HANIMEC Barátság Kupa
Általános szabályok
A versenyen bármilyen fajtájú és nemű kutya indulhat (keverék is!). Az első 2 szintet 8 hónapos
kortól, a harmadik szintet 12 hónapos kortól lehet teljesíteni, ha a kutya fizikai, illetve pszichikai
adottságai révén képes a verseny követelményeit teljesíteni. A versenyre a jelentkezésnél, a verseny
helyszínére érkezésnél kötelező bemutatni a szervezőnek illetve a jelen lévő állatorvosnak az eb oltási
könyvét.
Oltási könyv nélkül a versenyző nem vehet részt a versenyen. Kötelező felszerelés minden ágazatban:
• 1-1,5 méteres bőr- vagy textilpóráz
• Bőr-, textil- vagy egysoros fojtó nyakörv (nem fojtóra állítva)
• időjáráshoz illeszkedő öltözék
• labda, övtáska, egyéb motivációs eszköz használata, viselete nem megengedett
A versenyre csak egészséges kutyát lehet elhozni. Tüzelő szukával a versenyen nem lehet részt
venni!Ha váratlanul betüzel a kutya, akkor a verseny előtti nap tájékoztatni kell írásban (email) a
szervezőket és a nevezési díjat az átutalási költség levonása után visszatérítjük!
Az alábbiak kizárást vonnak maguk után:
- a kutya agressziót mutat (kivéve ÖV segéd)
- a gazda erőszakos megnyilvánulása a kutyával szemben
- a gazda versenyhez nem méltó viselkedése, ill. a vizsgaszabályzat be nem tartása
- a szöges nyakörv és más kényszerítő eszközök használata
- a kutya kikerül a gazda irányítása alól
- a kutya a pályán űrit
-mindenféle állatvédelemmel ellentétes bánásmódot szigorúan büntetni kell, és ez azonnali kizárást
von maga után.
A versenyen 2 ágazat - engedelmes, őrző-védő - kerül megrendezésre. Ágazatonként 3 szinten: 1,2,3
úgymint kezdő, haladó és IPO szinten
-Engedelmes:
1. kezdő szint: (engedelmes alap)
2. haladó szint: BH)
3. IPO szint: (IPO I "B")
-Őrző -védő :
1. kezdő szint: könnyített “C”
2. haladó szint: haladó“C”
3. IPO szint: (IPO I "C")
A versenyszabályzat szemlélete szerint az “Kezdő” szinten a bírálatok jellege támogató, a “Haladó”
szinten bíráló, a legmagasabb szinten szigorú.
A szervezők egy héttel a verseny napja előtt lezárják a nevezést, a leadott jelentkezések alapján
kidolgozzák a versenyek időbeosztását, majd kisorsolják az egyes ágazatokon belüli sorrendet, amit a
verseny napján ismertetnek a részvevőkkel. Ha egy jelentkező a versenyen nem jelenik meg, a
nevezettet a versenyből töröljük.
Az eb korának és egészségi állapotának megfelelően lehetőség van a különböző ágazatokban
könnyített terhelést kérni. A versenyre történő nevezésben fel kell tüntetni ezen kérést, kivéve ha a
verseny megkezdéséig áll elő ilyen helyzet. Az állatorvosi igazolásnak illetve a kérvénynek
tartalmaznia kell a könnyítési javaslatot, vagyis, hogy az általános szabályozás szerint milyen méretű
akadályok, ill. egyéb terhelés megengedett az adott kutyának.

A szervezők a pályát, a vizsgát megelőző napokban előre egyeztetett időpontban gyakorlás céljából
elérhetővé teszi a vizsgázók számára, de ezzel kapcsolatban egyeztetni kell a szervezővel.
Minden vizsgán maximum 100 pont szerezhető. Az ágazati pályamunka 70%-tól (70 pont) sikeres.
Az elért pontszám alapján a pályamunka a következőképpen kerül minősítésre:
• 100 – 96 pont – Kitűnő
• 95,5 – 90 pont – Nagyon jó
• 89,5 – 80 pont – Jó
• 79,5 – 70 pont – Megfelelő
• 69,5 – 00 pont – Hiányos
A verseny elején a gazda bejelentkezik a bírónál, és a gyakorlat(ok) végrehajtását követően pedig be
kell jelenteni a vizsga végét. A vizsgák végén (engedelmes ágazatnál páronként) a bíró szóban
kiértékeli a vizsgát. A bejelentkezés és az értékelés idejére a kutyát pórázra kell venni. A gyakorlatok
kivitelezésének módja és azok bírálati értékelése a jelen szabályzatban pontos ismertetésre kerülnek.
Az előírások minden közreműködő számára kötelezőek, a résztvevőknek ugyanazokat a
követelményeket kell teljesíteniük. A szabályzatban található vezényszavak csak tájékoztató jellegűek.
Engedelmes
Általános szabályozás
Az engedelmes versenyek 3 szinten kerülnek megrendezésre, melyek szintenként egyre nehezedő
követelményeket állítanak a gazdák és kutyáik elé.
A helyben maradás gyakorlatot külön, előre megjelölt helyen hajtják végre a kutyák (külön szuka és
kan). Engedelmes 1. szinten a helyben maradás gyakorlat során a póráz rajta maradhat a kutyán, a
többi szinten kifektetés előtt a pórázt le kell csatolni.
A versenyfeladatok részletes vezénylését maximum a2. szintig lehet kérni. Ezt az igényt a
jelentkezéskor kell bejelenteni a bírónak.
A versenyen bármilyen tárgyi motiváció (labda, jutalomfalat stb.) használata kizárást von maga után.
Dicséret (simogatás, dicsérő szó) az egyes gyakorlatok végén alkalmazható.
Minden részfeladat akkor kezdhető, ha a bíró erre jelzést adott. A feladatok a kijelölt irányvonal
mentén mindkét irányba elvégezhetőek, a bíró engedélyével. A gazdának két feladat között a kutyát
laza fegyelemben, maga körül kell tartania.
Szabadon követés során a lecsatolt pórázt zsebben vagy vállon átvetve, összecsatolva viheti a gazda. A
kutya tetszőleges oldalon közlekedhet a láb melletti munka során, de egy ágazaton belül csak azonos
oldalon.
Alapállás: a gazda menetirányban áll és a kutya a lába mellett ül szorosan, figyelmesen. Lábhoz
kerülés, hátraarc végrehajtása tetszőleges, de az adott vizsgán csak azonos módon lehetséges.
