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Éden Hobbi Kutyakozmetikus Versenyszabályok 
 

Az egyesület által kiválasztott két bíró bírál minden kategóriában. 

 

Általános tudnivalók 

 

A verseny kizárólag Nemzeti-Hobbi verseny 
 

A versenyző az alábbi kategóriákban indulhat:  

 

Fő kategóriák: 

 

(Kizárólag standard fazon) 

 Trimmelős 

 Spánielek és Szetterek 

 Uszkárok 

 Ollózós 

Egyéb: 

 Üzleti: Minden, ami hobbi trimmelőstől az ollózáson át a fésülősig 

Nevezési kategóriák: 

 Kezdő: akinek kevesebb, mint 2 év szakmai tapasztalata van. 

 Haladó: minden olyan versenyző, aki 2-5 év szakmai tapasztalattal rendelkezik. 

 Nyílt: minden olyan versenyző, aki 5-10 év szakmai tapasztalattal rendelkezik, vagy 

aki haladóként nyert már kutyakozmetikus versenyen valamilyen kategóriában.  

 Profi: aki 10 évnél több szakmai tapasztalattal rendelkezik.  

 Üzleti: a versenyzők, bármilyen, üzletileg kozmetikázott, FCI által elismert fajta 

osztályban indulhat: hosszú szőr ollózva, gépel nyírva. Uszkárok esetében az ázsiai 

stílus elfogadott, vagy más eltérő fajtáké, mint a Bedlington, vagy a KerryBlue. Festés 

nem megengedett. 

 Aki nemzetközi versenyen bármilyen kategóriában dobogós helyezést ért el, csak profi 

kategóriában indulhat.  

Verseny szabályok: 

 A versenyzőknek maguknak kell gondoskodniuk kutyákról. 

 Minden kategóriában, osztályonként legalább három versenyzőnek kell indulni, 

különben az a kategória törlésre kerül. 

 A versenyzőknek saját kutyájukkal, a verseny megkezdése előtt már 30 perccel a 

ringben kell lenniük. 

 A versenyen résztvevő kutyáknak minimum 6 hetes szőrben kell megjelenni. 

 A kutyákat kifürdetve, csomómentesen kell hozni, ez alól természetesen a trimmelős 

kategória résztvevői kivételt képeznek.  

 A bírák ezt a verseny megkezdése előtt ellenőrzik! 
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 A kutyák fürdetésére nem lesz kialakított fürdetőhelyiség így a helyszínen nincs 

lehetőség előkészítésükre.  

 Saját asztalról s szerszámokról a versenyző önmaga gondoskodik. 

 A versenyre a kutyákat a kifürdetésen s csomómentességen túl az alábbiak szerint 

lehet előkészíteni még otthoni környezetben: tappancs szőrének eltávolítása, a 

higiéniai nyírások elvégzése, függelékek letisztázása, fültisztítás, karomvágás. 

Uszkárok esetében a pofa s a mancsok nyírása. 

 A bírák a verseny megkezdése előtt ezt is ellenőrzik. 

 A kutyák szőrzetére használt segédanyagok használata megengedett. Pl.: szőrlakk, 

krétapor, trimmelőpor, bohócpor, volumennövelő stb… 

 A segédanyagok használatánál csak és kizárólag olyan anyagok használhatók, 

amelyek a kutyák egészségére nézve ártalmatlanok! 

 A versenyzőknek tilos mobil telefont és/vagy bárminemű elektronikai eszközt 

használni a verseny alatt, kivételt képez a stopperóra használata. 

 A verseny ideje alatt a látogatók a verseny résztvevőivel valamint a bírákkal nem 

kommunikálhatnak!  

 A versenyzőt, bírákat munkájukban megzavarni tilos! 

 A verseny ideje alatt a küzdőtéren, kizárólag a versenyzők, a bírák és az egyesület 

által delegált fotós tartózkodhatnak! 

 A fotós a versenyzőket munkájukban nem zavarhatja. 

