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PreaMBuŁa

Pies towarzyszy człowiekowi od ponad 35 tysięcy lat. W procesie udomowienia stworzył z nim bliską więź 
i stał się od niego pod wieloma względami zależny. Tym samym na człowieku spoczywa odpowiedzial-
ność za jego dobrostan.
W szkoleniu psa najwyższym priorytetem jest jego zdrowie fizyczne i psychiczne. Dlatego należy trakto-
wać go w sposób odpowiedni dla niego jako dla zwierzęcia i gatunku oraz wolny od przemocy. Opieka 
nad psem obejmuje również zapewnienie mu dostępu do pożywienia i wody oraz troskę o jego zdrowie, 
w tym regularne szczepienia i badania weterynaryjne. Zawiera się w niej także obowiązek zapewniania 
psu regularnego kontaktu z człowiekiem oraz zajęcia, pozwalającego zaspokoić potrzebę ruchu psa.
W trakcie historii pies pomagał człowiekowi w wielu pracach. We współczesnym świecie został on w wie-
lu dziedzinach zastąpiony przez zdobycze techniki. Dlatego też na właścicielu psa spoczywa dziś obo-
wiązek zapewnienia swojemu podopiecznemu dostatecznej ilości ruchu i zajęć oraz intensywnego kon-
taktu z ludźmi w zastępstwie utraconych zadań. Do zajęć tych zalicza się m.in. szkolenie psa w kierunku  
egzaminów: na psa towarzyszącego (BH), psa wszechstronnie użytkowego (VPG/IGP), psa tropiącego 
(IFH) czy psa poszukiwawczego (StPr). Pies powinien mieć zapewnione zajęcie zgodnie z jego możliwo-
ściami i predyspozycjami. Zajęcie takie powinno nie tylko zaspokajać jego potrzeby ruchu, lecz również 
wykorzystywać jego możliwości uczenia się oraz naturalne uzdolnienia. Idealną aktywnością są pod tym 
względem różnego rodzaju psie sporty. Psy bez odpowiedniego zajęcia mogą stwarzać problemy i stać 
się obiektem społecznej krytyki.
Właściciel, który wychowuje swojego psa i  uprawia z  nim sport, powinien dążyć do stworzenia jak  
największej harmonii w  relacji ze swoim podopiecznym. Celem każdego szkolenia jest nauczenie psa 
wykonalnych dla niego umiejętności. Harmonijna więź z psem jest podstawą wszelkiej aktywności z nim, 
bez względu na wybrany sport. Taka więź jest możliwa tylko wtedy, gdy człowiek zrozumie swojego psa 
i jego możliwości.
Wychowanie i szkolenie psa jest moralnym obowiązkiem każdego właściciela. Wykorzystywane przy tym 
metody muszą uwzględniać ustalenia nauk o zachowaniu oraz wiedzę z zakresu kynologii. Na drodze do 
osiągnięcia celów wychowawczych, szkoleniowych bądź treningowych należy zawsze wykorzystywać 
metody wolne od przemocy i pozytywne dla psa. Należy odrzucić wszelkie działania nieodpowiednie dla 
psa jako gatunku (zob. prawo o ochronie zwierząt). Wykorzystanie psa w sporcie powinno uwzględniać 
jego predyspozycje, możliwości i chęci do pracy. Należy wystrzegać się oddziaływania na możliwości psa 
za pomocą leków bądź nieodpowiedniego traktowania go. Właściciel musi znać możliwości swojego psa. 
Stawianie psu wymagań, którym nie może sprostać, jest wbrew etyce. Odpowiedzialny właściciel trenuje 
i bierze udział w egzaminach oraz zawodach wyłącznie z psem, który jest zdrowy i posiada określone 
predyspozycje.
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SToSowanew SKróTy
igP   (egzamin na psa użytkowego)

iFH   (egzamin na psa tropiącego)

BH- VT   (egzamin na psa towarzyszącego)

StPr (egzamin z przeszukiwania terenu)

iad  (egzamin wytrzymałościowy)

oKreS oBowiĄzywania 
Niniejsze zapisy obowiązują od 1. stycznia 2019 roku. Zostały one opracowane przez Komisję Psów 
Użytkowych FCI i zatwierdzone przez Zarząd Główny FCI we wrześniu  2018 roku.

Wraz z wejściem w życie niniejszego regulaminu tracą ważność wszystkie dotychczasowe przepisy. 
Międzynarodowy regulamin został opracowany przez Komisję w języku niemieckim.

Międzynarodowy regulamin egzaminów FCI obowiązuje wszystkie kraje zrzeszone. Wszystkie egzaminy 
i zawody, których wyniki mają być uznawane na szczeblu międzynarodowym, muszą stosować się do tych 
zapisów. W razie wątpliwości rozstrzyga tekst niemiecki.
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CzęŚĆ i
PoSTanowienia ogólne

Egzaminy i zawody powinny służyć dwóm celom:
1. Potwierdzeniu przydatności psa do odpowiednich celów użytkowych
2. Zachowaniu i rozwojowi zdrowia oraz sprawności psa
Krajowym organizacjom kynologicznym zrzeszonym w FCI zaleca się stosowanie międzynarodowego regula-
minu egzaminów. Zwłaszcza zawody międzynarodowe powinny być przeprowadzane w oparciu o niniejsze 
zapisy. Wszelkie egzaminy podlegają zasadom zdrowej, sportowej rywalizacji. Zapisy niniejszych regulaminów 
są wiążące dla wszystkich uczestników egzaminów. Wszyscy uczestnicy muszą podlegać jednakowym wymo-
gom. Egzaminy mają charakter otwarty. Ich czas i miejsce muszą być podane do wiadomości publicznej.
Egzaminy i zawody przeprowadza się wg kompletnego określonego regulaminu danego stopnia lub jednej 
kompletnej części określonego regulaminu danego stopnia. Tytuły wyszkolenia przyznaje się jedynie za speł-
nienie wymogów kompletnego regulaminu danego stopnia na jednej imprezie kynologicznej. Tytuły wyszko-
lenia muszą być uznawane przez wszystkie kraje zrzeszone w FCI.
Każdy stopień danego regulaminu można powtarzać dowolną ilość razy. Poszczególne stopnie należy zali-
czać w kolejności od 1 do 3. Do kolejnego stopnia dopuszcza zaliczenie poprzedniego na ocenę przynajmniej 
dostateczną. Pies może występować wyłącznie w egzaminie najwyższego zaliczonego stopnia.

