
 
II. Zádor Oszkár Emlékverseny Szabályzata 

Helyszíne: Boldog, Boldogi Vadásztársaság vadászháza és vadászterülete 

GPS:47°37'00.8"N 19°41'14.6"E 

Időpontja: 2020. október 24. 

Vezető bíró: Balázs István 

Bírók: Molnár Zsolt, Tapasztó Sándor 

I. Általános rendelkezések: 
 
1. A vadász kutyájával szólóban teljesíti a max. 20 perces futamot. Egy kutya csak egy futamot teljesíthet, másik 
vezető ugyanazzal a kutyával nem indulhat. 
2. A lehetőség határain belül minden versenyzőnek akkora területet kell biztosítani, hogy megszakítás nélkül az 
egész futamra elég legyen. A megjelölt határok között a versenyző választhat az általa lekeresendő területrészek 
között. 
3. Ha területváltás szükséges, az ehhez szükséges idő nem számít bele a futamba, a területváltás alatt a kutya 
vezetéken van. 
4. A vadász négy töltényt használhat fel és csak kétlövetű puskát használhat, illetve öntöltő fegyverébe csak két 
töltényt tehet. 
5. A vadász a futam alatt maximum két vadat lőhet és vehet fel az engedélyezett vadfajokból. 
6. Ha a vadász lelőtt egy vadat, de azt nem találja, egyszer megengedett, hogy abbahagyja az utánkeresést, és 
folytassa a futamot, hogy megkíséreljen egy másik vadat meglőni, de a bíróknak szigorúan figyelembe kell venni 
a vad elvesztését. 
7. Ha a vadász felvette a két elejtett vadját és még maradt tölténye, szigorúan tilos azokat felhasználnia, de töltött 
fegyverrel kell folytatnia a keresést. 
8. Ha a vadász egy engedélyezett, de a vizslája által meg nem állt vad felé lő, akkor az „A vadász tevékenysége” 
pontban meghatározott bírálati kritériumra max. 15 pontot kaphat; ha a meg nem állt vadat el is ejti, akkor „A 
vadász lőkészsége” pontban meghatározott kritériumra nem kaphat pontot erre a vadra.  
9. A bírók a futamot félbeszakíthatják, rendkívüli időjárási helyzet vagy rossz légköri viszonyok esetén illetve, 
ha egyéb körülmények nem teszik lehetővé a további biztonságos vadászati tevékenységet.  

II. A verseny értékelése: 

Kizáró okok: 
- ha a vadász nem engedélyezett vadra lövést tesz, 
- ha a vadász engedélyezett, de ágon ülő, vagy repülni nem akaró vadra lövést tesz, 
- ha a vadász viselkedése magára, vagy a többiekre veszélyes. 
 
1. A vadász lőkészsége (max. 20 pont) 

 minden egyes elejtett és felvett vad egy lövéssel: 10 pont, 
 minden egyes elejtett és felvett vad két lövéssel: 5 pont, 
 minden elhibázott vad egy vagy két lövéssel: 5 pont levonás, 
 minden egyes elejtett, vagy megsebzett, de fel nem vett vad: 10 pont levonás. 

 
Ha a vizsla egy másik vadász által előzőleg elejtett vadat talál meg és hoz be, az csak a kutya teljesítményébe 
számít bele, a lőteljesítményt nem emeli, ezt a vadat haladéktalanul át kell adni a bíróknak. 

Összesen 20 pont 
 
2. A vadász tevékenysége (max. 50 pont) 

 Vadászati pontosság, jártasság során a versenyzőnek a vadászati normák betartására és a környezet 
tiszteletben tartásának módjára vonatkozó viselkedését értjük (ökológiai vadász). Különösen a 
következő viselkedési normákat kell figyelembe venni: a vadásznak vadászati gyakorlata és különösen 
a versenyfutama biztonságos lebonyolítása érdekében minden pillanatban fel kell mérnie az utak, 
épületek, bírók, nézők irányát és távolságát. A vadásznak tiszteletben kell tartania mások tulajdonát, 
különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a futamra harmadik személy területén kerül sor, figyelembe 
kell venni tehát a gondosságot, amellyel a vezető elkerüli, hogy magának vagy másoknak kárt okozzon. 
Figyelembe kell venni a vadász és a kutya közötti kapcsolatot, és a kutya vezetésének a módját. A 
tényleges hibák esetén a vadász és a kutya hibáit egyformán értékelik. (max. 15 pont) 



