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2. Általános rendelkezések 

A Dogdance International e.V. nemzetközi szabályzata 

Az alább ismertetett szabályzat készítője a Dogdance International e.V. egyesület. 

A szabályzat keretrendszert ad versenyek szervezéséhez és az azokon való részvételhez. A 
dokumentum fő célja: A lehető legegyszerűbben, azonban a szükséges részletességgel 
tájékoztatni. 

A szabályzat minden országban megegyezik. 

Ahhoz, hogy egy versenyt hivatalos DDI versenyként ismerjék el, minden szempontból 
teljesen meg kell felelnie a szabályzat kikötéseinek. Kivételes esetekben a DDI vezetőségének 
engedélye szükséges. 

A Dogdance International e.V. tagjai alakíthatják a szabályzatot azáltal, hogy az éves 
közgyűlésre javaslatokat küldenek be. A javaslatokat előre be lehet küldeni egy általános 
gyűlésre megbeszélésre, majd a közgyűlésen résztvevő tagok szavaznak róla.



 

 

3. A dog dancing 

3.1. Általános információk 
A dog dancing egy olyan kutyás sport, ahol a felvezető és kutyája különböző trükköket és 
mozgásokat mutatnak be egy folyamatos koreográfia formájában zenére illesztve. 

A dog dancing egy egyfelől remek kapcsolatépítő sport ember és kutya között, valamint 
látványos közönségsport is, amely a nézők számára is szórakoztató. 

A páros képességeit és erősségeit emelheti ki egy előadás során. A bemutató fókuszában a 
kutya áll és az ő képességeit kell előtérbe helyezni. 

A Dogdance International e.V. egyenlő lehetőségeket és barátságos légkört kíván teremteni 
a dog dancing közössége számára a tréningek és a versenyek során egyaránt. 

A mozgások és azok kombinációi soha nem veszélyeztethetik a kutya mentális vagy fizikai 
egészségét. 

Nincsenek kötelező elemek. 

A párosok szabadon választhatják meg a kűrzenéjüket, valamint a zene interpretációjának 
módját. 

A felvezetőnek az előadáshoz illő öltözetet kell viselnie. A jelmez segítheti az előadást és az 
előadás értelmezését, de soha nem zavarhatja, vagy akadályozhatja a kutyát a mozgásban. 

A kutya öltöztetése tilos. Enyhén díszített nyaköv viselése megengedett. Az egyetlen 
kivétel ez alól, hogy a kutya lehet szájkosárban, ha a felvezető azt igényli, vagy ha törvény 
előírja (szájkosárköteles fajták esetén). 

A Dog Dancing sport két divízióra osztható: 
- Freestyle (FS) 
- Heelwork to Music (HTM) 
 

 
 

 



 

 

3.2. A Freestyle definíciója: 

Freestyle kategóriában a páros bármennyi trükköt és heelwork pozíciót beépíthet a 
koreográfiába. A mozgásokkal kapcsolatban nincsenek megkötések. 

3.3. A Heelwork to Music (HTM) definíciója: 

Heelworkben a kutya a meghatározott 18 pozícióban kell, hogy dolgozzon a kűr minimum 
75%-ában. A meghatározott heelwork pozíciókon túl kimondottan kötelezően használandó 
elemek nincsenek. A HTM kűr célja az, hogy a kutya a lehető legközelebb dolgozzon a 
felvezetőjéhez. 

A kűr legfeljebb 25%-át tehetik ki felismerhetően freestyle elemek. Távolsági munka szintén 
megengedett. A heelwork pozíciók közötti átmenetek freestyle elemeknek számítanak. 
Kúszás, sántítás, ugrás vagy két lábon járás mindig Freestyle elemnek számítanak, akkor is, 
ha a kutya heelwork pozícióban mutatja be. A heelwork pozíció csak akkor számít 
érvényesnek, ha a felvezető egyenesen áll és halad valamilyen irányba. Tánclépések 
megengedettek. 

A heelwork pozíció meghatározása: 
 A pozíció egyértelműen felismerhető. 
 A kutya és a felvezető közötti távolság a lehető legkisebb, testi kontaktus azonban 

nem kötelező. 
 A pozíciókat álló helyzetben, minden menetirányban és mozgássebességben 

számolják. 
 Egy pozíció során kívánatos a folyamatosság. Ez vonatkozik kutya és felvezető 

közötti távolságra, a kutya mozgásvonalára, valamint a kutya válla és a felvezető 
lába közötti párhuzamra. 
 
 

 



 

 

4. Általános rendelkezések versenyekre 

A Dogdance International e.V. szabályzata alapján megrendezett versenyek lehetőséget 
biztosítanak dogdance párosok számára, hogy felkészüljenek és a számos 
teljesítményosztály egyikében bemutassák koreográfiájukat. 

4.1. A részvétel szabályai 

A Dogdance International e.V. által szervezett dog dancing versenyeken bármilyen kutya 
részt vehet és nemzeti vagy nemzetközi DDI e.V. címeket szerezhet. Törzskönyv nem 
szükséges. 

Bármilyen kutya és felvezető alkothat párost. 

A versenyzéshez nem szükséges teszten vagy vizsgán eredményt elérni (pl.: alapvizsga, 
trükk tanfolyamról szerzett oklevél, obedience eredmények, stb.) 

A kutya legalacsonyabb életkora a rendezvény napján betöltött: 
 

- Hobbi osztály: 6 hónap 
- Hivatalos osztály: 15 hónap 
- FS 3 / HTM 3 = 3 év 

 
Hivatalos 0, 1, 2, 3, és Senior/Handicap osztályban versenyzéshez a Dogdance Interantional 
e.V. által kiállított teljesítménykönyv szükséges (lásd 5.2.5). 
A tüzelő, vagy vemhes szukákkal való versenyzésről szóló különleges szabályok a 11. 
fejezetben találhatók. 
 
 



 

 

A felvezető minden esetben felelős a kutyája/kutyái által okozott károkért. A felvezetőktől 
elvárt a körültekintő és felelősségteljes viselkedés. 

A versenyekre való nevezés fizetési kötelezettséget von maga után akkor is, ha a felvezető 
végül nem jelenik meg a rendezvényen. 

Kényszerítő eszközök (pl. szöges-, fojtó-, és elektromos nyakörv) használata a kutyával való 
méltánytalan bánásmódnak minősül és szigorúan tilos. A fenti eszközök használata esetén 
a párosnak el kell hagynia a verseny helyszínét. 

A kutya bevezethető a ringbe pórázon és nyakörvben (hámban, haltiban), de ezeket a 
felszereléseket a kűr megkezdése előtt el kell róla távolítani és a ringen kívül hagyni.  A 
kutyán legfeljebb egy enyhén díszített nyakörv és egy (nem díszített) szájkosár maradhat. 

A legtöbb osztály, amelybe egy kutya nevezhető egy versenynapon: 

- 15 hónapos korig -> max. 1 start 

- 15 hónapos kortól -> max. 2 start 

 
A felvezetőnek minden esetben észben kell tartania a kutyája állóképességét, amikor több 
osztályba nevezi. 
 
 



 

 

Talaj és ringhatárolók 

 A ring talaja legyen csúszásmentes és a lehető leginkább „kutyabarát”. 

 Füves és homokos talajnak olyan egyenletesnek kell lennie, amennyire az 
lehetséges. 

 A ringet egyértelműen kell elkeríteni, lehetőség szerint nem átlátszó 
kerítéssel. 

