
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

K99 Verseny szervezésének feltételei 

 
 
 
A K99 vizsgarendszer kidolgozásáért, a vizsgaszabályzat érvényességéért a K99 Egyesület felel.  
 
Ki szervezhet? 

• K99 versenyt bárki szervezhet, aki elfogadja a vizsgaszabályzat elıírásait, és teljesíteni 
tudja a vizsgarendezés feltételeit. 

• K99 verseny egész évben rendezhetı. Ha a résztvevık biztonsága (akár ember, akár 
kutya) nem garantálható, el kell tekinteni a rendezvény lebonyolításától. A versenyt a 
pálya, illetve az akadályok alkalmatlansága, balesetveszélyessége miatt a vizsgabiztos és a 
rendezvényszervezı lemondhatja/megszakíthatja. A Vizsgabiztos ilyen esetben a 
jelentésében közli a verseny elmaradásának okát.  Amennyiben a Bíró már a helyszínen 
van, az útiköltség ıt megilleti. 

 
Rendezvényszervezési jogosultság:  
A verseny lebonyolítására az engedélyt a K99 Egyesület adja. A helyszín alkalmasságáról a 
Vizsgabiztos dönt. 
A vizsga eredményét mind a rendezık, mind a résztvevık, mind a K99 Egyesület elfogadja. 



 

 

 
Milyen alapfeltételek vannak?  

• A versenyre bármilyen mérető kutyával lehet nevezni, méret- és fajtakorlátozás nélkül. A 
versenyen keverékkutyával is részt lehet venni. 

• Tüzelı szukával is lehet versenyezni, de errıl a rendezvényszervezıt a verseny elıtt 
tájékoztatni kell, aki a verseny végén biztosít lehetıséget a Gazdának és kutyájának.  

• Egy nap tetszıleges számú ágazatban lehet vizsgát tenni, de egy ágazaton belül csak egy 
szint választható. 

•  Egy Gazda több kutyával is nevezhet. A vizsgára jelentkezés a bírónál nyakörvben és 
pórázon történik. Sikertelen vizsga esetén a kutyával legkorábban 7 nap múlva lehet 
ugyanerre a vizsgára jelentkezni. 

• Beteg és fertızésveszélyes kutya nem vehet részt a versenyen, ilyen kutyát nem szabad a 
rendezvény területére beengedni. 

• A bíró és a vizsgabiztos jogosult a vizsga megszakítására, a vizsgaszabályzatban 
meghatározott hibák, vétségek fellépése esetén. 

• A kutya emberekkel szembeni agressziója, és a Gazda sportszerőtlen magatartása azonnali 
diszkvalifikációt von maga után. 

 
Felelısség: 
Az esetleges balesetekért a vizsga idején a Gazda vállal felelısséget magáért és a kutyájáért. A 
kutya tulajdonosa köteles a kutyája által okozott károkat megtéríteni.  
 
A versenyzı kötelezettségei: 
A Gazda köteles a vizsgára pontosan jelentkezni. Amennyiben ennek nem tud eleget tenni, 
köteles errıl a rendezvényszervezıt értesíteni. A vizsgára a Gazda köteles a megfelelı öltözetben 
és az elıírásnak megfelelı felszereléssel jelentkezni. A Gazda a vizsgabiztos, rendezvényszervezı 
és a bíró utasításait köteles betartani. A vizsgát minden esetben végig kell csinálni, akkor is, ha a 
minimális pontszámot nem éri el. Ez alól csak a bíró utasítására mentesül a Gazda. A vizsga a 
bíró értékelésével, és a vizsga eredményének közlésével ér véget. A vizsga eredményét a 
Teljesítményértékelı füzetbe kell bejegyezni. 
 
Rendezvényszervezı/vizsgaadminisztrátor: 
A verseny szervezési részéért a rendezvényszervezı felel. İ ellenırzi a verseny szervezéséhez és 
lebonyolításához szükséges munkálatokat. 



 

 

 
Vizsga adminisztrátor/szervezı feladatai: 
 

• Verseny meghirdetése (mikor, milyen ágazatokban kerül megrendezésre, kinél, hogyan 
lehet fizetni, stb.) 

o Felhívás - Mindig frissítendı! 

o Felhívás továbbítása a K99 felé, hogy a honlapra kikerülhessen. 

• Jelentkezık összegyőjtése (jelentkezési lapok a honlapról letölthetık)  
 

•  A K99 Egyesületnek a verseny idıpontját minimum 1 hónappal a verseny elıtt be kell 
jelenteni. A verseny elıtt 2 héttel a leadott adatok (dátum, bírók) már nem módosíthatók. 
 

• Bíró felkérése (K99 Egyesület listájáról) min.1 hónappal a verseny elıtt. A lehetséges 
Bírókról tájékoztatást a K99 Egyesület ad. 
 

• A K99 Egyesület által kijelölt vizsgabiztossal kapcsolat felvétele: szükséges 
dokumentumok igénylése. (teljesítmény-füzetek, bírálati lapok) 
 

• Formanyomtatványok biztosítása, ellenırzése 

o 1 db vizsgaszabályzat 
o Befizetést igazoló szelvények 
o Oltási könyvek ellenırzése 

• Segítık szervezése:   
� İrzı-védı ágazatban 2 segéd, + tartalék-segéd (1-3 szinten 1+1 fı) 
� Nyomkövetés ágazatban nyomfektetı bíró, és nyomfektetı 
� Engedelmes ágazatban csoport-tagok, pályaépítık, 1-3 szinten vezénylı  
� Ügyességi ágazatban pályaépítık, eszközkezelık 

 
• Minden vizsgán elejétıl a végéig részt kell venni 

• Az összes vizsgázó eredményeit adminisztrálni kell a helyszínen táblára/papírra. 

