
SPECIÁLIS MAGYAR VIZSLA  

VERSENYSZABÁLYZAT (SMV) 

A versenyre nevezhetőek azok az FCI által elismert származás igazo-

lással rendelkező rövid és drótszőrű magyar vizslák, amelyek előző-

leg az érvényes tenyésztési szabályzat előírása szerint a tenyésztési 

feltételeknek megfelelnek, és legalább vízi mezei vizsgával rendel-

keznek.  

A) Mezei munka  

– lövés előtti munka 

Keresési idő: 15 perc. 

A mezei munkánál egyszerre két vizsla dolgozik a futam egész ideje 

alatt. A két vezető egymástól 30 méter távolságra halad – lehetőleg 

széllel szemben – és dolgoztatja vizsláját.  

A két vizsla egymás munkáját nem zavarhatja. A vezetők minél 

diszkrétebb módon, minél kevesebb paranccsal és irányítással dol-

gozzanak úgy, hogy versenytársuk munkáját ne zavarják. Magasabb-

ra kell értékelni az önállóan, kevés parancsra dolgozó vizslát. Ha a 

bíró úgy ítéli meg, hogy a sok irányítás zavarja a másik vizsla mun-

káját, hívja fel a vezető figyelmét erre. 

A keresés első percében a kutya által elkövetett hibák nem számíta-

nak, kivéve a vad üldözést. Újraindításkor az első irányváltásig jobb-

ra és balra a kivert, vagy elhagyott vad nem hiba. 

1. Orrhasználat, orrjóság (6) 

A kutya orrjóságát és orrhasználatát a mezei keresés és a lőtt vad 

megkeresése légszimattal feladatok során kell értékelni.  

Az elbírálásnál értékelni kell: milyen távolságról észleli a kutya a 

vadat, vadnyomokat; milyen fejtartással fut; hogyan használja ki a 

szelet, a terepadottságokat.  



A jó orr legbiztosabb jele a nagyobb távolság, ahonnan a vadat észle-

li, és a magabiztosság a jelzésekben és a vadmegállásban. A kutya 

reagálását olyan vadnyomokra, ahol a kutya nem látja a vadat szökni, 

illetve menekülni, figyelembe kell venni. Nyúl kihagyása nem jelenti 

azt, hogy a kutyának biztosan rossz az orra. Azt a távolságot, ahon-

nan a kutya a vadat állja, itt nem kell figyelembe venni.   

A jó orrhasználat abban jut kifejezésre, hogyan használja ki a szelet, 

hogyan választja meg a keresés módját és a fordulókat a körülmé-

nyek függvényében. Jó orrhasználat esetén a vizsla mindig a szelet 

kihasználva, tempóját a szimatvételi lehetőségekhez, az adott terep-

szakaszhoz igazítja. Fejét keresés közben vízszintesen tartó vizslának 

mindig jobb az orra, mint az állandóan talajt szimatoló vizslának. 

Hibák:  

• A vad jelzése kis távolságra jó széllel.  

• A vad kihagyása.  

• Stabil állás vad nyomon, csapán, a vad fekvőhelyén, 

stb,  

• nem megfelelő fejtartás. 

Értékelés: 

 a mezei keresés osztályzatai: -  orrjóság, 

     -  orrhasználat 

Elveszett vad keresése légszimattal: - orr minősítése: 

A három osztályzat átlaga adja a végső osztályzatot az orrminőségre. 

 2. A keresési stílus (6) 

A keresés legyen aktív, intelligens, módszeres és a terephez, időjá-

ráshoz alkalmazkodó. A kutya dolgozzon önállóan, térnyerő, a fajtá-

ra jellemző gyors tempójú, de egyenletes és kitartó vágtában, magas 

fejtartással, állandó orrhasználatot tükrözően.  

A mozgás legyen a fajtára jellemző. A keresés (kilengések) irányát a 

szélirány határozza meg. A stílus mindig tükrözze, hogy a kutya ér-



zékeli, és figyelembe veszi a szél irányát, erősségét, a szagvételi le-

hetőségeket. A keresés szélességét (oldalirányú kitérések távolságát) 

a terepadottságok és a szélviszonyok határozzák meg: a szélesebb a 

jobb, azonban mindig tudjon kapcsolatot tartani vezetőjével.  A for-

dulóknál a kutya mindig vegye figyelembe a szélirányt. Az előreha-

ladást a terület és az időjárási körülmények (szagvételi lehetőség) ha-

tározzák meg, de – a szélirány figyelembevételével – maradjon lőtá-

volságon belül. 