Ütemváltásoknál a váltást átmenet nélkül kell végrehajtani, az egyes mozgástípusok sebességének
egyértelműen különbözniük kell egymástól.
Csoportkerülés végrehajtása: a gazda egy balra át után besétál a csoportba és egy embert jobbról, egy
embert balról kerül – úgy, hogy az egyik kerülésnél a kutya belső íven, a másiknál a külső mozog –,
majd a csoport közepén megáll, a kutya magától leül.

Menet közbeni/fektetés/állítás: a gazda vezényszavára a kutyának azonnal fel kell vennie a megadott
pozíciót menetirányban anélkül, hogy a gazda megállna, járását megváltoztatná, vagy hátranézne.
Amíg a gazda a bíró jelére vissza nem megy a kutyához, vagy be nem hívja, a kutyának nyugodtan
kell várni az adott pozícióban.
Apporttárgy: Az engedelmes ágazatban az apporttárgy a kutya méretéhez illő apportfa, amelyet a
gazda hoz magával.
Szabályos apport: minden szinten ugyanazok az irányelvek érvényesek az apport feladatnál. A
szabályos apport alapállásból indul, az apporttárgyat a bíró jelzésére lehet eldobni. Síktalaj apportnál
az apportfát minimum 5 méter távolságra kell kidobni. Ha az apporttárgy nagyon oldalra, túl közel,
vagy a kutya számára nehezen látható helyre esik, akkor a gazda kérésére, vagy a bíró utasítására újból
dobható pontelvonás nélkül. Amíg a gazda visszahozza az apporttárgyat, addig a kutyának a kiindulási
ponton végig ülve kell maradnia.
Míg az apportfa meg nem áll a földön, a kutya nem indítható, addig a kutyának alapállásban
nyugodtan és felszabadultan kell ülnie. Az apportírozásra kiadott vezényszóra gyorsan és a
legrövidebb úton az apportfához kell futnia, azonnal fel kell vennie, és a legrövidebb úton gyorsan
vissza kell vinnie a gazdához. Egyenesen és szorosan a gazda előtt kell leülnie, és kb. 3 mp-ig
nyugodtan tartania az apportfát, amíg a gazda ki nem adja az eresztésre vonatkozó vezényszót. Az
apportfát az átadás után a kézben, lefelé kinyújtott karral kell a test mellett tartani. A feladat közben a
gazda nem mozdulhat el az alapállásból.
Előreküldés végrehajtása: szabadon lábnál követésből indulva, 10-15 lépés között kell indítani a
kutyát, amelyhez egy vezényszó és egy karjel alkalmazható. A gazda a mutató karját egészen addig
tarthatja előre amig a kutya le nem feküdt.
Engedelmes 1.szint
(könnyített BH1. anyag )
Pórázon követés: 30 pont
Ültetés eltávolodással: 25 pont
Fektetés eltávolodással: 25 pont
Helyben maradás: 20 pont
Összesen: 100 pont
1. Pórázon követés (30 pont)
Vezényszavak
• egy vezényszó adható induláskor („lábhoz!”)
• egy vezényszó adható tempóváltásnál és fordulatoknál („lábhoz!”)
• egy vezényszó adható az ültetéshez („ül!”)
• szükség esetén a vezényszavak mellé testjelek is alkalmazhatóak
Végrehajtás
A gazda pórázra vett kutyájával jelentkezik a bírónál, majd alapállást vesz fel. A bíró jelzésére
megkezdi a pórázon követés bemutatását. A gyakorlat elején a gazda 30-35 lépést tesz egyenes
irányba a kutyával, egyenletes ütemben, megállás nélkül. Hátraarc, további 5-10 normál lépés után a
gazdának 5-10 lépést futólépésben, ezután 5-10 lépést lassú lépésben, majd 5-10 lépést normál
lépésben kell megtennie. Ezután következik egy 90 fokos jobbra át, majd 15 normál lépés után még
egy jobbra át. Újabb 15 lépés után hátraarc, 10 lépés után ültetés. Egyenes irányban lépés indulj, majd
balra át, a gazda besétál a csoportba és elvégzi a csoportkerülést, majd a csoport közepén megáll és
leülteti a kutyát.
2. Ültetés eltávolodással (25 pont) Vezényszavak
• egy vezényszó adható induláskor („lábhoz!”)

• egy vezényszó adható az ültetéshez („ül!”)
• szükség esetén a vezényszavak mellé testjelek is alkalmazhatóak
Végrehajtás
A gazda alapállásból indul, és egyenesen halad az őt pórázon követő kutyával. 10-15 lépés után
megáll, és leülteti a kutyát (a pórázt elengedi). A gazda további 10 lépést tesz egyenesen, utána
megáll, majd a kutya felé fordul. A bíró jelzésére belép a kutya mellé.
3. Fektetés eltávolodással (25 pont) Vezényszavak
• egy vezényszó adható induláskor („lábhoz!”)
• egy vezényszó adható a fektetéshez („fekszik!”)
• egy vezényszó adható az ültetéshez („ül!”)
• szükség esetén a vezényszavak mellé testjelek is alkalmazhatóak
Végrehajtás A gazda alapállásból indul és egyenesen halad az őt pórázon követő kutyával.
10-15 lépés után megáll, és fekteti a kutyát (a pórázt elengedi). A gazda további 10 lépést tesz
egyenesen, utána megáll, majd a kutya felé fordul. A bíró jelzésére belép a kutya mellé.
4. Helyben maradás ülve vagy fekve, 5 lépésre (20 pont) Vezényszavak
• egy vezényszó adható az ültetéshez („ül!”)
• egy vezényszó adható a fektetéshez (opcionális)(„fekszik!”)
• egy vezényszó adható a helyben maradáshoz („marad!”)
• egy vezényszó adható az ültetéshez (opcionális) („ül!”)
• szükség esetén a vezényszavak mellé testjelek is alkalmazhatóak
Végrehajtás
Amíg az egyik kutya az engedelmes gyakorlatokat mutatja be, ill. amíg a pórázon követés gyakorlatot
végzi, a másik egy előre kijelölt helyen ülve vagy fekve helyben marad. A gazda leülteti
és/vagy lefekteti a kutyát, kiadja a maradásra a vezényszót, majd 5 lépésre eltávolodik a kutyától. A
bíró jelzésére belép a fekvő kutya mellé és ültet.
