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Başlarken s�ze bazı kurallardan bahsetmek �st�yoruz.

Yarışma Genel Kuralları

1) Yarışmada köpek daha önce katalog �ç�nde bel�rt�lm�ş tek b�r sınıfta değerlend�rmeye 
g�reb�l�r. Katalogda yer almayan köpekler�n değerlend�r�lmes� yarışma �çer�s�nde r�ngde 
yapılmaz.
2) R�ng as�stanı tarafından r�nge çağırılan köpek sah�b�, hakem�n �zn� olmadan r�ngden 
ayrılamaz.
3) R�ng dışında serbest halde köpekler kısa tasma ve gerek�rse ağızlık �le bulundurmalıdırlar. 
R�ngde ağızlık çıkarılır.
4) R�ng �ç�nde köpeğ�n yanında tek b�r k�ş� (�darec�-handler)bulunmalıdır. Köpek �darec�s� 
katalogda bel�rt�lm�ş olan sıra numarasını görünecek b�ç�mde üzer�nde taşımalıdır. R�ng 
�ç�ndek� köpeğ�n davranışlarından sadece o k�ş� sorumludur.
5) Gerekl� durumlarda hakem�n �zn�yle r�ng �ç�nde �darec� (handler) değ�ş�kl�ğ� yapılab�l�r.
6) R�nge geç kalan daha sonra r�nge g�remez.
7) R�ng �ç�ne �ş� olmayanların g�rmes� yasaktır.
8) Köpeğ�n� dövenler, köpeğ�ne kaba davrananlar, yarışmada ahlaksız davrananlar ve 
köpekler� dövüşmeye tahr�k edenler hakem, r�ng çalışanları, yarışma kom�syonu d�lekçes� 
üzer�ne, yarışma kom�syonu tarafından köpeğ�yle b�rl�kte sah�b�n�n 1-3sene aralığında bütün 
KIF yarışmalarından men etme hakkına sah�pt�r.??

Eğer �ler�de köpeğ�n�z�n yarışmalardayer almasını �st�yorsanız, bazı faydalı öner�ler� d�kkate 
alınız:

*Köpeğ�n�z� yavruluk çağından � t �baren yarışma duruşunda (Show duruşu) 
durmasını/beklemes�n� sağlayın.

Yarışma eğ�t�m�(Handl�ng) �ç�n “r�ng tasması” gerekl�d�r
(Köpek yarışmaya çıkarılırken kullanılan tasma şekl�nde özel b�r �pt�r. R�ng tasmasının 
kalınlığı köpeğ�n büyüklüğüne bağlıdır. Esas olan tasmanın �lk bakışta göze çarpmamasıdır.)

*Köpekler�n yarışma eğ�t�m� 3 ana aşamadan �barett�r:
1-D�ş yapısının ve test�sler�n (erkek �ç�n) kontrolü
2-Yarışma duruşu (Show duruşu)
3-R�ngde yürüyüş.

Yarışma duruşu ;(Show duruşu)
R�ng �ç�nde küçük köpekler masa üstünde değerled�r�l�rken, daha büyük ırklar d�rekt yerde 
yarışma duruşunda değerlend�r�l�r. Bu nedenle köpeğ�n�ze yarışma duruşunu önceden 
öğretmen�z gerek�r. Her gün evde veya dışarıda köpeğ�n�z� �stenen show duruşunda
tutun , d�şler�ne göz atın ve ona elle temas ed�n. Yabancılara alışması �ç�n herhang� b�r 
yabancı k�ş�den köpeğ�n�ze dokunmasını ve d�şler�ne bakmasını �steyeb�l�rs�n�z.

R�ngde ;
Köpeğ�n�z r�ngde değerlend�r�l�rken sab�t durmalıdır. Agres�f tutumu, d�şler�n� göstermemes�



hakem tarafından r�ng dışında çıkarılmasına(d�skal�fiye olmasına) neden olab�l�r.