Sezon egzaMinaCyjny
Egzaminy mogą być przeprowadzane przez cały rok, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne,  
a zdrowie psa i przewodnika nie jest zagrożone. W innym razie egzaminy nie mogą być przeprowadza-
nie. Stosowną decyzję podejmuje sędzia. Krajowe organizacje kynologiczne mogą wprowadzać własne 
ograniczenia dotyczące okresu trwania sezonu.

dnI odBywAnIA SIĘ EgZAmInÓw
a) Soboty, niedziele i dni wolne
Egzaminy zwykle odbywają się w weekendy bądź święta. Egzaminy BH-VT również mogą odbywać się 
tylko w wyznaczone regulaminem dni. Dopuszcza się zdawanie egzaminu BH-VT łącznie z innym eg-
zaminem pierwszego stopnia przy okazji egzaminów dwudniowych (piątek-sobota, sobota-niedziela), 
przy czym jednego dnia możliwy jest tylko jeden występ. Nie ma karencji pomiędzy egzaminem BH-VT 
a egzaminami IGP 1, IGP V, Fpr, Upr, Spr, AD, IFH V, IFH 1, IGP-FH, IGP-ZTP, IBGH 1, StbPr 1. Przykład: piątek 
– BH-VT, sobota – IGP 1 lub IFH 1; sobota – BH-VT, niedziela –  IGP 1 lub IFH 1.
b) piątki
Piątek może być wykorzystywany na egzaminy tylko w połączeniu z sobotą.
UwAgA! egzaminy można przeprowadzać w piątek tylko wówczas, gdy na sobotę zostanie zgłoszona 
większa ilość psów, niż można przeegzaminować. Egzamin nie może rozpocząć się przed godziną 12. 
Ilość uczestników IGP / IFH jest ograniczona do połowy. W przypadku wyłącznie egzaminu BH-VT można 
przeegzaminować maksymalnie 7 psów. Piątkowy egzamin IGP/IFH przeprowadzany wraz z sobotnim 
musi zakończyć się w sobotę. Poszczególne psy mogą jednak zakończyć swój egzamin w piątek. Wyją-
tek: jeśli przewodnik zdaje ze swoim psem egzamin BH-VT, mogą oni zdawać go w piątek, zaś w sobotę 
przystąpić do egzaminu IGP 1 lub IFH 1, o ile w ten sposób nie zostanie przekroczony limit uczestników 
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(należy przestrzegać terminów i przepisów, w tym z zakresu zezwoleń na organizację imprez, krajowych 
organizacji kynologicznych lub oddziałów/klubów organizujących imprezę).

c) święta
W przypadku świąt mają zastosowanie powyższe postanowienia. Należy stosować się do miejscowego 
prawa i przepisów krajowych organizacji kynologicznych. W dni sąsiadujące ze świętami przypadającymi 
w środku tygodnia nie można przeprowadzać egzaminów.

organizaCja. KierowniK egzaMinu
Za organizację egzaminu jest odpowiedzialny kierownik imprezy. Nadzoruje on wszystkie prace związa-
ne z jej przygotowaniem i przeprowadzeniem, czuwa nad tym, by przebiegała ona zgodnie z regulami-
nem i pozostaje przez cały czas jej trwania do dyspozycji sędziego.
Kierownik egzaminu nie może zatem występować w nim z psem ani pełnić żadnych innych funkcji.  
Do jego obowiązków należy m.in.:
■ uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń
■ zapewnienie uczestnikom terenów na ślady zgodnych ze stosownymi regulaminami
■ przygotowanie zgodnego z regulaminem sprzętu oraz odzieży ochronnej dla pozorantów
■ porozumienie się z właścicielami terenów na ślady oraz stosownym oddziałem organizacji łowieckiej
■ przygotowanie stosownej dokumentacji takiej jak karty ocen dla sędziów czy protokoły 
egzaminacyjne
■ skompletowanie stosownego personelu (pozorantów, deptaczy, członków grupy itd.)
■ zebranie książeczek startowych, rodowodów, świadectw szczepień, a w razie konieczności również 
potwierdzeń ubezpieczenia OC
Co najmniej 3 dni przed egzaminem jego kierownik musi powiadomić sędziego o miejscu, czasie rozpo-
częcia, sposobie dojazdu, rodzaju egzaminów i liczbie zgłoszonych psów. W przypadku niedopełnienia 
tego obowiązku sędzia ma prawo wycofać się z udziału w imprezie.
Przed rozpoczęciem egzaminu należy okazać sędziemu zezwolenia na przeprowadzenie imprezy.

nadzór nad egzaMineM
Nadzór nad egzaminem mogą sprawować krajowe organizacje kynologiczne zrzeszone w FCI. Nad zgod-
nością przebiegu egzaminu z regulaminem czuwa dysponująca stosowną wiedzą osoba wyznaczona 
przez krajową organizację kynologiczną. Dodatkowy nadzór nad egzaminem mogą zlecić organizacje 
wydające zezwolenie na jego przeprowadzenie.

Sędziowie
Sędziowie są zapraszani przez organizatora egzaminu zgodnie z wymogami krajowej organizacji kynolo-
gicznej lub wyznaczani przez nią. Muszą oni posiadać uprawnienia do sędziowania egzaminów wg między-
narodowego regulaminu FCI. Sędziów na Mistrzostwa Świata FCI wyznacza Komisja Psów Użytkowych FCI 
za zgodą organizacji kynologicznej w danym kraju. Ilość sędziów zależy od organizatora imprezy, jednak 
jeden sędzia nie może oceniać więcej niż 36 występów w ciągu dnia. W przypadku mistrzostw świata lub 
mistrzostw kraju ilość ta może być przekroczona za zgodą krajowej organizacji kynologicznej.
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EgZAmIn IloŚĆ CZĘŚCI
FPr 1-3, UPr 1-3, SPr 1-3
GPr 1-3
IBGH 1-3
IFH V
IFH 1 i 2, IGP-FH
BH-VT
IGP V
IGP-ZTP
IGP 1-3
StPr 1-3
IAD

Odpowiednik 1 występu
Odpowiednik 2 występów
Odpowiednik 1 występu
Odpowiednik 1 występu
Odpowiednik 3 występów
Odpowiednik 2 występów
Odpowiednik 2 występów
Odpowiednik 3 występów
Odpowiednik 3 występów
Odpowiednik 1 występu
Odpowiednik 1 występu

W przypadku dużych imprez przeprowadzanych przez krajowe organizacje kynologiczne mogą obowią-
zywać szczególne przepisy ustanawiane przez te organizacje.  
Sędzia nie może oceniać:
■ psów będących jego własnością lub pozostających aktualnie w jego posiadaniu
■ psów będących własnością lub pozostających aktualnie w posiadaniu osoby żyjącej z nim w jednym 
gospodarstwie domowym
■ psów, których przewodnikiem jest osoba żyjąca z nim w jednym gospodarstwie domowym.
Sędzia nie może sam być przewodnikiem psa w egzaminie, który sędziuje
Sędzia nie może swoim zachowaniem wpływać na występ psa ani mu w nim przeszkadzać (w  żadnej 
części nie może on dopuszczać się odstępstw od zdefiniowanego sposobu pracy). Sędzia jest odpowie-
dzialny za przestrzeganie postanowień obowiązujących regulaminów. W przypadku ich nieprzestrzega-
nia oraz niestosowania się do jego poleceń sędzia ma prawo przerwać egzamin.

