REGULAMIN IPO2
Punktacja i oceny
W ka dej konkurencji maksymalna ilo punktów wynosi 100, tak e maksymalna ł czna punktacja wynosi 300 punktów.
wiadectwo wyszkolenia mo e by przyznane jedynie wtedy, gdy pies w ka dej z konkurencji A, B i C osi gn ł minimum 70
punktów.
Je li w poszczególnych konkurencjach pies otrzymał co najmniej wymagana, do ich zaliczenia ilo punktów, to w zale no ci
od punktacji la.cz.nej psu mo na przyzna nast puj ce oceny:
0 do 107 pkt. -niedostateczna (Ungeniigend)
108 do 209 pkt. -niezadowalaj ca (Mangelhaft)
210 do 239 pkt. -dostateczna (Bcfriedigend)
240 do 269 pkt. -dobra (Gut)
270 do 285 pkt. -bardzo dobra (Sehr Gut)
286 do 300 pkt. -doskonal (Yorziiglich)
Przy identycznej punktacji wi kszej ilo ci psów o wy szej lokacie decyduje wy sza punktacja z konkurencji C. Je li to
równie nie prowadzi do wyja nienia sytuacji, to o wy szej lokacie decyduje wy sza punktacja z konkurencji B.
Konkurencja A:
Praca w chowa - 100 pkt.
W szenie ladu - 80 pkt.
Dwa przedmioty - 20 pkt. (10 + 10)
Komendy: „w chaj" lub „szukaj"
Szukanie dwóch przedmiotów na ladzie obcym długo ci około 600 kroków, le cym przez przynajmniej 30 minut, na 10-cio
metrowej lince lub luzem. lad zawiera dwa zwroty pod k tem prostym. S dzia ustala przebieg ladu w zale no ci od
ukształtowania dost pnego terenu. Podstawa ladu musi by dobrze oznaczona tabliczk , która jest wbita w ziemi po lewej
stronie podstawy ladu. Deptacz stoi przez chwil na podstawie ladu, potem rusza przed siebie w kierunku wskazanym przez
s dziego, pierwszy przedmiot kład c w przybli eniu w połowie drugiej prostej, nie zmieniaj c przy tym sposobu deptania. Drugi
przedmiot kładzie na ko cu ladu. Potem idzie jeszcze kilka kroków przed siebie bez zmiany sposobu chodu i kierunku, nast pnie
wraca z dala od ladu.
Na ladzie przewodnik pracuje z psem na 10 m lince lub luzem. Oba sposoby s jednakowo oceniane. Je eli przewodnik nie
uko czy ladu w ci gu 15 minut, b dzie przez s dziego odwołany.
Postanowienia wykonawcze
Przed poło eniem ladu deptacz pokazuje przedmioty, które b d kładzione na ladzie, s dziemu lub osobie
odpowiedzialnej za lady. Wolno u y tylko przedmiotów dobrze przesyconych zapachem deptacza, które deptacz nosił w
kieszeni przez co najmniej 30 minut przed deptaniem ladu, maj ce długo 15 cm, szeroko 5-6 cm i grubo 2-3 cm. W czasie
układania ladu pies i przewodnik znajduj si w kryjówce. Podczas kładzenia przedmiotów na ladzie powinno by zachowane w