D�şler nasıl göster�l�r? 
Köpeğ�n�z�n d�ş yapısını köpek ayaktayken ya da otururken göstereb�l�rs�n�z. Sağ el�n�z� 
köpeğ�n�z�n çenes�n�n altında yerleşt�r�n�z, sol el�n�zle köpeğ�n dudağını yukarı doğru 
kaldırırken, sağ el�n�z�n başparmağı �le alt dudağını aşağı �nd�r�n ve hakeme köpeğ�n�z�n 
d�şler�n� göster�n.Bunu yaparken köpeğ�n�z�n burun del�kler�n� kapatmayın ve köpeğ�n�n 
üzer�ne fazla eğ�lmey�n. Bu durumda hakem köpeğ�n�z�n d�ş yapısını rahatça göreb�l�r.

Eğer köpeğ�n�z her şey� doğru yaptıysa mutlaka ödül mamasıyla onu ödüllend�r�n.
Hakem, köpeğ�n�z yarışma duruşundayken onun genel anatom�k değerlend�rmes�n� yapar. 
Çünkü show duruşunda köpeğ�n�z�n anatom�k olarak bütün �y� ve kötü yönler� bell� olur.

Beslenme; 
Yarışma önces� köpeğ�n�ze aşırı yemek vermey�n. Yarışmada �y� formda ve bakımlı olmalıdır.
Yarışma esnasında köpeğ�n kaburgasının hatları bell� olmalıdır??, fakat tek tek sayılacak 
kadar değ�l!(Amstaff ,�ç�n geçerlidir) ??

İdarec� (handler) olarak s�z, düzgün ve özenl� g�y�nm�ş olmalısınız. (Kıyafet�n�z kes�nl�kle 
d�kkat çek�c� olmamalıdır) G�yd�ğ�n�z elb�se Hakem�n d�kkat�n� köpekten s�ze doğru 
çekt�rmemel�d�r.

Elb�sen�z ve ayakkabınız rahat olmalı. Kıyafet�n�z�n reng� �se, köpeğ�n�ze �y� b�r fon etk�s� 
yaratacak şek�lde olmalıdır.

Yarışma önces�; 
Yarışmanın sabahı köpeğ�n�ze yemek vermey�n. Yarışmaya başlama saat�nden b�raz daha 
erken gel�n. Bu yarışma önces� köpeğ�n�z�n ortama alışmasını ve adapte olmasını 
sağlayacaktır.

Yar ışma kayı t  masasına (ana masa)g �d �p 
kataloğunuzu, yarışma numaranızı al ın ve 
köpeğ�n�z�n yarışacağı r�ng� önceden bulun.

Yarışma esnasında sıranın s�ze gelmes�n� beklemek 
�ç�n r�ng�n�zden uzak olmayan rahat b�r yer 
seçmel �s �n�z.  Köpeğ�n�z �n   güneş al t ında 
olmamasına d�kkat ed�n�z! R�nge çıkartmadan önce 
kes�nl�kle köpeğ�n�z� gezd�r�n�z ve tuvalet yapmasını 
sağlayınız.

Yarışmadan 3 gün önce veter�ner�n�z� z�yaret ed�p yarışma �ç�n gerekl� belge(ler)� almalısınız.

(Genelde uluslararası‘’CACIB’’yarışmaları �ç�n bu gerekl�d�r). Ulusal ‘’CAC’’ yarışmalarda 
köpeğ�n�z�n aşı karnes�n� yanında bulundurmanız ve bütün aşıların zamanında yapılmış 
olması yeterl�d�r.

R�ng �ç�nde yapmanız gerekenler; 
R�ngde Hakem başka tarafa bakıyorsa,köpeğ�n�z� b�raz rahat tutab�l�rs�n�z, y�ne de olup b�ten� 
tak�p ed�n k� köpeğ�n�z yarışma duruşuna vakt�nde geçs�n. (Res�m 1)  R�ng �ç�nde d�kkat�n�z� 
sadece köpeğ�n�ze odaklayın.