wARUnkI doPUSZCZEnIA do UdZIAŁU w EgZAmInACH
W  dniu egzaminu pies musi mieć ukończony określony wiek. Nie dopuszcza się żadnych wyjątków.  
Warunkiem dopuszczenia do udziału w  egzaminie jest zdany egzamin BH-VT wg przepisów krajowej  
organizacji kynologicznej.
wiek dopuszczający do egzaminu BH-Vt ustala krajowa organizacja kynologiczna, nie może  
on być jednak niższy niż 12 miesięcy. decyzją gkSP, w Polsce, pozostaje granica wieku 15 miesięcy.

Poszczególne ćwiczenia egzaminów śladowych (FPr 1-3) odbywają się wg regulaminu części A egzaminu 
IGP stosownego stopnia; poszczególne ćwiczenia egzaminów z posłuszeństwa (UPr 1-3) odbywają się 
wg regulaminu części B egzaminu IGP stosownego stopnia;  poszczególne ćwiczenia egzaminów obroń-
czych (SPr 1-3) odbywają się wg regulaminu części C egzaminu IGP stosownego stopnia;  egzaminy na 
psa użytkowego (GPr 1-3) składają się jedynie z części B i C egzaminu IGP stosownego stopnia. Egzaminy 
z poszczególnych części mogą być przeprowadzane pojedynczo bez przyznawania certyfikatu wyszko-
lenia. Nie dopuszcza się egzaminów wyłącznie z części obrończej.
W  tych egzaminach przewodnik sam określa, na którym poziomie chce startować, bez konieczności 
wcześniejszego zaliczania niższych poziomów.
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W egzaminach mogą brać udział wszystkie psy bez względu na rozmiar, rasę czy pochodzenie. Do sędziego 
należy decyzja, czy pies może fizycznie podołać wymogom danego egzaminu.
Suki w  cieczce mogą brać udział we wszystkich egzaminach, jednak muszą występować oddzielnie  
od pozostałych uczestników. W  części A  występują one zgodnie z  harmonogramem, w  pozostałych  
częściach zaś po wszystkich uczestnikach na końcu imprezy.
Suki w ciąży oraz karmiące, a także psy kontuzjowane, chore bądź podejrzane o chorobę zakaźną, nie mogą brać 
udziału w egzaminach. W przypadkach spornych decyzję podejmuje lekarz weterynarii. O okresach ochronnych 
dla suk w ciąży i karmiących informują stosowne publikacje FCI lub krajowych organizacji kynologicznych.

PrzePiSy doTyCzĄCe SzCzePieŃ i zaPoBiegania doPingowi
Pies zgłoszony do udziału w egzaminie i wprowadzony na teren imprezy przez właściciela lub przewodnika 
nie może w jej dniu mieć w organizmie ani w ekskrementach żadnych substancji zakazanych przez FCI.
Lista substancji zakazanych, sposób ich kontroli oraz możliwe sankcje w przypadku naruszenia przepisów 
są publikowane w stosownych regulaminach FCI. Krajowe organizacje kynologiczne mogą we własnym za-
kresie rozszerzać te przepisy. Pies zgłoszony do egzaminu musi mieć aktualne szczepienie przeciwko wście-
kliźnie potwierdzone świadectwem.

SToSuneK PSa do oToCzenia
Pies, który w okresie trwania egzaminu (przed, w trakcie lub po swoim występie) gryzie, próbuje ugryźć, 
atakuje bądź próbuje zaatakować człowieka lub innego psa, zostaje zdyskwalifikowany. Jeśli pies  
zakończył już swoje występy, traci wszystkie punkty. W przypadku imprez dwudniowych dyskwalifikacja  
obejmuje również drugi dzień.

EgZAmIn EgZAmIn wStĘPny mInImAlny wIEk
IBGH 1
IBGH 2
IBGH 3
IGP V
IGP 1
IGP 2
IGP 3
IFH V
IFH 1 
IFH 2

IGP-FH
IGP-ZTP
FPr 1-3
UPr 1-3
GPr 1-3
SPr 1-3
StPr 1
StPr 2
StPr 3

IAD

BH-VT
IBGH 1

IBGH 2 lub Obedience 1 lub IGP 1
BH-VT
BH-VT
IGP 1
IGP 2

BH-VT
BH-VT
IFH 1

BH-VT
BH-VT
BH-VT
BH-VT
BH-VT
BH-VT
BH-VT
StPr 1
StPr 2
BH-VT

15 miesięcy
15 miesięcy
15 miesięcy
15 miesięcy
18 miesięcy
19 miesięcy
20 miesięcy
15 miesięcy
18 miesięcy
19 miesięcy
20 miesięcy
18 miesięcy
15 miesięcy
15 miesięcy
15 miesięcy
18 miesięcy
15 miesięcy
15 miesięcy
15 miesięcy
16 miesięcy
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W  razie wykazania przez psa zachowań społecznie niepożądanych następuje jego dyskwalifikacja.  
Właściciel takiego psa musi przed kolejnym egzaminem wykazać, że ponownie zdał z  nim egzamin  
BH z  testem zachowania. Informacja o  dyskwalifikacji z  podpisem sędziego zostaje w  dniu imprezy  
wpisana do dokumentacji pracy psa.
 
treść wpisu: „Dyskwalifikacja z powodu nieodpowiedniego stosunku do otoczenia. Pies musi ponownie 
przystąpić do egzaminu BH z testem reakcji w miejscach publicznych”.