Engedelmes 2.szint
(komplett BH1. anyag)
Pórázon követés: 20 pont
Szabadon követés: 20 pont
Ültetés eltávolodással: 15 pont
Fektetés eltávolodással behívással: 25 pont
Helyben maradás: 20 pont
Összesen: 100 pont
1. Pórázon követés (20 pont) Vezényszavak
• egy vezényszó adható induláskor („lábhoz!”)
• egy vezényszó adható tempóváltásnál és fordulatoknál („lábhoz!”)
• egy vezényszó adható az ültetéshez („ül!”)
• szükség esetén a vezényszavak mellé testjelek is alkalmazhatóak
Végrehajtás
A gazda pórázra vett kutyájával jelentkezik a bírónál, majd alapállást vesz fel. A bíró jelzésére
megkezdi a pórázon követés bemutatását. A gyakorlat elején a gazda 30-40 lépést tesz egyenes
irányba a kutyával, egyenletes ütemben, megállás nélkül. Hátraarc, további 5-10 normál lépés után a
gazdának 5-10 lépést futólépésben, ezután 5-10 lépést lassú lépésben, majd 5-10 lépést normál
lépésben kell megtennie. Ezután következik egy 90 fokos jobbra át, majd 15 normál lépés után még
egy jobbra át. Újabb 15 lépés után hátraarc, 10 lépés után ültetés. Egyenes irányban lépés indulj,majd
balra át, a gazda besétál a csoportba és elvégzi a csoportkerülést, majd a csoport közepén megáll.

2. Szabadon követés (20 pont) Vezényszavak
• egy vezényszó adható induláskor („lábhoz!”)
• egy vezényszó adható tempóváltásnál és fordulatoknál („lábhoz!”)
• egy vezényszó adható az ültetéshez („ül!”)
• szükség esetén a vezényszavak mellé testjelek is alkalmazhatóak
Végrehajtás
A bíró jelzésére a gazda lecsatolja a pórázt (olyan helyre teszi ahol se őt, se a kutyát nem zavarja a
mozgásban) és szabadon lábnál követésben újra elvégzi a csoportkerülést, majd a csoport közepén
megáll és leülteti a kutyát. A gazda alapállásból indul, 30-40 lépést tesz egyenes irányba a kutyával,
egyenletes tempóban, megállás nélkül. Hátraarc, további 5-10 normál lépés után a gazdának 5-10
lépést futólépésben, ezután 5-10 lépést lassú lépésben, majd 5-10 lépést normál lépésben kell
megtennie, hátraarc, ültetés.
3. Ültetés eltávolodással (15 pont) Vezényszavak
• egy vezényszó adható induláskor („lábhoz!”)
• egy vezényszó adható az ültetéshez („ül!”)
• szükség esetén a vezényszavak mellé testjelek is alkalmazhatóak
Végrehajtás
A gazda alapállásból indul és egyenesen halad az őt szabadon követő kutyával. 10-15 lépés után
megáll és leülteti a kutyát. A gazda további 15 lépést tesz egyenesen, utána megáll, majd a kutya
felé fordul. A bíró utasítására belép a kutya mellé.
4. Fektetés eltávolodással behívással (25 pont) Vezényszavak
• egy vezényszó adható induláskor („lábhoz!”)
• egy vezényszó adható a fektetéshez („fekszik!”)
• egy vezényszó adható a behíváshoz („hozzám!”)
• egy vezényszó adható a lábhoz kerüléshez („lábhoz!”)
• egy vezényszó adható az ültetéshez („ül!”)
• szükség esetén a vezényszavak mellé testjelek is alkalmazhatóak
Végrehajtás
A gazda alapállásból indul és egyenesen halad az őt szabadon követő kutyával. 10-15 lépés után
megáll és lefekteti a kutyát, további 15 lépés után a gazda megáll, majd a kutya felé fordul. A bíró
jelzésére a gazda kiadja a „hozzám” vezényszót, mire a kutya egyenesen a gazdához rohan, előtte leül,
majd a gazda utasítására szabályosan lábhoz kerül, ehhez az „ül” vezényszó használható.
5. Helyben maradás ülve vagy fekve, 10 lépésre (20 pont) Vezényszavak
• egy vezényszó adható az ültetéshez („ül!”)
• egy vezényszó adható a fektetéshez (opcionális)(„fekszik!”)
• egy vezényszó adható a helyben maradáshoz (“marad!”)
• egy vezényszó adható az ültetéshez (opcionális) („ül!”)
• szükség esetén a vezényszavak mellé testjelek is alkalmazhatóak
Végrehajtás
Amíg az egyik kutya az engedelmes gyakorlatokat mutatja be, ill. amíg a menet közben ültetés
gyakorlatot végzi, a másik egy előre kijelölt helyen ülve vagy fekve helyben marad. A gazda leülteti
és/vagy lefekteti a kutyát, kiadja a maradásra a vezényszót, majd 10 lépésre eltávolodik a kutyától. A
bíró jelzésére belép a fekvő kutya mellé és ültet.
Engedelmes3.szint
(Komplett IPO1. ” B” )
Szabadon követés: 20 pont
Menet közben ültetés: 10 pont
Menet közben fektetés behívással: 10 pont

Apport síktalajon: 10 pont
Apport akadályon keresztül: 15 pont
Apport ferde palánkon keresztül: 15 pont
Előreküldés fektetéssel: 10 pont
Helyben maradás: 10 pont
Összesen: 100 pont
1. Szabadon követés (20 pont)
Vezényszavak
• egy vezényszó adható induláskor és tempóváltáskor („lábhoz!”)
Végrehajtás
A gazda szabadon vezetett kutyájával jelentkezik a bírónál, majd alapállást vesz fel. A bíró jelzésére
megkezdi a gyakorlat bemutatását. Először 50-60 lépést tesz egyenes irányba egyenletes ütemben,
megállás nélkül. Hátraarc és további 10-15 normál lépés után a gazdának 10-15 lépést futólépésben,
ezután 10-15 lépést lassú lépésben kell megtennie. Lassú lépés után még 10-15 normál lépés. Ezután
következik egy 90 fokos jobbra át, majd 15 normál lépés után még egy jobbra át. Úja bb 15 lépés után
hátraarc, 10 lépés után lépés állj, a kutyának magától ülnie kell. Egyenes irányban lépés indulj, majd
balra át, a gazda besétál a csoportba és elvégzi a csoportkerülést, majd a csoport közepén megáll, a
kutya magától leül. A bíró jelzésére a csoport lemegy.
2. Menet közben ültetés (10 pont) Vezényszavak
• egy vezényszó adható induláskor („lábhoz!”)
