KÉA kísérőkutya vizsga
engedelmes és szocializációs viselkedés felmérő 2. szint.
A 2. szint feltétele, hogy a KV korábban, egy éven belül a KÉA kísérő vizsga 1. szintjét
megszerezte.
Helyszín:
Minimum 300 m2, lehetőleg füves terület, amely alkalmas arra, hogy a vizsgázókat 10-15 m
távolságból nézők láthassák. A helyszínen zavaró zajok nehezíthetik a kutya munkáját
(beszélgetés, telefoncsörgés, kerepelés, kutya ugatás, gépjármű, fűníyíró zaj, stb.).
Szocializációs felmérés:
Végrehajtás:
Egyszerre 2 kutya dolgozik a pályán, az egyik a helyben maradás gyakorlatot végzi, miközben
a másik a szocializációs felmérésen vesz részt. A TB utasítására a KV-k az előre kijelölt,
egymástól 20 m-re lévő helyekre mennek kutyáikkal. A kutyák közlekedhetnek pórázon, vagy
szabadon követésben, de mindkét esetben a kutyavezető bal lába mellett. Az egyik KV
kutyájával marad, a másik lecsatolja a kutyáról a pórázt, majd lefekteti a kutyáját és a TB
jelzésére egy - a kutyától legalább 20 m-re lévő - fedezékbe vonul.
Ezt követően a másik, kutyájával várakozó KV irányába egy csoport sétál, a csoportban
legalább két szocializált kutya tartózkodik vezetőjével, pórázon, bal láb mellett haladva (egyik
szuka, a másik kan). Ezen kívül még legalább három kutya nélküli személy is tagja a
csoportnak.
Körbe veszik a KV-t, aki ezt követően a kutyájával kimegy a csoportból és megkerüli azt. A
csoport tagjai rendszertelenül, lassan mozognak, egymással beszélgetnek. A csoport a KV-t
körülvéve megáll, ezt követően a KV-nek kutyájával egy kutyás párost meg kell kerülni az
óramutató járásával ellentétes irányban úgy, hogy a kutyák majdnem érintési kontaktusba
kerüljenek. A vizsgázó kutya lehet pórázon, vagy szabadon követésben.
A gyakorlat kiváló, ha a vizsgázó kutya teljes közömbösséggel tűri a felé közeledő és őt
körülvevő csoportot, és a közelségébe került kutyát is figyelmen kívül hagyja, valamint a KVnek erre vonatkozó vezényszót, vagy pórázos korrekciót alkalmazni nem kell.
A gyakorlat megfelelt, ha a vizsgázó kutya az emberekkel vagy a zavaró kutyával kapcsolatban
aktív érdeklődést tanúsít, de a KV vezényszavára, és/vagy pórázos korrekcióra érdeklődése
megszűnik. A pórázos korrekció nem lehet rántás, vagy a pórázzal történő fájdalom okozása.
A gyakorlat nem megfelelt, ha a kutya aktív érdeklődése a vezényszó és/vagy a pórázos
korrekció ellenére nem szűnik meg. Abban az esetben, ha a vizsgázó kutya félelmet vagy
agresszivitást mutat, a gyakorlat szintén nem megfelelt. Durva pórázrántások esetén a párost a
vizsgából ki kell zárni.

