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Előszó
1993-ban érkeztem az agilityzők kicsi világába, számtalan versenyen vettem részt, kipróbáltam már 
az agility életet a versenyzéstől a bírálaton át a szervezésig, edzésvezetésig, és sok versenyt nézőként 
is  végigültem. Ilyenkor akarva,  akaratlanul  a  látottak  gondolatot  ébresztenek az emberben,  hogy 
lehetne ez a sport élvezetesebb. A verseny szabályain kívül bizonyos íratlan – más sportokban, vagy a 
hétköznapokban gondosan megfogalmazott - szabályokat is be kéne tartanunk. Ezeket a szabályokat 
szeretném összegyűjteni. 
Az Agility Egyetem elindítása előtt több emberrel is beszélgettem, és nagy örömüket fejezték ki, hogy 
végre  foglalkozunk  az  agility  ilyen  aspektusaival  is.  Bár  az  agility  táborokban,  és  különböző 
rendezvényeken  többször  beszélgettünk  róla,  de  még  így  sem  jutnak  el  mindenkihez  ezek  a 
gondolatok. Ezért nektek, kiképzésvezetőknek is elmondjuk, remélve továbbadjátok.
Ez  a  pár  gondolat  még  közel  sem  teljes,  és  nem  is  kell  velük  egyet  érteni.  A  lényeg,  hogy 
elgondolkozzatok rajta.  

Etika
Az etika vagy erkölcstan az emberi cselekedeteket irányító erkölcsi értékek és normák rendszerezése, 
tudományos vizsgálata.

Alkalmazott etika: konkrét, szakmai erkölcsi kérdésekkel foglalkozik egyes tudományokhoz, 
szakmákhoz kapcsolódóan - gyakran a filozófiai etikához is sorolják

Viselkedés
A viselkedés az ember látható és hosszabb ideig észlelhető megnyilvánulásainak jellemzése. A 
viselkedést meghatározza a környezet, a személy motivációi, attitűdjei, mentális és testi állapota. A 
személy tettei, verbális, nem-verbális vagy meta-kommunikációján keresztül észlelhetjük 
viselkedését. Egy személy, és szemlélői sokszor eltérő véleménnyel vannak egymás észlelt 
viselkedéséről, annak hatásairól, ez konflikushoz vezethet, ami megfelelő kommunikációval 
elkerülhető. 

Versenyzői etika

Etika és szabályzat
Sok vita ment különböző internetes médiában, hogy bizonyos dolgok – kutyakaja pályára vitele – 
szabályos-e, vagy etikus-e. Bizonyos viselkedési formákat az agility szabályzat ugyan nem tilt,  de , 
még sem jó, ha így viselkedünk. 

Nem írja a szabályzat, hogy köszönni kell a sporttársaknak, szervezőknek és a bírónak, nem jár érte 
sem megtagadásos hiba, sem 5 pontos hiba, és kizárás sem, de mégis köszönni kell.

A kutyakaját sem azért nem visszük fel a pályára, mert a bejáratnál a biztonsági őrök megmotoznak, 
és kizárást von maga után, hanem azért, mert futás közben szétszóródhat –általában szét is szóródik - 
és a többi kutya munkáját zavarjuk meg vele. 

A flyball sportban nem is szabad a pálya területén kajával jutalmazni a kutyát, vagy olyan sípolós 
játékkal, ami a párhuzamos pályán az ellenfél kutyáinak a figyelmét elvonhatja.



Néhány íratlan szabály azért van, azért született, hogy mindenki egyenlő eséllyel tudjon versenyezni, 
senki ne zavarja meg a versenyzőtársa munkáját, és nem utolsó sorban mindenki jól érezze magát a 
rendezvényeken.

Nevezés
A nevezéssel a versenyző vállalja, hogy a nevezési felhívásban meghirdetett szabályokat feltételeket 
elfogadja. A versenyző a nevezéskor a valós adatait közölje, és elfogadja, ha rossz adatokat közöl, a 
versenyen nem indulhat, a rendező elutasíthatja a beérkezett nevezést.
A versenyző vállalja, hogy betartja a nevezési határidőt.
A nevezéseket lehetőleg összegyűjtve adja le a csapat vezetője.
A versenyzők az adataikat a lehető leggondosabban adják le. Ha pontatlanul adják le, akkor vállalják 
érte a felelősséget.