(Hakem�n orada olduğunu da unutmayın ve yaptıklarına b�r göz atın). R�ng tasmasını sadece 
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tek sol el�n�zle tutmalısınız. Köpeğ�n�z solunuzda hareket etmel�d�r. Amstaff’lardan 
bahsed�yorsak s�z�n hızınızdan az daha hızlı koşmalıdır. Bu yüzden koşu esnasındak� 
hızınızı önceden �y� ayarlamanız ve çalışmanız gerek�r k� köpeğ�n�z kend�s�nden �y� şek�lde 
serg�les�n. Tasmanın uzunluğu, köpeğ�n�z� en �y� şek�lde h�ssedeceğ�n�z kadar olmalıdır, 
h�çb�r şek�lde köpeğ�n�z arkanızdan zorla sürüklenmes�n. Hakem s�zden köpeğ�n yandan 
görünüşünü �nceleyeb�lmek �ç�n r�ngde da�resel dönmen�z� �steyecekt�r. Ön ve arka bacak 
hareketler�n� �ncelemek �ç�n �se kend�s�nden uzaklaşarak ve kend�s�ne doğru b�r ç�zg�de 
koşmanızı �steyecekt�r. Doğru hareket çalışılması r�ngde başarı �ç�n çok öneml�d�r. Köpeğ�n�z 
yarışmaya çıktığı �ç�n mutlu görünmel�d�r. Köpeğ�n�z r�ngde yerde b�r şeyler arayıp 
kokluyorsa, d�kkat�n� ödül maması, oyuncak veya ses�n�zle ger� kazanmalısınız.

Bunların dışında yarışmaya gel�rken yanınıza köpeğ�n�z �ç�n su kabı, su, yer yatağı ya da 
kafes (box) get�r�n. Kafes yarışma sıranızı beklerken en güven�l�r yerd�r.

B�rkaçKural; 
1)   Kes�nl�kle Hakem �le tartışmayın, Hakem her zaman haklıdır!
2)   Hakem�n sorularına net cevaplar ver�n. (Köpeğ�n�z�n yaşını tam b�lmel�s�n�z )
3) R�nge çıkarken heyecanlanmayın ve rahat olun. Aks� durumda köpeğ�n�z s�z�n   
ted�rg�nl�ğ�n�z� h�ssedecek ve mot�vasyonunu kaybedecekt�r.
4)   Köpeğ�n�z� çek�şt�rmey�n, ona bağırmayın.
5)   Yarışma başlangıç saat�nden 1 saat önce yarışma alanına gel�n.
6) Köpeğ�n�z�n �lk yarışmasından önce,onun tepk�ler�n� ölçmek ve ortama alışmasını 
sağlamak �ç�n herhang� b�r yarışmaya sadece sey�rc� olarak gelmen�z �y� olacaktır.

Köpeğ�n�z� kend�n�z r�nge çıkarmak �stem�yorsanız Handler bulab�l�rs�n�z. Handler – köpek 
yöneten �nsandır. Handl�ng kel�mes�n� İng�l�zce d�l�nden çev�recek olursak“yönet�m” ‘’�dare’’ 
anlamındadır. Yan� köpeğ� yönetme becer�s�(�dare etme) ve profesyonel olarak r�ngde 
köpeğ�n serg�lenmes�d�r.

Handl�ng, bu konuda yetenekl� ve eğ�t�m almış �nsanların tamamıyla köpeğe hak�m 
olab�lecekler� b�r sanattır! Handler her şey� en �nce detayına göre düşünür,düşünmel�d�r.

Kıyafet� renk olarak köpeğ�n reng�ne uymalı, kend� ve köpeğ�n duruşuna her zaman özen 
göstermel�, ayrıca r�ng �ç�nde olup b�ten� ve hakem� tak�p edeb�lmel�d�r.

Handler (�darec�) kend� vücuduyla köpeğ�n duruşunu asla kapatmamalıdır. D�ğer b�r dey�şle 
handler kes�nl�kle köpek ve hakem�n arasında durmamalıdır. R�ngde d�ğer köpek ve 
handlerler�n köpeğ�n�n ve kend�s�n�n görünmes�n� engellememes�n� sağlar ve d�ğer 
katılımcılar arasındak� mesafey� korur. Handl�ng büyük ölçüde köpeğ�n�z�n 
değerlend�r�lmes�n� etk�ler. Handler (�darec�) her zaman köpeğ�n�z�n �y� yönler�n� ortaya 
çıkarırken,eks�k yönler�n� g�zlemeye çalışır.