 Biztonságon és ügyességen a biztonsági normáknak a versenyfutam alatti betartását értjük, ahogy sem 
magának, sem másnak ne okozzon kárt, valamint a technikai ismeretek összességét, annak érdekében, 
hogy a futam a lehető legjobban sikerüljön. Különösen a következők fontosak: figyelembe kell venni a 
puska kezelésének módját, ha a vezető egyedül van, illetve bírók, vagy a többi résztvevő közelében. 
Súlyos hibának kell tekinteni a puska indokolatlan lövésre kész állapotban tartását különösen, ha az ujj 
a billentyűn van. Tekintetbe kell venni a módot, amelyet a vadász egy árok átugrásánál, vagy veszélyes 
területek közelében alkalmaz, amikor kiveszi a töltényeket a fegyverből és ellenőrzi a csöveket. Hibának 
kell tekinteni, ha a vadász a puskáját használja arra, hogy a vadat kiugrassza a bokorból. A terület 
nehézségi fokának megfelelően kell figyelembe venni a vadász viselkedését, ha a futam elején vadat 
talál, és el is ejti, majd úgy dönt, hogy a futamot kevésbé balesetveszélyes területen folytatja. Értékelni 
kell, hogy a vadász a vadászatra milyen vadnak megfelelő puska és lőszer használata mellett döntött. 
(max. 20 pont)  

 Sportszellemen a vadásznak a vaddal és a kutyájával kapcsolatos viselkedését értjük. Negatívan kell 
értékelni, ha a vadász, miután megsebzett egy vadat, és nem találja, abbahagyja a keresését és elindul, 
hogy további vadat ejtsen el. Tekintetbe kell venni a bírókkal, szervezőkkel, a versenyzőtársakkal 
szembeni viselkedést. Súlyos hibának kell tekinteni a lőtávon kívüli, vagy a túl közeli vadra, illetve a 
közönség irányába történő lövést. A bírók minden esetben megvizsgálják a felvett vadat, hogy a lövés 
nem tette-e tönkre. (max. 15 pont)  
Összesen 50 pont 
 

3. A kutya munkájának értékelése, a kutya vezetése (max. 30 pont) 

 A kiképzési szempontok bírálata során a bírók értékelik a vadász és kutyája közötti, az eredményes 
munkához feltétlenül szükséges kapcsolatot, nevezetesen a bíró bírálja a kutya kiképzésének minőségét, 
a kutya engedelmességét és hatékonyságát, keresésének szabályosságát, mozdulatlanságát a vad 
kelésekor és lövéskor, az eredményességet, a vad elhozásának minőségét, a nem durva fogást, a szőrmés 
és szárnyas vaddal szembeni viselkedést, még akkor is ha nem állta meg. (max. 15 pont)  

 A bírók minősítik a vizsla munkája során a kutya ösztönös tulajdonságait, kezdeményező képességét, 
a területhez való alkalmazkodás képességét, a vad iránt való érzékenységet, gyorsaságát, kitartását, 
stílusát, melynek fajtára jellemzőnek kell lennie ugyanúgy, mint a vadmegállásnak, utánhúzásnak, 
fejtartásnak, orrjóságnak, orrhasználatnak. (max. 15 pont)  
Összesen 30 pont 

 
MINDÖSSZESEN: 100 pont 

A különböző csoportok közötti bírálatok harmonizálása céljából a bíróknak a minősítések értékeléséhez az 
alábbi ponttáblázatot kell követniük: 

 VADÁSZ KUTYA 
KITŰNŐ 41-50 25-30 

NAGYON JÓ 31-40 19-24 
JÓ 21-30 13-18 

MEGFELELŐ 11-20 7-12 
NEM MEGFELELŐ 0-10 0-6 

 

 

 


