MEZINÁRODNÍ ZKUŠEBNÍ ŘÁD IPO 2018, oddíl B
PARDUBICE
Dámy a pánové,
dovolte mi, abych Vás přivítal zde v Pardubicích na celostátním školení
rozhodčích z výkonu. Mým úkolem je připomenout si společně s Vámi jednotlivé
zásady při posuzování oddílu B mezinárodního zkušebního řádu IPO. Tento rok
bude již posledním, kdy budeme posuzovat výkony psovodů a jejich psů dle
tohoto mezinárodního zkušebního řádu.

Jednotlivé všeobecné zásady:
. ZŘ požaduje psa radostného, ochotného, vykazujícího sebevědomí, psa, který
je pozorný vůči svému psovodovi, psa, který je správně motivován a plní či
provádí cviky technicky správně
. mezi psovodem a psem má být zřejmý zdravý a harmonický vztah
. reakce psa na povel by měla být rychlá a bez známek stresu…tyto faktory
musí výrazně ovlivnit výslednou známku !
. při hodnocení všech cviků je třeba pečlivě sledovat chování psa, počínaje
základním postojem až do konce každého cviku. Pokud pes nevykoná cvik ani
na 2. dodatečný povel, je cvik ukončený a hodnocen 0.
. hlášení probíhá buď na prověšeném vodítku nebo na volno, dle stupně
zkoušky. Pokud je pes na volno, vodítko má být zavěšené přes rameno,
karabinou od psa nebo ukryto v kapse. Vodítko musí mít psovod vždy u sebe ! (
flexi vodítko na akci?? ) Při hlášení a při závěrečném hodnocení musí být pes
stále pod vlivem psovoda a má být klidný, psovod při hodnocení stojí, nekleká
si atd. ( toto není zcela sportovní a slušné vůči rozhodčímu ! )
. ZP psovod nesmí mít rozkročené nohy a ruce musí být volně podél těla. ZP u
výchozího bodu zaujímá psovod se psem až v momentě, kdy psovod , který
vede svého psa ke cviku dlouhodobé odložení, rovněž zaujme ZP v místě
odložení !
. pokud psovod opomene provést cvik, je slušně vyzván rozhodčím k jeho
následnému předvedení, samozřejmě bez ztráty bodů ! Opomene-li psovod
provést část cviku, tzn. např. v ovladatelnosti neprovede klus nebo pomalou
chůzi či opomene provést po předsednutí nebo po odebrání aportu závěrečné
přisednutí – je hodnoceno již se ztrátou bodů !
. pochvala – je možná po každém cviku, krátce, korektně, sportovně, po ní
může psovod provést nový ZP, a dát najevo rozhodčímu, že je připraven

k dalšímu předvedení svého psa, zde pozor na dodržování 3 vt.
intervalů…pochvala nesmí být výrazná, tak jak se stává, objímání se se psem
s následným kontaktem s obojkem, tahání za srst, za uši, atd…
. přechody mezi jednotlivými cviky – i zde musí být prokázána ovladatelnost, je
zde nepřípustné povzbuzování, tzv. zvedání psa, motivace psa….zde musí být
rozhodčí obezřetný ( při přechodu psovoda se psem většina rozhodčích využívá
k možnosti zapsat si poznámky a dvojici nesledují..)

BH 1000 zkoušek za rok 2017!
.tato zkouška je stále vstupní podmínkou pro účast na kterékoliv jiné zkoušky podle MZŘ IPO
.zkouška musí začínat vždy poslušností, tj. oddílem „B“, vodítko má psovod v levé pohybující se
ruce – požaduje se sportovní předvedení psa
.u tohoto typu zkoušky se hodnotí pouze slovně OBSTÁL – NEOBSTÁL
.bez střelby
.PSOVODOVI JE POVOLENO ZAŹÁDAT O VELENÍ
.ve skupince při ovladatelnosti – musí psovod provést „osmičku“ – psovod by se měl se psem
zastavit v blízkosti jedné z osob ve skupince
.krátkodobé odložení u zkoušky BH může psovod provést oběma způsoby – buď za pohybu nebo
zaujetí ze základního postoje ( zastavení v 1.ZP má být bez povelu psovoda ). Neměla by být
kombinace!