miar mo liwo ci jednolite nat enie zapachu. Deptacz nie mo e zatrzymywa si ani szura nogami. Przedmioty układa nale y
na samej linii ladu, a nie obok.
W mi dzyczasie przewodnik przygotowuje psa do 1 ladu. Na wezwanie s dziego przewodnik melduje si z psem podaj c
sposób, w jaki pies zachowuje si przy przedmiotach - podejmuje czy oznacza. Poł czenie tych dwóch sposobów jest bł dem. Na
znak s dziego pies powoli i spokojnie zostaje doprowadzony do podstawy ladu i wypuszczony na lad. Przed prac zostaje na
ladzie, w czasie naw szenia i pracy, nale y unika przymusu. Na podstawie ladu nale y da psu dostateczn ilo czasu na
naw szenie zapachu. Nale y unika wszystkiego, co wywoła u psa nadmierne pobudzenie i szturmow prac na ladzie.
Pies ma pracowa na ladzie spokojnie, z nosem przy ziemi. Gdy pies wychodzi na lad, przewodnik stoi w miejscu a do
odej cia psa na odległo 10 metrów. Nast pnie pod a za swoim psem w odległo ci 10 metrów, równie w przypadku, gdy pies
pracuje luzem. Gdy pies znajdzie przedmiot, musi go bez pomocy przewodnika natychmiast zaznaczy lub podj . Przy
podejmowaniu przedmiotu pies mo e sta , usi
lub przyj do przewodnika. Jakiekolwiek wyj cie z przedmiotem w przód, jak
równie podejmowanie przedmiotu przy warowaniu, jest bł dne. Pies mo e zaznacza przedmioty waruj c, siedz c lub stoj c.
Przewodnik kładzie link na ziemi i idzie natychmiast do psa. Znaleziony przedmiot pokazuje s dziemu podnosz c go w r ce do
góry. Od tego punktu przewodnik kontynuuje ze swoim psem prac na ladzie, post puj c podobnie jak przy wyj ciu z podstawy
ladu. Po uko czeniu pracy na ladzie nale y okaza znalezione przedmioty s dziemu.
Dozwolone jest, aby przewodnik udał si w kierunku psa, który podj ł przedmiot. Jest bł dem, je li pies idzie dalej z
podj tym przedmiotem. Je eli przewodnik przy znalezieniu przedmiotu nie wypuszcza linki z r ki, to musi ona zwisa swobodnie.
Linka ma by przymocowana do szorek lub ła cuszka. Mo liwo pracy bez linki zostaje zachowana.
U ywanie dodatkowych rzemieni jest zabronione. Sposób prowadzenia linki pozostawia si przewodnikowi.
Obw chiwanie tabliczki oznaczaj cej podstaw ladu nie jest bł dem. Je eli przewodnik oddali si od ladu na odległo
przekraczaj c maksymaln długo linki, nast puje przerwanie pracy na ladzie.
Je eli pies opu ci lini ladu i jest wstrzymywany przez przewodnika, s dzia nakazuje przewodnikowi pod a za psem. Przy
powtórnym tego typu zdarzeniu nast puje przerwanie pracy na ladzie.