*Sonunda yarışmaya katılmaya karar verd�n�z. Öncell�kle hang� tar�htek� yarışmaya 
katılacağınızı karar vermel�s�n�z . Yarışmalar hakkındak� b�lg�lere Köpek Irkları ve K�noloj� 
Federasyonunun (KIF) web s�tes�nden ulaşab�l�rs�n�z.

Yarışmaya katılmak �ç�n gerekl� olanlar;
Yarışma kaydı Köpek Irkları ve K�noloj� Federasyonunun web s�tes�nden onl�ne 
yapılmaktadır. Kayıtla �lg�l� sorun yaşamanız durumunda Federasyonu arayab�l�r ve yardım 
alab�l�rs�n�z.

Yarışma katılım ücret�n� önceden yatırmanız ve ödeme dekontunu yanınızda bulundurmanız 
gerekl�d�r.. Herhang� b�r nedenle ödeme yapamadıysanız, yarışma günü bu ödemey� cezalı 



olarak yarışma önces� kayıt masasına ödeyeb�l�rs�n�z.  

Yarışmaya alanına geld�kten sonra öncel�kle “kayıt masasına” (ana masa) g�tmen�z gerek�r. 
Orada köpeğ�n�z�n ırkını ve �sm�n� bel�rterek yarışma kataloğu ve yarışma numaranızı 
almanız gerek�yor. Köpeğ�n�z�n sıra numarasını, onu r�nge çıkaracak olan k�ş�n�n (Handler�n) 
üstünde olmalıdır. S�ze ver�len yarışma kataloğunda Hakemler�n �s�mler�, yarışmaya 
katılacak tüm köpekler�n detayları, yarışma programı ve bazı faydalı b�lg�ler� bulab�l�rs�n�z.

Geç kalmamak ve r�nge hazır olmak �ç�n, sıranızı numaranıza göre kataloğa bakarak 
önceden öğrenmen�z� tavs�ye eder�m.

Sonra katalogdan ya da duyurulardan; r�ng numaranızı, Hakem soy �sm�n� ve ırkınızın 
değerlend�rme başlama saat�n� öğreneb�l�rs�n�z.

Eğer geç kalırsanız, bunca uğraş boşa g�tm�ş olur, çünkü köpeğ�n�z artık değerlend�rmeye 
g�remeyecekt�r.

Bütün yarışmalarda katılımcı köpekler ırklarına, c�ns�yetler�ne ve yaş guruplarına göre ayrı 
ayrı değerlend�r�l�r.

Yarışma Sınıfları aşağıdak� g�b�d�r:
Yavru köpek Sınıfı (Baby) 3-6 ay  
Çokgenç köpek Sınıfı   (Puppy) 6-9ay  
Gençköpek Sınıfı (Jun�or) 9-18 ay  
OrtaSınıf (Intermed�te) 15-24 ay
AçıkSınıf (Open)15 ay veüzer�  
Çalışanköpek Sınıfı (Work�ng Class) Yarışma başvurusunda çalışma sert�fikası eklenmel�.
Şamp�yonSınıf (Champ�on Class) Yarışma başvurusunda şamp�yonluk sert�fikası eklenmel�.
Yaşlıköpek Sınıfı (Veteran) 8 yaş ve üzer�.

Erkek ve d�ş� köpekler ayrı ayrı değerlend�rmeye g�rerler. Daha sonra o ırkın en �y� yavrusu, 
en �y� çok genc�, en �y� genc�, en �y� erkek ve en �y� d�ş�s� seç�l�r.

En �y� erkek ve en �y� d�ş� kend� aralarında yarışarak o ırkın en �y� (BOB) seç�l�r. Bu kurallara 
yarışma kataloğuna bakıp ulaşab�l�rs�n�z.

Yarışma kuralları �le �lg�l�detaylı b�lg�lere Köpek Irkları ve K�noloj� Federasyonunun web 
s�tes�nden ulaşab�l�rs�n�z.