Új kutya nevezése
Ha olyan kutyával szeretnénk versenyezni, aki még soha nem volt versenyen, vagy nincs hivatalos 
mérése,  azt  előre  a  rendezőknek  is  jelezzük,  mert  felboríthatja  az  indulási  sorrendet  is  akár.  
Ajánlatos az újonc kutyát az első verseny előtt egy másik versenyen leméretni.

Verseny helyszínén
A  kutyák  a  dolgukat  ne  az  iskolában  (terem,  kutyaisk.)  végezzék  el,  vagy  ha  ez  mégis  a  gazda 
figyelmetlenségéből megesik!!, takarítsa már fel!! Szerintem a legnagyobb SZÉGYEN, ha a kutya a 
futam közepén a pályán kezd el WC-zni.
A verseny színhelyén (csarnok, iskola, stb.) legyenek PÓRÁZON a kutyák. Számtalanszor előfordult 
már,  hogy  egy  kutya  kóvályog  a  pályán,  vagy  olyan  helyre  köti  ki  a  gazdi,  hogy  nem lehet  tőle 
közlekedni.
A verseny ideje alatt a versenyzők a kutyáikat úgy tartják, hogy ezzel a rendezvény közelében lakókat, 
tartózkodókat ne zavarja.
A verseny végeztével ne rohanjon mindenki ész nélkül haza, nézze meg mit hagyott maga után (a 
szemetet össze kéne szedni, a kilötykölt vizet feltörölni).
A verseny ideje alatt a rendezők kéréseinek a versenyző tegyen eleget.
A versenyző viselje a rajtszámot a pályabejáráson, illetve a futam alatt, amennyiben azt a rendezők 
biztosítják.
A versenyen mindenki úgy cigarettázzon, hogy ne hagyjon maga után szemetet, csikkeket, illetve ne 
zavarja a nem cigarettázó nézőket, versenyzőket.

Nézőtéren
A nézőtéren is ügyeljenek a nézők, meg a versenyzők, hogy a pályán folyó küzdelmet ne zavarják, 
játék ne guruljon be, kutyák és a gazdák figyelmét ne vonják el.  A kutyákat úgy kell  a nézőtéren 
tartani, hogy ne zavarják a nézőket, illetve ne verekedjenek össze.
A futamokat illik tapssal jutalmazni
A nézőtéren,  pályán kívül  is  ügyelni  kell  a  sportszerű,  kulturált  magatartásra,  kerüljük  az alkohol 
mértéktelen fogyasztását.
A kutyák elhelyezésével úgy kell megoldani, hogy lehessen tőlük közlekedni. Pl. a ketrecek - bokszok, 
ill. a pórázon lévő kutyák mellett zavartalanul el tudjunk menni.



Eredményhirdetés
Az eredményhirdetést illik megvárni, díjazottakat megtapsolni, díjakat átvenni. 
Természetesen  a  végeredményt  meg  lehet  reklamálni,  de  nem  sértő,  bántó  módon.
Az egyik versenyen esett meg velünk, hogy egy versenyzőnek nem lett beírva egy általa hibának vélt 
hiba, melyet a bíró be se jelzett. Az eredményhirdetéskor nagy jelenet közepette átadta az érmet a 
barátnőjének, akinek szerinte nyernie kellett volna.  Az zsűri asztalra, és a  verseny szervezőire is igen 
bántó megjegyzést tett, miközben az asztal pont az ő kutyája miatt nem tudott a bíróra koncentrálni, 
akivel a bírói sátor alá beállt, mivel nem vitt magával sátrat…

Futam alatt
A futam alatt a versenyző viselje a rajtszámot a könnyű azonosítás érdekében.
A versenyző a futam alatt a szabályzat által meghatározott dolgokon kívül övtáskát se vigyen fel a 
pályára.
A versenyző időben készüljön fel a futamra, időben jelentkezzen a rajtnál.  A bíróval  a versenyző 
tanúsítson maximális tiszteletet, döntéseit fogadja el. Kizárás esetén a verseny szervezőinek kérése 
szerint járjon el a versenyző, ha úgy kérik, egy-két akadály után hagyja el a pályát.