 A kijelölt területet a kutya keresse át és minden alkalmat használjon 

ki arra, hogy vadat találjon. Jelezze a területen található vadnyomo-

kat, vadfekvéseket, de ezáltal nem lehet töredezett, akadozó a kere-

sés.  Ne maradjon ki vad, azonban az esetlegesen kihagyott vad érté-

kelésénél a bírók a körülmények és lehetőségek figyelembevételével 

döntsenek.  

Hibák:  

• tervszerűtlen, nem céltudatos vagy önállótlan keresés,  

• ha lekeresetlen területrészek maradnak,  

• keresés orrhasználat és vadászszenvedély nélkül,  

• túl sok előrehaladás az orrjósághoz képest,  

• rossz fordulók. 

3. Gyorsaság (4) 

A vizsla gyorsasága a növényzet, szélirány, időjárás és vadsűrűség 

függvénye. Szabad mozgást engedő növényzetben kívánatos a lendü-

letes vágta.  

A gyorsabb keresés előny mindaddig, amíg a tempó összhangban 

van a körülményekkel, és nem megy az eredményesség (a vad meg-

találása) rovására. 



Hibák:  

• túl gyors, öncélú rohanás, keresés nélkül,  

• illetve a lassú, lendület nélküli munka. 

4. Kitartás keresés közben (4) 

A vizslának ki kell használnia a rendelkezésére álló 15 percet, fo-

lyamatosan, azonos tempóban, változatlan érdeklődéssel kell keres-

nie. A bírálatnál figyelembe kell venni a szélsőséges időjárási kö-

rülményeket, az eltérő terepviszonyokat és növényzetet. 

5. Vad jelzése, ráhúzás, utánhúzás (4) 

Keresés közben az észlelt vadat a kutyának magabiztosan és egyér-

telműen jeleznie kell.  

A jelzés után, a szituáció és a vad viselkedése függvényében a kutya 

vagy azonnal áll, vagy lassuló mozgással a vadra ráhúz, majd a vadat 

határozottan állja. 

Állás után, ha a vad előtte fut, utána kell húznia úgy, hogy őt a gaz-

dája követhesse.  Utánhúzáskor a kutya mindig a vezetője előtt, önál-

lóan, kifejezően, határozottan dolgozzon,  mindig maradjon kontak-

tusban a vaddal, alkalmazkodva a menekülő vad sebességéhez. A tá-

voli (hosszú) utánhúzás akkor jó, ha energikus, határozott és ered-

ményre vezet. Csapázás csak akkor elfogadható, ha a vad hátszéllel 

menekül.  

Pozitívan kell értékelni, ha a kutya a menekülő vadat megelőzi, és ál-

lással rögzíti. 

A kutya vezetője nem előzheti meg a kutyát, nem keresheti a vadat, a 

kutya és a vad között nem mozoghat, kivéve, ha a bíró a meglapuló 

vad felkeltésére utasítást ad. Megengedett az utánhúzásra hangjellel 

történő biztatás vagy csitítás. 

A ráhúzás, állás, utánhúzás során a vezető nem érintheti meg a ku-

tyát. 



Hibák:  

• önállótlan, vagy csak a vezető parancsára végzett, vagy 

túl gyors utánhúzás,  

• eredménytelen utánhúzás,  

• a vad kinyomása parancs nélkül,  

• az utánhúzás megtagadása. 

6. A vadmegállás (5) 

A lapuló vadat a vizslának mindaddig szilárdan, figuratívan állnia 

kell, amíg a vad föl nem kel vagy föl nem keltik. A fej – orr magas-

sága általában a vad távolságát jelzi, rendszerint a vad felé mutat. 

Vadnyomot, fekhelyet csak jeleznie szabad (egész rövid állás). 

 Ha egy kutya háromnál többször biztosan és különböző irányban áll 

vadat eredménytelenül, ezt az orrjóság értékelésénél figyelembe kell 

venni (a körülmények gondos értékelése mellett). Ha azonban a 

vadmegállások egy menekülő vadra irányulnak, és végül a vizsla szi-

lárdan megállja a vadat, pozitívan értékelendő.  

