menet közben elöl (B típus)
A FV a lábnál követés közben a táblától balra jelez a kutyának, hogy
előtte váltson át a másik oldalára miközben ő változatlanul megy
tovább. A váltás kétféle módon történhet: 1) A kutya a FV-vel egy
irányba néz a váltás során. 2) A kutya a váltás során a felvezető előtt
fordul egyet, hogy a másik oldalára kerüljön. A jelzés kiadása közben a
FV a felsőtestét a kutya felé fordíthatja és a mozgása sebességét
csökkentheti, a menetirányát azonban nem. Miután a kutya
végrehajtotta az oldalváltást, a páros megállás nélkül továbbhalad a
következő állomásra. Ettől a táblától kezdve a kutya mindaddig a
felvezető ezen oldalán marad, amíg egy újabb feladattábla újabb
oldalváltást nem ír elő, vagy amíg a páros eléri a célvonalat.
Értékelés:
FV megáll: - 5 pont
A kutya túl nagy íven végzi el az oldalváltást: - 1-től - 10 pontig
A kutya nem vált oldalt, vagy rosszul mutatja be a feladatot (pl. a FV mögött vált): - 10 pont
A kutya egy további forgást is végez: - 5 pont
3–324 Hátraarc kifelé oldalváltással (B típus)
Lábnál követésből a kutya és a FV a tábla előtt mindketten 180°-ot
fordulnak úgy, hogy egymástól elfelé fordulnak és megállás vagy
tempóváltás nélkül haladnak tovább a következő állomásra. Ettől a
táblától kezdve a kutya mindaddig a felvezető ezen oldalán marad,
amíg egy újabb feladattábla újabb oldalváltást nem ír elő, vagy amíg a
páros eléri a célvonalat.
Értékelés:
FV változtat a sebességén vagy megáll miközben a kutya oldalt vált: -1-től -10 pontig
A FV vagy a kutya a rossz irányba fordul: - 5 pont
A FV és kutya a rossz irányba fordul: - 10 pont
A FV vagy a kutya egy további forgást is végez: - 5 pont
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3–325 Menet közben Kutya körbe (B típus)
Balra a táblától lábnál követésből a FV arra utasítja a kutyát, hogy őt
elölről kerülje meg, majd térjen vissza az eredeti pozícióba bal láb
mellé. Azt, hogy a kutya jobbra vagy balra indul-e el, az határozza meg,
hogy a felvezető épp melyik oldalán vezeti a kutyát (bal oldalon –
kerülés jobbra, jobb oldalon – kerülés balra). A jelzés kiadása közben a
FV a felsőtestét a kutya felé fordíthatja és a mozgása sebességét
minimálisan csökkentheti, miután azonban a kutya megkezdte a
feladatot, ismét fel kell vennie az eredeti sebességét, a menetirányán
pedig az egész feladat során nem változtathat. Miután a kutya
végrehajtotta a kerülést (oldalváltás nem történik), a páros megállás
nélkül tovább halad a következő állomásra.