 A ringnek bármikor teljesen lezárhatónak kell lennie. Ha ez nem lehetséges, 
egy vonalat kell húzni a ring ki- és bejáratához. A vonal segítségével a 
ringsteward ellenőrzi, hogy a kutya az előadás során nem hagyta el a ringet. 

A ring mérete 

 Dog dancing versenyeken a minimális ringméret 8 x 10 méter. 

 Hivatalos osztályoknál az ideális ringméret 12 x 15 méter, vagy ennél 
nagyobb. 

 Országos bajnokságok, nyílt nemzeti és nemzetközi versenyeken a ring 
mérete legalább 12 x 15 méter. 

 Amennyiben több versenyszervező kíván egy bizonyos bajnokságot 
megrendezni, a nagyobb ringet kínáló verseny részesül előnyben. 

További tudnivalók 

 A bírók mindig a ring hosszú oldalán helyezkednek el. 

 Ha lehetséges, a ring fala és a közönség első sora között üres teret kell 
hagyni. 

 A nézőtér első sorában nem lehet kutya. 

 A nézőtér első sorában nem lehet ételt fogyasztani. 

Felkészülő terület 

 A versenyzők számára rendelkezésre kell állnia egy területnek, ahol a soron 
következő páros zavaró tényezők nélkül felkészülhet a ringbe lépésre. 

 Ideális esetben a felkészülő ring talaja ugyanolyan borítású, mint a versenyző 
ring. 

 A szervezőnek közvetlen és akadálytalan átjutást kell biztosítania felkészülő 
ring és a versenyző ring között. 

 
 



 

 

A versenyen résztvevő párosok egyéni igényeinek megfelelően hivatalos és hobbi osztályok is 
vannak. 

5.1. Hobbi osztályok 

5.1.1. Általános rendelkezések 

A kutya legalacsonyabb kora: 

A rendezvény napján betöltött 6 hónap 

A kutya korával kapcsolatos korlátozások: 

15 hónapos korig az alábbi trükkök bemutatása tilos: 

 Ugrások 

 Hátsó lábakon végzett trükkök 

 Kúszás 

 Hátrafelé végzett trükkök 

 

Nevezés hobbi/hivatalos osztályokba: 

Minden páros korlátlan gyakorisággal indulhat hobbi osztályban. 

A kutya ugyanazon a versenyen hivatalos és hobby osztályban egyaránt indulhat. 

A kezdő osztályba való nevezés nem kötelező. 

Jutalom / motivációs eszközök használata: 
Motivációs eszközök, jutalmak, valamint edzéshez használatos segédeszközök valamennyi 
hobby osztályban engedélyezettek. 
Ebbe beletartozik: Jutalomfalat, játékok, klikker, céltárgyak, stb. 

Bírálat: 
A párosok közvetlenül a kűrjük után szóbeli értékelést kapnak a bíróktól. 
A versenynap során vagy annak végeztével kitöltött értékelőlapot is kapnak. A hobbi 
osztályokban nincs pontszám alapján történő értékelés. 
A hobbi osztályos párosokat nem hasonlítják össze egymással és nincs rangsorolás. 
A párosok az osztályuknak megfelelő értékelést is kérhetnek. 
Példa: ha egy páros FS2 osztályban versenyez, kérhet általános hobbi bírálatot, vagy FS2 
osztály alapján történő értékelést. 

 
 
 
 
 



 

 

5.1.2. Lehetséges hobbi osztályok (FS és HTM): 
 
Kezdő: A páros első versenyen való indulása a választott kategóriában (FS vagy HTM) 
 
Open: Minden páros számára szinttől függetlenül 
 
Senior & Hendicap: Önkéntesen nevezhető osztály 8 évnél idősebb kutyák számára, 35 kg 
feletti kutyák esetén 6 év felett, valamint fogyatékkal élő kutyák számára 
 
Lucky Dip: A zenéket a startszámok kiosztásakor kisorsolják utána minden páros adott ideig, 
illetve a startig rögtönözhet egy kűrt és/vagy improvizálhat. 
 
Tréning osztály: A párosok kifejezetten az általuk kért szempontok alapján kapnak értékelést. 
 
 

5.1.3. Lehetséges hobbi osztályok (nincs különbség FS és HTM között) 
 
Trio:  egy felvezető két kutyával 
Kvartett:  két felvezető két kutyával 
Csapat:  több felvezető több kutyával 
 
A versenyszervező mindig kitalálhat és meghirdethet további hobbi osztályokat. 
A meghirdetett különleges osztályokhoz azonban részletes leírást kell adnia a verseny 
felhívásában. 
 
 
 
 



 

 

5.1. Hivatalos osztályok 

5.2.1. Általános rendelkezések 

A kutya legalacsonyabb kora: 
0. és 1. osztály: A rendezvény napján betöltött 15 hónap 
3. osztály: A rendezvény napján betöltött 3 év 

Jutalom / motivációs eszközök használata: 

 Hivatalos osztályban sohasem szabad a ringben jutalmat / motivációs 
eszközöket használni. Ebbe beletartozik: Jutalomfalat, játékok, klikker, 
céltárgyak, jackpot, stb. 

 Ezeket az edzéshez használt segédeszközöket a ringen kívül szabad tárolni és 
a fellépés után a kutyának oda lehet adni, amint a ringet elhagyta, de csak a 
ring területén kívül! 

 A felkészítő ringben minden motiváció eszköz, jutalom, és tréninghez 
használt segédeszköz megengedett. 

Hivatalos osztályokban való indulás: A hivatalos 0-3. osztályokra specifikus szabályok 
vonatkoznak (lásd 5.2.4. fejezet) 

A „Senior & Handicap” osztályba való nevezés nem kötelező. Ha egy kutya egyszer 
elindult Senior vagy Handicap osztályban (HTM vagy FS), többé nem nevezhető más 
hivatalos 1-3 osztályba abban a divízióban. A Trio és Quartett osztályokban való 
indulás továbbra is lehetséges. 

A „Senior & Handicap” osztály az egyetlen, amelynek bírálata során a bírók 
figyelembe vehetnek a versenyző kutya fizikai és mentális egészségével kapcsolatos 
információkat. A versenyzők az osztály kezdete előtt leadhatnak egy információs 
lapot a kutya koráról és fizikai állapotáról, amelyet a bírók megkapnak. Hivatalos 0., 
1., 2., 3., és Senior & Handicap (FS és HTM) osztályokban való induláshoz 
teljesítménykönyv szükséges. 

A „Junior” osztályba való nevezés nem kötelező. A junior korú versenyzők bármikor 
válthatnak és nevezhetnek hagyományos hivatalos osztályba. A hagyományos 
osztályokban rájuk is ugyanazok a be-, és feljebblépési szabályok vonatkoznak rájuk 
és teljesítménykönyv szükséges. 



 

 

Bírálat: 

 A hivatalos osztályokban induló párosokat pontszámokkal értékelik. 

 A bírók által adott pontok átlaga adja ki a páros összpontszámát, amely alapján 

rangsorolják. 

 Az egyes bírók által adott részletes pontszámokat később nyilvánosan 

elérhetővé teszik a bírók neve nélkül. 

 Holtverseny esetén az a páros kerül előre, amelyik magasabb pontokat kapott 
csapatmunkára. Ha a holtverseny továbbra is fennáll, a Folyamatosság, majd a 
Dinamika, majd a Kivitelezés, Koncepció, Tartalom, Koreográfia, és végül a 
Nehézség pontjai mérvadók. 