 A verseny végeztével a versenyzőknek el kell távolítani minden szőrt, eszközt, 

termékeket az asztalról, ahogy minden mást is az asztal alól, ezzel is megkönnyítve, a 

bírák munkáját. 

 A versenyző, munkája befejeztét az asztalának leterítésével s egy fésű asztalra való 

elhelyezésével jelzi a bírák felé. 

 A versenyzők a bírálat előtt, illetve utána, megfésülhetik kutyáikat. A kutyáknak 

állniuk kell a bírálat ideje alatt, ellenkező esetben bírálhatatlan. 

 A kutyák általi mindennemű károkozásért a kutya gazdája avagy a versenyző tartozik 

felelősséggel. 

 A kutyáknak 1 évnél nem régebbi veszettség elleni oltással kell rendelkezniük. 

 A kutyának állategészségügyi kiskönyvvel avagy útlevéllel kell rendelkeznie, melyet a 

verseny hatósági állatorvosa ellenőriz. 

 A versenyre tüzelő szukát hozni tilos a kutyák nyugalmának érdekében! 

 A bírák értékelése pontozás útján történik, a bírák külön, egymástól függetlenül 

pontoznak, majd összesítik az adott versenyző pontszámait! Csak azonos pontszám 

esetén döntenek közösen. 

 A bírák azon versenyzőt, aki a kutyával nem megfelelő bánásmódot tanúsít vagy a 

biztonságukat veszélyezteti diszkvalifikációval büntetik. 

 Az a versenyző, aki égési, vágási sérülést okoz a kutyán nem érhet el helyezést!  

 Diszkvalifikálással súlytandó azon versenyző, akinek kutyája viselkedésével tartósan 

zavarja a többi versenyző munkáját. 

 A versenyzőt, aki a bírákkal illetlen, agresszív megnyilvánulást tanúsít 

diszkvalifikálják. 

 A lehetséges diszkvalifikációt a Bírók Elnöke dönti el. 

 A nevezési lapra fel kell tüntetni a kutya fajtáját, amivel versenyezni fog, valamint az 

Uszkároknál meg kell nevezni, hogy milyen fazonra nyírja azt. Szabályzatok 

elfogadásához aláírás szükséges. 

 A verseny területére belépők, versenyzők, bírák, árusok, látogatók, stb. elfogadják a 

verseny szabályzatát, ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk képek, videófelvételek, 
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készüljenek a verseny ideje alatt, valamint ezen felvételek egyéb médiaportálokon 

megjelenjenek. 

 Bármilyen reklamációt írásban kell benyújtani a verseny előtt, vagy után, aminek 

50.000 Ft-os vonzata van. 

 

Idővel kapcsolatos tudnivalók: 

Kézi trimmelős nyírógép használata nélkül 

 Kis és közepes méretű 2:30 óra 

 Nagy méret 3:00 óra 

Kézi trimmelés nyírógép használatával 

 Kisméret 2:00 óra 

 Közepes méret 2:15 óra 

 Nagy méret 2:30 óra 

Spánielek és Szetterek 
Minden fajta Szetter, Amerikai Cocker, Angol Cocker, Springerek 2:30 óra 

Uszkárok* 

 35 cm.-ig 1:45 óra 

 35-45 cm között 2:00 óra 

 45 cm felett 2:30 óra 

* A lakkozásra 15 perc plusz idő megengedett. 

Fajtatiszta kategória 

 Bichon, Bedlington 2:00 óra 

 KerryBlue Terrier, SoftCoatedWheaten Terrier, Orosz Fekete Terrier: 2:30 óra 

Haladó 

 Az összes fajtatiszta 2:30 óra 

Kezdő 

 Az összes fajtatiszta 3:00 óra 

Üzleti 

 Kicsi és közepes testű 1:30 óra 

 Nagy testű 2:30 óra 

A verseny megkezdése után 1 órával kötelező 10 perc szünetet tartani. 
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Kézi trimmelő kategória/Spánielek és Szetterek 