• Az eredményeket be kell vezetni a vizsgázók teljesítménykönyvébe (sikeretlen vizsga 

esetén is), és azt érvényesíttetni kell a bíróval és a vizsgabiztossal (a bélyegzık 

beszerzésérıl a vizsga elıtt gondoskodni kell) 

• A vizsgán a résztvevık eligazítása, tájékoztatás a megfelelı felszerelésrıl, vizsgázók 
sorrendjének meghatározása (sorsolás), Teljesítmény-értékelı füzetek kitöltése, bírálati 
lapok kitöltetése 
 

• A vizsgán felmerülı problémák megoldása 
 

• A verseny megnyitása, lezárása, eredményhirdetés 
 

• Szükséges eszközök (bármilyen ágazatban) beszerzése 
 

• Egyéb (pl. fızés szervezése, bevásárlás, stb) 
 
 



 

 

Vizsgabiztos: 
A vizsga etikai tisztaságáért, a szabályzat betartásáért felelıs személy. A vizsgákkal kapcsolatosan 
felmerülı panaszokkal, fellebbezésekkel hozzá kell fordulni. A rendezvényszervezı munkáját 
segíti: a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával (bírálati lapok, új 
Teljesítményértékelı füzetek, szükség szerint vizsgaszabályzat, rövidített vizsgaszabályzat, stb.)  
A vizsgabiztos személyét a K99 Egyesület jelöli ki, költségeit is a K99 Egyesület állja. 
 
Bíró: 
K99 versenyen csak az erre megfelelı minısítéssel rendelkezı bírók bírálhatnak. Bírót a 
versenyen résztvevık száma (Egy bíró egy nap max. 30 vizsgát bírálhat 1-5 szinten és maximum 
15 vizsgát 6-9 szinten) és a vizsgaszintek alapján kell felkérni. K99 bírók három szinten 
bírálhatnak: 1-3, 1-6, 1-9. A különbözı minısítést elért bírók listája a honlapon megtalálható. 
A bíró döntése végleges, és kötelezı érvényő, óvást a vizsga napján a vizsgabiztosnál lehet tenni. 
Az óvás ügyében vagy a helyszínen, egyeztetés alapján, vagy az etikai bizottság győlésén történik 
döntés. Az etikai bizottság döntésével szemben már nem lehet fellebbezni. 
 
Segédek: 
Az ırzı-védı ágazat segédei megfelelı védıfelszereléssel kell rendelkezzenek. Mind a segéd, 
mind a résztvevık tisztában kell legyenek az esetleges sérülésveszélyekkel. Ezekrıl a verseny elıtt 
tájékoztatni kell ıket. A segédnek a bíró utasításai alapján kell dolgoznia, ellenkezı esetben a bíró 
kérhet másik segédet, vagy megtagadhatja az ırzı-védı ágazat bírálatát. 
 
Milyen legyen a helyszín? 
A verseny helyszínéül olyan helyet kell választani, ami az adott ágazatnak megfelelı. Engedelmes 
és ügyességi ágazatban nem fontos a lekerített terület, de érdemes sík, és kellıen nagy területet 
kiválasztani, hogy a teljes gyakorlatsor zökkenımentesen kivitelezhetı legyen. 
Nyomkövetés ágazatban ügyelni kell az azonos terepadottságokra minden vizsgázó esetében. A 
növényzettel való borítottság ne legyen magasabb, mint 20 cm. 
İrzı-védı ágazatnál fontos, hogy a terület körülhatárolt, és emellett a vizsgagyakorlatok 
zökkenımentesen kivitelezhetık legyenek. 
 
Költségek: 
A K99 Egyesületet vizsgánként 500,- Ft illeti, adott versenyen vizsgák számától függetlenül 
minimum 10.000,-, ez fedezi a TÉF-ek, Bírálati lapok és a Vizsgabiztos költségeit. 
Egy bíró tiszteletdíja napi 5000,- Ft + útiköltség. 
 
Teljesítményértékelı füzet:  
A teljesítményértékelı füzet minden versenyzı részére kötelezı. A füzetet a K99 Egyesülettıl 
lehet igényelni, és abban a kutya és Gazda azonosításához szükséges adatokat fel kell tüntetni. A 
TÉF alapköltségét a K99 Egyesületet megilletı díjazás tartalmazza.  A vizsgák eredményét be kell 
jegyezni, az adatokat és eredményeket a vizsgabiztos/vizsgaadminisztrátor bejegyzi, és ellenırzés 
után a bíró aláírja.  
Elveszített TÉF pótlása 2000 Ft/db, Hiányos adatok pótlása: 500,- Ft/adat 2010-2011-ben. 
 
A vizsgák szervezésével kapcsolatban további információk, adatok, vizsgaszabályzat a  
www.k99vizsga.info honlapon található. 
 
 
Budapest, 2010. szeptember 28. 
 
Gyulainé Szak Enikı  
K99 Egyesület 