• egy vezényszó adható az ültetéshez („ül!”)
Végrehajtás
A gazda alapállásból indul és egyenesen halad az őt szabadon követő kutyával. 10-15 lépés között
leülteti a kutyát, további 30 lépés után a gazda megáll, majd a kutya felé fordul. A bíró utasítására
belép a kutyához.
3. Menet közben fektetés behívással (10 pont) Vezényszava
• egy vezényszó adható induláskor („lábhoz!”)
• egy vezényszó adható a fektetéshez („fekszik!”)
• egy vezényszó adható a behíváshoz („hozzám!”)
• egy vezényszó adható a lábhoz kerüléshez („lábhoz!”)
Végrehajtás
A gazda alapállásból indul és egyenesen halad az őt szabadon követő kutyával. 10-15 lépés között a
fekteti a kutyát, további 30 lépés után a gazda megáll, majd a kutya felé fordul. A bíró utasítására a
kutyát behívja majd gazda utasítására szabályosan lábhoz kerül.
4. Apport sík talajon (10 pont) Vezényszavak
• egy vezényszó adható az apportírozáshoz („hozd!”)
• egy vezényszó adható az eresztéshez („ereszd!”)
• egy vezényszó adható a lábhoz kerüléshez („lábhoz!”)
Végrehajtás
A gazda az apportfával a kezében alapállást vesz fel, a kutya a lába mellett fegyelmezetten ül. A
bíró jelzésére a gazda elhajítja az apportfát. Amikor a tárgy már megállt a földön, a gazda
végrehajtatja az apport feladatot.
5. Apport akadályon keresztül (15 pont) Vezényszavak
• egy vezényszó adható az akadályhoz („akadály!”
• egy vezényszó adható az apportírozáshoz („hozd!”)
• egy vezényszó adható az eresztéshez („ereszd!”)
• egy vezényszó adható a lábhoz kerüléshez („lábhoz!”)

Végrehajtás
A gazda az apportfával a kezében feláll az akadály elé, a kutya a lába mellett fegyelmezetten ül. A
bíró jelzésére a gazda elhajítja az apportfát az akadály mögé. Amikor a tárgy már megállt a földön, a
gazda végrehajtatja az apport akadályon keresztül feladatot.
6. Apport ferde palánkon keresztül (15 pont) Vezényszavak
• egy vezényszó adható a ferde palánkhoz („akadály!”
• egy vezényszó adható az apportírozáshoz („hozd!”
• egy vezényszó adható az eresztéshez („ereszd!”)
• egy vezényszó adható a lábhoz kerüléshez („lábhoz!”)
Végrehajtás
A gazda az apportfával a kezében feláll a ferde palánk elé, a kutya a lába mellett fegyelmezetten ül.
A bíró jelzésére a gazda elhajítja az apportfát a palánk mögé. Amikor a tárgy megállt a földön, a gazda
végrehajtatja az apport ferde-palánkon keresztül feladatot.
7. Előreküldés 20 méterre fektetéssel (10 pont) Vezényszavak
• egy vezényszó adható induláskor („lábhoz!”)
• egy vezényszó és egy kézjel adható az előreküldéshez („előre!”
• egy vezényszó adható a fektetéshez („fekszik!”)
• egy vezényszó adható az ültetéshez („ül!”)
Végrehajtás
A gazda alapállásból indul és 10-15 lépés között kiadja az „előre” vezényszót és megáll. A kutyának
határozottan a mutatott irányba egyenes vonalban és gyors tempóban kell haladnia, majd kb. 20
méternél a gazda fekteti a kutyát. A bíró jelzésére a gazda belép a kutyához és felülteti.
8. Helyben maradás fekve, 30 lépésre (10 pont) Vezényszavak
• egy vezényszó adható a fektetéshez („fekszik!”)
• egy vezényszó adható az ültetéshez („ül!”)
Végrehajtás
Amíg az egyik kutya az engedelmes gyakorlatokat mutatja be, ill. amíg az apport ferde palánkon
gyakorlatot végzi, a másik egy előre kijelölt helyen fekve helyben marad. A gazda lefekteti a kutyát,
majd 30 lépésre eltávolodik tőle és a kijelölt helyre megy. A bíró jelzésére belép a fekvő kutya mellé
és ültet.
Őrző –Védő
Általános szabályozás
Az Őrző - Védő verseny 3 szinten kerülnek megrendezésre, melyek szintenként egyre nehezedő
követelményeket állítanak a gazdák és kutyáik elé. A szinteket nem kötelező sorban teljesíteni. Az
Őrző - Védő verseny minden szintjén a kutya méretéhez és adottságaihoz megfelelő védőfelszerelést
választhat a gazda, de azt a verseny előtt a segédnek és a bírónak is jóvá kell hagynia. (választható
felszerelés: rágó, növendékkar, bőrkar, kemény kar) Az Őrző - Védő vizsgákon a kötelező felszerelés
bőr-, vagy textil- vagy egysoros fojtó nyakörv, 1.szinten orvosi igazolás bemutatása esetén hám is
használható.
Eresztés: Az Őrző - Védő versenyen előforduló minden eresztés gyakorlatnál egy vezényszó (hangjel)
adható az eresztésre. Ha a kutya az első vezényszó után nem ereszt, akkor a bíró jelére még további
két vezényszó adható pontlevonással. Ha a kutya a harmadik vezényszó után sem ereszt, kizárás
következik. Az eresztés vezényszó kiadásakor a gazdának nyugodtan kell állnia, a kutyát más módon
nem befolyásolhatja, ha a vizsga során bármikor a kutya nem a védőkart fogja meg, hanem más
testfelületet, az kizárást von maga után, és a versenyt azonnal meg kell szakítani. A bíró a versenyt
bármikor megszakíthatja, ha úgy érzi, bármelyik résztvevő testi épsége a kutya irányíthatatlansága
miatt veszélyben van.

Bármely Őrző - Védő ágazatban kiírt verseny csak és kizárólag akkor lehet nevezni, ha a gazda
garantálni tudja a segéd, ill. a pályán tartózkodó bíró testi épségét. Az összes felelősség a gazdát
terheli!
A versenyen bármilyen tárgyi motiváció (labda, jutalomfalat stb.) használata kizárást von maga után.
Őrző – Védő1. szint
Rejtekhelyről kitámadás elhárítása ugatással: 50pont
Rejtekhelyről kitámadás elhárítása fogással: 50pont
Összesen: 100pont
Rejtekhelyről kitámadás elhárítása ugatással
Vezényszavak
• segéd megjelenésétől folyamatosan lehet biztatni a kutyát („csibész!”)