Hibák:  

• rövid vagy nem biztos, nem elég kifejező állás,  

• a vad idő előtti felrebbentése,  

• üres állás, 

• a vad megtagadása,  

• ha parancsra áll 

• ha nem áll 

Bizonyíthatóan háromszori vad kihagyás vagy kétszeri vad meg nem 

állás kizárással jár. 

7. Szekundálás (2)  

Fakultatív feladat. 

A szekundáló kutya a vadat álló vizslát állja. A két kutya semmiképp 

sem zavarhatja egymást. Kötelező a versenytárs állásának tisztelet-



ben tartása, tehát nem mehet zavaróan a másik közelébe, semmiképp 

sem futhat el az álló kutya és a vad között. Ezért, ha az egyik vad-

megálláshoz jut, a másikat – amennyiben nem szekundál – vezetője 

fektesse le, vagy vegye pórázra. 

Ha a vadat álló vizsla a másik zavarása miatt beugrik, ezt nem sza-

bad súlyos hibának tekinteni. A szekundáló kutyát a szekundálás ér-

tékelése után a bíró utasítására pórázra kell venni. 

Magasabbra kell értékelni a spontánul szekundáló kutyát. 

8. Viselkedés vadkelésre (3) 

A vad felrebbentésére, vagy kirepülésére a vizsla hasaljon, de leg-

alább maradjon helyben (egy mozdulat engedhető csak meg). Min-

den parancs hiba. Ha az első parancsra áll csak meg (max. 3 méter 

után) csak 3-as osztályzatot kaphat. Ismételt parancsadás fél osztály-

zat levonással jár. Tartós vadűzés esetén 0-s osztályzatot kap. 

Ha a keresés közben kiperdülő nyúlra a kutya rámozdul, de a vezető 

egy parancsa néhány méteren belül visszafordítja, nem számít hibá-

nak. 

9. Viselkedés lövésre (3) 

A vadat nem lőjük meg, lövésre a vizslának helyben kell maradnia. 

Értékelés a 8. pont szerint. 

10. Kapcsolattartás, engedelmesség (4) 

A vizslának a kereső munkáját önállóan kell végeznie, de tartsa a 

kapcsolatot vezetőjével, hogy annak kézjellel, síppal vagy szóban 

adott utasításait azonnal végrehajthassa. Ismételt parancsadás csök-

kenti az osztályzatot. 

Ha a kutya 1 percen túl kikerül a vezető kezéből, 0-s osztályzatot 

kap. 



B) Lövés utáni munka – elhozások 

11. Lőtt vadak megkeresése légszimattal (feltétlen elhozás) (5) 

Szintidő: 15 perc 

A légszimattal keresés és feltétlen elhozás lényege, hogy a kutya a 

bárhol megtalált, kihűlt vadat parancs nélkül felvegye, és vezetőjé-

hez vigye. 

A vizsla feladata a két (egy szőrmés és egy szárnyas) vadat szintidőn 

belül meghozni és szabályosan átadni. 

A vezető kutyáját legalább 100 lépésről, a bírók által kijelölt helyről, 

elhozási parancs nélkül a területen mezei keresésre küldi. Amikor a 

vezető kb. 50 lépésre megközelíti a lőtt vadakat, a bírók megállítják 

a vezetőt, a kutya folyamatosan tovább keres. Amikor a kutya a lőtt 

vad közelébe ér, semmilyen utasítás vagy jelzés nem adható a vad 

felvételére és elhozására vonatkozóan, különben csak 1-esre értékel-

hető a munka. A kutyának az először megtalált vadat hoznia kell, 

utána azonnal indítani kell a másodikért. Amennyiben a vad megtalá-

lásakor azt nem veszi fel, már az első vadnál is véglegesen 0 osztály-

zatot kap. 

A vizsla önállóan, minél kevesebb irányítással végezze munkáját. 4-

es osztályzatot akkor kap a kutya, ha a körülmények között elvárható 

gyorsasággal teljesíti a feladatot. Ha keresőkedve csökken, ismétel-

ten buzdítani kell – 2-esnél jobbat nem kaphat.  