5.2.2. Lehetséges hivatalos osztályok (FS és HTM) 

0. és 1. osztály (15 hónapos kortól) 
2. osztály 
3. osztály (3 éves kortól) 
Senior & Handicap (önkéntesen nevezhetők 35 kg alatti 8 éves kutyák, 35 kg feletti 6 éves 
kutyák, valamint fogyatékkal élő kutyák) 
 
 

5.2.3. Lehetséges hivatalos osztályok (nincs különbség FS és HTM 

között): 

Trio Egy felvezető két kutyával 
Kvartett Két felvezető két kutyával 
Junior 16 éves kor alatti gyerekek számára 
 
 



 

 

5.2.4. A be- és feljebblépési szabályok hivatalos osztályokban / 

Teljesítménykönyv 

Nevezés 0/1.-3. osztályokba 
Minden új versenyző 0/1.-3. osztályokban a 0. vagy 1. osztályban kezd. Ezt a versenyző 
szabadon döntheti el. 

1. kivétel: Azok a párosok, amelyek az egyik divízióban (Freestyle vagy HTM) elértek a 3. 
osztályig anélkül, hogy a másik divízióban versenyeztek volna, az első alkalommal, amikor a 
másik divízióban elindulnak, eldönthetik, melyik osztályba lépnek be. 

2. kivétel: Kivételt képeznek azok a teamek, akik eddig a DDI szabályaitól eltérő szabályzat 
szerint versenyeztek, mindkét kategóriában megválaszthatják melyik osztályba lépnek be. A 
választott osztályban indulás nem történhet válogató vagy címszerző versenyen. 

Miután a páros elindult az első versenyén a választott osztályban, az alapvető feljebblépési 
szabályok érvényesek. Ez a kivételes esetekre is vonatkozik. 

Feljebblépés 2. és 3. osztályban 

1. és 2. osztályokban minden páros feljebblépő pontokat gyűjt. 

A második továbblépéshez szükséges pontszám megszerzése esetén a team - saját döntése 

alapján - szabadon feljebb léphet a következő, eggyel magasabb osztályba. 

Ha egy team a hetedik továbblépéshez szükséges pontszámát is megszerezte, feljebb kell 
lépnie a következő, eggyel magasabb osztályba. 

Kivétel: 0. osztályban a párosnak a második feljebblépéshez szükséges pontszám 

megszerzése esetén feljebb kell lépnie eggyel magasabb osztályba. 

Kivétel: 

Mivel 3. osztályban a kutya legalacsonyabb életkora a verseny napján betöltött 3 éves kor 

lehet, az ennél fiatalabb kutyák a 2. osztályban maradnak, amíg el nem érik a szükséges 

kort, akkor is, ha már megvan a hetedik feljebblépő pontszámuk. 

Feljebblépő pontot azok a párosok kapnak, amelyek elérnek legalább 150 pontot az 
osztályukban. 

Nevezés Junior, Trio, és Kvartett osztályokba 

Minden versenyző bármikor nevezhet Junior, Trio és Kvartett osztályokba. Ehhez nem 
szükséges teljesítménykönyv. 

Nevezés Senior & Handicap osztályba 
Minden kutya nevezhető Senior & Handicap osztályba az korábban említett szabályok 
figyelembe vételével.  



 

 

Ha egy kutya egyszer elindult Senior vagy Handicap osztályban (HTM vagy FS), többé nem 
nevezhető más hivatalos 1-3. osztályba abban a divízióban.  Lehetséges azonban, hogy egy 
kutya például Freestyle-ban Senior és Handicap osztályban versenyez, de a másik divízióban 
(HTM) még a 0/1-3. osztályban indul.



 

 

 
5.2.5. Teljesítménykönyv 

 Hivatalos 0., 1., 2., 3., és Senior & Handicap (FS és HTM) osztályokban való 
induláshoz a DDI e.V. által kiállított teljesítménykönyv szükséges. Más 
osztályban való induláshoz teljesítménykönyv nem szükséges. 

 Minden feljebblépő pontszámot és osztályváltást a teljesítménykönyvbe 
vezetnek be a hatályos szabályok alapján. Más osztályokban való induláshoz 
nem szükséges teljesítménykönyv. 

 Ha a felvezetőnél nincs teljesítménykönyv a verseny napján, nem indulhat 
hivatalos 1-3 vagy Senior & Handicap osztályokban. 

 A két divízióhoz (HTM és FS) külön-külön teljesítménykönyv szükséges. Ha a 
párosnak még a régi szabályzat szerinti teljesítménykönyve van, benne mindkét 
kategóriával, a HTM eredményeket át kell vezetni egy új könyvbe, amelyet 
hivatalos bíró hitelesít. 

 Egy teljesítménykönyv egy adott párosra, azaz kutya/felvezető teamre 
érvényes. Amennyiben két versenyző versenyez egy kutyával, mindkét párosnak 
külön teljesítménykönyv szükséges és külön gyűjtenek feljebblépő pontokat, így 
a kutya akár két külön osztályba is nevezhető két különböző felvezetővel.  

 Teljesítménykönyv-rendelés   
 A teljesítménykönyvet a verseny előtt legalább 3 héttel meg kell rendelni az 

alábbi kérdőív kitöltésével:  
https://docs.google.com/forms/d/1VWbNrJzjkitmwCnM6DGd216w6vi1fiJOTFTnv_xvjEM 

 A teljesítménykönyv ára: 
  első alkalommal: 2.500.-Ft ,  
  elveszett vagy betelt könyv pótlása esetén: 1.500.-Ft 

 A könyv és esetleges postaköltség árát előre utalással kell kiegyenlíteni 
 Eredmények bevezetése a teljesítménykönyvbe: A verseny szervezője bevezeti 

a 0-1-2-3. és Senior & Handicap osztályok eredményeit a teljesítménykönyvbe. 
Csak a hivatalos szabályzat alapján megrendezett versenyek eredményei 
vezethetők be a könyvbe. Az érvényességhez a bevezetett eredményeket egy 
hivatalos DDI e.V. által elismert bírónak kell ellenőriznie és hitelesítenie. 

A versenyzőknek biztosítaniuk kell, hogy megfelelnek az adott osztályban való indulás 
feltételeinek. Bizonytalanság esetén a DDI e.V. szabályzata az irányadó. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1VWbNrJzjkitmwCnM6DGd216w6vi1fiJOTFTnv_xvjEM&h=ATMexS_ckKp9_bbDprNMAx8lHApcwuWZTFGKgL0G_f4-UwbzcdKoqZs6EDMfxXsTdD11GZbV_Rz_aqf9_k4o2dX_OKdcTqOlbijSpFvS35IOwV81JllyZjtzuJi4Dop3iKYronsh-dg30f65LtBeQow644Ec
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5.2. Zenehossz (FS és HTM) 
 
 
Hobbi osztályok 
 
Kezdő:   Maximum 2:00 perc 
Open:   Maximum 4:00 perc 
Tréning:  Maximum 4:00 perc 
Senior & Handicap:  Maximum 2:30 perc 
Trio:    1:30 – 3:00 perc 
Kvartett:   1:30 – 3:00 perc 
Csapat:   1:30 – 4:00 perc 
Lucky dip:   Legfeljebb 3:0 perc (a felvezető a kűr bármelyik pontján  
   megállíttathatja a zenét és befejezheti az előadást). 
 