Végrehajtás
A gazda pórázra vett kutyájával jelentkezik a bírónál, majd a rejtekhelytől 20 lépésnyire kijelölt helyre
megy. A segéd ekkor már a rejtekhely mögött van, és a bíró jelzésére felhívja magára a kutya
figyelmét a sátor megütögetésével. Ekkor a gazda kiadja a „csibész” vezényszót. Mire a segéd 4-5
gyors lépéssel kifut a palánk mögül oldal irányba (nem a kutya felé közelítve). Ezt követően a
segéd fenyegető testtartásban, (a kutyát nézve) max. 10 lépést közelít a gazda és a kutya felé. A
segéd hangot nem adhat ki. A kutya intenzív, magabiztos ugatással elzavarja a segédet, aki a bíró
jelzésére „elmenekül”. A segéd visszavonulásakor a gazda lenyugtatja a kutyát.
Segéd feladata
A kutya képességeinek, erényeinek megmutatása, pozitív hozzáállással.
Rejtekhelyről kitámadás elhárítása fogással
Vezényszavak
• segéd megjelenésétől folyamatosan lehet biztatni a kutyát („csibész!”)
Végrehajtás
A gazda pórázra vett kutyájával jelentkezik a bírónál, majd a rejtekhelytől 20 lépésnyire kijelölt
helyre megy. A segéd ekkor már a rejtekhely mögött van, és a bíró jelzésére felhívja magára a kutya
figyelmét a sátor megütögetésével. A gazda kiadja a „csibész” vezényszót. Mire a segéd 4-5 gyors
lépéssel kifut a palánk mögül oldal irányba (nem a kutya felé közelítve), majd fenyegető testtartásban,
(a kutyát nézve) max. 10 lépést közelít a gazda és a kutya felé. A segéd hangot nem adhat ki. A 10
lépést követően a segéd „zsákmányos” viselkedésre vált (a kart oldalirányban kimozgatva közelít a
kutyához). A segéd fogást ad a kutyának, amit a kutya határozott, erős fogással hárít. A bíró jelzésére a
segéd odaadja a kart.
Segéd feladata
A kutya képességeinek, erényeinek megmutatása.
Őrző –Védő 2.szint
Fürkészés egy palánkra: 10 pont
Őrzés és felugatás: 30 pont
Szökés megakadályozása: 60 pont Összesen: 100 pont
1. Fürkészés egy palánkra (10 pont) Vezényszavak
• egy vezényszó adható a fürkészésre („fürkész!”)
Végrehajtás
A segéd elhelyezkedik a 6. rejtekhely mögött úgy, hogy a kutya ne lássa őt. A gazda kutyájával az 5.

és 6. rejtekhely között a képzeletbeli középvonalon úgy veszi fel az alapállást, hogy mindkét
oldalirány felé el lehessen indítani a fürkészést. A bíró utasítására a gazda kiadja a fürkészésre
vonatkozó vezényszót, és egyik karjával a 6. rejtekhely felé mutat, mire a kutya gyorsan,
céltudatosan a mutatott rejtekhelyhez fut, azt szorosan és figyelmesen megkerüli. Amíg a kutya eléri a
segéd által elfoglalt rejtekhelyet, a gazda egy helyben marad, és már nem adhat ki vezényszót
vagy bármely más, látható jelzést. A feladatot rögtön követi a felugatás gyakorlat, megszakítás nélkül.
Segéd feladata
A kutya képességeinek, erényeinek megmutatása.
2. Felugatás és őrzés (30 pont)
Végrehajtás
A feladat azonnal a fürkészés gyakorlat után következik, megszakítás nélkül, annak folytatásaként.
A gazda elindulhat a rejtekhely felé, ha a kutya beérkezett a rejtekhelyhez. Itt a gazda már nem adhat
ki vezényszót, és más módon sem segíthet. A kutyának aktívan és figyelmesen kell őriznie a segédet a
rejtekhelynél, folyamatos, kihívó ugatással, amíg a gazda a rejtekhelyhez nem ér, de legalább 10
másodpercig. Közben nem ugorhat fel a segédre, és nem haraphatja meg. Ha a kutya elhagyja a
rejtekhelyet, akkor ismét vissza lehet küldeni a rejtekhelyhez. Ha ekkor a segédnél marad a kutya,
folytatni lehet a feladatot, ellenkező esetben meg kell szakítani.
3. Szökés megakadályozása (60 pont) Vezényszavak
• egy vezényszó adható ültetéshez („ül!”)
• egy vezényszó adható a fektetéshez („fekszik!”)
Végrehajtás
A feladat azonnal a felugatás és őrzés gyakorlat után következik, megszakítás nélkül, annak
folytatásaként. A gazda belép a segédet őrző kutyához, majd a bíró jelzésére nyakörvnél fogva
elhúzza, vagy kihívja a kutyát a rejtekhelytől, a kijelölt pontra áll a kutyával, amely kb. 2 méterre van
a fürkészsátorral szemben. A kutyának éberen kell figyelnie a segédet a gazda mellett (szükség esetén
a gazda foghatja a kutya nyakörvét. A bíró utasítására a segéd szökést kísérel meg. A szökés közepes
tempójú kocogás. A kutyának habozás nélkül gyorsan, erőteljes és energikus fogással meg kell
hiúsítania a szökést úgy, hogy csak a védőkart foghatja meg (20 méteren belül). Ha a kutya szökésre
nem indul meg, vagy kb. 20 méteren belül fogással, és fogva tartással nem akadályozza meg a szökést,
a feladat végrehajtását a bíró félbeszakítja. A bíró jelzésére a gazda belép a kutya mellé, a segéd ekkor
odaadja kart a kutyának. A gazda a kutya mellett maradva lenyugtatja a kutyát.
Őrző-Védő 3. szint
(Komplett I PO 1 ” C” )
Fürkészés két palánkra: 5 pont Felugatás és őrzés: 10 pont Szökés megakadályozása: 20 pont
Rátámadás elhárítása őrzés közben: 35 pont Szembetámadás elhárítása őrzéssel, bekísérés: 30 pont
Összesen: 100 pont
Általános rendelkezések
Az erre alkalmas területen a pálya hosszában hat rejtekhelyet helyeznek el. Mindkét szélére hármathármat, átlósan felállítva. A pálya rajza megtalálható a mellékletben. A szükséges felfestések a kv, a tb
és a s számára jól láthatóak legyenek.