Ha a kutya csak egy vadat talál meg a megengedett idő alatt, akkor a 

teljesített munka osztályzatának csak a felét kaphatja. 

A feladat végrehajtása közben rész-osztályzatot kell adni a kutya orr 

minősítésére is, az 1. pontnál leírtak szerint. 

 

 



12. Lőtt vad elhozása, átadása (3) 

A korrekt elhozás és átadás követelmény. 

A két elhozást külön értékeljük, a két osztályzatot összeadjuk és 

osztjuk kettővel. A hányados adja az osztályzatot. 

Ha a kutya csak egy vadat talál meg a megengedett idő alatt, akkor a 

teljesített munka osztályzatának a felét kaphatja. 

13. Szárnyas vad keresése csapán (4) 

Szintidő: 10 perc. A csapa hossza 300 lépés, két töréssel.  

 

14. Szárnyas vad elhozás és átadás (3) 

A korrekt elhozás követelmény. Bírálata az Általános rendelkezések 

c. fejezet XII/8 pontja szerint történik. 

C) Vízi munka 

15. Kajtatás nádban (5) 

Idő: 5 perc 

A feladat lényege, hogy a kutya a kijelölt szakaszt keresse át, hogy 

az onnan kinyomott, felkeltett vadat a vadász lelőhesse.  

A kutyának gazdája parancsára a nádat készségesen, megfelelő szé-

lességben és mélységben (mély vízben lévő nádrészeket is beleértve) 

módszeresen kell átdolgoznia. A kutya dolgozzon önállóan, de veze-

tőjével maradjon kapcsolatban. A kutya élénkítése és csendes irányí-

tása nem hiba. A vezető követheti kutyája munkáját a nád szélénél. 

Ha a kutya kijön a nádból, a vezetője utasítására azonnal vissza kell 

fordulnia.  

Minden kutyának külön nádszakaszt kell biztosítani. 

Hibák:  

• az önállótlan munka,  



• túl gyakori vagy túl hangos bíztatás,  

• ha kikerül a kézből, és nem tart kapcsolatot vezetőjével,  

• ha nem keresi át a rendelkezésre álló területet, 

• túl gyakori kijövetel. 

 

16. Kajtatás élő kacsa után (6) 

Szintidő: 20 perc.  

A feladat lényege, hogy a kutya vegye fel a kacsa szagnyomát, azt 

kövesse, és a rejtőzködő vadat lehetőség szerint hozza lövésre. A fel-

adatot a Vadászkutya vizsga és versenyszabályzat XII/2 pontja ren-

delkezései szerint kell lebonyolítani. 

A vezető a bíró által kijelölt helyről indítja kutyáját. A kutya önálló-

an dolgozzon, kövesse a nyomot, keresse meg a kacsát, vagy fogja 

meg és hozza ki, vagy kitartóan üldözze azt. Az élő kacsa elfogása 

nem követelmény. 

A kutya előtt az úszó kacsát lehetőleg meg kell lőni, ezért az úszó-

nyom követés elbírálása után a bíró az első lehetőséggel adjon utasí-

tást a kacsa meglövésére.  

Értékelve az orrhasználat, a nyomkövetés és a kutya kitartása lesz. A 

munka elbírálásakor figyelembe kell venni az időjárást és a körül-

ményeket. 

Ha a vizsla a kacsát megtalálta, rövid hajsza után otthagyja és a ve-

zető parancsára sem folytatja az üldözést – 0 osztályzatot kap. Ha vi-

szont kitartó hajsza után a kacsa meglövésére nincs mód, a bíró en-

gedélyezze a kutya behívását. 

Ha a vizsla a lövésre az üldözést abbahagyja, egy osztályzat levo-

nandó. Ha a vezető parancsára sem fordul vissza a kacsáért, ki kell 

zárni a versenyből.  

 



 

17. Irányíthatóság a mélyvízben (3) 

A végrehajtásra rendelkezésre álló idő maximum 5 perc. 

A feladat végrehajtása során a bíró által kijelölt területen és az általa 

meghatározott irányba – előre, jobbra vagy balra - kell a vizslának 

úsznia kb. 20 – 20 métert. Úgy kell a mélyvízben dolgoznia, hogy 

vezetője kéz- vagy sípjellel bármely irányba el tudja küldeni.  