Ocena
Złe naw szenie, niepokój (zabawa), cz ste kr enie na załamaniach, nieustanne zach canie, nieczyste podj cie lub
zaznaczenie oraz, opuszczenie przedmiotu b d karane odj ciem do 4 punktów karnych. Powtórne naw szenie podstawy ladu,
silny niepokój, w szenie górnym wiatrem, praca szturmowa, załatwianie si , w szenie za myszami itp. daj w nast pstwie odj cie
do 8 punktów karnych. Za le podj ty lub zaznaczony przedmiot s dzia mo e odj do 4 punktów. Za ka dy nie znaleziony
przedmiot odj tych b dzie K) punktów. Za podj cie lub zaznaczenie przedmiotu nie poło onego przez deptacza odejmuje si 4
punkty.

Konkurencja B:
Posłusze stwo -100 pkt.
Ka de wiczenie zaczyna i ko czy si postaw zasadnicz . S dzia daje znak do rozpocz cia ka dego wiczenia. Wszystko
inne, jak zwroty, zatrzymania, zmiany tempa itp. przewodnik wykonuje samodzielnie.
Przewodnik mo e jednak prosi s dziego o wskazówki dotycz ce wykonania wicze .
Przej cie z biegu do wolnego kroku musi by wykonane bez po rednich kroków normalnych.
Zwroty w lewo s dozwolone dwoma sposobami.
Zatrzymanie musi by wykonane według schematu IPO.
Do wykonania wicze 5 i 6 trzeba u y sprz tu przygotowanego na placu wicze .
Przy przychodzeniu do nogi z przywołania „do mnie" pies mo e usi
obok nogi bezpo rednio lub obej przewodnika
dookoła.
1. Chodzenie przy nodze na smyczy (10 pkt.)
Komenda: „noga"
Przewodnik rusza z pozycji wyj ciowej z psem na smyczy. Na komend „noga" pies ma rado nie i z przewodnikiem.
Przewodnik ma i z pozycji bazowej 40 - 50 kroków w linii prostej bez zatrzymywania, nast pnie zrobi w tył zwrot, a po 10 - 15
krokach przej w bieg, a pó niej w wolny krok, robi c co najmniej 10 kroków ka dym tempem. Pies ma i przy lewej nodze
przewodnika, barkiem na wysoko ci jego kolan nie mo e ani wyprzedza , ani pozostawa z tyłu czy odchodzi na bok.
Nast pnie przewodnik normalnym krokiem wykonuje przynajmniej po jednym zwrocie w prawo, w lewo i w tył. Zwrot w tył
nale y wykona przez lewe rami .
Komend „noga" mo na wyda tylko przy ruszaniu z miejsca i przy ka dej zmianie tempa. Przy zatrzymaniu pies ma
natychmiast, bez komendy, usi
. Przewodnik nie mo e przy tym zmienia pozycji zasadniczej, w szczególno ci przysuwa si
do psa, który usiadł zbyt daleko z boku. Przewodnik trzyma smycz w lewej r ce; musi ona by lu na. Na znak s dziego
przewodnik przechodzi przez grup minimum czterech osób. Przewodnik zatrzymuje si w grupie co najmniej jeden" raz. Grupa
osób wolno si porusza.
Zostawanie z tyłu, wyprzedzanie, odchodzenie od nogi, jak równie zwalnianie przewodnika przy zwrotach jest bł dem.
2. Chodzenie przy nodze bez smyczy (15 pkt.)
Komenda: „noga"
Na znak s dziego przewodnik w pozycji wyj ciowej odpina link . Smycz przewiesza przez rami lub chowa do kieszeni i z
odpi tym psem idzie do grupy osób, a tam co najmniej raz si zatrzymuje. Po wyj ciu z grupy przewodnik zajmuje na chwil
pozycj wyj ciow , po czym kontynuuje wiczenie analogicznie jak w wiczeniu 1.
W czasie wiczenia z psem bez smyczy (ale nie w czasie przechodzenia przez grup ) oddawane s dwa strzały z broni
kaliber 6-9 mm. Pies ma zachowywa si oboj tnie. Pies boj cy si strzału jest natychmiast wycofywany z egzaminu. Je eli
przejawia agresj , jest ona bł dem, lecz pies zostaje dopuszczony do dalszych wicze pod warunkiem, e pozostaje pod
kontrol przewodnika. Pełn ilo punktów mo e uzyska tylko pies, który zachował si oboj tnie w stosunku do strzału.
Postanowienia wykonawcze
Na oboj tno na strzał musi by poło ony szczególny nacisk. Dwa strzały oddaje si z odległo ci 15 kroków w odst pie 5
sekund. Je eli pies po strzale ucieka, zostaje wykluczony z egzaminu. Gdy s dziemu wydaje si , e pies wykazuje reakcj na
strzał, mo e zarz dzi wykonanie dalszych strzałów w celu dodatkowego sprawdzenia reakcji psa. Sprawdzanie odporno ci na
strzał mo e odbywa si jedynie przy wiczeniach „chodzenie przy nodze bez smyczy" i „warowanie przy odwracaniu uwagi".
3. Siad w marszu (5 pkt.)
Komenda: „siad"