A s felszerelése védőruházat, védőkar, és a puhabot. A védőkar kidudorodó fogórésszel készüljön és
természetes színű, jutából készült rágót húzzanak rá. Ha szükséges, hogy a s szemmel tartsa a kutyát,
az őrzési fázisban nem kell, hogy mozdulatlanul álljon. Közben viszont nem vehet fel fenyegető
tartást, és nem tehet védekező mozdulatokat. A védőkart óvóan a teste előtt tartja. A kutyavezetőre van
bízva, hogyan veszi el a segédtől a puhabotot a bekísérés előtt. Részletek erről, „Az őrző-védő
segédekre vonatkozó rendelkezések” fejezetben.
Minden vizsgafokozatban lehet vizsgát rendezni egy segéddel is. Ha viszont egy vizsgafokozatban hat
kutyánál több indul, mégis két segédet kell alkalmazni. Egy vizsgafokozaton induló kutyáknak
ugyanarra a segédre/segédekre kell dolgozniuk.

Diszkvalifikálni kell azokat a kutyákat, amelyeket vezetőjük nem tud kézben tartani, a fogások után
nem, vagy csak erőteljes behatásra eresztenek, illetve nem az erre szánt védőkart ragadják meg, hanem
a s más testrészébe harapnak Ilyenkor nincs ÖMT értekés sem.
Amennyiben a k fogáskor csődöt mond, vagy hagyja magát elzavarni, a „C” ágazatot meg kell
szakítani. Ilyenkor nincs értékelés, csak az ÖMT-t értékeli a tb.
Az „Ereszd!” hangjel fogásonként egyszer pontlevonás nélkül alkalmazható. Az eresztés értékelését
segíti a következő táblázat.
Hangjel nélkül, vagy 1. hangjelre vontatott eresztés A hangjel első ismétlésére
(2. hangjel)
azonnali eresztés A hangjel első ismétlése
(2. hangjel) vontatott eresztés A hangjel második ismétlésére
(3. hangjel) azonnali eresztés A hangjel második ismétlése
(3. hangjel) vontatott eresztés A harmadik hangjel után sem ereszt, illetve beavatkozás szükséges
0,5 – 3,0 3,0 3,5 – 6,0 6,0 6,5 – 9,0 Kizárva
1. Fürkészés a segéd után (5 pont)
a, Egy-egy hangjel: „fürkészéshez”, „visszahíváshoz” (a „Hozzám!” hangjel és a k neve együtt is
használható)
b, A gyakorlat: A segéd a k számára nem láthatóan az utolsó rejtekhelyben áll. A kv
szabadonkövetésben a pálya középvonala és a negyedik-ötödik rejtekhely átlójának képzeletbeli
metszéspontjára megy, és ott alapállásban úgy áll meg, hogy két oldalirányú fürkészést tudjon
bemutatni. A tb intésére megkezdi a „C” ágazat gyakorlatait. Rövid „Fürkéssz!” hangjelre és látjelre
indítja a kutyát. A fürkészés látjele az iránymutató kar felemelése. Ezt többször is meg lehet ismételni.
Az elindított kutya lendületesen távolodva vezetőjétől, határozottan fusson az ötödik rejtekhelyhez, azt
figyelmesen és szűken kerülje meg. Miután megkerülte a rejtekhelyet a kv „Hozzám!” hangjellel maga
felé hívja a kutyát. A közelébe érő kutyát újabb „Fürkéssz!” hangjellel (és iránymutató látjellel)
továbbküldi a segédet rejtő hatodik rejtekhelyhez. A kv normál ütemben halad a pálya képzeletbeli
középvonalán, amit a fürkészés közben nem hagyhat el. A kutyának mindig a vezetője előtt kell
mozognia. Amikor a k elért a segédet rejtő búvóhelyhez, a kutyavezető álljon meg. Ezután állva kell
maradnia, és már nem adhat hang, illetve látjelet.
c, Az értékelés: Amennyiben a k nem eléggé irányítható, kevésbé lendületesen és nem eléggé
határozottan közelíti meg a rejtekhelyeket, továbbá nem eléggé szűken és figyelmesen kerüli meg
őket, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét.
2. Állás és felugatás (10 pont)
a, Egy-egy hangjel: „a kihíváshoz”, majd az „alapálláshoz”
b, A gyakorlat: A kutyának a segédet aktívan, figyelmesen kell állnia, és folyamatosan ugatnia. A
kutyának a segédre nem szabad felugornia, illetve a segédet megfognia. Kb. 20 másodpercig tartó
ugatás után, a kv a tb utasítására 5 lépésnyire megközelíti a búvóhelyet és megáll. A tb utasítására
kihívja és alapállásba rendeli a kutyáját. Alternatíva lehet, hogy a bíró utasítására a kv nem kihívja,
hanem szabadon követésben kivezeti a kutyáját. Mindkét variáció értékelése azonos.
c, Az értékelés: Nem kellően folyamatos, erőteljes és kihívó ugatás, illetve intenzív állás a kihívásig,
illetve ha a tb jelenléte, vagy a kv közeledése befolyásolja a k viselkedését, a hiba mértékének
függvényében csökkentik a gyakorlat értékét. Kitartó ugatás értéke 5 pont. Gyengén ugató kutyától 2
pontot, nem ugató, de aktívan és figyelmesen őrző kutyától 5 pontot kell levonni. A segéd olyan
provokálásáért, mint a bebökés, a ráugrás 2 pontig, erős befogásért pedig 9 pontig lehet levonni. Ha
azelőtt elhagyja a k a segédet, hogy a tb engedélyt adott volna vezetőjének a középvonal elhagyására,
a kv még egyszer visszaküldheti. Amennyiben most már a segédnél marad, folytatni lehet a „C”
ágazatot, de az „állás és felugatás” gyakorlat értéke csak hiányos lehet. Ha a kutyát vezetője nem tudja
visszaküldeni, vagy a k ismét elhagyja a segédet, a „C” ágazatot meg kell szakítani. Amennyiben a k
közeledő vezetője elé megy, vagy még a kihívás előtt a vezetője felé indul, a gyakorlat részértékelés
mellet „hiányos” minősítésű.