18. Vízivad elhozása (4) 

Idő: 5 perc 

A bíró a vadkacsát kb. 15-20 méterre a mély vízbe dobja. A kutya a 

kacsa bedobását láthatja. Amikor a kutya a vízben úszik a kacsa felé, 

a kacsa mellé kell lőni. A kutyának a kacsát hoznia kell, és korrekten 

átadni.  

Ha a kutya a lövésre visszafordul és vezetője parancsára sem megy 

újra a kacsáért és a vízből kijön, a kutya a versenyből kizárandó. 

Mindegyik vízimunka feladatnál értékeljük, és az osztályzatok átlaga 

adja a végső osztályzatot.  

D) Erdei munka 

19-20. Cserkelés és elfektetés (2+3) 

A feladatot lehetőleg cserkészúton, vagy szűk nyiladékon kell végre-

hajtani. A vezető óvatosan halad, a vizsla póráz nélkül, szorosan láb 

mellett vagy a vezető mögött megy. 50 lépés után a vezetőnek meg 

kell állni és figyelnie kell a területet. A vizslának ez alatt nyugodtan 

kell a vezető mellett maradnia. 

Kis idő után folytatják a cserkelést, és mintegy további 20 lépés után 

a vezető kézjellel hasaltatja vizsláját. Az helyben marad és a vezető 

10 lépést tovább cserkel; majd kézjellel maga után hívja a kutyát, 

amely a jelre óvatosan, zaj nélkül vezetőjéhez megy. Itt a vezetője 



elfekteti, majd pár lépést előrehaladva befordul a sűrűbe, hogy a 

vizslája ne láthassa. Két perces várakozás után a segítő egy lövést ad 

le, majd két perc múlva még egyet. Ezalatt a vizslának nyugodtan 

fekve kell maradnia. A lövések után egy perccel a vezető visszatér 

vizslájához. Ha a lövésre a fejét felemeli, érdeklődést mutat, de fek-

ve marad, helyét nem hagyja el, nem hiba. 

Hiba:  

• ha a vizsla nem követi cserkelés közben vezetője óvatos 

mozdulatait,  

• ha vezetőjétől eltávolodva, önállóan keresni kezd.  

• Ha elfektetéskor helyét egy méternél távolabbra elhagy-

ja – 0-ra értékelendő a 19. feladat.  

• Ha a vizsla felül 1, ha feláll 2 osztályzat levonandó, ab-

ban az esetben, ha a helyét nem hagyja el. 

21. Vezetékmunka vércsapán (6) 

szintidő: 20 perc 

A vércsapa hossza 500 méter, 0,25 l vér felhasználásával kell fektet-

ni, 2-4 órát állni hagyni. 

A vezetékmunkához legalább 5 méter hosszú vezetéket kell használ-

ni, melyet munka közben teljes hosszában ki kell ereszteni. A vezető 

nem mehet a kutya előtt vagy mellett, nem használhatja a vezetéket a 

helyes irányba történő tereléshez.  

A vizslának lassú, nyugodt, nem rohanó tempóban kell követnie a 

csapát, a munka során a vezető halk szavakkal biztathatja kutyáját, 

csapakövetés közben megállíthatja, lefektetheti, majd továbbindíthat-

ja. Nem hiba, ha a vizsla röviden letér a csapáról és magát korrigálva 

azt ismételten felveszi. 

A vizslát háromszor lehet ismételten a helyes csapára tenni. Ismételt 

csapára tételnek kell tekinteni azt, ha ezt a bíró rendeli el. Ha a kutya 

annyira eltávolodik a csapától (kb. 40 lépés), hogy a bíró megítélése 



szerint nem tudja azt újból megtalálni, vagy a szomszéd csapákat  

veszélyezteti, a bíró utasítására a kutyát a csapára vissza kell tenni. 

Ha a vezető magától észreveszi, hogy a kutya letért a csapáról és 

visszateszi a helyes csapára: nem számít ismételt csapára tételnek, 

azonban a kutya bizonytalanságát az osztályozásnál figyelembe kell 

venni. 