 
Hivatalos osztályok 
 
 
0. osztály:   1:30 – 2:30 perc 
1. osztály:   1:30 – 2:30 perc 
2. osztály:   2:15 – 3:15 perc 
3. osztály:   3:00 – 4:00 perc 
Trio:    2:00 – 3:00 perc 
Kvartett:   2:00 – 3:00 perc 
Senior & Handicap:  1:30 – 2:30 perc 
Junior:   1:30 – 2:30 perc 
 



 

 

 
 

6. Bírálat: 
 

Pontozás (csak hivatalos osztályokban van pontozás) 
 
Művészi hatás       maximum 100 pont 
 
Csapatmunka (Senior & Handicap osztályban duplán számít)   maximum 25 pont 
Felvezető kisugárzása 
A kutya motiváltsága és kisugárzása 
Együttműködés 
 
Dinamika        maximum 25 pont 
A felvezető táncos kifejezésmódja 
Ritmikai variációk / hangsúlyozás / tempóváltások 
A zene interpretációja 
 
Koncepció        maximum 25 pont 
Zeneválasztás (Lucky Dip osztályban ezt nem értékelik) 
Ötlet 
Megvalósítás 
 
Koreográfia        maximum 25 pont 
A kűr felépítése, szerkezete 
A ring kihasználása / egyensúly 
Helyezkedés a ringen / elrendezés 
 
 
Technikai értékelés      maximum 100 pont 
 
Folyamatosság       maximum 25 pont 
A kutya állandósága 
Jelzések időzítése 
Átmenetek 
 
Kivitelezés        maximum 25 pont 
Jelzések 
Jelzésekre való reakció 
Kivitelezés 
 
Tartalom (Senior & Handicap osztályban ezt nem értékelik) maximum 25 pont 
Mozgások (HTM-ben heelwork pozíciók) és kombinációk 
Trükkök és mozgások egyensúlya 
Variációk 
 
Nehézség (Senior & Handicap osztályban ezt nem értékelik) maximum 25 pont 
Mozgások 
Kombinációk 
Interakciók / Jelzések 
 



 

 

 
 
6.2. Pontlevonások 

6.2.1. Ugatás és hangadás (max. 20 pont) 

 Túlzott ugatás, nyüszítés, szűkölés és egyéb hangadás esetén maximum 20 pontot lehet 
levonni. A kutya fogcsattogtatása is ebbe a kategóriába tartozik. 

6.2.2. A kutya egészségének figyelmen kívül hagyása (max. 20 pont) 

 Minden esetben a felvezető felelőssége, hogy kutya egészsége semmiképp sem 
veszélyeztethető. 

 Pontlevonással járhat, ha:  
 Ha testi károsodás látható egy mozgás végrehajtása során (pl. a kutya megszakít egy 

mozdulatot, megbicsaklik a lába, hezitál, mielőtt megkezdene egy mozdulatot, elkerül 
bizonyos ismétléseket, stb.) 

 A kutya bizonyos problémákat mutat (például nehezen tér vissza a gördülékeny 
mozgáshoz, szokatlan a mozgása, nem mozog könnyedén, sántít) egy megerőltető 
mozgás végrehajtása után. 

 Az ugrások során a felvezető nem veszi figyelembe a környezeti adottságokat (pl. a ring 
talaja csúszik), és a kutya rosszul érkezik a földre, megcsúszik, elesik. 

 Egy kellék veszélyes, a kutya lecsúszik róla, vagy nem áll elég stabilan és a kutya leesik 
róla. 

 Senior & Handicap osztályban a bírók figyelembe veszik a kutya handicapjét, amelyet a 
versenyző közölt velük a verseny előtt. Amennyiben a kutya a közölt egészségügyi probléma 
jeleit mutatja, de az nem súlyosabb az előzetes információkhoz képest, a páros nem kap 
pontlevonást Senior & Handicap osztályban. 

 Viszont Senior és Handicap osztályban is pontlevonást eredményez, amennyiben a kutya 
bármilyen problémája rosszabbodni látszik egy végrehajtott mozdulattól. 

 
 



 

 

6.2.3. Jelmez és/vagy kellék inkorrekt alkalmazása (max. 20 pont) 

 Pontlevonáshoz vezethet, ha a páros nem használ minden a ringben lévő 
kelléket a kűr során. 

 Ha nincs látható összefüggés a koreográfia, a kellék(ek) és/vagy a jelmez között. 
 A felvezető láthatóan nem tudja kontrollálni, hogy a kutya mikor foglalkozik a 

kellékkel és mikor nem. 
 A kutya játszik a kellékkel / jelmezzel, vagy rágcsálja / tönkreteszi azt. 
 Általános rendelkezések a kellékekről a 6.4. fejezetben találhatók. 

 
 
6.2.3. Zenehossz időeltérés (1 pont másodpercenként) 

 A zenehosszat illetően nincs tolerancia. 

 A páros zenehosszának a lejátszó eszközön kijelzett idő számít. 

 Másodpercenként egy pont levonás jár, ha a zene túl hosszú, vagy túl rövid. 

 A zene hosszát a DJ vagy a szervező által kijelölt személy ellenőrzi. Ideális 
esetben ez a verseny előtt történik. A DJ értesíti a bírókat, ha a zene hossza nem 
megfelelő. 

 A versenyzők felelőssége, hogy az általuk használt zene megfeleljen a nevezett 
osztály szabályainak. A szervező nem köteles értesíteni a felvezetőt, ha a 
zenéjük hossza nem megfelelő. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
6.2.5. Viselkedés a kutyával szemben (max. 20 pont) 
Az alább meghatározott viselkedés a páros ringbe lépésétől a ring elhagyásáig pontlevonást 
eredményezhet: 

 Szóbeli agresszió a kutyával szemben: durva, barátságtalan, vagy túl szigorú 
jelzések 

 Mentális nyomásgyakorlás: nyomás gyakorlása a kutyára, fizikai megfélemlítés 
vagy a kutya mozgásának akadályozása testbeszéddel. 

 Manipuláló érintés: A kutya pozícióba rakása vagy nyomása, szabad 
mozgásának korlátozása, stb. 

 Pontlevonáshoz vezet, ha a kutya vagy a felvezető a zene elindulása előtt vagy a 
koreográfia végeztével elhagyja a ringet majd visszamegy a ringbe. Ez onnantól 
számít, hogy a páros először belépett a ringbe. Kivételt képez az, ha a bírók 
egyértelműen jelzik a párosnak, hogy elhagyhatja a ringet (például, ha probléma 
merül fel a zenével, stb.) 

6.2.6. A kutya aktív érintése a kűr során (max. 20 pont) 

 Az alábbi szabály a zene időtartamára érvényes! 

 A kutya bármilyen aktív érintése (a felvezető kezdeményezésére) a kűr során 

pontlevonáshoz vezet. 

Ebbe beletartozik: Segíteni a kutyának végrehajtani egy mozdulatot, a kutya 

visszatartása, a kutya megtartása egy pozícióban, a kutya simogatása, 

manipuláció, stb. A lista ezzel nem végleges! 

 A ringbe lépéstől a zene elindulásáig, valamint a zene végeztével a ring 
elhagyásáig: 

 A kutya barátságos érintése és a pozitív interakció megengedett, ha az 
láthatóan jó a kutyának. 

 A felvezető be- és kiviheti a kutyát a ringből, ezért pontlevonást nem kaphat. 
 
 
 
 
 



 

 

6.3. Kizárások 

Kizáráshoz az összes bíró egyetértése szükséges. A döntés ellen óvni nem lehetséges. 

A bírók megítélésén múlik, hogy kizárás után a versenyző edzésképp befejezheti a táncot, 

vagy a ringet azonnal el kell hagynia. Hivatalos osztályban azonban a ring területén belül 

ilyenkor sem használható jutalomfalat (játék megengedett). 