Pályabejárás
Pályabejárás során csak azok a versenyzők tartózkodjanak a pályán, akiket felszólítottak a bejárásra. 
Se külső tanácsadó, se más versenyző ne lehessen a pályán ilyenkor .
A pályabejárásra az edző elkísérheti a versenyzőt.
Ilyenkor az edző ügyeljen, hogy ne zavarja a többi pályán lévő versenyzőt, a megbeszélést a pálya 
szélén tartsák.
Külső tanácsadók csak a pálya széléről segítsék a versenyzőket, hogy a pályabejárás során a többi 
versenyzőt  ne  zavarják.  Aki  elkészült  a  pályabejárással,  ne  a  pályán  kezdjen  beszélgetni,  inkább 
hagyja  el  a  pályát,  hogy  a  többiek  dolgozhassanak.  Pályabejárás  alatt  is  viseljék  a  versenyzők  a 
rajtszámot, hogy ellenőrizni lehessen, neki van-e a pályabejárás.
A versenyző társak is  figyeljenek oda, ha valakinek pályabejárás van,  és nincs a pályán, hogy ne 
maradjon le a pályabejárásról.
Mindenki  abban  a  csoportban  járja  be  a  pályát,  amit  a  verseny  szervezői  meghatároztak.
A  pályabejárás  végén  ne  kellejen  a  rendezőknek  könyörögni,  hogy  a  versenyzők  menjenek  le  a 
pályáról, hanem mindenki hagyja el a pályát.
Pályabejárás alatt a pihenő bírót se zaklassuk fölöslegesen.

Egyik  versenyen már a  futam alatt  el  szerette  volna  valaki  kérni  a  teljesítménykönyvét,  hogy  ő 
nagyon siet haza, mert messze lakik (kb. 50 km autóval). Mikor felhívták rá a figyelmét, hogy a bíró 
még nem írta  alá,  felháborodva közölte,  hogy  annyi  ideje  lett  volna  a pályabejárás  alatt  aláírni 
azokat.

Kizárások után
Az  agility  szabályzata  szerint  a  kizárás  után  a  pályát  el  kell  hagyni.
Általában  ezt  nem veszik  komolyan a  bíró,  sem a  versenyek rendezői.  Amennyiben a  versenyző 
lendületesen be tudja fejezni  a pályát,  továbbhaladásának nincs semmi akadálya.  Olyan esetben, 
amikor egy azon akadályon a sokadik alkalommal sem tudja átvinni a kutyát, abban az esetben ne 
folytassa  a  kört,  hagyja  el  a  pályát.  Ha  egy  kombinációt  (nem  szabályzat  szerinti)  nem  sikerül 
többszöri  alkalom  után  sem  megfelelő  sorrendben  teljesíteni,  akkor  ne  tegyünk  rá  sokadik+1 
próbálkozást. Ezeket a hiányosságokat nem a versenyen, hanem edzésen kell pótolni. 



Sokan úgy gondolják, hogy azzal, hogy befizetik egy verseny nevezési díját, azzol ők x percre kibérlik 
az adott sportlétesítményt, benne az akadályokkal, bírókkal, és a nézőkkel, ez alatt azt csinálnak a 
pályán, amit akarnak. A verseny nem edzés, 

„Fehér” kutyák
A fehér  kutyák  a  versenyen  részt  vevő,  de  az  eredményszámításban  nem  szereplő  kutyák.  Más 
sportokban ezt bemutató kutyáknak nevezik őket. 

