KÉPESSÉGVIZSGA (KV)
NÉMET VIZSLAFAJTÁK ÉS OLASZ VIZSLÁK RÉSZÉRE

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Képességvizsgára olyan vizsla nevezhető, amelyik a vizsgát megelőző második év
november 1-jén született. Kivételesen 17 hónapnál idősebb, de 2 évnél nem öregebb
vizslák is vizsgáztathatók. Ilyen esetben „A” illetve „B” csoportban bonyolítják le a
vizsgát.
2. A vizsga célja a fiatal vizsla örökölt adottságainak vizsgálata, amelyek nagy
valószínűséggel öröklődnek és megmutatják a szülők örökítő képességét is.
3. A rendezéséhez olyan területet kell biztosítani, amelyen a vizslák mezei munkája
elbírálható és ehhez megvan a szükséges mennyiségű természetes, vagy mesterségesen
kihelyezett szárnyas vad.
4. Mesterségesen kihelyezett vadként fácán, fogoly és fürj egyaránt használható.

II. A VIZSGAFELADATOK ISMERTETÉSE
1.

ORRJÓSÁG (6)

Az egész mezei munka során kell értékelni. Figyelembe kell venni, hogyan és milyen távolságról
reagál a vad jelenlétére, vadhelyekre, csapákra, inkább a talajt szaglássza vagy kihasználja a
légszimatot.
Képességvizsgán a fiatal vizslánál figyelembe kell venni, hogy még nincs megfelelő gyakorlatuk
az orr használatában, ezért itt elsősorban az orrjóságot kell megállapítani. Az orr elbírálásához
alapos megfigyelés, tudás és tapasztalat szükséges.

2.

KERESÉSI MÓD (5)

A keresési mód elbírálásához legalább 15 perc keresési lehetőséget kell a kutyának biztosítani. A
keresés egy, vagy több futamban is bírálható a bíró döntésének és a helyi viszonyoknak
megfelelően.
Nem követelmény a kiforrott keresési stílus, inkább az érdeklődés, a találni akarás (főleg az első
vad vagy vadhely utáni munkát kell figyelembe venni), a fejtartás, az önállóság (vagyis az, hogy
ne csak a gazdája parancsára, figyelmetlenül szaladgáljon, hanem vezetőjétől bátran távolodjon
el.) Mutassa a törekvést a keresésre. Pozitívan értékelendő, ha megpróbál utánajárni az érzett
szagoknak, még ha ezáltal a keresési séma megtörik, lekeresetlen területek maradnak is ki.
Figyelembe veendő a fajtára jellemző könnyed, kiegyensúlyozott, harmonikus mozgás is.
Képességvizsgán a fiatal vizslától még nem kívánunk kiforrott keresést, hanem a keresési
hajlamot kell alaposan megfigyelni.

3.

GYORSASÁG (3)

A keresés közben kell elbírálni. A tervszerűtlenül rohangáló, gyors vizsla nem kívánatos. A vizsla
a terepnek, szélviszonyoknak, fajtának megfelelő tempóval keressen. Megfelelő nagyságú teret
keressen le, de ne hagyjon ki vadat.

4.

A VAD JELZÉSE, UTÁNHÚZÁS (4)

Ha a vizsla friss szimatot érez, azt óvatosan mozgásával jelezze vezetőjének. Lassan húzzon a
szimat irányába a vadra, majd állja meg. Ha a vad elgyalogol, húzzon tovább utána.

5.

VADMEGÁLLÁS (5)
Nem követelmény a szilárd és kitartó állás, nem hiba, ha a madár megmozdulására a kutya
beugrik. Maximális osztályzat csak akkor adható, ha a kutya legalább néhány másodpercig
kifejezetten áll, legalább egy vadat szagra áll be, nem csak közvetlen közelről, a vad
megpillantásakor.
6.

KITARTÁS (2)

A vizslának kitartóan kell keresni, dolgoznia, ami azt jelenti, hogy a vizsga egész tartama alatt a
vadat passzióval és lankadatlanul keresnie kell. „Nagyon jó” kitartás az, ha a vizsla a vizsga
kezdetétől a végéig minden munkafeladathoz határozott munkakedvet mutat.

7.

ENGEDELMESSÉG (2)

Fiatal vizsla esetében korának megfelelő, de kiegyensúlyozott viselkedést várunk el. Az
engedelmesség kifejeződik az irányíthatóságában és a megérett parancsok teljesítésében. Más
dolgozó vizslák mellett nyugodtan viselkedjen, ne nyüszítsen, ne rángassa vezetőjét, ne zavarja a
vadászatot.

8.

VISELKEDÉS LÖVÉSRE

A fiatal vizslák idegrendszeri szilárdságát is vizsgálni kell. Keresés közben, amikor a kutya
legalább 25 méter távolságra van vezetőjétől, sörétes fegyverből két lövést kell leadni, legalább
20 másodperc különbséggel.
A jó idegrendszerű vizsla a lövésre felfigyel, de néhány másodperc elteltével folytatja a munkát,
félelmet nem mutat. Lövésre érzékeny, ha a lövésre megijed, de kis idő elteltével felszabadultan
folytatja a munkát. Lövésfélő, ha a lövés után a félelem jeleit mutatja, nem folytatja a munkát
rövid idő elteltével sem, vezetőjéhez szalad, vagy menekül. Az olyan kutyát, amelyik a lövés után
fél perc elteltével sem folytatja a munkát, ki kell zárni a vizsgából, és ezt a származásiregisztrációs lapjára is fel kell vezetni.

III. ÉRTÉKELÉS
A következő táblázat szerint.
Feladat

Érték
szám

max. pont I. díj
II. díj
III. díj
szám
Eléréséhez szükséges
minimális osztályzat
1.
Orrjóság
6
24
4
3
2
2.
Keresési mód
5
20
4
3
2
3.
Gyorsaság
3
12
4
3
2
4.
Vad jelzése, utánhúzás
4
16
3
3
2
5.
Vadmegállás
5
20
4
3
2
6.
Kitartás
2
8
3
3
2
7.
Engedelmesség
2
8
3
3
2
Max. elérhető pontszám
108
Idegállapot: lövésre nyugodt – érdeklődő – érzékeny – fél
Viselkedése: nyugodt – kiegyensúlyozott – ideges – fél – nyüszít —
harapós — verekedős
Vezethetősége: könnyen vezethető — nehezen vezethető —
kapcsolatot tart — nem tart — kényszeridomított — fél vezetőjétől
Küllemi hibák:
…………………………………………………………………………………….
Szemszín:
…………………………………………………………………………………….
Fogazat:
…………………………………………………………………………………….