Értékelés:
FV megáll: - 5 pont
A kutya túl nagy íven végzi el a kerülést: - 1-től - 10 pontig
A kutya nem hajtja végre a kerülést: - 10 pont
A kutya a rossz irányból kerüli meg a FV-t: - 10 pont
A FV nagyon lelassítja a mozgását, vagy megáll, miközben a kutya megkerüli őt: - 1-től - 5 pontig
3–326 Menet közben kutya és felvezető külső fordulat (B típus)
A FV lábnál követés közben a táblától balra jelez a kutyának, hogy tőle
kifelé 360° fordulatot tegyen anélkül, hogy ő megállna. Azt, hogy a
kutya jobbra vagy balra forog, az határozza meg, hogy a felvezető épp
melyik oldalán vezeti a kutyát (bal oldalon – forgás balra, jobb oldalon –
forgás jobbra). A kutyával egyidőben a felvezető is 360° fordulatot tesz
kifelé, azaz a kutyával ellentétes irányba (kutya bal oldalon – FV jobbra
forog, kutya jobb oldalon – FV balra forog). Miután a páros mindkét
tagja végrehajtotta a forgást (oldalváltás nem történik), a páros
megállás nélkül tovább halad a következő állomásra.
Értékelés:
FV változtat a sebességén vagy megáll a fordulat közben, vagy nem
a kutyával egyidőben fordul: -1-től -10 pontig
A FV és/vagy kutya nem forog/forognak: - 10 pont
A FV és/vagy a kutya rossz irányba fordul/fordulnak: - 10 pont
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1. csatolmány – Feladattáblák
RO B
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RO 1
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RO 2
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RO 3
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START/CÉL/KIEGÉSZÍTŐ TÁBLÁK
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2. csatolmány – Az egyes teljesítményszintek pályáira vonatkozó követelmények
A bíró kiválasztja a felsorolt feladatleírások (lásd. 8. fejezet) közül a szinteknek megfelelő feladatokat.
Minden feladat 1-szer szerepelhet a pályában osztályonként (a kivételekért lásd 4.6.7). Ezen kívül egy
pályán belül legfeljebb 6 etetőtál lehet fedőkkel, valamint (2. és 3. szinten) legfeljebb két ugróakadály
használható (ezek azonban többször is a pályába építhetők).
RO kezdő feladatok:
15-18 tábla a B-001-B-028 feladatok közül
0-2 többtáblás feladat
Az alábbi feladatoknak legalább egyszer szerepelnie kell az RO B pályában:
∙1 beülés feladat: B-018 vagy B-019
∙1 alakzat: B-023, B-024, B-025, B-026 vagy B-027
∙1 „kutya megkerülése” feladat: B-004 vagy B-005
RO 1 feladatok
18-20 tábla a B-001-B-028 valamint a 1-101 - 1-123 feladatok közül
2-5 több táblás feladat
Az alábbi feladatoknak legalább egyszer szerepelnie kell az RO 1 pályában:
∙1 Fordulat balra: B-009, B-014, B-016, 1-101, 1-115, 1-119 vagy 1-120
∙1 fordulás helyben: B-009, B-014, B-016, 1-103, 1-104, 1-105 vagy 1-106
∙1 élelem megtagadására vonatkozó feladat: 1-112 vagy 1-121
∙legalább három további feladat az 1-101 - 1-123 feladatok közül
RO 2 feladatok
20-22 tábla a B-001 - B-028, 1-101 - 1-123, valamint a 2-201 - 2-228 feladatok közül
3-7 többtáblás feladat
Az alábbi feladatoknak legalább egyszer szerepelnie kell az RO 2 pályában:
∙1 „állítás” feladat: 2-201, 2-202, 2-205, 2-206, 2-210, 2-213, 2-214, 2-215 vagy 2-216
∙1 behívás: 2-220, 2-221 vagy 2-222
∙1 ugrás: 2-223 vagy 2-224
∙1 oldalváltás jobbra (ehhez lásd a magyarázatokat a 7.4 fejezetben)
∙legalább három további feladat az 2-201 - 2-228 feladatok közül
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RO 3 feladatok
22-24 tábla a B-001 - B-028, 1-101 - 1-123, 2-201 - 2-228, valamint a 3-301 - 3-326 feladatok közül
4-9 többtáblás feladat
Az alábbi feladatoknak legalább egyszer szerepelnie kell az RO 3 pályában:
∙1 3. szintű „állítás” feladat: 3-303, 3-304, 3-305, 3-306, 3-307, 3-308, 3-309, 3-312, 3-321 vagy 3-322
∙1 menet közben pozíció felvétel, vagy bójához küldés: 3-310, 3-311, 3-312 vagy 3-322
∙1 3. szintű behívás feladat: 3-313, 3-314 vagy 3-315
∙ 2 Ugrás (ezek közül legalább egy 3. szintű feladat): 2-223, 2-224, 3-316, 3-317, 3-318, 3-319 vagy 3-320
∙2 oldalváltás jobbra (ehhez lásd a magyarázatokat a 7.4 fejezetben)
∙legalább három további feladat az 3-301 - 3-326 feladatok közül
RO senior feladatok
15-18 tábla – minden olyan tábla (lásd a 3-as csatolmányt) választható, amelynek feladatleírása a 8.
fejezetben „senior” jelölést kapott, vagy amely táblákon az „(S)“ jelölés szerepel.
1-4 többtáblás feladat
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3. csatolmány – A „Senior” osztály grafikai jelölése a táblákon
A Senior osztályban csak olyan kutya indulhat, amely a verseny napján számítva 8 éves vagy annál idősebb.
A pálya a következő feladatokból állhat:
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4. csatolmány – Módosítások fogyatékkal élő felvezetők és kutyák számára
Csak a következő pályamódosítások lehetségesek (az akadályok magasságának választott csökkentése
továbbra is lehetséges - fix pontlevonás után - lásd 7.10. Ugrógyakorlatok). Az értékelést nem lehet a
korlátozottsághoz igazítani. Ha egy teljesítményosztály pályáját egy felvezető korlátozása miatt módosítják,
ez a módosítás az adott teljesítményosztály minden résztvevőjére vonatkozik, nem csak a fogyatékkal élő
felvezetőre.
A pálya módosítására vonatkozó kérelmeket a rendezvény előtt legkésőbb 14 nappal kell benyújtani a
szervezőnek. A bírót a rendezvény előtt legkésőbb 14 nappal értesíteni kell, ha kérelem érkezett
pályamódosításra.
Módosítás: Látássérült kutya
● Nincs időkorlát a pálya teljesítésére.
● Látássérült kutyák esetén az ugróakadályra nem tesznek lécet. Ebben az esetben pontlevonás sincs.
A kutya orientációját megkönnyítendő, egy segítő is megengedett, aki hangjelzést adhat az akadály
mellett.
●
●
●
●