A fehér kutyákra is vonatkozik minden szabály, mely a versenyzőkre, függetlenül attól, hogy ők nem 
kapnak hibapontokat, nem lehet őket kizárni. A fehér kutyáknak is tudniuk kell teljesíteni a pályát, 
nekik sem szabad a versenyen megtanítani az akadályokat.
A „fehér” kutya se vigyen a pályára ételt, ugyan úgy meg fogja zavarni a szétszóródó kaja az utána 
következőt, mintha nevezési díjat fizetett volna. Ha kaja nélkül nem megy végig a pályán a kutya, 
akkor nem érett meg a versenyszerű szituációra.

Reklamációk
Reklamációkról a szabályzat is ír, a bíró döntése nem változtatható meg.
Futam alatt  a  bírói  asztalt  reklamációval  kérdésekkel  ne  zavarja  senki,  legfeljebb  a  csapatvezető 
indokolt esetben.
Ha  a  bírói  sátor  és  a  versenyiroda  nem  egy  helyen  van,  akkor  a  versenyirodát  se  zaklassák  a 
versenyzők fölöslegesen.

Tüzelő kutyák
A tüzelő  kutya  több kan társát  zavarhatja  a  munkában.  Ezért  mérlegelni  kell,  hogy minden áron 
versenyezni  akarunk-e,  vagy  inkább  tekintettel  leszünk  a  többiekre,  és  kihagyunk  egy  versenyt.
Amennyiben  a  versenyzés  mellett  döntünk,  akkor  a  kutyánk  tüzelésének  tényét  a  verseny  előtt 
jelezni kell a rendezőknek is, hogy a tüzelő kutya a futam végén fusson. Gondoskodni kell termes 
verseny esetén, hogy a rajtnál, a kiültetésnél ne piszkítsa össze a szőnyeget, vagy a burkolatot.
A verseny teljes ideje alatt úgy kell a  kutyát tartani, illetve úgy kell sétáltatni, hogy a többi résztvevőt 
ne zavarja.

Edzések
Edzéseken is kellő tisztelettel viselkedjünk csapattársainkkal szemben. 

Az edzések mindenhol a pakolással kezdődnek, és azzal is végződnek. Ezeken is kötelező részt venni, 
nem tudok olyan kutyaiskoláról, ahol erre fizetett személyzet van. 

Nagyon nem illik egy-egy hibát bántóan kifigurázni, bírálni a csapattársunk munkáját, vagy a 
munkájába a pálya széléről beleszólni. 

Aki  egy  edzésre  lemegy,  beáll  egy  kiképzésvezető  foglalkozására,  annak  el  kell  fogadnia  a 
kiképzésvezető utasításait. A kiképzésvezetőt a csoportja előtt felülbírálni nem illik, még akkor sem, 
ha szerintünk szakmailag hibát vétet. Az ilyen konfliktusokat a négy szem közt kell megoldani vele, 
vagy nem kell látogatnia a foglalkozását.

Rend, tisztaság
Minden kutyaiskola  megköveteli,  hogy  a  területén  rend  legyen.  A  kötelezően  magunkkal  viendő 
felszerelések között legyen ott a „kármentesítő egységcsomag” is.



Lehetőleg a dohányzást kerüljük az edzéseken, mivel sporttevékenységről van szó, ha nem bírjuk ki, 
akkor a kijelölt helyen tegyük az, csikket ne hagyjunk magunk után.

Idegenpályás edzések
Többször felmerül az igény kezdő kutyáknál, hogy szeretnék őket megváltozott körülmények között 
idegen pályán is kipróbálni. Általában a kutyaiskolák felveszik egymással a kapcsolatot, mikor van 
erre lehetőség. 

Csak előzetes egyeztetés után menjünk idegenpályás edzésre, nagyobb létszámú kutyaiskoláknál a 
plusz látogató gondot is  okozhat.  Ha az iskola szokásos időpontban zajló  edzésén kerül  erre sor, 
abban az esetben edzésre beálló idegen versenyzőnek ugyan úgy részt kell vennie a foglalkozáson, 
figyelemmel  kisérve  a  kiképzésvezető  utasításait.  Ha  valamilyen  módszerben  eltér  a  kutyaiskola 
szokásaitól, abban az esetben ezt előre egyeztetni kell.