3. A segéd szökésének megakadályozása (20 pont)
a, Egy-egy hangjel: „lábhoz“, „fektetésre”, „eresztésre“
b, A gyakorlat: A bíró utasítására a kv felszólítja a segédet, hogy lépjen ki a rejtekhelyből. A s rendes
tempóban a szökés előre megjelölt kiindulási pontjára megy. A tb utasítására a kv szabadonkövető

kutyájával odamegy a szintén megjelölt kifektetési helyre. Erről a helyről indul majd a k a segéd
üldözésére. A segéd 5 lépésre áll a fekvő kutyától. A kv otthagyja a fekve őrző kutyáját és bemegy a
rejtekhelybe. Eközben a látómezőjében marad a kutyája a tb és a s. A tb utasítására a segéd szökést
kísérel meg. A kutyának habozás nélkül a segéd után kell vetnie magát, és a szökést eredményesen,
energikus és erős megragadással meg kell hiusítania. Eközben csak a védőkart ragadhatja meg. A tb
utasítására a s nyugodtan megáll. A megállás után a kutyának a segédet azonnal el kell eresztenie. A
kutyavezető egy bizonyos ideig önállóan kiadhatja az „Ereszd!“ hangjelet.
Ha a kutya az első engedélyezett hangjel után nem ereszt, akkor a tb utasítást ad további legfeljebb két
„Ereszd!“ hangjelre. Amennyiben a kutya a három hangjel ellenére (az engedélyezett első, és a további
kettő plusz) sem ereszt, a tb diszkvalifikálja. Az „Ereszd!“ hangjel alatt a kv álljon nyugodtan, anélkül,
hogy a kutyát befolyásolná. Az eresztést követően a kutyának szorosan a segédnél kell maradnia, és
figyelmesen őriznie.
c, Az értékelés: Hiányosságok a fontos értékelési kritériumokban (gyors, energikus reagálás és üldözés
erőteljes megragadással, továbbá a szökés hatékony megakadályozása, mély és nyugodt fogás az
eresztésig, a s figyelmes és szoros őrzése), a hiba mértékének függvényében csökkentik a gyakorlat
értékét. Ha a k fekve marad, vagy kb. 20 lépésen belül megragadással, és erős fogással nem
akadályozza meg a szökést, a „C” ágazatot meg kell szakítani.
Amennyiben a k az őrzés alatt kissé figyelmetlen és/vagy kissé zaklatja a segédet, ez a gyakorlat
értékét egy minősítéssel rontja. Ha viszont a k nagyon figyelmetlen és/vagy nagyon provokál, két
minősítéssel csökkenti a gyakorlat értékét. Az a kutya, amelyik nem őrzi a segédet, de mellette marad,
három minősítéssel rosszabbat kap. Ha a kutya az őrzési fázisban elhagyja a segédet vagy a kv
vezényszót ad ki, miáltal a k a segédnél marad, a „C” ágazat bemutatását meg kell szakítani.
4. Visszatámadás a kutyára (35 pont)
a, Egy-egy hangjel: „eresztésre”, majd az „alapállásba” (üléshez)
b, A gyakorlat: A nagyjából 5 másodpercig tartó őrzési fázis folytatásaként, a tb utasítására a s
megtámadja a kutyát. A kv befolyása nélkül, energikus és erős megragadással meg kell védenie magát.
Eközben csak a védőkart foghatja meg. Miután fogott, két ütést kap. Csak a mar- és a lapockatájékra
szabad ütni. A tb utasítására a s nyugodtan megáll. A megállás után a kutyának a segédet azonnal el
kell eresztenie. A kutyavezető egy bizonyos ideig önállóan kiadhatja az „Ereszd!“ hangjelet.
Ha a kutya az első engedélyezett hangjel után nem ereszt, akkor a tb utasítást ad további legfeljebb két
„Ereszd!“ hangjelre. Amennyiben a kutya a három hangjel ellenére (az engedélyezett első, és a további
kettő plusz) sem ereszt, a tb diszkvalifikálja. Az „Ereszd!“ hangjel alatt a kv álljon nyugodtan, anélkül,
hogy a kutyát befolyásolná. Az eresztést követően a kutyának szorosan a segédnél kell maradnia, és
figyelmesen őriznie. Bírói utasításra a kv rendes lépésben, a legrövidebb úton kutyájához megy és
„Ülj!” hangjellel alapállásba ülteti. A puha botot nem veszi el a segédtől.
c, Az értékelés: Hiányosságok a fontos értékelési kritériumokban (gyors, erőteljes megragadás, mély
és nyugodt fogás az eresztésig, eresztés után a s figyelmes és szoros őrzése), a hiba mértékének
függvényében csökkentik a gyakorlat értékét.
Amennyiben a k az őrzés alatt kissé figyelmetlen és/vagy kissé zaklatja a segédet, ez a gyakorlat
értékét egy minősítéssel rontja. Ha viszont a k nagyon figyelmetlen és/vagy nagyon provokál, két
minősítéssel csökkenti a gyakorlat értékét. Az a kutya, amelyik nem őrzi a segédet, de mellette marad,
három minősítéssel rosszabbat kap. Amennyiben a k közeledő vezetője elé megy, a gyakorlat
„hiányos” minősítésű. Ha a kutya mielőtt a tb utasítást adna a kutyavezetőnek, hogy menjen a
kutyájához, otthagyja a segédet, vagy a kutya csak a kv hangjelére marad a segédnél, a „C” ágazat
bemutatását meg kell szakítani.
5. Szembetámadás a kutyára (30 pont)
a, Egy-egy hangjel: „ültetésre”, „elfogásra“, „eresztésre“, „alapállásba (üléshez)“, „lábhoz“
b, A gyakorlat: A kutyavezetőt és kutyáját a középvonalon, az első búvóhellyel egy vonalban levő
jelhez irányítják. A kv a kutyát a nyakörvénél fogva megtarthatja, de nem biztathatja. A tb utasítására
egy puha bottal felszerelt s kilép egy búvóhelyből, és rendes lépésben elmegy a középvonalig. A
középvonalhoz érve a kv felé fordul és futásba vált. A kv felszólítását figyelmen kívül hagyva, futva,
szemből megtámadja a kutyavezetőt és a kutyáját. Eközben elkergető szavakat kiabál, és heves
fenyegető mozdulatokat tesz. Amint tőlük 40-30 lépésnyire ért, a kv bírói utasításra, az „elfogásra“
utasító hangjellel elereszti kutyáját. A támadást habozás nélkül, energikus és erőteljes megragadással
el kell a kutyának hárítania. Csak a segéden levő védőkart foghatja meg. A kv közben nem hagyhatja

el a helyét. Bírói utasításra a s megáll. Amint a s megáll, a kutyának azonnal eresztenie kell. A
kutyavezető egy bizonyos ideig önállóan kiadhatja az „Ereszd!“ hangjelet.