6.3.1. A ring elhagyása 

 Kizáráshoz vezet, ha a kutya elhagyja a ringet a kűr során, míg a bírók megítélése 
szerinti pontlevonást eredményez, ha a kutya a kűr megkezdése előtt vagy a 
koreográfia befejeztével elhagyja a ringet, majd visszamegy a ringbe. A pontlevonás 
mértéke a bírók megítélésén múlik. 

 A kutya mind a négy lábának a ring területén kell maradnia a kűr során. Ha a kutya 
egy mancsával átlép a ring határvonalán, az ring elhagyásnak minősül. 

 Kivétel: Kivételt képez az, ha a bírók egyértelműen jelzik a párosnak, hogy 
elhagyhatja a ringet (például, ha probléma merül fel a zenével, stb.). 

 Ha a ring nem teljesen körbekeríthető: 

o A ring be- és kijáratánál egy ringsteward ellenőrzi a vonalat. 

o A vonal teljes szélessége (vastagsága) még a ringhez tartozik, így 
ha a kutya egy mancsával rálép a vonalra, akkor még a ringben 
van. Vitás esetben a páros javára kell dönteni. 

6.3.2. Edzéshez használatos segédeszközök alkalmazása hivatalos 
osztályban 

 Edzéshez használatos segédeszköznek minősül: Jutalomfalat, játékok, klikker, 
céltárgyak, jutalomfalattartók, stb. 

 Hivatalos osztályban a ringbelépés után a kutyát egyáltalán nem lehet 
megjutalmazni. 

 
 
 



 

 

6.3.3. Kellékek 

 Kizárást jelent, ha a kellékeket nem egy körben egy ember viszi be a ringbe. 

 A kutya a kelléket kihúzza vagy kiviszi a ringből. 

 A kutya interakcióba ép a kellékkel a kűr végén, hozzáért, csinál vele egy 
trükköt, játszik vele, stb. 

6.3.4. A kutya a ringben ürít 
 A kutya a ringben ürít. 

6.3.5. A kutyával szemben alkalmazott méltánytalan bánásmód 

 Szükségtelen nyomás gyakorlása a kutyára, büntetés és hasonlók nem 

tolerálhatók! 

 A kutya túlzott manipulációja (fizikális, verbális és mentális). 

 Megerőltető elvárások és a kutya egészségének veszélyeztetése. 

6.3.6. Külső segítség 

 A ringsteward és/vagy a bírók jelzése után csak a soron következő páros 

léphet a ringbe. 

 Bármilyen külső segítség (kért vagy kéretlen) kizárást von maga után. 

 Külső súlyosan zavaró tényező esetén a bírók - saját döntésük alapján - 
engedélyezhetik az újraindulást. 

 
 



 

 

6.4. Általános tudnivalók a kellék-, és jelmezhasználatról 

Általános rendelkezések 

 A kellékek és a jelmez soha nem veszélyeztetheti a kutya vagy a felvezető 

biztonságát. 

 A kellék használható mozgások elősegítéséhez, jelzéshez, céltárgyként, stb. 

 A kellékek/jelmez használatának támogatnia és hangsúlyoznia kell az előadást 
és a zenei interpretációt. 

 Minden kelléket használni kell. 

 Minden kelléket egy körben egy ember visz be a ringbe. 

 A kellékek és a jelmez a felvezető befolyása alatt maradnak. 

 
Gyakorlati példák egy versenyről: 

 Előkészítési lehetőség 1: 
Egy ember (a versenyző vagy egy segítő) egyedül belép a ringbe, minden kelléket 
magával hoz. Felállítja a kellékeket, majd elhagyja a ringet. Miután a bírók 
engedélyt adtak, a kutya és felvezető együtt lép be a ringbe. 

 Előkészítési lehetőség 2: 
Miután a bírók engedélyt adtak, a kutya és felvezető együtt lép be a ringbe, a 
felvezetőnél minden kellék ott van. Elhelyezi a kellékeket a ringben, majd a páros 
megkezdi az előadást anélkül, hogy elhagyná a ringet. 

 Eltávolítási lehetőség 1: 
A versenyző páros a koreográfia végeztével elhagyja a ringet. A segítő ezután 
minden kelléket kivisz a ringből. 

 Eltávolítási lehetőség 2: 
A felvezető magával viszi a kellékeit (vagy egy részüket), amikor elhagyja a ringet. 
Bármilyen hátramaradt kelléket a segítő viszi ki a ringből. A felvezetőnek ügyelnie 
kell rá, hogy a kutya ne lépjen interakcióba a kellékkel, miközben elhagyják a 
ringet. 

Pontlevonások: 

 A pontlevonások leírásához lásd a 6.2. fejezetet. 

Kizárások: 

 A kizárások leírásához lásd a 6.3. fejezetet. 
 
 
 



 

 

7. Versenyszervezés 

7.1. Általános rendelkezések: 

 Dog dancing versenyeket szervezhet: magánszemély, egy csapat, klubok, szervezetek, 
valamint cégek is. Az adott országok szabályozásait minden esetben figyelembe kell 
venni. 

 A DogDance International Clubhoz való tartozás szabadon választott szervezés esetén 
is. 

 A szabályzatot teljes egészében kötelező alkalmazni. Kivételes esetekben és bizonyos 
szabályok alóli mentesség igényléséért a szervezőnek írásos kérvényt kell küldenie a 
DDI vezetőségének, amelyről aztán ők döntenek. 

 Ahhoz, hogy egy verseny DDI által elismert legyen, a szervezőnek be kell jelentenie a 
www.dogdance.info weboldalon és meg kell adnia egy kapcsolattartó személyt. 

 A verseny felhívásában ismertetni kell a verseny körülményeit (a ring, a verseny 
területe, bírók, szervezés, nevezések, induló osztályok, az esetleges egyéni hobbi 
osztályok ismertetése, tüzelő szukákról szóló rendelkezések, stb.) A versenynek meg 
kell felelnie a közölt információknak. 

 A szervezőnek a verseny előkészítése során folyamatosan tartania kell a kapcsolatot 
a bírókkal, különösen a vezetőbíróval, hogy kérdések, vagy felmerülő problémák 
esetén konzultáljon velük. 

 További információ a bírókról és a vezetőbíró feladataitól a bírókról szóló fejezetben 
(8. fejezet). 

 Versenyszervezéssel kapcsolatban minden további hasznos tudnivaló megtalálható a 
www.dogdance.info weboldalon elérhető versenyszervezői kisokosban. 

 
 
 

http://www.dogdance.info/


 

 

7.2. Meghirdethető osztályok: Csomagok és Speciális versenyek 

Csomagokkal kapcsolatos szabályok 

 A szervezőknek kötelező mindig a teljes csomagot meghirdetni mindkét 

kategóriában (FS és HTM), ha hivatalos versenyt szeretnének rendezni. A csomagnak 

tartalmaznia kell a hivatalos 0-1-2-3. és Senior & Handicap osztályokat. 

 Lehetséges egy csomag (HTM vagy FS), vagy mindkét csomag meghirdetése. 

 A hivatalos Trio, Kvartett, és Junior osztályokat a csomagokon kívül lehet 

meghirdetni. 

 A hobbi osztályokat nem érinti a csomagajánlat, és a szervező döntése, hogy mely 

hobbi osztályokat hirdeti meg. 

Speciális versenyek 

Tematikus versenyek előzetes kérelmet követően szintén rendezhetők. A szervezőknek így 

lehetősége nyílik különböző típusú versenyeket hirdetni, például, amelyben csak bizonyos 

osztályokat hirdetnek meg, mert a verseny időbeosztása nem teszi lehetővé egy teljes 

csomag meghirdetését. 

