Regulaminy IPO
Postanowienia ogólne dotyczące egzaminów IPO (psa obronnego)
1. Egzaminy wg regulaminu IPO
Związkom krajowym (ZK) poleca się stosować IPO. Ocenianie ma we wszystkich związkach
krajowych przebiegać zgodnie z ustalonymi przepisami. Związki krajowe mogą przeprowadzać
prace z rozdzieleniem na:
a) obronę z posłuszeństwem
b) pracę na śladzie.
W takim przypadku wykluczone jest przyznanie CACIT.
2. Egzaminy wg regulaminu IPO klasy 3 z przyznaniem CACIT
Zaleca się organizacjom krajowym przeprowadzanie egzaminów IPO z postawieniem wniosku
o CACIT do FCI. W tym przypadku należy na taki egzamin zaprosić inne organizacje krajowe.
Wymagane jest przy tym zaangażowanie co najmniej dwóch sędziów. Dodatkowo przy
uczestnictwie osób z zagranicy przynajmniej jeden sędzię musi być zaproszony z innego kraju.

3. Stopnie egzaminów
Międzynarodowy Regulamin Egzaminacyjny jest podzielony na:
- Międzynarodowy Regulamin Egzaminacyjny Klasy l (IPO 1)
- Międzynarodowy Regulamin Egzaminacyjny Klasy 2 (IPO 2)
- Międzynarodowy Regulamin Egzaminacyjny Klasy 3 (IPO 3)

4. Próba zachowania się psa
I Ogólne:
Przed dopuszczeniem do egzaminu IPO wszystkie zgłoszone psy należy poddać próbie zachowania
się.
Kontrola tatuażu jest częścią składową próby zachowania się psa.
Psy, które nie przejdą pomyślnie próby zachowania się, są wykluczane z egzaminu.
Dalsza ocena następuje również podczas całego egzaminu. Jeśli pies, nawet po przejściu próby
zachowania, w trakcie egzaminu wyka/uje wady charakteru, to sędzia ma prawo wyłączyć psa z
dalszego udziału w egzaminie.
II. Przeprowadzanie próby zachowania się psa:
Kontrola zachowania psa ma następować w miejscu neutralnym dla psa (np. na terenie pracy na
śladzie) przy normalnym wpływie otoczenia.

Wszystkie psy biorące udział w egzaminie są pojedynczo doprowadzane do sędziego.
Psa należy prowadzić na normalnej smyczy. Smycz nie może być trzymana krótko (musi być luźna,
by pies mógł się normalnie poruszać i zachowywać).
Do każdego psa sędzia ma podejść normalnym krokiem. Należy przy tym zaniechać wszelkich
wpływów drażniących czy podniecających psa. Dopuszczalne jest jednak dotykanie psa po
uprzednim zapytaniu przewodnika.
Pies podczas zbliżania się sędziego, przy bezpośrednim kontakcie z nim oraz podczas kontroli
tatuażu musi zachowywać się spokojnie.
III Ocena
pozytywne zachowanie psa:
pewien siebie - mający poczucie bezpieczeństwa - uważny - pełen temperamentu - naturalny i
swobodny
dopuszczalne przypadki graniczne:
nieco niespokojny - nieco przesadnie podniecony - lekko zaniepokojony
Takie psy mogą zostać dopuszczone do egzaminu, jednak w dalszym jego toku muszą być jak
najuważniej obserwowane
negatywne zachowanie psa:
niepewny - lękliwy - kąśliwy - bardzo agresywny
Psy o takim zachowaniu nie mogą być dopuszczone do egzaminu.
5. Zasady dopuszczania do egzaminu
Minimalny wiek psa wymagany do dopuszczenia do egzaminu:
- Międzynarodowy Egzamin Klasy 1-18 miesięcy
- Międzynarodowy Egzamin Klasy 2-19 miesięcy
- Międzynarodowy Egzamin Klasy 3-20 miesięcy
Do jednodniowego egzaminu z jednym sędzią może być dopuszczonych maksymalnie 10
psów. Jeśli do egzaminu zgłoszono więcej psów, to należy albo wydłużyć czas jego trwania o pół
lub cały dzień, albo zaangażować do egzaminu więcej sędziów.
W gestii związków krajowych pozostawia się prawo ustalania minimalnej ilości uczestników
egzaminu.
Na dany termin sesji egzaminacyjnej każdy pies może być zgłoszony tylko do egzaminu jednego
stopnia. Jeśli pies osiągnął wyższy stopień umiejętności, to można go dopuścić do egzaminu
wyższego stopnia dopiero po upływie 4 tygodni. Jeśli pies uzyskał już stopień trzeci, to jego
przewodnik może dowolnie decydować o terminie przystąpienia z nim do kolejnych egzaminów.
Pies, który trzykrotnie otrzymał ocenę doskonałą z zaliczenia egzaminu, musi w następnym
roku pracować już w wyższej klasie IPO.
Nie jest dozwolone, aby pies tego samego dnia brał udział w egzaminach organizowanych
przez dwa różne kluby lub oddziały ZK. Do egzaminu przystępować powinny jedynie zdrowo
wyglądające psy. Psy agresywne i lękliwe muszą zostać przez sędziego wykluczone z egzaminu.
6. Punktacja i oceny
W każdej konkurencji maksymalna ilość punktów wynosi 100, tak że maksymalna łączna