Przewodnik z psem bez. smyczy rusza przed siebie. Po co najmniej 10 krokach podaje słown komend „siad", na któr pies
ma szybko usi
, przy czym przewodnik nie mo e zmienia kroku, ani si obejrze . Po dalszych 30 krokach przewodnik
zatrzymuje si i odwraca do psa. Na znak s dziego przewodnik wraca do psa i staje po jego prawej stronie. Je eli pies zamiast
usi
zawaruje lub stanie, zostaje mu odj tych do 3 punktów.
4. Waruj w marszu z przywołaniem (10 pkt.)
Komendy: „waruj", „do mnie", „noga"
Z pozycji bazowej przewodnik rusza prosto przed siebie podaj c psu komend „noga". Po co najmniej 10 krokach podaje
komend „waruj", na któr pies ma natychmiast zawarowa . Bez jakiegokolwiek dalszego oddziaływania na psa i bez odwracania
si przewodnik idzie dalej prosto jeszcze 30 kroków, odwraca si do psa i spokojnie staje. Na znak s dziego przewodnik
przywołuje psa do siebie. Pies ma. szybko i rado nie podbiec do swojego przewodnika i usi
blisko przed nim. Na komend
„noga" pies ma szybko usi
przy lewej nodze przewodnika.
Je li pies zamiast zawarowa usiadł lub stan ł, jednak bezbł dnie przyszedł do przewodnika, zostanie mu odj tych do 5
punktów.
5. Aportowanie z ziemi koziołka wagi l kg (10 pkt.)
Komenda „aport"
Pies siedz cy bez smyczy obok swojego przewodnika ma na pojedyncz komend „aport" szybko podbiec do koziołka,
wyrzuconego wcze niej przez przewodnika na odległo około l O kroków, natychmiast go podj i szybko przynie
przewodnikowi. Pies ma usi
blisko przed przewodnikiem i trzyma koziołek w pysku tak długo, a - po krótkiej przerwie przewodnik go od niego odbierze z komend „daj". Na komend „noga" pies ma szybko usi
obok nogi przewodnika.
Przewodnik ma pozostawa w pozycji bazowej tak długo, a pies odda przedmiot i usi dzie przy jego lewej nodze.
Ocena
Je eli pies aportowany koziołek upuszcza, bawi si nim albo podgryza, to zostanie mu odj tych do 4 punktów. Za zmian
pozycji lub miejsca przez, przewodnika mo na dodatkowo odj do 3 punktów. Je li pies aportu nie przyniesie, dostaje za
wiczenie O punktów.
6. Aportowanie koziołka wagi 650 g przez przeszkod pionow wysoko ci l m i szeroko ci 1,5 m (15 pkt.)
Komendy: „przeszkoda", „aport"
Przewodnik stoi w odpowiedniej odległo ci od przeszkody, podczas gdy pies bez linki siedzi obok niego. Przewodnik rzuca
przez przeszkod koziołek do aportowania wagi 650 g. Na komend „przeszkoda", „aport", pies ma przeskoczy przeszkod bez
jej dotykania, natychmiast podj przedmiot i po przeskoczeniu przeszkody z powrotem usi
blisko przed przewodnikiem oraz
trzyma przedmiot w pysku tak długo, a - po krótkiej przerwie - przewodnik go od niego odbierze z komend „daj". Na komend
„noga" pies ma szybko usi
przy nodze przewodnika.
Komenda „aport" musi by podana zanim pies znajdzie si przy przedmiocie.
Ocena
Za lekkie dotkni cie przeszkody mo e zosta odj te
Za mocne dotkni cie i lekkie wsparcie si na przeszkodzie mo e zosta odj te
Upuszczenie przedmiotu, zabaw lub podgryzanie mo e zosta odj te
Bezbł dny skok i aport
Skok do przodu wykonany, skok powrotny nie wykonany, aport poprawnie
przyniesiony
Skok do przodu nie wykonany, skok powrotny wykonany, aport poprawnie
przyniesiony
Obydwa skoki wykonane, przedmiot nie przyniesiony
Obydwa skoki nie wykonane, przedmiot przyniesiony
Skok do przodu wykonany, powrotny nie, aport nie przyniesiony

do 2 pkt.
do 3 pkt.
do 4 pkt.
15 pkt.
8 pkt.
8 pkt.
8 pkt.
0 pkt.
0 pkt.