Módosítás: Kutya vagy FV – elsősorban jobb lábnál követés szükséges
Rövid bal láb mellett követés továbbra is szükséges, enélkül a részvétel nem lehetséges.
Nincs időkorlát a pálya teljesítésére.
A fogyatékkal élő páros a pálya minden szakaszát, amelyet más párosok bal láb mellett végeznének,
jobb láb mellett követéssel hajtja végre. A fogyatékkal élő páros a pálya minden szakaszát, amelyet
már párosok jobb láb mellett végeznének, bal láb mellett követéssel hajtja végre.
A 2-223, 3-317, és 3-322 feladatok nem használhatók.

Módosítás: Mozgásában korlátozott felvezető
● Nincs időkorlát a pálya teljesítésére.
● Ha a felvezető nem tud oldallépéseket tenni, a B-021, 1-111, és 2-212 táblák nem használhatók.
●
●
●
●
●
●

Módosítás: Kerekesszékes felvezető
Pályabejáráskor egy segítő tolhatja a FV kerekesszékét.
Nincs időkorlát a pálya teljesítésére.
Amennyiben nem megoldható, hogy a FV a jutalmat közvetlenül a kutya szájába adja pozícióknál
(csak RO B, RO 1, és Senior szinteken), a kutya fel is állhat, hogy a jutalmat elvegye (pontlevonás
nélkül). A jutalmazás után azonban a kutyának újra fel kell vennie a pozíciót.
Lépésszámos feladatok esetén (pl. 1 lépés/2 lépés/ 3 lépés), egyértelműen megkülönböztethető
mozgásokat kell végezni.
Alakzatok esetén a bóják/etetőtálak közötti távolságot 3 méterre növelik, 8-as alakzat esetén 3 és 4
méterre.
A 1-102, 1-116, 1-117, 2-207, 2-208, 2-211, és 3-326 feladatok nem használhatók.

Módosítás: Látáskorlátozott felvezető
● Pályabejáráskor egy segítő a felvezetővel tarthat.
● Nincs időkorlát a pálya teljesítésére.

Copyright: A dokumentum az Obedience Hungary Team Sportegyesület szerzői jogi védelme alatt áll.