punktacja wynosi 300 punktów. Świadectwo wyszkolenia może być przyznane jedynie wtedy, gdy
pies w każdej z konkurencji A, B i C osiągnął minimum 70 punktów.
Jeśli w poszczególnych konkurencjach pies otrzymał co najmniej wymaganą do ich zaliczenia
ilość punktów, to w zależności od punktacji łącznej psu można przyznać następujące oceny:
0 do 107 pkt.

-

niedostateczna

108 do 209 pkt. -

niezadowalająca

210 do 239 pkt. -

dostateczna

240 do 269 pkt. -

dobra

270 do 285 pkt. -

bardzo dobra

286 do 300 pkt. -

doskonalą

Przy identycznej punktacji większej ilości psów o wyższej lokacie decyduje wyższa punktacja
z konkurencji C. Jeśli to również nie prowadzi do wyjaśnienia sytuacji, to o wyższej lokacie
decyduje wyższa punktacja z konkurencji B.
7. Zachowanie uczestników
Podczas rozpoczęcia egzaminu, po wywołaniu, każdy z uczestników ma się zameldować
oceniającemu sędziemu, zachowując przy tym postawę zasadniczą, z psem siedzącym przy nodze,
luzem lub zapiętym na smyczy. Rodowód psa, jego kartę rejestracyjną, książeczkę ocen lud startów
względnie świadectwo osiągnięć należy dostarczyć przed egzaminem i pozostawić u sędziego.
Jeżeli klub lub oddział ZK, organizujący dany egzamin, uzależnił uczestnictwo w egzaminie
od przynależności do danego klubu lub oddziału to należy przedstawić odpowiednie, ważne
świadectwo członkowskie.
Każdy uczestnik musi się bezwzględnie podporządkować zarządzeniom sędziego jak również
organizatorom egzaminu. Przewodnik musi prowadzić swojego psa w sposób sportowo nienaganny.
Złośliwe uchybienia i wykroczenia mogą wykluczyć dalsze uczestnictwo. Decyzja w tej sprawie
należy we wszystkich przypadkach do oceniającego sędziego; jest ona nienaruszalna. Decyzja
sędziego względnie sędziów jest ostateczna. Nie można wnieść przeciw niej sprzeciwu.
Komendy słowne mogą być każdorazowo podawane w języku narodowym przewodnika psa.
Podczas egzaminu pies może być prowadzony tylko na obroży nie na zacisku. Noszenie
obroży skórzanych bądź kolczatek jest zakazane.
Przewodnik może swojego psa pochwalić tylko raz po zakończeniu każdego ćwiczenia.
Nie dopuszcza się pomocy ciałem ze strony przewodnika; jej użycie spowoduje obniżenie
punktacji.
8. Prowadzenie psa przy prawej nodze
Niepełnosprawni fizycznie przewodnicy, którzy z racji swojego kalectwa nie mogą prowadzić
psa przy lewej nodze, mogą prowadzić go przy prawej. W takim przypadku zawarte w tym
Regulaminie ustalenia dotyczące prowadzenia psa przy lewej nodze obowiązują analogicznie nogi
prawej.
9. Zadania organizatora
Organizator egzaminu musi przed rozpoczęciem egzaminu przedstawić powołanemu przez
GKSP sędziemu potwierdzenie terminu egzaminu. Musi on także wręczyć sędziemu wymagane do
egzaminu książeczki sędziowskie bądź karty oceny z naniesionymi już koniecznymi danymi.

Organizator ma przygotować nadający się do tego celu i odpowiadający zasadom egzaminu
teren do pracy na śladzie oraz przygotować do dyspozycji sędziego wymaganą liczbę gotowych do
pracy wykwalifikowanych deptaczy.
Ma on również zadbać o dostęp do terenu wystarczającego, do przeprowadzenia ćwiczeń z
posłuszeństwa i obrony. Jest on odpowiedzialny za dostarczenie w gotowości jednego względnie
dwóch wykwalifikowanych pozorantów w bezpiecznych strojach do obrony, jak również
dostarczenie wszelkich niezbędnych urządzeń i pomocy ćwiczebnych. Musi on również postawić w
gotowości co najmniej cztery osoby do formowania grupy.
Organizator ma obowiązek zagwarantować poprawny przebieg egzaminu i pozostawać przez
cały czas jego trwania do dyspozycji oceniającego sędziego. Musi on dbać o to, żeby karty oceny
przygotowano w dostatecznej liczbie i by były one pod ręką.