uCzeSTniCy egzaMinów
Uczestnik egzaminu musi się nań zgłosić w terminie. Tym samym zobowiązuje się do uiszczenia opłaty 
startowej.
Jeśli uczestnik z  jakichkolwiek powodów nie może wziąć udziału w  egzaminie, musi on niezwłocznie 
powiadomić o  tym organizatora. Uczestnik egzaminu musi przestrzegać przepisów weterynaryjnych 
oraz przepisów dotyczących ochrony zwierząt obowiązujących na miejscu egzaminu. Uczestnik egza-
minu musi stosować się do poleceń sędziego oraz kierownika egzaminu. Uczestnik egzaminu musi prze-
strzegać zasad sportowego zachowania się i zaprezentować psa we wszystkich częściach egzaminu bez 
względu na wynik uzyskany w jednej z nich. Egzamin kończy się ogłoszeniem wyników (ew. ceremonią 
przyznania tytułów) i oddaniem książeczek startowych.
W egzaminie musi brać udział minimum czterech przewodników w ciągu jednego dnia. Liczbę tę można 
ograniczyć w przypadku egzaminu BH-VT wyłącznie wtedy, gdy psy zdające ten egzamin przystępują 
na tej samej imprezie również do innego egzaminu. Przewodnik może z danym psem brać udział tyl-
ko w jednym egzaminie (dwudniowy egzamin również uznaje się za jedną imprezę). Jeden przewodnik 
może w  jednym egzaminie prowadzić maksymalnie dwa psy. Na jednym egzaminie pies może otrzy-
mać tylko jeden tytuł wyszkolenia. Wyjątek stanowi egzamin BH-VT, który można zdawać wraz z innym  
egzaminem pierwszego stopnia.
By przystąpić do egzaminu, przewodnik wraz z  psem muszą należeć do krajowej organizacji kynolo-
gicznej zrzeszonej w FCI. Wyjątki od tej reguły krajowe organizacje kynologiczne mogą ustalać jedynie 
w przypadku egzaminów BH-VT.

uCzeSTniK niePeŁnoSPrawny FizyCznie
Jeśli z powodu niepełnosprawności fizycznej przewodnik nie może wykonać jednego z elementów eg-
zaminu, musi o tym przed jego rozpoczęciem powiadomić sędziego. Jeśli z powodu niepełnosprawności 
przewodnik nie może prowadzić psa przy lewej nodze, pies może być analogicznie prowadzony przy no-
dze prawej. Krajowe organizacje kynologiczne mogą wprowadzać własne ograniczenia w tym zakresie.

oBowiĄzeK zaKŁadania oBroŻy i PoSiadania SMyCzy
Pies musi być prowadzony w pojedynczym, luźnym łańcuszku. Na egzaminach BH-VT dopuszczone są 
również obroże skórzane i materiałowe oraz szelki. Podobnie w egzaminach IBGH 1-3, za wyjątkiem sze-
lek. Podczas pracy na śladzie oprócz łańcuszka dopuszcza się również szelki do tropienia oraz kamizelkę.
Przewodnik musi posiadać przy sobie smycz. może ona być przewieszona przez ramię z zapię-
ciem zwisającym po stronie przeciwnej do psa lub schowana.



 – 10 –

oBowiĄzeK KorzySTania z KagaŃCów
Należy stosować się do lokalnych przepisów dotyczących prowadzenia psa w  przestrzeni publicznej. 
Przewodnicy zobowiązani przestrzegać określonych przepisów mogą prowadzić psy w kagańcu np. pod-
czas testu reakcji w miejscu publicznym egzaminu BH-VT.

odPowiedzialnoŚĆ Cywilna
Właściciel, ewentualnie przewodnik psa odpowiada za wszelkie wyrządzone przez niego szkody na osobach  
i mieniu. Dlatego musi posiadać stosowne ubezpieczenie. Przewodnik odpowiada za  wszelkie ewentual-
ne wypadki z udziałem swoim i swojego psa,  zaistniałe w całym okresie trwania egzaminu. Przewodnik 
wypełnia polecenia sędziego i  organizatora imprezy dobrowolnie i na własne ryzyko.  

SzCzePienia
Świadectwa obowiązkowych sczepień należy okazać sędziemu lub kierownikowi egzaminu przed rozpo-
częciem egzaminu.

deKoraCja
dekorację należy przeprowadzić oddzielnie po zakończeniu wszystkich egzaminów.
W przypadku tej samej punktacji w IGP 1-3 decyduje lepszy wynik z części C. Jeśli i to nie pozwala ustalić 
kolejności, decyduje lepszy wynik z części B. W przypadku równej punktacji we wszystkich częściach, nie-
zależnie od stopnia egzaminu, uczestnicy zajmują to samo miejsce. W takim przypadku kolejne miejsce 
pozostaje nieobsadzone. W przypadku tej samej punktacji na egzaminie IGP-FH decyduje lepszy wynik 
z jednego śladu. W przypadku takiej samej punktacji na obu śladach uczestnicy zajmują to samo miejsce. 
W dekoracji biorą udział wszyscy uczestnicy egzaminów. Dekoracja kończy egzamin. Następuje przy tym 
wydanie uczestnikom książeczek startowych.

TyTuŁy PróB PraCy
Tytuł Międzynarodowego Championa Pracy (CACIT) jest przyznawany przez FCI na wniosek przewodnika 
za pośrednictwem krajowej organizacji kynologicznej. Przyznanie tytułów CACIT i Reserve-CACIT nastę-
puje na zawodach uprawnionych do tego przez FCI i odbywających się wg najwyższego, trzeciego stop-
nia. Na zawody CACIT muszą zostać zaproszone wszystkie krajowe organizacje kynologiczne zrzeszone 
w FCI. Do sędziowania zawodów należy zaprosić co najmniej dwóch sędziów, z których przynajmniej 
jeden musi należeć do krajowej organizacji kynologicznej spoza kraju, w którym odbywa się impreza.  
Tytuły są przyznawane na wniosek sędziego. Tytuły CACIT i Reserve-CACIT mogą być przyznawane jedy-
nie psom, które:
■ otrzymały ocenę minimum bardzo dobrą na jednej wystawie
■ otrzymały na egzaminie ocenę co najmniej bardzo dobrą; przyznanie tytułu CACIT nie jest powiązane 
z osiągniętym miejscem.
■ należą do grup 1, 2 i 3 wg klasyfikacji FCI i podlegają próbom pracy (psy użytkowe lub tropiące)
Zasady przyznawania tytułu Krajowego Championa Pracy ustala krajowa organizacja kynologiczna.
na jednych zawodach można przyznać tylko jeden tytuł CACIt i jeden Reserve-CACIt.
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KSiĄŻeCzKa STarTowa
Każdy udział w egzaminie musi być odnotowany w książeczce startowej. Zasady wydania książeczki star-
towej określa organizacja kynologiczna, do której należy przewodnik psa. Wynik egzaminu jest wpisywa-
ny do książeczki startowej i podpisywany przez sędziego oraz sprawdzany przez kierownika egzaminu.
do książeczki startowej należy wpisać następujące dane:
■ numer książeczki startowej
■ nazwę i rasę psa
■ identyfikator psa (tatuaż lub chip)
■ imię i nazwisko, adres oraz numer legitymacji członkowskiej właściciela psa, jak również jego przewod-
nika, o ile to dwie różne osoby