A DDI e.V. vezetősége a szervező írásbeli jelentkezését követően engedélyezi a versenyt.



 

 

8. Bírálat 

8.1. Általános rendelkezések 
Jogok és jogosultságok: 

 A hivatalos bírókat a www.dogdance.info weboldalon fel kell tüntetni. 
A bíró csak ekkor jogosult hivatalos DDI bíróként részt venni 
versenyeken, eredményeket bevezetni a teljesítménykönvybe, 
valamint aláírni a teljesítménykönyveket. A www.dogdance.info 
weboldalon megtalálható a hivatalos bírók listája. 

 Amint egy bíró hivatalosan is elismert és aktív bíróvá válik, mentesül 
a Dogdance International e.V. tagdíjfizetési kötelezettsége alól. 

Bírálat 

 A bírók döntése minden esetben végleges és vitathatatlan. 

 A versenyzők a versenyeken való részvétellel elfogadják, hogy a bírók 
döntései a lehető legnagyobb gondosság ellenére is szubjektívek. 

Kötelességek 

A bírók minden esetben a bírói etikai kódex előírásait követik. 

Folyamatosan tanulnak és képzik magukat (zene, tréning, kutyaegészség, 
stb.) 

Bírói státuszuk megőrzéséhez a bíróknak legalább kétévente bírói 
továbbképzésen kell részt venniük. 

Kívánatos, hogy amilyen gyakran csak lehet, vegyen részt bírói 
találkozókon, ezzel biztosítva a bírók közti kommunikációt és 
tapasztalatcserét. 

A DDI e.V. által szervezetett rendezvényeken (pl. taggyűlések) való 
részvétel szintén kívánatos. 

Az esetleges megrovásokat és szankciókat a bírói tanács tárgyalja. 
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Bírói szervezet 

 A bírókat egy bírói testület képviseli. 
 A bírói testület képviseli a bírókat, érdekérvényesítő tevékenységet 

folytat, valamint a bírói képzéseket szervezi. A bírókkal szembeni esetleges 
megrovásokkal és szankciókkal kapcsolatos kommunikációt is a testület 
végzi. A bírói tanács tagjait az éves közgyűlésen szavazzák meg. 

 A bírói testület segít minden bírókkal kapcsolatos szervezési kérdésben. 
 Az oktató bírók tanfolyamokat kínálnak és tartanak az általuk képviselt 

országban. A bírói testület nevezi ki az oktató bírókat. 
 A bírói coach támogatja a tanuló bírókat versenyek során, segítenek, ha 

kérdéseik, vagy problémáik merülnek fel. A bírói testület nevezi ki az új 
bírókat. A tanuló bíró és a bírói coach párosát közös megegyezéssel 
alakítják ki. 

 A bírójelölteknek legalább 1 évig a Dogdance International e.V. tagjainak 
kell lenniük, mielőtt alkalmasak lesznek bíróvá válásra. 

 
Bírók felkérése versenyekre: 

 A versenyszervezők közvetlenül a bírókat keresik meg, ha felkérnék őket 
versenyen való bírálásra. A bírók felelőssége egy bírálat elfogadása és 
számontartása. 

 Kivétel: Nemzeti Open versenyek és válogatóversenyek esetén a 
verseny bíróit a bírói testülettel el kell fogadtatni (lásd 10. fejezet). 

 A bírók a versenyre jutáshoz megtett kilométerekért térítést kapnak (30 
eurócent/km), valamint a szervező szállást és étkezést biztosít nekik a 
verseny napján. A bírók ezen felül tiszteletdíjat nem kapnak. 

 A szállás kifizetéséhez 20 EUR/éj díjat adhat a szervező, amennyiben 
nem biztosít szállást. 

 Az önellátó bírók 14 euró költségtérítést kaphatnak étkezésért az 
érkezés/távozás napján és 28 eurót a verseny napjáért. 

 Javasolt, hogy a szervezők és a bírók írásbeli megegyezést kössenek a 
költségekről, különösen címszerző-, és válogatóversenyek esetén. 

 
8.2. Bírói képzés 

Előfeltételek: 
 A Dogdance International e.V. hivatalos bírói státuszának megszerzéséhez nem 

szükséges egy minimum kor vagy tapasztalat bemutatása. 
 Elvárás, hogy a leendő bírók rendelkezzenek alapvető tudással a dog dancing 

sportról, a szabályzatról, a pozitív megerősítésről, a kutyaegészségről, valamint 
a táncról és zenéről. 

 
 A bírójelölteknek legalább 1 évig a Dogdance International e.V. tagjainak kell 



 

 

lenniük, mielőtt alkalmasak lesznek bíróvá válásra. 
 
A bírói képzés menete: 

 A bírói képzés kezdetekor a leendő bírók elméleti képzést kapnak egy 
háromrészes webinárium formájában, melynek során megtörténik a szabályzat 
és az értékelés ismertetése. 

 Ezt követően a leendő bírónak részt kell vennie egy hivatalos bírói workshopon. 
A workshopon a hangsúly a bírói témák gyakorlati alkalmazásán van, ezen kívül 
pedig versenyvideókat bírálnak közösen. 

 A bírói workshopot követően a leendő bírónak árnyékbírálnia kell: Az 
árnyékbírónak legalább 80 kűrt kell lebírálnia hivatalos bíró felügyelete alatt. 
Ebből legalább 50 hivatalos osztályos kűr, valamint legalább 30 hobbi osztályos 
kűr. A 80 kűr bírálata legalább két verseny során történik. 

Bírói etikai kódex és bírói meghatalmazás: 
A bírói etikai kódex onnantól lép érvénybe, hogy egy személy elkezdi a bírói képzést. 
Amikor a leendő bíró a képzés mindhárom részét elvégezte, az akkreditáció a képző 
bírókkal közösen történik. Az új bíró akkor kerül fel a DDI e.V. hivatalos bírói listájára, 
amikor azzal minden képzésben érintett egyetért. 

Amikor egy bíró neve felkerül a listára a DDI weboldalán, meghívható bármely versenyre 
bírálni. Innentől kezdve minden szabály érvényes rá. 
 
 

8.3. Bírók a versenyeken 

8.3.1. A bírók száma 

A bírók száma a bírói asztalnál: 
 Hobbi osztályokban legalább két bíró szükséges a bírói asztalnál. Három bíró 

megengedett. 
 Hivatalos osztályban legalább három bíró szükséges a bírói asztalnál. Kivételt 

tenni lehetséges kisebb versenyek (lásd lentebb), bajnokságok és 
válogatóversenyek esetén (lásd a 10. fejezetet). 

Bírók létszáma a versenynap során: 

- Legfeljebb 40 kűr egy nap, amelyből legfeljebb 20 hivatalos osztályos kűr =  

 
Különleges szabály kis versenyekre 

 két bíró elegendő 

 Amennyiben a versenyen csak hobbi osztályokat indítanak, a verseny 
megrendezhető egy bíróval és egy bírótanonccal. Ebben az esetben a DDI 
vezetőségének engedélye szükséges. 

 Legfeljebb 40 kűr egy nap, de több mint 20 hivatalos osztályos kűr / több mint 



 

 

40 kűr egy nap 
-   Az általános szabály érvényes = 3 bíró szükséges 

 A fenti számok jelzik, hogy legalább hány bíró meghívása szükséges verseny 
megszervezéséhez. Erősen ajánlott, hogy a szervező ennél több bírót hívjon 
meg (hogy a bíróknak legyen lehetősége szünetet tartani, váltani egymást). 
Kérdés esetén a szervező a vezetőbíróval léphet kapcsolatba, hogy 
megoldásokat találjanak. 