Próbáljuk kerülni az olyan idegen pályára történő vendégeskedést, ahol a csapattal, vagy a csapat 
bármely tagjával személyes konfliktusunk van. 

Egyik  edzésünkről  felháborodva  ment  haza  egy  idegenpályázni  érkező  hölgy,  aki  elfelejtett 
bejelentkezni, azzal a megjegyzéssel: „ez kibírhatatlanul lassú.”

Másik versenyző több internetes fórumon tárgyalta ki,  hogy szakmailag nem ért  semmihez az a 
kutyaiskola,  ahonnan  átigazolt,  majd  abba  a  kutyaiskolába  visszament  „idegenpályázni”  ahol 
szakmailag nem értenek az agilityhez, illetve ahova több éven át lejárt edzeni.

A vendéglátó kutyaiskolának nem biztos, hogy az a legnagyobb hála, ha az edzés után az internetes 
fórumon azt olvassa vissza, mennyire nem értett hozzá az agilityhez a vendéglátó. 

A vendéglátóknak is tekintettel kell lenni a vendégekre. A személyes konfliktusokat félre kell tenni 
ilyenkor.

Nemzetközi versenyek – VB-k, EB-k, IMCA, stb.
Ezeken a rendezvényeken kiemelten oda kell figyelni a viselkedésre, itt már Magyarországot 
képviseljük. 

Lehetőleg a csapat egységes ruházatba jelenjen meg, mely méltó a magyar válogatottsághoz.
Ezt a mezt a csapat minden tagja viselje, félretéve az egyéni érzéseket is, a válogatott tagjai nem a 
kutyaiskolát képviselik, hanem a magyar válogatottat.
A nemzetközi versenyeken félre kell tenni a személyes problémákat, egy egységes képet mutató 
magyar csapatnak kell jelen lennie.

Sajnos volt olyan nemzetközi verseny,a hol a magyar csapat a csarnok két végében foglalt helyet, és 
a „két” csapat egymással sem állt szóba.

Nemzetközi versenyre utazás előtt fokozottan ügyeljünk, hogy a verseny helyszínén szükséges oltásai 
a kutyának rendbe legyenek.

Előfordult, hogy egy oltás lejárata miatt nem indulhatott a csapat egyik kutyája a versenyen, ezzel a 
csapattagokat is kellemetlen helyzetbe hozva.



Súlyosan etikátlan viselkedés
• Szándékosan alacsonyabb teljesítményosztályba, vagy méretosztályba nevezni.

• Szándékosan megzavarni a pályára lépő vagy a pályán dolgozó versenyzőt.

• Bárkivel durva közönséges viselkedés, beszéd.



Kiképzésvezetők etikája

A kiképzésvezető felelőssége az agilityért
A kiképzésvezető a csapata számára egy szimbolikus,  követendő egyéniség.  Ezért  cselekedeteivel, 
viselkedésével  nagyban  befolyásolhatja  a  csapattagjai  viselkedését,  ténykedését  is.  Ezért  a 
kiképzésvezetőnek  sokszorosan  oda  kell  figyelni,  hogy  cselekszik.  Ha  ő  megenged  magának  egy 
súlyosan etikátlan, vagy szabálytalan dolgot, hogy fog a rá bízott csoport valamely tagja elé odaállni, 
hogy ezt nem szabad?

A sport iránti szeretet, és az agility eszmeiségének tanítása
Sport,  vagy játék? Ennek a tisztázása egy nagyon fontos feladat.  Igaz,  egyik irányzatot sem lehet 
elhagyni. Nem lehet „csak” sportként tekinteni, és minden eszközzel csak a győzelem felé törtetni, 
elfelejtve, hogy a kutya is jól érezze magát, nem lehet az agilityt „csak” bulinak tekinteni, ezzel a 
versenyek szellemét minősítjük le, ha valaki egy versenyt „buliként” végigbohóckodik. 