Je li na skutek niecelnego rzutu lub silnego wiatru bocznego przedmiot upadł daleko z boku, przewodnik mo e - po
uprzednim zapytaniu s dziego - pój po przedmiot i powtórnie go rzuci , bez straty punktów karnych.
Przewodnik powinien pozosta na pozycji bazowej tak długo, a pies po oddaniu przedmiotu na komend „noga" szybko
usi dzie przy jego nodze. Je li przewodnik przy skoku przez przeszkod pomaga swojemu psu bez zmiany miejsca, zostan mu
odj te punkty karne. Je eli przewodnik opu ci przy tym swoje miejsce, to skok w jedn stron jest pomijany przy ocenie.

Poklepywanie przeszkody, z czym zwi zane jest opuszczenie miejsca przez przewodnika, nale y traktowa za tak wielk pomoc,
e wiczenie nie mo e by zaliczone.
Wszystkie psy maj skaka przez t sam przeszkod , nawet je eli jest wi cej tego typu przeszkód.
7. Aportowanie przedmiotu nale
(15 pkt.)

cego do przewodnika przez przeszkod rozstawn wysoko ci 1,6 m i szeroko ci 1,5 m

Komendy: „przeszkoda", „aport"
Przeszkoda składa si z dwóch płatów szeroko ci 1,5 m i długo ci 1,9 m, poł czonych u góry. Płaty te rozstawione s na
ziemi tak szeroko, e przeszkoda ma wysoko 1,6 m. Na ka dym płacie umocowane s 3 szczeble pomagaj ce we wspinaczce,
o przekroju 24/48 mm ka dy.
Przewodnik stoi w odpowiedniej odległo ci od przeszkody, podczas gdy pies bez linki siedzi obok niego. Przewodnik rzuca
przez przeszkod własny przedmiot (mo e równie u y koziołka do aportowania). Na komend „przeszkoda", „aport" pies ma
przeskoczy przeszkod wspinaj c si na ni , natychmiast podj przedmiot i po pokonaniu przeszkody z powrotem usi
blisko
przed przewodnikiem oraz trzyma przedmiot w pysku tak długo, a - po krótkiej przerwie - przewodnik go od niego odbierze na
komend "daj". Na komend "noga" pies ma szybko usi
przy nodze przewodnika.
Komenda „aport" musi by podana zanim pies znajdzie si przy przedmiocie.
Ocena
Za lekkie dotkni cie przeszkody mo e zosta odj te
Za mocne dotkni cie i lekkie wsparcie si na przeszkodzie mo e zosta
odj te
Upuszczenie przedmiotu, zabaw lub podgryzanie mo e zosta odj te
Bezbł dny skok i aport
Skok do przodu wykonany, skok powrotny nie wykonany, aport poprawnie
przyniesiony
Skok do przodu nie wykonany, skok powrotny wykonany, aport poprawnie
przyniesiony
Obydwa skoki wykonane, przedmiot nie przyniesiony
Obydwa skoki nie wykonane, przedmiot przyniesiony
Skok do przodu wykonany, powrotny nie, aport nie przyniesiony

do 2 pkt.
do 3 pkt.
do 4 pkt.
15 pkt.
8 pkt.
8 pkt.
8 pkt.
0 pkt.
0 pkt.