75

Obedience Hungary Team Sportegyesület Rally Obedience Nemzeti Versenyszabályzat 2023

● A felvezetőnek képesnek kell lennie arra, hogy önállóan végigvezesse a kutyát a pályán. Az egyes
táblák felismeréséhez a FV-t kísérheti egy segítő. Amikor a FV egy feladattáblához ér, a segítő
hangosan felolvassa neki a táblán álló feladatot.
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5. csatolmány – Pontlevonások/értékelések összefoglalója
Pontlevonás
1 pont

3 pont

-

feszes póráz (minden alkalommal)
jelzés megismétlése (minden alkalommal)
Kutya megszagolja a bóját
túl sok/túl kevés lépés több táblás feladatok esetén (lépésenként)
A páros a tábla rossz oldalán végzi el a feladatot

-

Kutya megszagolja az etetőtálat
A bóják vagy feladattáblák leverése vagy nekiütközés
[a véletlen érintést nem értékelik]
Kutya és FV a bója/tálka mellett különböző oldalakon haladnak el
Kutya és FV a start/cél tábla mellett különböző oldalakon haladnak el
Póráz elengedése (minden alkalommal)
Póráz leejtése (minden alkalommal)

5 pont

1 – 5 pont

Hibatípus

-

Egy feladatelem kihagyása
Egy feladatelem hozzáadása
hibás feladatbefejezés (kiegészítő táblák Z-0a-tól Z-0d-ig)
A felvezető rálép a kutya lábára a feladat során
Tempóváltás nem kívánt időben
A kutya egyszer elhagyja a felvezetőt és nincs a FV irányítása alatt, azonban a pálya
területén marad, és három híváson belül visszatér a FV-höz (a Start és a Cél táblák előtt és
után is érvényes)
Léc leverése
Akadály ugrás magasságának csökkentése 10 cm-el (egyszeri levonás pályánként)
Kutya megvezetése (egy figyelmeztetéssel)

-

A kutya húz/lemarad, nem megy együtt a felvezetővel
Akadály érintése
Sebesség csökkentése

1 – 10 pont
-

FV-re felugrálás (összpontszámból)
Ugatás (összpontszámból – legfeljebb 10 pont vonható le)
Szaglászás (összpontszámból – legfeljebb 10 pont vonható le)
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10 pont

-

A FV hibái (mozgatja a lábát az alapállásban, lépésszám hátramenetnél és beülésnél stb.)
Eltérés a pozíciótól [ferde ülés, fekvés, állás, lábnál követésnél a távolság stb.]
Feladat késleltetett végrehajtása
Túl nagy fordulatok
Nyugtalan állítás, ültetés, fektetés

-

Egy feladat kihagyása
Nem a feladatleírásnak megfelelő feladatvégrehajtás
Rossz irányban elvégzett feladatrész
Figyelmeztetés első alkalommal, a kutya túl kemény verbális fegyelmezése miatt
Figyelmeztetés első alkalommal, a kutya túl kemény póráz rántásával való fegyelmezése
miatt
Az ugróakadály lécének földre rakatása (pályánként egyszeri pontlevonás)

Bukás

-

DIS

-

Többségében feszülő póráz

A kutya elhagyja a pályát (a Start előtt és a Cél után is érvényes)
A kutya egyszer elhagyja a felvezetőt a pályán és nincs a FV irányítása alatt, és három
híváson belül sem megy vissza a FV-höz (a Start és a Cél táblák előtt és után is érvényes)
A kutya kétszer elhagyja a felvezetőt a pályán és nincs a FV irányítása alatt
A kutya a pályán ürít (a Start előtt és a Cél után is érvényes)
A kutya megvezetése, figyelmeztetést követően is
A FV (szándékosan) megérinti a kutyát egy feladat kivitelezése során
A kutya ráharap egy etetőtálra, vagy felborítja azt
Jutalmazás, simogatás, amikor nem megengedett
Az időkorlát túllépése

A kutya túl kemény verbális fegyelmezése figyelmeztetés ellenére is (2. alkalommal)
A kutya túl kemény póráz rántásával való fegyelmezése figyelmeztetés ellenére is (2.
alkalommal)
A kutya fizikai fenyítése (azonnali kizárás előzetes figyelmeztetés nélkül)
A kutya agresszív viselkedése (azonnali kizárás előzetes figyelmeztetés nélkül)
A FV sportszerűtlen viselkedése
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