Versenyeztetés
Sok edző úgy gondolja, hogy minél előbb elküldi a versenyzőjét egy versenyre, hadd szokja a légkört 
címszóval. A kutyának és a gazdának is nagy nyomás ez, hiszen meg szeretne felelni az elvárásoknak.
Sok esetben a kutya még az akadályokat sem ismeri, így a korai „mélyvíz” teljesen értelmetlen.

Miért gondolja néhány edző, hogy azt az akadályt, amit a kutya még az edzéseken sem teljesített, 
meg fogja csinálni egy sokkal stresszesebb szituációban?

Csak olyan kutyát szabad versenyre engedni, aki már az edzéseken stabilan dolgozik, minden akadályt 
ismer.  A  verseny  is  lehet  egy  állomása  egy  felkészülésnek,  de  semmiképpen  sem  szabad  olyan 
állomássá tenni,  ahol  azt  várjuk,  hogy a kutya megtanuljon egy új  akadályt.  Ismeretlen – a saját 
akadályoktól eltérő – akadályok gyakorlására az idegen pályás edzések hivatottak.

Az edzőnek figyelembe kell  venni a kutya és a gazda fizikai  állapotát,  amennyiben úgy ítéli  meg, 
abban az esetben szabad nevezni a párost versenyre, vagy nem szabad hagyni pályára lépni, még ha a 
versenyre nevezve van, akkor sem, ha az a kutya,  vagy a gazda testi  épségét veszélyezteti,  vagy 
súlyosbítja.

A kulturált kutyatartás tanítása
A kutyás sportok elválaszthatatlan részei a kutyatartásnak, kutyatartási kultúrának.  A kutyaiskolákon 
az agility foglalkozások alatt az agility kiképzésvezető elmondhatja, hogy kell a kutyákkal kulturáltan 
együtt  élni  a  nem kutyatartó,  nem kutyakedvelő  emberekkel.   Ez  egy  nagyon  fontos  társadalmi 
feladat, mely túlmutat a sporton is.

Szakmai felkészítés
Az edzőnek mindent meg kell tennie, hogy a versenyzők a lehető legnagyobb tudáshoz jussanak.

Egyén nevelése
Sok esetben az edzőnek nem csak az agilityt kell megtanítania. Fontos, hogy észrevegyen az kiképzés-
vezető olyan személyiség jegyeket is, mely problémás lehet az egyénnek is, a kiképzésvezetőnek is, 
illetve az egész csoportra károsan hathat. Ilyenkor a lehető legjobb tudása szerint meg kell próbálni 
az  egyént  úgy  befolyásolnia,  hogy  ez  az  eltérő  személyiség  vagy  viselkedési  forma  ne  zavarja  a 
munkát, esetleg az egyénnél rávilágítson a problémára, kiutat mutatva belőle.  



Csapat vagy egyén érvényesülése
Az agility kiképzésvezető feladata az is, hogy az olyan csapattagokat eltávolítsa a csoportból, akik a 
csoport többi tagjának a munkáját gátolják, vagy demoralzálják a csapatot.

Szakmai lojalitás
• Nem illik a másik edző módszerét a tanítványainak leminősíteni.

• Nagyon nem illik a másik iskola embereit elcsábítani.

A kiképzésvezető alázata
A kiképzésvezetőnek időnként az önös érdekeit félretéve mindent meg kell tennie a csapatáért. Ha 
valaki  egy  csapat  felkészítését,  edzését  elvállalja,  akkor  rengeteg  dolgot  alá  kell  rendelnie  a 
munkának, esetenként még a programjairól is le kell mondania, igazodva az edzési rendhez.

A sportban a versenyszellemét is át kell  gondolnia,  aki nem tudja azt félretenni,  hogy versenyen 
ellenfélként  találkozik  az  általa  felkészített  versenyzővel,  az  ne  vállaljon  kiképzés-vezetést.
Elfogadhatatlan edzői magatartás, hogy a kiképzésvezető azért nem mond el szakmai fogásokat, vagy 
nem tesz meg a versenyzőért mindent, hogy a versenyző ne legyen konkurenciája. 

