
Haladó verseny feladatsor: 

1. Pórázon vezetés: 

A gyakorlat kezdeteként a kutyavezető kutyájával 30 lépést halad megállás nélkül előre. Hátrafordulat 
és további 5 lépés után „lábhoz” vezényszó kiadásával futólépésbe (10 lépés), majd lassúlépésbe vált 
(10 lépés). Ezután 5 normál lépést tesz, majd jobbrafordulat után 10 normál lépés, majd újabb 
jobbrafordulat után 10 lépés, ezután egy hátrafordulat és további 5 lépés után vezényszó nélkül 
alapállásba áll. Bírói intés után 5 normál lépést tesz, balra fordul, és bemegy a csoportba. 
(A futólépésből lassú lépésbe történő váltáskor közbenső tempójú lépés nem engedélyezett. A 
különböző lépésformáknak sebességüket tekintve jól elkülönültnek kell lenniük.) 

2. Csoport:  

A kutyavezető kutyájával egy személyt jobbról, egy másikat balról kerül meg (pl.: egy 8-as alakot ír 
le) és a csoport közepén alapállást vesz fel („ülj” vezényszó itt sem megengedett). A bíró utasítására a 
kutyavezető kutyájával elhagyja a csoportot és felveszi a végső alapállást. 

3. Alapállásból ültetés: 

Alapállásból kiindulva a kutyavezető elindul, és 10-15 lépés megtétele után alapállást vesz fel, kiadja 
az „ülj” vezényszót és további 10 lépést távolodva továbbhalad, majd rögtön megfordul a kutya felé. A 
bíró utasítására a kutyavezető visszatér a kutyájához, melynek jobb oldalán alapállást vesz fel. 

4. Alapállásból fektetés: 

Alapállásból indulva a kutyavezető és kutyája a „lábhoz” vezényszó kiadásával egyidejűleg 
elindulnak, 10-15 lépés megtétele után felveszi az alapállást, kiadja a „feküdj” vezényszót, majd 
további 10 lépést tesz meg, szembefordul a kutyájával és megáll. A bíró utasítására a kutyavezető 
visszatér a kutyájához. 

5. Behívás kézből: 

A kutyavezető 20 lépést tesz, majd bírói utasítás után behívja a kutyát, akinek lelkes és gyors 
tempóban kell megközelíteni a gazdáját, és előtte le kell ülnie. A „lábhoz” vezényszó kiadása után a 
kutyának a kutyavezető mellé le kell ülnie, pórázhasználat nem megengedett. 

6. Helyben maradás figyelemelvonással:  

A bíró által meghatározott helyen a kutyavezető szabályos alapállásból a „feküdj” vezényszó 
kiadásával lefekteti pórázról levett kutyáját, anélkül, hogy a pórázt, vagy bármilyen tárgyat otthagyna. 
Ekkor a kutyavezető a pályán belül legalább 10 lépést tesz meg, ezt követően pedig a kutyával 
szemben megáll, és nyugodt pozícióban marad. A kutyának a kutyavezető befolyásolása nélkül 3 
percig kell nyugodtan feküdnie.  

A pályamunka alatt 10 szem jutalomfalat használható, 5 jutalomfalatig pontlevonás nélkül, 
utána darabonként 0,5 pont levonással. 

 
Agility feladatokkal és apporthozással (nem szabályos végrehajtással!) plusz pontok 
szerezhetőek! 



Külön feladatokból kisebb versenyek is megrendezésre kerülnek:  

 behívás: méret, képzettség és életkor szerinti csoportok 
 ültetés, fektetés, állítás, lábhozkerültetés: méret és képzettség szerinti csoportok 

 