Ha a kutya az első engedélyezett hangjel után nem ereszt, akkor a tb utasítást ad további legfeljebb két
„Ereszd!“ hangjelre. Amennyiben a kutya a három hangjel ellenére (az engedélyezett első, és a további
kettő plusz) sem ereszt, a tb diszkvalifikálja. Az „Ereszd!“ hangjel alatt a kv álljon nyugodtan, anélkül,
hogy a kutyát befolyásolná. Az eresztést követően a kutyának szorosan a segédnél kell maradnia, és
figyelmesen őriznie. Bírói utasításra a kv rendes lépésben, a legrövidebb úton kutyájához megy és
„Ülj!” hangjellel alapállásba ülteti. A puha botot elveszi a segédtől.
A kv a segédet a 20 lépésre álló bíróhoz kíséri. Egyszeri „Lábhoz!” hangjel engedélyezett. A k a segéd
jobb oldalán halad, ezáltal a kutya a segéd és kv között van. Kísérés alatt a kutyának figyelnie kell a
segédet. Közben a segédet nem akadályozhatja, nem ugorhat fel rá és nem foghatja meg. A tb előtt
megáll a csoport a kv átadja a bírónak a puha botot, és jelenti a „C” ágazat befejezését. A bírói
értékelés előtt, a tb utasítására a kv rácsatolja a pórázt a kutyára.
c, Az értékelés: Hiányosságok a fontos értékelési kritériumokban (energikus védekezés, erőteljes
megragadással, mély és nyugodt fogás az eresztésig, eresztés után a s figyelmes, szoros őrzése), a hiba
mértékének függvényében csökkentik a gyakorlat értékét.
Amennyiben a k az őrzés alatt kissé figyelmetlen és/vagy kissé zaklatja a segédet, ez a gyakorlat
értékét egy minősítéssel rontja. Ha viszont a k nagyon figyelmetlen és/vagy nagyon provokál, két
minősítéssel csökkenti a gyakorlat értékét. Az a kutya, amelyik nem őrzi a segédet, de mellette marad,
három minősítéssel rosszabbat kap. Amennyiben a k közeledő vezetője elé megy, a gyakorlat
„hiányos” minősítésű. Ha a kutya mielőtt a tb utasítást adna a kutyavezetőnek, hogy menjen a
kutyájához, otthagyja a segédet, vagy a kutya csak a kv hangjelére marad a segédnél, a „C” ágazat
bemutatását meg kell szakítani.
Páros gyakorlat
2016-ban a verseny új játékos versenyszáma a páros gyakorlat, mely az ENGEDELMES 1. SZINT
gyakorlat sorának páros végrehajtását jelenti némi MÓDOSÍTÁSSAL:
A versenyfeladatot két kutyás páros hajtja végre szinkronban. A végrehajtás során a párosok
egymástól 1-3m –en belül helyezkednek el. A végrehajtás során a két párosnak a feladatsor hibátlan
végrehajtása mellett minél nagyobb összhangban kell mozognia.
Pórázon követés: 20 pont
Ültetés eltávolodással: 25 pont
Fektetés eltávolodással: 25 pont
Összhang a párosok között: 30 pont
Összesen: 100 pont
1. Pórázon követés (20 pont)
Vezényszavak
• egy vezényszó adható induláskor („lábhoz!”)
• egy vezényszó adható tempóváltásnál és fordulatoknál („lábhoz!”)
• egy vezényszó adható az ültetéshez („ül!”)
• szükség esetén a vezényszavak mellé testjelek is alkalmazhatóak
Végrehajtás
A gazdák egymástól 1-3m-re, pórázra vett kutyájukkal jelentkeznek a bírónál, majd alapállást vesznek
fel. A bíró jelzésére megkezdik a pórázon követés bemutatását. A gyakorlat elején a gazdák 30-35
lépést tesznek meg egyenes irányba a kutyákkal, lehetőleg egyenletes ütemben – figyelve egymásra is,
megállás nélkül. Hátraarc, további 5-10 normál lépés után a gazdáknak 5-10 lépést futólépésben,
ezután 5-10 lépést lassú lépésben, majd 5-10 lépést normál lépésben kell megtennie. Ezután
következik egy 90 fokos jobbra át, majd 15 normál lépés után még egy jobbra át. Újabb 15 lépés után
hátraarc, 10 lépés után ültetés.
2. Ültetés eltávolodással (25 pont) Vezényszavak
• egy vezényszó adható induláskor („lábhoz!”)

• egy vezényszó adható az ültetéshez („ül!”)
• szükség esetén a vezényszavak mellé testjelek is alkalmazhatóak
Végrehajtás
A gazdák a kiindulás pontnál alapállásból indulva egyenesen haladnak az őket pórázon követő
kutyákkal. 10-15 lépés után megállnak, és leültetik a kutyát (a pórázt elengedik). A gazdák további 10
lépést tesznek meg egyenesen, utána megállnak, majd a kutyáik felé fordulnak. A bíró jelzésére
belépnek a kutyáik mellé.
3. Fektetés eltávolodással (25 pont) Vezényszavak
• egy vezényszó adható induláskor („lábhoz!”)
• egy vezényszó adható a fektetéshez („fekszik!”)
• egy vezényszó adható az ültetéshez („ül!”)
• szükség esetén a vezényszavak mellé testjelek is alkalmazhatóak
Végrehajtás A gazdák alapállásból indulnak és egyenesen haladnak az őt pórázon követő kutyáikkal.
10-15 lépés után megállnak, és fektetik a kutyáikat (a pórázt elengedik). A gazdák további 10 lépést
tesznek meg egyenesen, utána megállnak, majd a kutyáik felé fordulnak . A bíró jelzésére belépnek a
kutyáik mellé.
Értékelés:
Az értékelésnél a feladatsor pontos végrehajtása mellett elsődleges szempont a párosok harmonikus
együttműködése , a kutyák egymással szembeni semleges viselkedése, és a felvezetők és kutyáik
közötti összhang.
A jelentkezés erre a versenyszámra a verseny kezdetekor a regisztrációnál történik és ingyenes!
Bármelyik –csapattól, iskolától függetlenül, a verseny bármely ágazatára és szintjére benevezett- 2
kutyás páros alkothat csapatot.
A verseny első 3 helyezett párja külön díjazásban részesül!