 Trimmelő kés használata megengedett 

 A kutyát, a fajtájának megfelelően kell kozmetikázni 

 Színező kréta, por/sima ügy/lakk és krém használata megengedett 

 Gép használata nem megengedett, kivételt képeznek az alábbiak: 

 Skót Terrier – mellkas, fej és fülek 

 West Highland Terrier – mellkas és fülek 

 Cocker Spánielek és Szetterek – mellkas és fülek 

 Schnauzer – mellkas, fej, hátulsó lábak belső részek, valamint fülek 

Uszkárok/Fajtatiszta kategória 

 A kutyát fürdetni és csomómentesre kell kiszárítani a verseny előtt (otthon) 

 Magasító használata nem megengedett 

 Uszkárok pofáját és lábait érdemes a verseny megkezdése előtt kinyírni. 

 Az uszkárokat a maga fajtájában felismerhető stílusban kell kozmetikázni. 

 Külső segítség igénybe vehető az uszkárok lakkozásánál (top knot). 

Szervezőkre vonatkozó szabályok 

 Minden szervezőnek ki kell nevezni egy Elnököt, aki részt vehet a bírók 

kinevezésében. A Bírók Elnöke felelős az időért és a versenyzők felé intézett 

információkért. Szónokot bízhat meg az ő felelőssége alatt.  

 A szervezőknek kell gondoskodniuk a bírók szállásáról, étkeztetéséről, a verseny előtt 

egy nappal kezdve egészen távozásukig (2, vagy három nap/éjszaka); útiköltségük 

megtérítéséről, valamint a részvételi díjról. A Bíróknak mindent meg kell tenni 

részükről, hogy mindig a legolcsóbb útiköltséget vegyék igénybe. 

 A szervezők kötelesek bírálati lapot használni. 

Bírókra vonatkozó szabályok 

 A kettő bíró bírál minden kategóriában. 

 Bírók nem bírálhatják saját rokonaikat és/vagy beosztottjaikat. 

 A bírók, az Elnök engedélye nélkül nem hagyhatják el a ringet. 

Bírálat 

 A kutyákról fénykép készül a verseny előtt és után. 

 A bírók ellenőrzik a kutyákat az előbírálat és a végső bírálat során és a következők 

szerint értékelnek. 

o Mennyire illik a kutyához a választott stílus 

o A hibák elfedésének és a szépség kiemelésének képessége 

o Mennyire van képben a mai modern kozmetikai stílusoknak. 

o A mai fajta tiszteletben tartása  

o A fésülés után az ollózás, gépi munka minősége 

o Egyensúly, szimmetria és egyenletesség 

o A kutya bemutatása a bírók számára 
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Uszkárok 

A nyírógéppel végzett munka minősége, legyen az láb, arc és farok, az arra alkalmas fej használatával. 

Simának, szőrmentesnek kell lennie a száj, szemek, lábpárnák környékén. 

Kézi Trimmelés 

Nem szabad maradnia látható rózsaszín, kopasz foltoknak. Kerülni kell a bőr irritációját. 

Trimmelőkés, tirmmelőkő, gumiúj használata engedélyezett.  Cél a természetességre való törekvés. 

Fajtatiszta és Spánielek és Szetterek 

Ritkító ollók használata esetén, a felületnek simának és természetesnek kell lennie. A coatking 

mérsékelt használata engedélyezett. 

A bírók döntése végleges és kötelező érvényű. 

A versenyben induló versenyzők mindenben megegyezően elfogadják ezeket a 

szabályokat. 

Sportszerű versenyzést kívánunk! 

Szervezők és a Bírói bizottság! 

 

Regisztráció:  

 

info@edenkutyaiskola.hu 

 

 

Érdeklődni telefonon vagy messengeren: 

 

Winhoffer Tamás +36 70 229 5423 

Magosi Krisztina +36 30 399 7731 

 

Várunk Mindenkit szeretettel! 

mailto:info@edenkutyaiskola.hu