Çoğu katılımcı veya sey�rc�,eller�nde katalogtan sadece yarışmaya katılan köpeklerle �lg�l� 
b�lg�ler dışında k� d�ğer öneml� başlıklara d�kkat etmezler.

S�ze tavs�yem, sak�n b�r ortamda katılımcılar dışında katalogda yer alan b�lg�ler� d�kkatl�ce 
okumanız.

R�nge köpek r�ng tasmasıyla çıkarılmalıdır. Eğ�t�m tasması, ağızlık, madalyon, göğüs 
tasması vb kullanılmasına kes�nl�kle �z�n ver�lmez .

Yarışmadan önce mutlaka hazırlığınızı yapın ve r�ng tasmasını hazırlayın. b�ç�m�nded�r. Kısa 
tasmalar kullanmak daha rahattır, yaklaşık 1m olan uzun tasmalar da mevcuttur. Tasmanız 
fazla kalın olmayan, genelde yumuşak der� ya da naylon �pten olmalı ve reng� köpeğ�n�z�n 
reng�ne uygun olmalıdır. Bazı r�ng tasmalarıyla b�rl�kte z�nc�r boyunluk kullanılır. Köpeğ�n�z�n 
boyun ç�zg�s�n�n güzell�ğ�n� göstermek �ç�n z�nc�r�n gen�şl�ğ� m�n�mum olmalı, fakat aynı 



zamanda sağlam ve köpeğ�n�z�n kontrolünü sağlayab�lecek n�tel�kte olmalıdır.

Ş�md� yarışmada değerlend�rme kısmına gelel�m.
Genelde değerlend�rme hakem�n köpeğ�n�z�n d�şler�n�n kontrolüyle başlar. D�şler�n� 
göster�rken eller�n�z�n nasıl durduğuna d�kkat ed�n.(Res�m 2,3) Köpekler, genelde bu 

prosedürü burunlarına dokunulduğu �ç�n rahatsızlık duyar ve sevmezler. Aynı şek�lde bazı 
d�şler�n hassas bölgeler� olab�lmekted�r. O yüzden eğ�t�mler�n�zde bunu çalışın ve s�z�n �ç�n en 
rahat tutuşu keşfed�n. D�şlerden sonra köpeğ�n hareketler�ne bakılır. Hareket sırasında 
köpeğ�n�z solunuzda olmalı. 

Önces�nde �ler� ve ger� düz ç�zg�de koşu, saat yönünündek� da�resel koşuyu �y�ce çalışmanız 
lazım *******

Köpeğ�n�z her zaman s�z�n solunuzda ve da�ren�n ortasında duran Hakem �le S�z�n aranızda 
olmalı). Köpeğ�n�z�n hareket� tırıs şekl�nde olmalı, adım adım değ�l, k� bu yanlışı hemen 
hemen her yarışmada görüyoruz.(Res�m 4)

Resim 2 Resim 3

Resim 4



Ve sonunda köpeğ�n�z�n değerlend�r�lmes� yarışma duruşunda yapılır. (Res�m 5) Ş�md�l�kbu 
konuda fazla b�lg� sah�b� değ�lsen�z, ırkınızın anatom�k yapısını ve �skelet s�stem�n� �çeren 
herhang� b�r derg� alıp bakab�l�rs�n�z. Genelde bu tarz derg�lerde doğru b�r yarışma 
duruşunda köpekler konulur.

Yarışmada g�yeceğ�n�z elb�sen�n reng�, köpeğ�n�z�n reng�ne kontrast oluşturmalıdır k�, 
köpeğ�n�z�n vücut ç�zg�ler� kaybolmasın.

Değerlend�rme b�t�nce s�ze r�ngde köpeğ�n�z�n değerlend�rme kağıdının b�r kopyası, 
kazanmanız durumunda (BOB, CAC, CACIB vs.) aldığınız dereceye a�t kağıt ver�l�r. Eğer b�r 
derece aldıysanız, s�ze ver�len bu ufak ama öneml� kağıtta, mutlaka mührün ve Hakem 
�mzasının bulunmuş olmasını kontrol ed�n. Köpeğ�n�z, yarışmanın en �y� köpeğ� seç�len “Best 
�n Show” yarışmasında yer almaya hak kazandıysa, sabırlı olun ve yarışmanın sonuna kadar 
bekley�n.