Po egzaminach do książeczki startowej należy wpisywać:
■ oceny z części A, B i C
■ łączną punktację
■ uzyskane kwalifikacje
■ ocenę TSB
■ imię, nazwisko i podpis sędziego

oCena TSB (doTyCzy CzęŚCi C na wSzySTKiCH PozioMaCH)
ocena tSB powinna opisywać naturalne predyspozycje psa istotne dla celów hodowlanych. Nie ma ona 
wpływu na wynik egzaminu ani uzyskaną lokatę. Ocena TSB rozpoczyna się od ćwiczenia „Osaczanie 
z oszczekaniem”.
Oceny „wybitna” (A), „dostateczna” (VH) oraz „niedostateczna” (NG) opisują następujące cechy psa:  
popędy, pewność siebie oraz odporność na stres.
ocenę wybitną (tSB A) otrzymuje pies o  wielkiej chęci do pracy, dużych popędach,  wykonujący  
ćwiczenia z determinacją, pewny siebie, uważny i niezwykle odporny na stres.
ocenę dostateczną (tSB VH) otrzymuje pies, który wykazuje ograniczenia w  gotowości do pracy,  
który ma ograniczone popędy, pewność siebie, koncentrację i odporność na stres.
ocenę niedostateczną (tSB ng) otrzymuje pies, który wykazuje niedobory w  gotowości do pracy,  
który ma niedostateczne popędy oraz któremu brak pewności siebie i odporności na stres.

KoMendy
Komendy podane w niniejszym regulaminie są tylko propozycją. Komendami są normalnie wymawiane 
słowa i muszą być takie same dla tej samej czynności. Podczas przywołań można używać imienia psa  
zamiast osobnej komendy. Podczas rewirowania można oprócz komendy do przywołania użyć dodatko-
wo umienia psa. W innych przypadkach użycie imienia psa wraz z dowolną inną komendą jest uznawane 
za podwójną komendę.
Krajowe organizacje kynologiczne mogą ustanawiać przepisy wymagające używania podczas egzami-
nów krajowych jedynie określonych przez te organizacje komend, podanych do publicznej informacji 
na stronie internetowej. W każdym przypadku zezwala się, by przewodnik wydawał komendy w swoim 
ojczystym języku.
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PrzePiSy Międzynarodowe/PoSTanowienia SzCzególne
Krajowe organizacje kynologiczne mogą modyfikować ogólne postanowienia regulaminu, by uzgodnić  
je z obowiązującym w danym kraju prawem w zakresie np. zasad dopuszczenia do egzaminów, przepisów 
weterynaryjnych, ochrony praw zwierząt czy przepisów sanitarnych.
Egzamin wstępny IgP (IgP V) może być wykorzystany jako:
■ egzamin dopuszczający do klasy użytkowej
■ warunek dopuszczenia do egzaminu IGP, przy czym stosowna decyzja leży w gestii krajowych organi-
zacji kynologicznych

MiSTrzoSTwa ŚwiaTa/euroPy
Obowiązują przepisy dotyczące przeprowadzania różnych rodzajów mistrzostw świata bądź Europy pod 
patronatem FCI. Publikacja i rewizja tych przepisów jest obowiązkiem Komisji Psów Użytkowych.

Prawo dySCyPlinarne
Organizator egzaminu jest odpowiedzialny za porządek i  bezpieczeństwo na całym terenie imprezy. 
W  przypadku braku ich zapewnienia sędzia może przerwać zawody lub, w  porozumieniu z  organiza-
torem, zakończyć je. Wykroczenia przewodnika psa przeciwko postanowieniom regulaminu, prawu 
o ochronie zwierząt lub dobrym obyczajom prowadzą do wykluczenia go z imprezy.
Decyzja sędziego jest ostateczna i niepodważalna. Otwarta krytyka jego postanowień może prowadzić 
do wydalania krytykującego z  terenu zawodów i  dalszych sankcji dyscyplinarnych względem niego. 
W szczególnych przypadkach, niedotyczących faktycznych decyzji sędziego, lecz naruszenia przezeń re-
gulaminu, dopuszcza się złożenie skargi. Należy ją w formie pisemnej przedłożyć właściwym organom. 
Skarga może być złożona wyłącznie za pośrednictwem organizatora imprezy i musi być podpisana przez 
skarżącego. Skargę można złożyć w ciągu 8 dni od zakończenia imprezy. Uznanie skargi nie daje podstaw 
do roszczenia do rewizji decyzji sędziego. Nagrania video nie są dopuszczane jako dowód. Należy prze-
strzegać przepisów prawa dyscyplinarnego krajowej organizacji kynologicznej.

dySKwaliFiKaCja
W przypadku dyskwalifikacji przewodnik traci wszystkie punkty, również te uzyskane w dotychczas roze-
granych konkurencjach. Do książeczki startowej nie wpisuje się ani ocen, ani punktów. Nie następuje opis 
pracy. Pies nie jest dopuszczony do udziału w pozostałych do rozegrania konkurencjach. Powód dyskwalifi-
kacji sędzia wpisuje do książeczki startowej.

PowÓd dySkwAlIfIkACjI konSEkwEnCjE
■ pies podejmuje przedmiot na śladzie i nie chce go oddać
■ pies rusza za zwierzyną i nie podejmuje ponownie śladu
■ pies podczas egzaminu opuszcza przewodnika i nie wraca do niego na 3 komendy
■ pies jest poza kontrolą przewodnika (np. podczas bocznego lub tylnego konwoju); pies 
nie puszcza rękawa na 3 komendy (jedną dozwoloną i dwie dodatkowe) lub bez wyraźnego 
oddziaływania przewodnika
■ pies chwyta (nie trąca) pozoranta w innym miejscu niż rękaw ochronny
■ pies podczas części obrończej atakuje inną osobę niż pozorant (np. sędziego)

Dyskwalifikacja 
z powodu 

nieposłuszeństwa
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Przerwanie PraCy
W przypadku przerwania pracy przewodnik zachowuje wszystkie uzyskane dotychczas punkty, również 
te zdobyte w zakończonych już konkurencjach. Punkty te zostają wpisane do książeczki startowej. Jeśli 
praca zostanie przerwana w konkurencji C, przewodnik uzyskuje za nią 0 punktów, zachowując przy tym 
punkty zdobyte w konkurencjach A i B.