A vércsapa munka értékelésénél a kutya teljes munkáját kell figye-

lembe venni. Hiba, ha a kutya nem érdeklődik a vércsapa iránt; ha 

idegen csapára tér át és vissza kell tenni a helyes irányba; ha a vezető 

gyeplőzve próbálja a kutyát irányítani; ha az egész vezetéket nem 

ereszti ki; vagy hátratekintve a bírók számára elhelyezett jeleket fi-

gyeli. (Ebben az esetben első figyelmeztetésre egy jeggyel kell csök-

kenteni az osztályzatot, ha ez ismétlődik, akkor 0 a feladat értékelé-

se.) 

22. Fakultatív feladatok:  

 

A bírók akkor engedélyezik a különfeladat megkezdését, ha az addi-

gi vezetékmunka legalább 3-as osztályzatot érdemel.  

A külön feladatot az Általános rendelkezések XII/7. fejezetében leír-

tak szerint kell végrehajtani. 

Ebben az esetben a harmadik bíró a vizsla megfigyelésére, figyelem-

be véve a szélirányt, a csapa végén rejtőzve helyezkedik el. 

a.  Dermedtre csaholás (4) 

Idő: 10 perc 

Korrekt dermedtre csaholás alatt azt értjük, hogy a kutya szabad csa-

pamunkával az utolsó sebágytól a vad közvetlen közelébe kerül (kb. 

10 méteres kör). Ezután rövid megszakításokkal addig csahol, míg a 

vezetője és a bírók oda nem érkeznek. 

A vizslavezető a második sebágynál lecsatolja a vizslát és a csapa 

szabadon követésére küldi a kutyát. A vezető és a kísérő bírók a se-



bágynál várják a csaholás megkezdését. Legkésőbb 5 perccel a lecsa-

tolás után a kutyának 5 percen keresztül rövid megszakításokkal csa-

holnia kell a dermedt vadat. Öt perces csaholás után a vizsla vezetője 

elindulhat a csaholás irányába a csaholó kutyához. A kutya a vadat 

foghatja, nyalogathatja, ez nem hiba. Ha a kutya nem csahol és visz-

szatér, vezetéken kell folytatnia a munkát. 

Utasítás az osztályzáshoz: 

Korrekt csaholás a vadnál az első előreküldés után 5 percen belül 4-

es osztályzat. 

5 és 10 perc között 3-as osztályzat. 

Ha a kutya 10 percen belül nem csahol, az osztályzat: 0.  

Az a kutya, amelyik az engedélyezett 10 percen belül nem folytatja a 

vezeték munkát, a második sebágytól a vadig, a vezetékmunkájára is 

0 osztályzatot kap, mert a vadat nem találta meg, a vad nem került 

terítékre. 

Minden olyan csaholás, amely a vadtól 10 méternél nagyobb távol-

ságra történik, nem fogadható el. 

Minden egyes indítás a vezetékmunkánál egy osztályzat levonásával 

jár. Ha a harmadik indítás is sikertelen feladatmegoldással jár, a ve-

zetékmunka 0. 

b. Dermedthez vezetés (3) 

Idő: 10 perc 

Korrekt dermedthez vezetés alatt azt értjük, hogy a kutya szabad 

csapamunkával a második sebágytól a vad közvetlen közelébe kerül. 

Ezután kell a kutyának a vezető bejelentése szerint, a vezetőhöz visz-

szatérve, őt a vadhoz vezetnie. A vizslavezetőnek a munka megkez-

dése előtt kell a bíróval közölnie a dermedthez vezetés módját. 



A második sebágyig a kutya vezetéken megy. Itt a vezető a kutyáról 

lecsatolja a vezetéket és parancsot ad a dermedthez vezetésre. A ku-

tya innen szabadon keresi meg a vadat és 5 percen belül vissza kell 

térnie a gazdájához, aki őt  a bírókkal együtt a második sebágynál 

várja. A vadnál lévő bíró kürttel jelzi, hogy a kutya a vadnál volt, és 

onnan visszaindult. A jelzést akkor adja a bíró, amikor a kutya már 

legalább 50 méterre eltávolodott a vadtól. Amennyiben a kutya első 

indításra nem teljesít, a munkát csak vezetéken folytathatja. Ha a ku-

tya a vadat nyalogatja vagy megpróbálja azt elhozni, nem hiba.  

Utasítások a minősítéshez: 

Korrekt vezetés, az első 5 percen belüli teljesítés: 4-es osztályzat. 