Je li na skutek niecelnego rzutu lub silnego wiatru bocznego przedmiot upadł daleko z boku, przewodnik mo e - po
uprzednim zapylaniu s dziego - pój po przedmiot i powtórnie go rzuci , bez straty punktów karnych.
Przewodnik powinien pozosta na pozycji bazowej tak długo, a pies po oddaniu przedmiotu na komend „noga" szybko
usi dzie przy jego nodze. Je li przewodnik przy skoku przez przeszkod pomaga swojemu psu bez zmiany miejsca, zostan , mu
odj te punkty karne. Je eli przewodnik opu ci przy tym swoje miejsce, to skok w jedna, stron jest pomijany przy ocenie.
Poklepywanie przeszkody, z czym zwi zane jest opuszczenie miejsca przez przewodnika, nale y traktowa za tak wielk pomoc,
e wiczenie nie mo e by zaliczone.
Wszystkie psy maj skaka przez t sam przeszkod , nawet je eli jest wi cej tego typu przeszkód.
8. Wysyłanie naprzód z warowaniem (10 pkt.)
Komendy: „naprzód", „waruj", „siad"
Na znak s dziego przewodnik ze swoim psem bez linki id cym przy nodze idzie kilka kroków prosto w kierunku wskazanym
przez s dziego. Z jednoczesnym podniesieniem r ki daje on psu komend „naprzód" i staje w miejscu. Pies ma szybko oddali
si we wskazanym kierunku na odległo co najmniej 30 kroków. Na komend „waruj" pies ma natychmiast zawarowa .
Przewodnik mo e wskazywa r k kierunek tak długo, a pies zawaruje. Na znak s dziego przewodnik udaje si do psa i
stan wszy po jego prawej stronie daje mu komend „siad".
Postanowienia wykonawcze
Niedozwolone jest wielokrotne podnoszenie r ki w celu wskazania kierunku. Pies ma biec prosto we wskazanym kierunku,
jednak małe odchylenie nie jest traktowane jako bł d. Za mocne odchylenie od wskazanego kierunku, oddalenie si psa na zbyt
mał odległo , powolne lub przedwczesne warowanie oraz wstawanie przy zbli aniu si przewodnika odejmowane s punkty
karne.
9. Warowanie przy odwracaniu uwagi (10 pkt.)
Komendy: „waruj", „siad"
Przed rozpocz ciem wicze z posłusze stwa przez innego psa przewodnik kładzie swojego psa w odległo ci około 40

kroków, bez zostawiania przy nim linki czy jakiegokolwiek innego przedmiotu. Pozostaj c w polu widzenia psa, oddala si on o
około 40 kroków nie ogl daj c si przy tym, po czym staje w miejscu, cały czas zwrócony plecami do psa. Pies ma warowa bez
jakiegokolwiek wpływu przewodnika tak długo, dopóki drugi pies nie wykona wicze l do 7. Po zako czeniu przez drugiego psa
wiczenia 7 przewodnik udaje si do psa podobnie jak w wiczeniu 8.
Postanowieniu wykonawcze
W miejscu wskazanym przez s dziego w obr bie placu wicze pr/ewodnik ma sta bez ruchu, zwrócony tyłem do psa, tak
długo, a s dzia poleci mu zabra psa.
Niespokojne zachowanie si przewodnika, jak równie inna ukryta pomoc i zbyt wczesne podniesienie si psa przy podej ciu
przewodnika s bł dne. Je eli pies wstanie lub usi dzie, ale pozostanie w miejscu warowania, otrzymuje cz
punktów.
Je li pies oddali si z miejsca warowania o ponad 3 metry przed zako czeniem 4. wiczenia przez drugiego psa, to
otrzymuje O punktów z warowania. Je li natomiast opu ci swoje miejsce po zako czeniu prze/ drugiego psa wiczenia 4.,
otrzymuje z wiczenia cz
punktów; je eli pod koniec wiczenia wychodzi naprzeciw id cemu do niego przewodnikowi, to
mo na mu odj do 3 punktów.