ZTP – zkouška chovné způsobilosti 1 zkouška za rok 2017
.prvním cvik u této zkoušky – ovladatelnost bez vodítka, klasický sled, používaný při IPO
.nevelí se, použije se 2x výstřel
.u této zkoušky je při každém zastavení povolen povel „sedni“
.skupinkou psovod se psem jen prochází, 1x se zastavuje, nemusí provádět „osmičku“
.aport volný – 650g pořadatele
.skok 80 cm – psovod nechává psa před překážkou v min. vzdálenosti 5 kroků – obejde ji a psa
přivolá povelem „ke mně“
.dlouhodobé odložení – 20 kroků zády

Postihnout:
.u cviku sedni – zaujetí jiné než předepsané polohy

-10b.

.u cviku lehni s přivoláním – zaujetí jiné než předepsané polohy -13b.

IPO – VO
.nevelí se, u první ovladatelnosti na vodítku se požaduje 2x výstřel, prochází se skupinkou, bez
„osmičky“
.ovladatelnost bez vodítka se provádí bez výstřelu a bez skupinky
.aport – použije se jakýkoliv vlastní předmět psovoda, odhození do vzdálenosti min. 5 kroků
.odložení vleže s přivoláním – přivolává se po 15 krocích!
.skok 80 cm, psovod může se psem společně s povelem vykročit ( 2 kroky )
.dl. odložení – 20 kroků zády, pozor cvik 15 bodů

Postihnout:
.u krátkodobého odložení vleže – pes provede jinou polohu -7b

IPO 1,2,3
.oddíl „ B „ má začít vždy korektním základním postojem
.hlášení rozhodčímu se u zkoušky IPO1 provádí na vodítku, u IPO2,3 již bez vodítka
Ovladatelnost má být pozorná, plynulá, bez naskakování, bez obtěžování, psovod se pohybuje
sportovně!
.obraty provádí bez obloučků, ve skupince rozhodčí klade důraz na koncentraci a ochotu psa
.pochvala se provádí krátce, po ukončení cviku, rozhodčí posuzuje dodržování 3 vteřinových
intervalů

Postihnout:
.v ZP se v mnoha případech objevuje neklid, poštěkávání, nepřesná poloha sedni
.reakce na výstřel při ovladatelnosti -známka ( dle situace ), překážení v chůzi, zaostávání
.ve skupince, pes uvadá, ztrácí koncentraci, povely navíc od psovoda –tělem ( psovod
zrychluje, přizastavuje se )
.rozhodčí musí hodnotit a všímat si dodržování předepsaných vzdáleností podle ZŘ (kroky)

VSEDĚ
.začíná přesným ZP, dále pak rozvoj cviku – 1 fáze ovladatelnost před samotným odložením.
Rozhodčí musí stát tak, aby vše viděl a slyšel.

.poloha vsedě má být provedena rychle – pes musí být pozorný na psovoda, jak při odcházení,
tak při příchodu, až do závěrečného ZP. Rozhodčí musí být schopen tyto faktory vnímat a
ohodnotit.

Postihnout:
.1 ZP – neklid, šikmá poloha
.v 1 fázi cviku pes předbíhá nebo zaostává, neklid před odložením
.následné neochotné provedení polohy, chybí koncentrace na psovoda ( nechuť psa, nervozita)
.pes zaujímá jinou polohu -5b
.psovod se přizastavuje při odkládání psa, otáčí se za odloženým psem
.psovod v 1 fázi cviku před samotným odložením mění rytmus chůze, sleduje ho, říká si o
pozornost psa!
.dodržování předepsaných kroků a 3 vteřinových intervalů!

VLEŽE – VSTOJE S PŘIVOLÁNÍM
.stejné požadavky, chyby
.pokud pes nereaguje na 3. povel pro přivolání – není to diskvalifikace, ale 0 ze cviku – psovod
si jde na pokyn rozhodčího pro psa a jde s ním do místa předpokládaného ukončení cviku (
přivolání) – odtud dále pokračuje následujícím cvikem

APORT VOLNÝ
.rozhodčí musí hodnotit již přechod ke stojánku, odebrání si aportu – pes jde vždy s psovodem!
.kvalitní 1. ZP, provedení cviku rychle, ochotně, technicky správně

Postihnout:
.1. ZP neklid, nekvalitní poloha vsedě při odhazování činky
.pes výrazně přebíhá aport při sbírání, celkově neochota k provedení cviku
.neklidné držení činky při návratu a před odevzdáním psovodovi
.pes neodevzdá aport psovodovi ani na 3. povel – diskvalifikace
.psovod používá posuňkový povel při vyslání psa pro aport – posoudit jako povel navíc
.různé zvukové povely navíc, signály tělem, atd. vše má rozhodčí vnímat a posoudit. Musí stát
tak, aby psovodovi a psovi nepřekážel, ale vše viděl a slyšel.

