
Shrnutí rozdílů mezi mezinárodními řády IGP a IPO. 
 
1) Při zkouškách dle MZŘ smí rozhodčí v jednom dni posoudit maximálně 30 oddílů (neplatí pro mistrovství). 

Na jeden zkouškový den je stanoven minimální počet 5 psů.  
 

2) U smíšených zkoušek zůstává v platnosti, že minimální počet nastoupených psů je 5, maximálně 10 
psů.Výjimkou je možná účast jednoho rozhodčího z výkonu I. nebo II. třídy nebo rozhodčího exteriéru s 
jedním psem nad stanovený maximální limit. 

 
3) Pokud se stejného stupně zkoušky účastní více psovodů, určuje se jejich startovní pořadí losem. 
 
4) Složení BH-VT je podmínkou účasti na všech zkouškách. 

 
5) Pokud je pes na kterékoliv zkoušce diskvalifikován pro agresivitu, musí opakovat zkoušku BH-VT. Ostatní 

již složené zkoušky zůstávají platné. 
 

6) Vyhlašování vítězů - při stejném počtu bodů u zkoušky IGP stupně 1 - 3 rozhoduje výsledek v oddíle C. 
Pokud by i ten byl stejný, rozhoduje počet bodů v oddíle B. Při rovnosti bodů ve všech třech oddílech, se 
udělí stejné umístění nezávisle na stupni zkoušky 

 
7) Během celé zkoušky je vyžadována sportovní chůze psovoda, přirozený pohyb rukou psovoda,  nežádoucí 

je “zalomená hlava psa”. 
 

8) Cizí stopy je nutné vždy losovat, a to i na zkouškách. 
 
9) Povely mohou být vyslovovány v jakémkoliv jazyce, ale pro všechny cviky musí být použit stejný jazyk. 

Pro všechny oddíly dané zkoušky rovněž platí, že pro jednu a tutéž požadovanou činnost musí být zvukové 
povely stejné. 

 
10) Ke cvikům v oddílu B - poslušnosti nastupují psovodi ve dvojicích (platí jen pro postupové soutěže a 

mistrovství). Vzhledem k dodržení časového harmonogramu je povoleno nastoupení závodníků ve trojici. 
 

11) Zkoušky stopařské FPr a zkoušky poslušnosti UPr  nemusí být skládány v pořadí 1-3. Lze ihned složit 
FPr3 nebo UPr 3, podmínkou je pouze složená BH-VT. Nelze se však vracet k nižšímu stupni  

 
12) Nové zkoušky:  

● AD - vytrvalostní zkouška  - běh psa u kola 20 km rychlostí  12 – 15. km/h - 2 přestávky (pes musí 
mít složeno BH-VT). 

● IBGH1 - 3 - pouze poslušnost (pes musí mít složeno BH-VT, pro složení IBGH2 je podmínkou 
složení IBGH1, podmínkou pro složení zkoušky IBGH-3 je složená zkouška IBGH2 nebo IGP1). 

● IFH-V - pouze stopa (pes musí mít složeno( BH-VT). 
 

13) Změny v jednotlivých zkouškách: 
 
a) Stopa:  

● Stopy jsou pokládány normální chůzí. Délka kroku je 50 cm (pata – pata). 
 

● IGP-ZTP, IGP 1, IGP 2, FPr1, FPr2 – 3 předměty na stopě (3x7 bodů). 
● IGP-V – 2 předměty na stopě (11+10 bodů). 
● IFH1- stopa překřížena 30 minut před uvedením psa na stopu. 

 
b) Poslušnost: 

● Psovod se psem zaujímá základní postoj před vykonáním cviku vždy nejméně 4 metry od překážky. 
● Délka kroku v rámci poslušnosti je cca 75cm. 
● BH-VT – chůze bez vodítka jen po přímé ose s jedním obratem čelem vzad, ukončení chůze-psovod 

se u výchozího bodu zastaví a udělá čelem vzad, neprochází skupinou osob. 



● IGP1 - šplh jedním směrem (pes sedí 4 metry od šikmé stěny, psovod odchází 4 metry za šikmou 
stěnu a psa přivolá). 
 

c) Obrana: 
● TSB se zadává u všech zkoušek, u kterých se provádí oddíl C – obrana, pokud pes provede alespoň 

jeden zákus. TSB se nezadává jen v případě, je-li pes diskvalifikován.    
● Na zkouškách podává psovod hlášení před obranou.  

U zkoušek IGP-V, IGP-ZTP, IGP1 na vodítku, psovod  odepíná psa na ose postupu, čelem k 
rozhodčímu zvedá paži, poté zaujme nový základní postoj ve směru na úkryt figuranta a vysílá psa k 
úkrytu.  
U zkoušek IGP2 a IGP3 se podává hlášení bez vodítka, na ose postupu hlásí psovod rozhodčímu v 
ZP připravenost zvednutím paže, poté zaujme nový ZP čelem k úkrytu dle stupně zkoušky a vysílá 
psa. 

● Na závodech psovod hlášení před obranou nepodává, hlásí se rozhodčímu pouze zvednutím paže na 
výchozím bodě na ose postupu, poté zaujme nový ZP čelem k úkrytu a vysílá psa. 

● Při každém zákusu je požadováno předvedení přechodové faze před pouštěním. 
● Je nežádoucí, aby pes po skončení obrany projevoval agresivitu vůči figurantovi, štěkal nebo kousal 

do výstroje psovoda. 
 

● IGP1 – na pokyn rozhodčího je pes ze základního postoje  vyslán přímo k úkrytu č.6, po vyštěkání 
psovod psa odvolává k noze nebo si jej připíná na vodítko a odstoupí o 5 kroků. Po vystoupení 
figuranta přechází psovod se psem na vodítku nebo bez vodítka na místo pro útěk, psa po posazení 
odepíná psa z vodítka a pokládá.  Po ukončení cviku obrana psa při hlídání může psovod připnout 
psa na vodítko a odchází na výchozí bod pro cvik útok na psa z pohybu. Figurant nabíhá na 
středovou osu z místa ukončení první části obrany tak, aby byl vzdálen od psovoda a psa 30 m. 
Figurant na sebe upozorňuje křikem a výhružnými pohyby až do okamžíku, kdy se pes chystá 
zaútočit na figuranta. Boční doprovod k rozhodčímu může být proveden na vodítku. 

● IGP2 - zadní doprovod se předvádí bez přepadu psa a po skončení zadního doprovodu následuje 
boční doprovod k rozhodčímu. Vzdálenost mezi figurantem a psovodem je při zadním doprovodu 8 
kroků a musí být dodržena během celého doprovodu. Po ukončení bočního doprovodu si může 
psovod upoutat psa na vodítko a odchází na vyznačené místo na úrovni 1. úkrytu na středové ose. 
Figurant zůstává na místě, kde byla ukončena 1. část obrany a odsud nabíhá na středovou osu tak, 
aby byl od psovoda a psa vzdálen 40 metrů. Útočí křikem a výhružnýmí pobyhy na psa až do 
okamžíku, kdy se pes chystá zaútočit na figuranta. Po ukončení cviku útok na psa z pohybu 
následuje cvik obrana psa při hlídání a boční doprovod. 

● IGP3 – figurant při cviku útok na psa z pohybu vybíhá ze 6. Úkrytu tak, aby byl od psovoda a psa 
vzdálen 50 metrů. Útočí křikem a výhružnýmí pobyhy na psa až do okamžíku, kdy se pes chystá 
zaútočit na figuranta. 

 
 
 
 
 
 

  