Ha 5 és 10 perc között teljesít: 3-as osztályzat. 

Az a kutya, amelyik az engedélyezett 10 percen belül a második se-

bágytól a vadig nem folytatja a munkát, a vezetékmunkára is 0 osz-

tályzatot kap. 

Minden egyes indítás a vezetékmunkánál egy osztályzat levonásával 

jár. Ha a harmadik indítás is sikertelen feladatmegoldással jár, a ve-

zetékmunka 0. 

A dermedthez vezetés jelzőapporttal a következőképpen teljesítendő: 

Az indítás előtt a vezető felcsatolja a kutya nyakörvére a jelzőappor-

tot, és ráteszi a csapára. A kutyának közvetlenül a vadnál kell szájá-

ba venni a jelzőapportot és azt a szájában tartva kell vezetőjéhez 

mennie, majd az előre bejelentett módon vezetni vezetőjét a vadhoz. 

Ha a kutya a küldés után már jelzőapporttal a szájában jelenik meg a 

vadnál, és úgy megy vissza, azt a végbírónak két hosszú kürtjellel je-

leznie kell. Ez a mód nem fogadható el vezetésnél. Ha munka köz-

ben a jelzőapportot a kutya bárhol kiejti, és nem veszi újra fel, a ve-

zetés munkája nem fogadható el. 

23. Szőrmés vad keresése erdei csapán (4) 



Szintidő: 20 perc 

A vonszalékot nyúllal kell meghúzni, a csapa 300 lépés hosszú, két 

tompaszögű töréssel.  

24. Szőrmés vad elhozás (3) 

A korrekt elhozás követelmény. Bírálata az Általános rendelkezések 

c. fejezet XII/8 pontja szerint történik. 

25. Dúvad megkeresése sűrű, fedett terepen (4) 

Keresési idő: 5 perc 

A vizslának sűrű, bokros, vesszős, csalitos terepet kell aprólékosan 

átkeresnie. Stílus itt nem követelhető, csak a  terület alapos, sziszte-

matikus átjárása, kitartás és szenvedélyesség. A vezető lassan halad-

jon párhuzamosan a lekeresendő területtel.  

A terület végén (úgy, hogy a kutya cca 3-4 perc múlva érjen oda) ki 

kell helyezni egy rókát, amelyik legalább 3 kg súlyú. A vad könnyen 

átjárható helyen legyen, az úttól kb. 10  

lépésre. A kutyának a vadat hoznia kell, lehetőleg elhozási parancs 

nélkül. Minden elhozásra utaló parancs egy osztályzat levonással jár.  

Az elhozás és az átadás külön értékelendő. 

Nem hiba: ha a vizsla néha kijön, hogy a kapcsolatot tarthassa a  

vezetővel, de egyetlen jelre folytatnia kell a munkát. Nem hiba, ha a 

kutya fojtogatja vagy megrázza a dúvadat.  

26. Dúvad elhozása, átadása (3) 

A korrekt elhozás követelmény. Bírálata az Általános rendelkezések 

c. fejezet XII/8 pontja szerint történik. 

 

 

 



 

 

27. Viselkedés lőálláson (2) 

A versenyzők egyvonalban, egymás mellett 6-10 méterre állnak fel. 

A vizslát a vezetők előtt 3 méterre kell elfektetni póráz nélkül.  

A „hajtás” a versenyzők előtt megy el, legalább két puskával. A ver-

senyzők mögött is halad egy puskás, és minden versenyző helyett  

lead egy lövést.  

Amíg a hajtás véget nem ér, a vizslának nyugodtan kell feküdnie, 

ugatással, nyüszítéssel, vonyítással nem riaszthatja el a vadat.  

Minden parancs fél osztályzat levonással jár. Felülés egy osztályzat-

tal, a felállás 2-vel csökkenti a minősítést. Azok a kutyák, amelyek 

helyüket elhagyják, állandóan vonyítanak vagy ugatnak, 

0 osztályzatot kapnak. 

28. Dúvad elhozás akadályon át (3) 

Idő: 5 perc 

A feladat végrehajtáshoz többféle akadályt is készíthetünk. Készíthe-

tünk olyat, amelynek mind a négy oldalán 70 cm magasságú és leg-

alább 2,5 X 2,5 méter szélességű kerítés van, vagy olyat, amelynek 

három oldala kerítés, és a negyedik oldal 1 m széles és 80 cm mély 

árok. Az árkot vízzel is megtölthetjük.  