Powody przerwania pracy:
■  pies pomimo trzech komend nie podejmuje pracy na śladzie z jego podstawy
■ pies opuszcza ślad na odległość większą niż długość linki lub przewodnik nie stosuje się do polecenia 
     sędziego, by podążać za psem
■ pies w wyznaczonym czasie nie dochodzi do końca śladu
■ pies opuszcza pozoranta, zanim sędzia wyda przewodnikowi polecenie do odejścia z linii środkowej 
     placu, i nie wraca do niego na jedną komendę bądź opuszcza go ponownie
■ pies w części C nie wykonuje jednego z ćwiczeń z chwytem
■ pies opuszcza pozoranta, zanim sędzia wyda przewodnikowi polecenie do podejścia do psa i/lub  
     przewodnik wydaje psu komendę do pozostania przy pozorancie
■ pies nie znajduje pozoranta pomimo trzykrotnej próby wysłania go do ostatniej kryjówki

Przerwanie pracy z powodu choroby / kontuzji
Jeśli przewodnik zgłosi chorobę swojego psa po wzięciu udziału w jednej z konkurencji, w dokumentacji 
zawodów dokonuje się wpisu: „praca przerwana z powodu choroby”. Uzyskane do tej pory punkty zosta-
ją zachowane. Psu nie przyznaje się oceny.
UwAgA! sędzia ma prawo, również wbrew woli przewodnika, samodzielnie zdecydować o przerwaniu 
pracy psa, jeśli uważa, że pies jest chory lub kontuzjowany. To samo dotyczy przypadków, gdy w egza-
minie bierze udział pies, który z powodu wieku nie powinien w nim występować, gdyż w wyraźny spo-
sób kłóci się to z przepisami dotyczącymi ochrony zwierząt. Do książeczki startowej dokonuje się wpisu: 
„przerwanie pracy z powodu kontuzji”.

PowÓd dySkwAlIfIkACjI konSEkwEnCjE

■ pies nie zalicza próby zachowania

■ niesportowe zachowanie przewodnika (np. posiadanie przedmiotów motywacyjnych 
i/lub jedzenia)
■ wykroczenia przeciwko regulaminowi, prawu o ochronie zwierząt lub dobrym obycza-
jom, próby oszustwa poprzez stosowanie zabronionych pomocy

Dyskwalifikacja z powodu 
złego zachowania

Dyskwalifikacja 
z powodu niesportowego 

zachowania
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CzęŚĆ ii
PróBa zaCHowania

Zachowanie psa należy obserwować podczas całego okresu trwania egzaminu (w tym podczas dekora-
cji). Jeśli w którymkolwiek momencie trwania imprezy wykazuje on problemy z zachowaniem, nie zalicza 
on próby zachowania, nawet jeśli pozostałe części egzaminu przebiegły pomyślnie. Należy to odnotować 
w dokumentacji zawodów. Pies zostaje zdyskwalifikowany.
1. Próbę zachowania należy przeprowadzić przed rozpoczęciem każdego egzaminu.
2. Próbę zachowania należy przeprowadzać w  neutralnym miejscu. Należy unikać bezpośredniej  
      bliskości placu ćwiczeń lub terenu na ślady.
3. Psy są poddawane próbie pojedynczo.
4. Próbę zachowania należy przeprowadzić w  takim czasie, by bezpośrednio po niej pies nie musiał  
      przystępować do którejkolwiek z konkurencji.
5. Psy należy prowadzić na smyczy (szelki do tropienia nie są dozwolone). Pies musi znajdować się   
     pod kontrolą.

W przeprowadzaniu próby zachowania należy unikać schematów. O przebiegu każdej próby  decyduje 
dany sędzia, przy czym należy unikać wyraźnych różnic pomiędzy nimi. Sprawny i miarodajny przebieg 
próby zależy od bezstronności przeprowadzającego ją sędziego. Próbę zachowania należy przepro-
wadzać w normalnym otoczeniu, które nie stanowi obciążenia dla psa. Należy unikać niecodziennych 
bodźców. Jeśli sędzia stwierdzi uchybienia w zachowaniu psa (np. podczas strzału), może przeprowadzić 
dalsze i dokładniejsze próby. W takich sytuacjach dopuszcza się powtórzenie danego elementu. Nieod-
łączną częścią każdej próby zachowania jest identyfikacja psa.
Jeśli podczas egzaminu/zawodów pies pokaże braki w zachowaniu, nawet jeśli wcześniej zaliczył próbę 
zachowania, sędzia może go wykluczyć z imprezy. W dokumentacji dokonuje się wówczas wpisu „próba 
zachowania niezaliczona”. Testu obojętności na strzał nie przeprowadza się w trakcie egzaminów BH-VT. 
Egzaminy należy przeprowadzać w taki sposób, żeby psy podchodzące do BH-VT lub IBGH nie zdawały 
wraz z psami zdającymi IGP (brak strzału w BH-VT oraz IBGH).

wyniKi PróBy zaCHowania
Zachowanie pozytywne – próba zaliczona
Pies jest:
■ pewny siebie
■ spokojny i uważny
■ ożywiony i uważny
■ obojętny i łagodny

Zachowanie graniczne – zalecana dalsza obserwacja
Pies jest:
■ niespokojny, ale nie agresywny, zaś podczas egzaminu zachowuje się obojętnie
■ nieznacznie pobudzony, lecz z biegiem czasu uspokaja się
niedopuszczenie do egzaminu
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Pies jest:
■ niepewny, strachliwy, unika ludzi
■ nerwowy, agresywny, gryzie ze strachu
■ ostry

idenTyFiKaCja PSa
Identyfikacja psa jest obowiązkowym elementem próby zachowania. Polega ona na sprawdzeniu nu-
meru tatuażu lub chipu. Psy bez rodowodu i tatuażu muszą być wyposażone w chip. Sędzia musi w do-
kumentacji potwierdzić dokonanie identyfikacji psa. Jeśli niektórych numerów tatuażu nie da się od-
czytać, do dokumentacji należy wpisać te, które odczytać się da. Numer tatuażu musi zgadzać się z tym 
widniejącym w dostarczonych przez przewodnika dokumentach. W przypadku braku takiej zgodności 
(np. nieczytelny tatuaż) należy wpisać stosowną uwagę do dokumentacji egzaminu. Przewodnicy, którzy 
chipowali swoje psy za granicą lub nabyli psy chipowane za granicą, muszą posiadać przy sobie odpo-
wiednie urządzenie do identyfikacji. Psy, których nie można jednoznacznie zidentyfikować, nie mogą 
brać udziału w egzaminie. Jeśli sędzia nie może znaleźć chipu u psa, poleca on przewodnikowi, by sam 
go sprawdził. Następnie sędzia ponownie sam przeprowadza rozstrzygającą kontrolę. Sędziemu wolno 
dotykać psa (np. urządzeniem do kontroli chipu).