Konkurencja C:
Obrona - 100 pkt.
1. Przeszukiwanie terenu za pozorantem (5 pkt.)
Na terenie długo ci około 100 m i szeroko ci około 80 m na długich prostych nale y rozstawi 6 kryjówek, po 3 na ka dej
stronie. W ostatniej kryjówce, niewidoczny dla psa, znajduje si pozorant, w kompletnym ubiorze do obrony, z r kawem i pałk .
Przewodnik, ze swoim psem siedz cym bez linki przy nodze, zajmuj pozycj na linii rodkowej pomi dzy kryjówkami, na
wysoko ci 3. kryjówki. Przez podniesienie r ki przewodnik sygnalizuje swoj gotowo do rozpocz cia pracy. Prac z obrony
zaczyna przewodnik na znak s dziego. Na krótkie komendy słowne i znaki optyczne wykonywane lew lub praw r k , które
mo na powtarza , pies ma szybko oddala si od przewodnika w kierunku kolejnych kryjówek i obiega je. Przewodnik porusza
si po linii rodkowej, której podczas przeszukiwania kryjówek za pozorantem nie wolno mu opuszcza .
Po sprawdzeniu przez psa jednej kryjówki, przewodnik mo e go krótk komend przywoła do siebie i - z ruchu - nast pn ,
krótk komend wysła wskazuj c kierunek do kolejnej kryjówki. Komend przywołuj c psa mo e przewodnik poł czy z
imieniem psa. Pies musi si zawsze znajdowa przed przewodnikiem. Kiedy pies osi gn ł ostatni kryjówk , przewodnik
zatrzymuje si ; dalsze komendy s od tej chwili niedozwolone.
2. Wykrycie i oszczekiwanie (5 + 5 = 10 pkt.)
Pies musi pozoranta wykry i w sposób ci gły oszczekiwa . Pies nie mo e ani skaka na pozoranta, ani go chwyta . Na
znak s dziego przewodnik idzie do psa. Na kolejny znak s dziego przewodnik z psem zajmuj now pozycj bazow w
odległo ci l kroku od pozoranta. Nast pnie przewodnik poleca pozorantowi wyj 5 kroków z kryjówki.
3. Próba ucieczki pozoranta (20 pkt.)
Na znak s dziego przewodnik z psem id cym luzem (bez linki, nie trzymanym) przy nodze wychodzi z kryjówki, zbli a si na
odległo 5 kroków do pozoranta, psa pilnuj cego pozoranta zostawia w pozycji „siad" i wraca do kryjówki. Na znak s dziego
pozorant podejmuje prób ucieczki. Na komend przewodnika pies musi natychmiast i bez wahania zapobiec ucieczce pozoranta
energicznym i silnym chwytem. Na znak s dziego pozorant staje bez ruchu. Pies musi pu ci na pojedyncz komend i uwa nie
pilnowa pozoranta.
4. Obrona psa przy pilnowaniu (20 pkt.)
Po około 5-sekundowej fazie pilnowania pozorant na znak s dziego podejmuje atak na psa. Bez komendy przewodnika i bez
wahania, silnym i energicznym chwytem pies musi broni si przed atakiem. Na znak s dziego pozorant staje bez ruchu. Pies
musi pu ci na pojedyncz komend i uwa nie, blisko pilnowa pozoranta. Wtedy przewodnik podchodzi do swojego psa i
przygotowuje go do odprowadzania z tyłu. Patka nie jest pozorantowi odbierana.
5. Odprowadzanie z tyłu (5 pkt.)
Nast puje odprowadzanie pozoranta z tyłu na dystansie około 30 kroków. Przewodnik poleca pozorantowi i
nodze idzie za nim zachowuj c odst p 5 kroków. Dozwolona jest krótka komenda dla psa przy ruszaniu.
6. Atak na psa z odprowadzania z tyłu (20 pkt.)