.opuštění – couvnutí psovoda oběma nohami ze ZP před psem, který už sedí s aportem –
nedostatečně
.opuštění, výraznější popojití psovoda, tj. pomoc psovi, aby vůbec předsedl – 0 ze cviku

APORT SKOKEM – ŠPLHEM
.požadujeme jisté a energické skoky či překonání šplhem – přesné sebrání aportu, technicky
zvládnuté přinesení a odevzdání, na závěr ochotný a přesný ZP
.pro dílčí hodnocení u IPO je nutný alespoň jeden – jakýkoliv skok nebo šplh a vždy aport!

Postihnout:
.pes cestou pro aport skokem porazí překážku – hodnotíme -4 body a cvik zopakujeme
.pes cestou pro aport skokem porazí znovu – 0 ze cviku
.pes porazí překážku při cestě zpět – neopakuje se – hodnotíme nedostatečně + další průběh
.psovod hodí aport příliš stranou – může požádat nebo na poukázání rozhodčího si pro aport
dojde a zopakuje cvik ( kolik pokusů...)
.pes musí sedět na místě – povel pro setrvání na místě povolen 1. jakmile se ale pes vydá za
psovodem, zastaví se na hraně překážky nebo ještě před ní – hodnotíme –známka
2. ale jestliže jde pes za
psovodem až za překážku 0 ze cviku

VYSÍLÁNÍ PSA
.u IPO vždy 30 kroků, min.2/3 vzdálenosti, vychýlení max. 30 stupňů ( aby mohl být cvik
posouzen )
.zahájení bez jakéhokoliv motivování psa psovodem v ZP
.v 1 fázi cviku – přímém směru před samotným vysláním má pes s psovodem vykázat radostnou,
pozornou a přesnou ovladatelnost – ve stejném tempu ( psovod výrazně zpomaluje – říká si o
pozornost…)
.samotné vyslání má být přímé, energické s rychlým zastavením na povel psovoda

Postihnout:
.pes předbíhá v 1 fázi cviku
.povel navíc pro zastavení -1.5b
.druhý povel navíc pro zastavení -2.5b
.pes se zastaví, ale nelehne si -3.5b

.pes si lehne na 1. povel až v brance ( není čas na druhý povel ) -3b
.pes vyběhne z prostoru ( ze cvičební plochy, za branku a dále…) 0 ze cviku
.pes si lehne korektně na 1. povel, ale zvedne se a jde naproti psovodovi
-sám si lehne -4b
-lehne až na povel psovoda 0 ze cviku
.motivace před vysláním -3b
.špatná povelová technika, závěr přisednutí, psovod nečeká na povel R.

Dl. ODLOŽENÍ
.kvalitní přechod ke cviku, pozorné a následně rychlé zaujetí polohy
.bez posuňkového povelu, vše na pokyn rozhodčího
.u psa se nenechává žádný předmět, psovod se vzdaluje bez ohlížení se na psa
.závěr cviku – příchod psovoda ke psu – pozorné a rychlé přisednutí – rozhodčí hodnotí dodržení
3 vteřinových intervalů
.přisednutí v závěru cviku je na povel SEDNI
.prostudovat bodové hodnocení za dlouhodobé odložení u jednotlivých zkoušek
.dílčí body: BH –

pes sedí nebo stojí, neopouští místo nebo opustí místo odložení o více jak 3 metry po cviku č. 2

IPO – ZTP –

pes sedí nebo stojí, neopouští místo nebo opustí místo odložení o více jak 3 metry po cviku č. 3

IPO – VO -

pes sedí nebo stojí, neopouští místo nebo opustí místo odložení o více jak 3 metry po cviku č. 3

IPO -

pes sedí nebo stojí, ale neopouští místo IPO1 – opustí místo o více jak 3 metry po cviku č. 3
IPO2 – opustí místo o více jak 3 metry po cviku č. 4
IPO3 – opustí místo o více jak 3 metry po cviku č. 6

.jde-li pes přicházejícímu psovodovi naproti – je mu bodové hodnocení sníženo až o 3 body