Helyben maradás:
Végrehajtás:
A KV kutyájával a helyben maradásra kijelölt helyre megy, lecsatolja a pórázt és (kanok és
szukák részére külön, egymástól legalább 10 m) lefekteti a kutyáját. A KV eltávolodik a
kutyától és egy természetes fedezék mögé áll. A gyakorlat ideje a másik vizsgázó szocializációs
felmérése idejéig tart. A gyakorlat végén a bíró utasítására a KV a kutyához megy, lábhoz
rendeli, pórázra veszi és a bíróhoz vonulnak.
A gyakorlat kiváló, ha a kutya teljes nyugalomban marad, helyét és pozícióját nem változtatja
mindaddig, amíg a KV a gyakorlat végén visszatér hozzá és utasítást ad, vagy pórázra veszi.
A gyakorlat megfelelt, ha a kutya nyugtalanul fekszik, esetleg pozíciót vált, de a helyét 1 mes körön belül nem hagyja el.
A gyakorlat nem megfelelt, ha a kutya a kifektetés helyét a KV visszaérkezése előtt 1 m-nél
távolabb elhagyja.
Alap engedelmességi gyakorlatok:
1. Szabadon követés
A kutya alapállásban a KV bal lába mellett ül pórázon, majd a KV a TB utasítására a
pórázt lecsatolja a kutyáról, eközben a kutya alapállásban marad.
A TB jelére normál tempóban, 30 lépést egyenes vonalban megtesz, majd visszafordul.
A hátraarc történhet megkerüléssel, vagy két balraáttal, majd ugyanezen a vonalon az
alapállás pontjáig visszatér, ott sarkosan befordul balra, majd 15 lépés után ismét
hátraarc következik, majd visszatér alapállás ponthoz, ahol sarkosan jobbra fordul, 10
lépés után alapállásban megáll.
A kutyának a KV bal lába mellett azt szorosan követve kell haladnia.
A gyakorlat kiváló, ha a kutya végig a KV bal lába mellett azt pontosan követve a KV-ra
koncentrálva halad.
A gyakorlat megfelelt, ha a kutya végig a KV mellett halad, de figyelme szétesik. Egy-két
korrekciós parancs ignorálható.
A gyakorlat nem megfelelt, ha a kutya nem mutat koncentrációt, a KV mellől kissé
eltávolodik, de követi azt.

2. Pózos gyakorlatok (ültetés, fektetés, állítás)
-

A kutya a KV mellett alapállásban ül. A TB jelére a KV kutyájától minimum 3
lépésre eltávolodik, szembe fordul. Eközben a kutya a helyén ül. A kilépéssel
egyidőben az ott vagy az ül parancsszó adható.
A TB jelére kutyáját a KV hang és/vagy kézjellel lefekteti. A KV minimum 10 mpig a kutyával szemben egyenesen, mozdulatlanul áll. A TB jelére hang és/vagy
kézjellel kutyáját a KV felállítja. Újabb 10 mp elteltével a KV az álló kutya mellé
lép, majd ül vagy lábhoz veszélyszóval alapállásba rendeli.

A gyakorlat kiváló, ha a kutya a KV-t figyelve a parancsokat lelkesen és pontosan végrehajtja,
eközben a helyét nem hagyja el.
A gyakorlat megfelelt, ha a kutya figyelme szétesik, ismételt parancsra hajtja végre a
gyakorlatot, vagy helyét kissé elhagyja, esetleg a KV parancsát megelőzi, de a gyakorlatot
végrehajtja.
A gyakorlat nem megfelelt, ha a kutya a gyakorlatokat a harmadik parancsra sem hajtja végre,
helyét jelentősen elhagyja.
3. Menet közben fektetés behívással gyakorlat
A KV kutyájával alapállásban áll, a TB jelére szabadon követésben elindulnak és 10
lépést követően a kutya egy feküdj parancsra lefekszik. Hang és/vagy kézjel adható.
Eközben a KV tempóját nem változtatva 20 lépést tovább halad, majd a kutyájával
szembe fordul és megáll. A TB jelére a KV kutyáját magához hívja. A kutyának a
parancs hallatán lelkesen a KV-hoz kell futni, és vele szemben leülni. 3 mp-et követően
a kutyáját a KV lábhoz rendeli. Az alapállás felvétele történhet megkerüléssel vagy un.
csehes beüléssel.
A gyakorlat kiváló, ha a kutya a parancsokat gyorsan és pontosan hajtja végre, helyét csak a
KV parancsára hagyja el és a KV-val szemben arra koncentrálva ül le.
A gyakorlat megfelelt, ha a kutya a feküdj parancsot követően kissé nyugtalanul, de a KV
behívás parancsáig a helyén marad. Ha a behívása vontatott, de a KV-val szemben belül, ha a
beülés nem egészen pontos, de végrehajtja azt.
A gyakorlat nem megfelelt, ha a kutya a KV megfordulása előtt a helyét elhagyja, vagy ha a
behívást követően nem a KV-hoz fut.
Vizsga közben a KV-nál jutalomfalat vagy játék lehet, de a kutya csak a gyakorlatok végén
kaphat jutalmat.
Az összmunka akkor kiváló, ha a páros a gyakorlat mindhárom részére kiváló minősítést kapott.
Az összmunka akkor megfelelt, ha a páros a három gyakorlat közül mindegyiket minimum
megfelelt szinten hajtotta végre.

Az összmunka nem megfelelt, ha a páros a három gyakorlat közül egyet nem megfelelt szinten
hajtott végre.