A feladat végrehajtásához legalább 3 kg tömegű rókát kell biztosíta-

ni. A vezető vizsláját az akadály előtt legalább 5 m távolságra elfek-

teti, majd a dúvadat az akadályba dobja. Visszamegy a vizslájához és 

a vizslát elhozásra küldi.  

A vizslának a vezető parancsára a legrövidebb úton az akadályhoz 

kell futnia, beugrania és a dúvadat fölvéve, az akadályból kiugorva 

ezt a vezetőjéhez kell vinni. A szabályos elhozás itt az összteljesít-

ménybe számít. Minden ismételt parancs fél osztályzat levonást 

eredményez. 



 

Hibák:  

• Ha a vizsla kerülgeti az akadályt,  

• ha vonakodva, vagy csak a vezető ismételt parancsára 

veszi fel a dúvadat,  

• ha rosszul fog és ezért kiejti ugrás közben a vadat,  

• vagy nem korrekt az elhozás.  

0 osztályzatot kap a vizsla, ha az első parancstól kezdődően 5 percen 

belül nem hozza ki a dúvadat.  

A verseny értékelése: 

Maximális pontszám: 400 (+ 8 + 16) pont 

  I. díj:   291-400 pont 

  II. díj:  205-290 pont 

  III. díj:  100-204 pont 



 
 Feladat Érték 

szám 

max. 

pontsz. 

I. II. III. 

díjhoz szükséges 

pontszám 

             A.) Mezei munka –lövés előtti munka 

1. Orr minősítése:       

          Mezei keresés -  Orrjóság 

                                     orrhasználat 

           Orrjóság a légszimatnál 

6 24 3 3 T 

2. Keresés stílusa 6 24 3 3 T 

3. Gyorsaság 4 16 3 2 T 

4. Kitartás keresés közben 4 16 3 2 T 

5. Vadjelzés, ráhúzás, utánhúzás 4 16 3 2 T 

6 Vadmegállás 5 20 3 3 T 

7 (Szekundálás ) (2) (+8) - - - 

8. Viselkedés vadkelésre 3 12 3 2 T 

9. Viselkedés lövésre 3 12 3 2 T 

10. Kapcsolattartás, engedelmesség 4 16 3 2 T 

            Mezei – lövés előtti munka összesen: 156 

(+8) 

117 95 39 

               B.) Mezei elhozások 

11. Lőtt vadak megkeresése légszimat-

tal 

5 20 3 2 T 

12. Lőtt vad elhozása, átadása 3 12 3 2 T 

13. Szárnyas vad keresése csapán 4 16 3 2 T 

14. Szárnyas vad elhozás és átadás 3 12 3 2 T 

             Mezei munka -   elhozások összesen: 60 45 30 15 

                  C.) Vízi munka 

15. Kajtatás nádban 4 16 3 2 T 

16. Kajtatás élő kacsa után 6 24 3 2 T 

17. Irányíthatóság mélyvízben 3 12 3 2 T 

18. Vizivad elhozása, átadása 3 12 3 2 T 

                   Vízi munka összesen: 64 48 32 16 



 
                D.) Erdei munka 

19. Cserkelés 2 8 2 T T 

20. Elfektetés 3 12 3 T T 

21. Vezetékmunka vércsapán 6 24 3 2 T 

22. Szabadon vezetés dermedt vadhoz:      

a.) csaholással (4) +16 - - - 

b.) vezetéssel (3) +12 - - - 

23. Szőrmés vad keresése erdei csapán 4 16 3 2 T 

24. Szőrmés vad elhozása, átadása 3 12 3 2 T 

25. Dúvad keresés sűrű fedett terepen 4 16 2 T T 

26. Dúvad elhozása, átadása 3 12 3 2 T 

27. Viselkedés lőálláson 2 8 3 2 T 

28. Dúvad elhozása akadályon át 3 12 2 T T 

                      Erdei munka összesen: 120 

(+16+1

2) 

81 48 30 

Összes pontszám: 400(+8 

+16) 

291 205 100 

 

 

 