8.3.2. Külföldi és más szabályzatok szerinti bírók 

meghívása 
A hivatalos DDI e.V. bírók meghívásán felül lehetséges külföldi, vagy más 
szabályzat szerinti bírók meghívása is. 

A meghívott bíróknak minden DDI szabályzattal kapcsolatos tudnivalót biztosítani 
kell. 

Osztályonként legfeljebb egy idegen bíró lehet a bírói asztalnál. 

Ugyanakkor az is lehetséges, hogy hivatalos DDI bírók más szabályzat szerint 
bíráljanak. Ebben az esetben nem szükséges semmilyen külön engedély a DDI 
részéről. 
 

8.3.3. Bírói beosztás 
 A bírók beosztását a vezetőbíró készíti el a szervezővel közösen, amelyet legkésőbb 

egy héttel a verseny előttig elérhetővé tesznek a verseny beosztásával együtt. 

 Legfeljebb 20 kűrt követően szünetet kell tartani (pl. szünet, vagy a bírók váltják 
egymást az asztalnál). Ha a szervező több mint 20 kűrt szeretne egy blokkon belül 
levezetni, ahhoz minden bíró egyetértése szükséges. 

 Az árnyékbírók beosztását szintén a vezetőbíró készíti el. Az árnyékbíróknak 
legkésőbb a verseny előtt négy héttel jelentkeznie kell a vezetőbírónál. A vezetőbíró 
összegyűjti a jelentkező árnyékbírókat és biztosítja, hogy mindegyikük elegendő 
támogatást kapjon az árnyékbírálat során egy hivatalos bírótól. 

8.3.4. A vezetőbíró 

Azért, hogy a versenyszervező és a kinevezett kapcsolattartó munkáját megkönnyítsék a 

verseny napján, a meghívott bírók vezetőbírót választanak maguk közül. Ennek érdekében a 

versenyszervező a verseny előtt legkésőbb 8 héttel kapcsolatba lép az összes bíróval. Amint a 

vezetőbíró megválasztásra került, nyilvánossá kell tenni. 

Ha a vezetőbíró a verseny napján épp nem elérhető (szünetet tart, saját kutyával versenyez, 

vagy bármi más okból), a vezetőbíró kinevez egy helyettest, aki a nevében döntéseket 

hozhat. 



 

 

A vezetőbíró kötelességei: 

 A bírói döntések képviselete a versenyzők, nézők, és szervezők felé. 

 Kapcsolattartó a bírók, árnyékbírók, szervezők, a verseny segítői, és a 

versenyzők között, amennyiben problémák, vagy kérdések merülnek fel. 

 Annak biztosítása, hogy az eredmények hitelességét legalább egy bíró 
ellenőrizze. 

 A bírói beosztás (beleértve az árnyékbírókat) elkészítése. 
 A szervezővel közösen a verseny és a bírók beosztásának elkészítése a verseny 

előtt legkésőbb egy héttel. 
 
 

9. Versenynap egy versenyző szemszögéből 
 

 A páros belép a felkészítő ring, hogy előkészüljön a kűrjére. 

 A ringsteward értesíti a párost, amikor a kellékeket elhelyezheti a ringben kutya 
nélkül, vagy amikor kutyával együtt a ringbe léphet. A ringsteward a ring 
bejáratához kíséri a versenyzőt. 

 A páros hosszabb késlekedés nélkül felveszi a kezdőpozícióját. 

 A felvezető egyértelmű jelet ad a DJ-nek, hogy elindíthatja a zenét. 

 A páros megkezdi a kűrjét. 

 Hobbi osztályos kűr befejeztével a páros a ringben maradhat: 
• A kutyát a ring területén belül is meg lehet jutalmazni. 
• Közvetlenül az előadás után a bírók egy rövid szóbeli értékelést adnak. 

 A kűr befejezése után a felvezetőnek és a kutyának gyorsan kell elhagynia a ringet. 
• A kűr befejezése után a kutya semmilyen módon nem léphet 

kapcsolatba a kellék(ek)kel. 
• A kellékeket a ringben lehet hagyni. Az otthagyott kellékeket a ringsteward 

távolítja el a ringből. 
• Miután a kutya elhagyta a ringet az előadást követően, oda már nem 

térhet vissza (lásd a pontlevonásokra vonatkozó fejezetet). 

 A kutyát a ring területén kívül is meg lehet jutalmazni. A párosnak ügyelnie kell 
arra, hogy a jutalmazás során ne zavarja meg a soron következő, felkészülő 
párost. 

 Kívánatos, hogy a versenyzők az eredményhirdetésen is részt vegyenek. 
 
 
 
 



 

 

10. Válogatók és bajnokságok 

10.1. Általános rendelkezések: 
A Dogdance International e.V. saját címeket ad ki és támogatja a DDI-n kívül megszervezett 

bajnokságokat is, a DDI e.V. szabályzata szerint megrendezett válogatókkal. A DDI e.V. 

szabályzata számos országot egyesít. A különböző adottságokhoz és lehetőségekhez mérten 

a válogatóversenyekre és bajnokságokra vonatkozó szabályok iránymutatásnak számítanak. 
Bárki érdeklődő vagy versenyszervező jelentkezhet válogatóverseny vagy nemzeti open 
verseny megrendezésére. A jelentkezést a DDI vezetőségének szükséges elküldeni, amely 
aztán a beérkezett jelentkezések közül választ. 

10.2. Lehetséges címek: 

Nemzetközi és nemzeti nyílt (open) versenyek (pl. Italian Open, stb.) 

A nemzetközi és nemzeti open versenyeken a versenyzőket az elért pontjaik alapján 
rangsorolják. A versenyző nemzetisége nem számít. 
Ezen felül lehetséges a hivatalos 3-as osztályos, a rendező ország nemzeti versenyzőinek 
külön rangsorolása is (a HTM-et és a FS-t külön értékelik). 
A nemzeti címek kiadásáról a szervezőnek és a DDI vezetőségének meg kell egyeznie. Erről a 
verseny felhívásában tájékoztatást kell adni. 
A nemzeti címeket kiadhatja az adott klub vagy a DDI e.V. 

Válogatóversenyek nemzetközi versenyekre (pl. az OEC) / Nemzeti válogatott 

csapat 
Némely országokban a válogatót rendeznek DDI szabályzaton kívül eső versenyekre is. A 
válogatót a DDI e.V. szabályzata alapján rendezik akkor is, ha a válogatott aztán más 
szabályzat alapján fog versenyezni. A nemzeti válogatott tagjait a válogatóversenyen elért 
pontjaik alapján rangsorolják. 
A válogató szervezője a verseny végén ismerteti az eredményeket. A csapat hivatalos 
kinevezését azonban a DDI e.V. végzi, és döntéshozatali joga megmarad akkor is, ha a csapat 
egy tagja lemondana a válogatottságról. 
A nemzetközi versenyekre (például OEC) a csapatkapitány szintén hivatalos kinevezést kap. A 
DDI e.V. vezetősége (vagy nemzeti alszervezete) a válogatott csapat tagjai közül választja ki a 
jelöltet. Arra is van lehetőség, hogy a válogatotton kívüli személyt válasszanak 
csapatkapitánynak (ez nem kötődik versenyen való induláshoz). Csapatkapitányi jelentkezést 
a DDI e.V. vezetőségének lehet leadni, akik döntenek a csapatkapitány személyéről miután a 
csapat kinevezésre került. 
A lista nem végleges, a DDI e.V. vezetősége további szempontokat is 
hozzáadhat. 