Bütün ırkların en �y� tems�lc�ler� seç�ld�ğ�nde, yarışmanın en güzel kısmı başlar; yarışmanın 
en �y�ler�! Bu kısım yaş gruplarına göre yapılmaktadır. En �y� yavru ve çok genç köpek, en �y� 
genç köpek, en �y� veteran köpek. D�ğer köpek sınıfları önce kend� ırkın gurubunda yarışır 
(önceden köpeğ�n�z�n ırkının hang� grupta yer aldığını öğren�n).Sonra grubun en �y�ler� kend� 
aralarında yarışır. Son yarışmayı kazanan,bütünün yarışmanın b�r�nc�s� olur. Kazananlar 
kupa, ödül ve rozet alırlar.

Bu son yarışmadan önce köpeğ�n�z� ödüllend�r�p canlandırırsanız süper olur. Eğer“En �y�ler” 
yarışmanın başlamasına daha çok zaman varsa, köpeğ�n�z� güzelce gezd�r�n ve d�nlenmes� 
�ç�n ona rahat b�r yer ayırın. Köpeğ�n�z yarışma �ç�n özel “Groom�ng” gerekt�r�yorsa, yarışma 
sonrasında etrafınızı toparlayın ve yarışma yer�n� tem�z bırakarak çıkın.

Köpeğ�n�z yeterl� dolaşmadıysa ve yere p�slett�yse mutlaka onu tem�zlemel�s�n�z. Yarışma 
organ�zasyonu bu t�p durumlar �ç�n r�ng kenarında ne kadar peçete havlu, poşet 
bulundurmaya çalışsa da, s�z�n de yanınızda poşet veya peçete taşımanız �y� olur. 
Köpeğ�n�z�n arkasından tem�zlemek ayıp değ�l, ayıp olan onu öylece bırakıp g�tmek!

Yen� başlayanlar!

Resim 5



İlk yarışmalarınıza antrenman olarak yaklaşın.

Herkes�n �lk seferden her şey� b�ld�ğ�n�, sadece s�z�n köpeğ�n�z�n güzel duramadığını ve gar�p 
hareket ett�ğ�n� sakın düşünmey�n. İy� b�r Handl�ng ancak tecrübe ve prat�kle olur. H�çb�r 
zaman başarısız b�r not ve değerlend�rme almaktan korkmayın. Unutmayın k�,yarışma 
sayısal loto g�b�d�r ve Hakem ünlü olsa b�le, değerlend�rmes� her zaman özneld�r! Eğer 
köpeğ�n�zle fazla çalışamıyorsanız ve r�ngde yeters�z olacağınızı düşünüyorsanız, her 
zaman b�r Handler h�zmetler�ne başvurab�l�rs�n�z. Bu profesyonel eğ�tmenler, ya s�z�n 
köpeğ�n�z� nasıl çıkaracağınızı öğret�r,ya da s�z�n yer�n�ze köpeğ� yarışmaya çıkarır. Mevcut 
Handlerler hakkındak� b�lg�lere ırk derneğ�n�zden ya da üret�c�n�zden öğreneb�l�rs�n�z.

Yanınızdak� köpekler veya katılımcılar hakkındak� düşünceler�n�z� sesl� ve topluca 
tartışmayın. Herkes �ç�n kend� köpeğ� en �y� köpekt�r. S�z�n yers�z yorumunuz,yen� başlayan 
katılımcıyı üzeb�l�r.

B�rb�r�n�ze karşı saygılı ve �y�mser olun. Tab� k� yarışmanın sonunu bekleyen her 
yarışmacının b�r kupa, rozet veya sponsorun ayarlamış olduğu ödül �le ayrılması �y� olur. 
Sonuçta orda bulunan herkes en �y� dereceler� almış ve şansların onlara gülmes� �ç�n o kadar 
beklem�ş.

Ş�md� s�zlere sadece yarışmalarda başarı ve eğ�t�mde sabır d�lemek kaldı!

K�nolog  üret�c�
Jul�ana Sütunç