i z psem przy

Bez zatrzymywania, podczas odprowadzania z tyłu nast puje atak pozoranta na psa. Bez komendy przewodnika i bez
wahania, silnym i energicznym chwytem pies musi broni si przed atakiem. Je eli pies chwycił r kaw, przewodnik musi
zatrzyma si w miejscu. Na znak s dziego pozorant staje bez ruchu. Pies musi pu ci na pojedyncz komend i uwa nie, blisko
pilnowa pozoranta. Na znak s dziego przewodnik podchodzi do swojego psa, odbiera pozorantowi pałk i przygotowuje si z
psem do odprowadzania bocznego. Nast puje odprowadzanie boczne pozoranta na dystansie około 20 kroków. Dozwolona jest
krótka komenda dla psa przy ruszaniu. Przewodnik ma i po prawej stronie pozoranta tak, by pies znajdował si pomi dzy nimi.
Podczas odprowadzania pies nie mo e skaka na pozoranta ani go chwyta . Cala grupa zatrzymuje si przed s dzi , przewodnik
przekazuje s dziemu pałk . Pozorant opuszcza teren albo udaje si do kryjówki.
7. Atak na psa z ruchu - próba odwagi (20 pkt.)
Przewodnik z psem jest ustawiony na rodku placu, mniej wi cej na wysoko ci trzeciej kryjówki. Pies musi siedzie luzem
(nie trzymany) obok niego.
Na znak s dziego pozorant z pałk w r ce wybiega z szóstej kryjówki i biegnie bezpo rednio na psa. Jak tylko pozorant
zbli y si na odległo około 30 kroków od przewodnika i siedz cego obok niego psa, przewodnik na znak s dziego wypuszcza
psa. Sam przewodnik nie mo e si ruszy z miejsca.
Pozorant czołowo atakuje psa wydaj c przy tym strasz ce krzyki i wykonuj c gwałtowne ruchy gro ce. Pies musi bez
wahania silnym i energicznym chwytem obroni si przed atakiem. Je eli pies chwycił r kaw, to zostan mu zadane 2 uderzenia.
Dozwolone s uderzenia na uda, boki i okolice kł bu. Na znak s dziego pozorant staje bez ruchu. Pies musi pu ci na
pojedyncz komend oraz blisko i uwa nie pilnowa pozoranta. Na znak s dziego przewodnik udaje si do psa, odbiera
pozorantowi pałk i ustawia si do odprowadzania bocznego.
Nast puje odprowadzanie boczne pozoranta do s dziego na dystansie około 20 kroków. Dozwolona jest krótka komenda
przy ruszaniu. Przewodnik ma i po prawej stronie pozoranta, tak e pies znajduje si pomi dzy przewodnikiem a pozorantem.
Pies nie mo e podczas odprowadzania skaka na pozoranta ani go chwyta . Grupa zatrzymuje si przed s dzi , przewodnik
przekazuje s dziemu pałk . Pozorant opuszcza teren. Do i podczas podawania oceny pies musi by prowadzony wzgl dnie
siedzie luzem (bez smyczy czy trzymania). Po podaniu oceny przewodnik wraz z luzem (bez linki itp.) prowadzonym psem
opuszczaj teren.
Postanowienia wykonawcze
Pozorant musi by ubrany w kompletny ubiór do obrony (kurtka, spodnie i r kaw).
Mo na u ywa wył cznie pałki obło onej mi kkim materiałem.
Przy ilo ci psów od 6 w gór nale y zaanga owa 2 pozorantów. Drugi pozorant obsługuje prac obro cz od 7 wiczenia.
Uwa ne, bliskie okr anie pozoranta, równie w kryjówce, nie jest bł dem. Je li w wiczeniu 3 pies nie pu ci si w pogo za
pozorantem przed komend albo bez niej, to z wiczenia mo e uzyska najwy ej ocen niezadowalaj c . Je eli pies w wiczeniu
7 opu ci swoje miejsce przed znakiem s dziego, to z wiczenia mo e uzyska najwy ej ocen niezadowalaj c .
Je eli podczas walki z pozorantem pies nie pu ci r kawa po trzykrotnej krótkiej komendzie, to z wiczenia mo e uzyska
najwy ej ocen niezadowalaj ca.. Je li pies nie pu ci po jednej dodatkowej komendzie, która, przewodnik mo e poda dopiero
na znak s dziego i z odległo ci 10 kroków, to prace obro cz nale y przerwa .
Je eli pozorantowi zezwolono mie psa przez cały czas na oku, to nie musi on koniecznie sta bez ruchu. Nie mo e on
jednak podejmowa adnego gwałtownego zachowania; nie mo e równie wykonywa adnych ruchów obronnych. Musi on
zasłania ciało r kawem.
Praca obro cza b dzie przerwana i nie mo e by kontynuowana je li:
•
•
•
•
•

przewodnik nie ma kontroli nad psem
pies nawet po 4 komendzie, wliczaj c w to komendy dozwolone, nic pu ci
pies pu cił pod wpływem fizycznego działania przewodnika
pies zawodzi podczas wicze obro czych lub pozwoli si pogoni (równie przy próbie ucieczki)
pies w fazach pilnowania atakuje i gryzie pozoranta. Oszczekiwanie przez psa dozwolone jest wył cznie w kryjówce i w
fazach pilnowania.