reaKCja na STrzaŁ
niepewność(przykład)
■ pies wstaje zaniepokojony i odbiega
lęk(przykłady)
■ pies ucieka zaniepokojony do przewodnika
■ wpada w panikę i ucieka bądź próbuje uciec z płyty egzaminu
■ wpada w panikę i biega dookoła
Podczas oceny należy zwrócić uwagę, czy zachowanie psa nie wynika z  błędów w  jego wychowaniu  
i  czy przyczyną reakcji psa na pewno jest strzał. W  przypadkach wątpliwych sędzia musi ponownie 
sprawdzić wrażliwość psa na strzał. Poleca on wówczas przewodnikowi, by zapiął psa na ok. 2-metrową 
smycz, a sam ustawia się od niego w odległości ok. 15 kroków i ponownie oddaje strzały. Pies musi stać 
na luźnej smyczy.
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CzęŚĆ iii
oCeny

Przyznawanie ocen
Za występ przyznaje się psu ocenę i punkty. Muszą one również odzwierciedlać wykonanie poszczegól-
nych ćwiczeń.

mAkSymAlnA PUnktACjA doSkonAŁA BARdZo doBRA doBRA doStAtECZnA nIEdoStAtECZnA
5

10
15
20
30
35
60
70

100
200
300

5
10

15 - 14,5
20 - 19,5
30 - 29
35 - 33
60 - 58

70 - 66,5
100 - 96

200 - 192
300 - 286

4,5
9,5 - 9

14 -13,5
19 - 18

28,5 - 27
32,5 - 31,5
57,5 - 54
66 - 63
95 - 90

191 - 180
285 - 270

4
8,5 - 8
13 - 12

17,5 - 16
26,5 - 24
31 - 28

53,5 - 48
62,5 - 56
89 - 80

179 - 160
269 - 240

3,5
7,5 - 7

11,5 - 10,5
15,5 - 14
23,5 - 21

27,5 - 24,5
47,5 - 42
55,5 - 49
79 - 70

159 - 140
239- 210

3 - 0
6,5 - 0
10 - 0

13,5 - 0
20,5 - 0
24 - 0

41,5 - 0
48,5 - 0
69 - 0

139 - 0
209 - 0

Tabela punktowa

oCEnA PRZyZnAnE PUnkty odEBRAnE PUnkty
Doskonała

Bardzo dobra
Dobra

Dostateczna
Niedostateczna

>  96%
95-90%
89-80%
79-70%
< 70%

< 4%
5-10%

11-20%
21-30%
> 30%

Tabela procentowa

Przyznawanie punktów za poszczególne ćwiczenia
Przy łącznej ocenie danej części można przyznawać jedynie punkty całkowite. Za poszczególne ćwicze-
nia można przyznawać punkty ułamkowe. Jeśli na podstawie obliczeń wynik punktowy z danej części nie 
stanowi liczby całkowitej, należy go zaokrąglić w górę lub w dół na podstawie wrażenia ogólnego.

By otrzymać kwalifikację do egzaminu wyższego stopnia, pies musi z każdej części egzaminu uzyskać 
minimum 70% możliwych punktów i ocenę dostateczną.
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CzęŚĆ iV
PrzePiSy doTyCzĄCe PozoranTów

A. wymAgAnIA woBEC PoZoRAntA
1. Należy przestrzegać wytycznych i przepisów dotyczących pracy pozoranta w danym egzaminie.
2. Pozorant w części C jest w dniu egzaminu asystentem sędziego
3. Ze względów bezpieczeństwa jak również z  powodów ubezpieczeniowo-prawnych pozorant musi 
nosić odzież ochronną (spodnie, kurtka i rękaw ochronny, ochraniacz na krocza i ew. rękawice). Zapis ten 
obowiązuje zarówno podczas treningów, jak i na egzaminach oraz zawodach.
4. Obuwie pozoranta musi być dopasowane do pogody i podłoża. Musi zapewniać stabilność i zapobie-
gać ślizganiu się.
5. Przed rozpoczęciem części C pozorant otrzymuje wytyczne od sędziego. Praca pozoranta musi prze-
biegać według tych wytycznych.
6. Podczas odbierania pałki pozorant musi stosować się do poleceń przewodnika, jak to określa regula-
min. Musi on umożliwić przewodnikowi ustawienie psa w pozycji zasadniczej przed rozpoczęciem kon-
woju bocznego i tylnego.
7. Podczas egzaminów oddziałowych można pracować z  jednym pozorantem. Dozwolona jest jedno-
razowa zmiana pozoranta na egzaminie oddziałowym, gdy pozorant jest jednocześnie jego uczestni-
kiem. Na zawodach ponadregionalnych, np. na mistrzostwach świata czy kwalifikacjach, należy zwykle 
zapewnić dwóch pozorantów. Podczas wszelkiego rodzaju imprez może pracować pozorant mieszkający 
w jednym gospodarstwie domowym z przewodnikiem psa biorącym w nich udział.

B. ZASAdy PRACy PoZoRAntA
1. Postanowienia ogólne
Podczas egzaminu sędzia ocenia jakość wyszkolenia danego psa i, o ile to możliwe, jego charakter (popędy, 
odporność na stres, pewność siebie, chęć współpracy). Sędzia może obiektywnie ocenić to, co podczas  
egzaminu zauważy i usłyszy. Z tego powodu, jak również w celu zagwarantowania sportowego charakteru 
egzaminu (tzn. możliwie równych warunków dla wszystkich uczestników) pozorant musi zapewnić sędzie-
mu jasny i jednoznaczny obraz pracy psa. Przebieg części C nie może być zatem pozostawiony woli pozo-
ranta. Pozorant musi przestrzegać szeregu zasad.
Podczas oceny poszczególnych ćwiczeń i ich elementów składowych sędzia musi brać pod uwagę najważ-
niejsze kryteria dla części C, takie jak odporność na stres, pewność siebie, popędy czy chęć współpracy.  
Ponadto sędzia musi ocenić jakość chwytu psa. W  tym celu pozorant musi umożliwić psu założenie  
dobrego chwytu; z kolei w celu sprawdzenia odporności psa na stres pozorant poprzez swoje działanie 
musi nałożyć na niego presję. Pozorant musi pracować w możliwie równy sposób, umożliwiający ocenę psa.