Önképzés szükségessége
A  kiképzésvezetői  tanfolyam  egy  átfogó  képet  ad  az  agility  kiképzés  alapjairól.  Ez  a  kép  egy 
pillanatfelvétel  a  lehető  legfrissebb  információkkal.  Nem  csak  a  körülöttünk  lévő  világ  fejlődik 
folyamatosan, hanem a sport is, így lehet hogy holnap jelentkezik egy teljesen új „irányzat”, amivel 
sokkal  jobb  eredményeket  érhetünk  el.  Ha  nem  figyelünk  erre,  akkor  a  bennünk  megbízó 
versenyzőink sem tudnak lépést tartani a mezőnnyel. Ezt az internet folyamatos figyelésével, és a 
adódó lehetőségek kihasználásával érhetjük el.

A tanítási és kutyavezetési ismeretek változásán kívül napra késznek kell lenni a kiképzésvezetőnek az 
agility versenyszabályzatából is.

Több esetben megdöbbenve tapasztaltam, hogy csapatvezetők az agility szabályzat legalapvetőbb 
kérdéseivel  nem  voltak  tisztába,  mentegetőzve  mondták,  ők  már  régen  tanulták  azt.
Az internet világában ez nem mentség! Csak úgy lehet valamit tanítani, ha az ember napra készen 
tartja a tudását.  Egy versenyen a csapatvezető – edző több emberért is felel,  akik a sérelmeikkel 
hozzá fordulnak. A csapatvezető feladata a versenyzők érdekeinek megvédése, segíteni a vélt vagy 
valós sérelmek elsimításában. Ha a szabályzattal nincs tisztába, akkor a feladatát nem fogja tudni 
ellátni. 

Idegenpályás vendégség
Felkészítés egyik állomása az idegenpályás edzés.  Bizonyos esetekben lehet,  hogy a vendégeknek 
nincs, vagy alkalmatlan a pályájuk az edzésre, ilyenkor, ha van lehetőség, illik őket befogadni, csak 
indokolt esetben utasítsuk el őket.
Az ilyen találkozókat mindig megbeszélésnek kell megelőznie. Fontos tisztázni, hogy elfogadjuk-e a 
vendéglátón  edzőjét,  vagy  a  saját  csapatunkat  saját  magunk  akarjuk-e  trenírozni.  
Amennyiben mi vagyunk a vendéglátók, abban az esetben célszerű megkérdezni, milyen módszerrel 
dolgoznak, mennyire szólhatunk bele. A vendégcsapatra is vonatkoznak a helyi kutyaiskola szabályai.



Nemzetközi versenyek
A nemzetközi versenyekre mindig fokozott figyelmet kell szánni, az edzőnek is egy elismerés, ha egy 
válogató végén az ő versenyzője is bekerül a csapatba. 

• Nemzetközi versenyre mindig vigyük magunkkal nemzeti jelképeket –zászlót – és ne érjen 
váratlanul minket, ha a Himnuszt kérik tőlünk, legyen egy CD-n nálunk.

Forrás
2003.  márciusában  kezdtem el  az  interneten  ezzel  a  témával  foglalkozni,  itt  Jackl  Anikó,  Farkas 
Gyula,  Nihil,  Betti,  Nati,  Németh  Balázs  és  Kaposi  Márti is  segítettek  megjegyzéseikkel, 
hozzászólásaikkal. Ezt a munkát a rasztis1.fw.hu/etika oldalon megtalálhatjátok.

Jogi nyilatkozat 
Nagy megtiszteltetés, ha az írást méltónak találod arra, hogy megosszad másokkal!

A következőket teheted vele:

Szabadon másolhatod, terjesztheted, bemutathatod, és előadhatod az anyagot.
Származékos műveket (feldolgozásokat) hozhatsz létre belőle.

Az alábbi feltételekkel:

Jelőld meg a szerzőt,
Ne add el! Ezt a művet nem használhatod fel kereskedelmi célokra.
A szerzői jogok tulajdonosának írásos engedélyével bármelyik feltételtől eltérhetsz.
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