 

 

10.3. Rendkívüli szabályok válogató-, és open versenyekre 

Rendkívüli ringméret: 

 Nemzetközi és nemzeti open versenyek esetén a ring mérete 
legalább 12 x 15 méter. A szervezőnek törekednie kell rá, hogy a 
ringméret legalább 16 x 20 méter legyen. 

 Open versenyek és válogatóversenyek esetén több jelentkező közül az szervezheti 
meg a versenyt, aki nagyobb ringméretet tud biztosítani. 

A bírók száma és kiválasztása: 

• Nemzetközi és nemzeti open versenyek esetén hivatalos 3-as osztályban (HTM és 

FS) legalább 4 bíró szükséges. 

• Válogatóversenyek és open versenyek esetén a választott bírókat a bírói 
testületnek jóvá kell hagynia. 

 Amennyiben a bíróválasztással kapcsolatban ellenvetés merül fel, a bírói testület 
hoz végleges döntést. A zökkenőmentes ügyintézés érdekében a vezetőbíró 
támogatja a szervezőket azzal, hogy a bíróválasztást időben ellenőrizteti - az azt 
jelenti, hogy a folyamatot a nevek benyújtását követően legkésőbb 14 nappal 
lezárják. Amennyiben nem érkezik válasz a bírói testület részéről, az a bírók 
elfogadásának minősül. 

Startlista: 

 A válogató-, és open versenyek indulási sorrendjét sorsolják. 

 Több kutyával induló felvezetőket ésszerűen kell elhelyezni a startlistában. 

 

 



 

 

11. Rendkívüli szabályok 
11.1. Versenyzés tüzelő szukákkal 

 Hobbi versenyek esetén tüzelő szukák a verseny legvégén indulhatnak. 

 Hivatalos versenyek esetén tüzelő szukák az osztályuk legvégén indulhatnak. Ez 
azonban csak akkor lehetséges, ha az adott osztály a verseny legvégén zajlik. 

 Amennyiben hivatalos osztályos indulás nem lehetséges, a páros hobbi osztályban 
indulhat. 

 Rendkívüli szabály bajnokságok és válogatók esetére: 
◦ Bajnokságokon és válogatókon a HTM3 és FS3 osztályokban versenyző szukák 

versenyezhetnek az osztályuk legvégén akkor is, ha az nem a nap végén van. 
◦ Amennyiben mindkét kategóriában van versenyző tüzelő szuka, sorsolás dönti 

el, hogy a HTM3 vagy FS3 indul előbb. 
◦ Tüzelő szukák bajnokságokon és válogatóversenyeken csak tüzelőbugyiban 

versenyezhetnek. 

 Amennyiben egy versenyző nem tudatja a szervezőkkel, hogy tüzel a szuka kutyája, 
a versenynap végéig kizárható a versenyből. 

 A vezetőbíróad további tájékoztatást a versenyzőnek, hogy milyen további 
szabályok vonatkoznak rá a verseny helyszínén, hogy a többi versenyző kutyát ne 
zavarja meg. 

 Érdemes figyelembe venni, hogy a helyszín adottságai alapján további szabályok 
vonatkozhatnak a tüzelő szukára. A versenyző ragaszkodhat hozzá, hogy lehetővé 
tegyék neki a versenyzést válogatóversenyek és bajnokságok esetén. 

11.2. Versenyzés vemhes szukákkal 

Szukák, amelyek a verseny napjához képest négy héten belül ellenek, vagy a verseny napja 
előtti nyolc hétben ellettek, nem indulhatnak DDI versenyen.



 

 

12. A 0-s osztályok 
2020 augusztusával kezdődően új, 0-s teljesítményosztályt lehet ajánlani DDI e.V. 

versenyeken. 

Az új 0-s osztályok hivatalos osztálynak minősülnek és a FS1 és HTM1 osztály előtt 

teljesíthetők. 

Az osztály hivatalos megnevezései: Freestyle 0 (FS0) és Heelwork to Music 0 (HTM0) 

A 2022-es közgyűlés megszavazta, hogy a 0-s osztályokat felveszik a hivatalos osztályok közé. 

Általános rendelkezések 

 Jutalmazás (jutalomfalat, játék) mindvégig megengedett a ringben. 

 A kutya megjutalmazható a kűr előtt, közben és után, annyiszor, ahányszor a felvezető a 
kutya szempontjából szükségesnek érzi. 

 A jutalmazás célja, hogy a felvezető fenn tudja tartani a kutya figyelmét és folyamatos 
munkáját. 

 A kűrt hivatalos osztályokhoz hasonlóan bírálják (pontozással), a jutalmazást a 
folyamatosságban és a csapatmunkában értékelik. 

 0-s osztályokban rangsorolás van. 

 Zenehossz: 1:30 - 2:30 perc (ugyanaz, mint a hivatalos 1) 

Versenyzés 0-s osztályokban: 

 A kutya a rendezvény napján betöltött legalább 15 hónapos 

 A 0-s osztályokban való indulás választható, a párosok nevezhetnek 0-s osztályba, vagy 
közvetlenül freestyle 1-be. 

 Az osztályban való induláshoz szükséges a kategóriának (HTM és/vagy FS) megfelelő 
teljesítménykönyv. 

 A teljesítménykönyvnek meg kell felelnie annak a kategóriának, amelyben a páros 

versenyezni akar. 

 A teljesítménykönyvet arra használják, hogy visszakövethetőek legyenek a páros 

feljebblépő pontjai. 

 Az eredményeiket bevezetik a teljesítménykönyvükbe. 

 2023-tól: Ha egy páros már versenyzett hivatalos 1-es osztályban, már nem léphet 

vissza 0-ba. 

 



 

 

Feljebblépés 0-s osztályokból: 

 Az osztályban legfeljebb 7 alkalommal lehet versenyezni. 

 Párosok azonban ennél korábban is feljebb léphetnek. 

 A bírók javasolhatják a párosnak, hogy lépjen magasabb osztályba, ha arra láthatóan 
készen áll. 

 A 2. feljebblépő pont megszerzését követően a párosnak fel kell lépnie 1-es osztályba. 

Szervezés: 

 A szervezőknek jelenleg nem kötelező 0-s osztályt is meghirdetni. A csomagokra 
vonatkozó szabály csak a hivatalos 0-1-2-3. és Senior & Handicap osztályokat foglalja 
magába. 

 A FS0 és HTM0 osztályokat bírálhatja 2 vagy 3 bíró is. 

 A páros regisztrációjakor a szervező ellenőrzi, hogy a páros versenyzett-e már 3 
alkalommal 0-s osztályban. Ez a két kategóriára külön-külön vonatkozik. 

 Amennyiben a FS0 és HTM0 osztályba nevezők száma összesen nem éri el az 5-öt, a két 
osztály összevonható egy 0-s osztállyá. Az egyetlen feltétel ebben az esetben: Egy páros 
(felvezető és kutya) nem nevezhető HTM0 és FS0 osztályba is, tehát csak egyszer indulhat 
az összevont osztályban. 

Azért, hogy a ringben esetleg elhagyott jutalomfalatok ne okozzanak problémát, a FS0 és 
HTM0 osztályokat a hobbi osztályokkal együtt vagy a hivatalos osztályokat követően 
bonyolítják le. Ha van lehetőség a ring kitakarítására, akkor ez a szabály figyelmen kívül 
hagyható. 