2. osaczanie i oszczekanie
Pozorant stoi  poza zasięgiem wzroku przewodnika i  psa, w  wyznaczonej kryjówce, z  lekko skręco-
nym rękawem i bez przyjmowania grożącej postawy ciała. Rękaw służy mu do ochrony ciała. Podczas  
ćwiczenia pozorant musi obserwować psa. Nie może on dodatkowo pobudzać psa ani w żaden sposób 
mu pomagać. Pałkę musi trzymać z boku ciała opuszczoną w dół.
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3. Powstrzymanie próby ucieczki
Po ćwiczeniu „Osaczanie z  oszczekaniem” pozorant na polecenie przewodnika wychodzi z  kryjówki  
normalnym krokiem i ustawia się we wskazanym przez sędziego miejscu (oznaczonym punkcie uciecz-
ki). Ustawienie pozoranta musi umożliwić przewodnikowi położenie psa w oznaczonym miejscu z boku  
pozoranta od strony rękawa w odległości ok. 5 kroków od niego. Przewodnik musi znać kierunek ucieczki 
pozoranta.
Na polecenie sędziego pozorant rusza szybkim i  dynamicznym biegiem po linii prostej, podejmując 
próbę ucieczki. Nie może przy tym biec w  sposób niekontrolowany ani wykonywać przesadnych ru-
chów. Rękaw musi być trzymany w taki sposób, by pies miał optymalną możliwość założenia chwytu.  
Pozorant nie może przed ucieczką obracać się w kierunku psa, może go jednak obserwować kątem oka. 
Podczas ucieczki pozorant nie może odsuwać rękawa od psa. Gdy pies chwyci rękaw, pozorant konty-
nuuje bieg w wyznaczonym kierunku i przyciąga rękaw blisko ciała. Dystans ucieczki pozoranta okre-
śla sędzia. Na jego polecenie pozorant zatrzymuje się. Odpowiednia dynamika ucieczki stwarza sędzie-
mu optymalną możliwość oceny psa. Niedozwolona jest jakakolwiek pomoc psu ze strony pozoranta,  
np. nadmierna prezentacja rękawa przed chwytem, pobudzanie psa głosem i uderzanie pałką o spodnie 
ochronne (zarówno przed ucieczką, jak i w jej trakcie), luźne trzymanie rękawa po założeniu przez psa 
chwytu, spowalnianie biegu czy samowolne zatrzymanie się.
Zatrzymanie się pozoranta: zob. pkt. 9 (dotyczy wszystkich ćwiczeń z chwytem)

4. obrona przed atakiem z pilnowania
Z fazy pilnowania na polecenie sędziego pozorant podejmuje atak na psa: zaczyna wykonywać grożące ruchy 
pałką nad psem, nie uderzając go, i naciera frontalnie na niego, trzymając rękaw przed sobą blisko ciała. Gdy 
pies chwyci rękaw, pozorant, nie zatrzymując się, ustawia psa bokiem do siebie i napiera na niego. W fazie 
otwarcia pozorant nie może odwracać się od psa. Pozorant musi napierać na wszystkie psy w tym samym 
kierunku. Sędzia musi ustawić się tak, by móc należycie ocenić atak, chwyt i zachowanie podczas fazy walki, 
puszczanie i pilnowanie wszystkich psów. Niedozwolone jest napieranie na psa w kierunku przewodnika.
Podczas testu podatności na stres dopuszcza się uderzenia miękką pałką w okolice łopatek i kłębu. Siła 
uderzeń musi być taka sama dla wszystkich psów. Uderzenia pałką następują po ok. 4-5 krokach fazy 
walki. Po uderzeniach pozorant musi dalej napierać na psa na dystansie ok. 5 kroków, wykonując przy 
tym grożące ruchy pałką.
Czas trwania fazy walki określa sędzia. Na jego polecenie pozorant zaprzestaje natarcia. Odpowiednia  
dynamika ataku stwarza sędziemu optymalną możliwość oceny psa. Niedozwolona jest jakakolwiek 
pomoc psu ze strony pozoranta, np. nadmierna prezentacja rękawa przed chwytem, pobudzanie psa  
głosem lub uderzanie pałką o spodnie ochronne przed atakiem, luźne trzymanie rękawa po założeniu 
chwytu w fazie walki, różna intensywność napierania czy siła uderzeń pałką dla różnych psów, spowal-
nianie biegu czy samowolne zatrzymanie się w przypadku niedostatecznej odporności psa na stres.
Zatrzymanie się pozoranta: zob. pkt. 9 (dotyczy wszystkich ćwiczeń z chwytem)

5. konwój tylny (poziom IgP 2 oraz IgP 3)
Na polecenie przewodnika pozorant odchodzi od niego normalnym krokiem, rozpoczynając konwój tylny  
na dystansie ok. 30 kroków. Trasę konwoju określa sędzia. Podczas konwoju pozorant nie może wykonywać 
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żadnych gwałtownych ruchów. Rękaw i pałkę musi trzymać tak, żeby nie pobudzały psa. W szczególności  
pałka powinna być schowana. Przy każdym psie pozorant musi poruszać się z tą samą prędkością.

6. Zakończenie konwoju tylnego (dotyczy IgP 2)
Po ok. 30 krokach na polecenie sędziego pozorant zatrzymuje się. Przewodnik podchodzi do pozoranta 
i odbiera mu pałkę. Pies musi przy tym siedzieć w pozycji zasadniczej. Następnie rozpoczyna się konwój 
boczny do sędziego.

7. Atak na psa z konwoju tylnego (IgP 3)
Atak z konwoju tylnego następuje z ruchu na polecenie sędziego. Pozorant wykonuje dynamiczny zwrot 
przez prawe bądź lewe ramię i biegnie w kierunku psa, zdecydowanie nacierając na niego. Pałkę trzy-
ma przy tym w  górze i  wykonuje nią ruchy grożące. Pozorant musi przyjąć psa w  sposób elastyczny,  
bez zatrzymywania się. W razie potrzeby podczas przyjmowania psa pozorant powinien wykonać ob-
rót, by zamortyzować jego pęd. Należy unikać dodatkowych ruchów rękawem. Gdy pies założy chwyt,  
pozorant bez zatrzymywania się zaczyna na niego napierać, ustawiając go bokiem do siebie. Pozorant 
musi napierać na wszystkie psy w tym samym kierunku. Sędzia musi ustawić się tak, by móc należycie 
ocenić atak, chwyt i zachowanie podczas fazy walki, puszczanie i pilnowanie u każdego psa. Niedozwo-
lone jest napieranie na psa w kierunku przewodnika.
Długość fazy napierania określa sędzia. Na polecenie sędziego pozorant zaprzestaje napierania. Odpo-
wiednia dynamika ataku pozoranta stwarza sędziemu optymalną możliwość oceny psa. Niedozwolona 
jest jakakolwiek pomoc psu ze strony pozoranta, np. przesadne zejście na bok i/lub nadmierna prezenta-
cja rękawa przed założeniem chwytu przez psa, pobudzanie psa głosem lub uderzanie pałką o spodnie 
ochronne przy rozpoczęciu ataku, luźne trzymanie rękawa po założeniu chwytu w  fazie walki, różna  
intensywność napierania dla poszczególnych psów czy samowolne zatrzymanie się w przypadku niedo-
statecznej odporności psa na stres.
Zatrzymanie się pozoranta: zob. pkt. 9 (dotyczy wszystkich ćwiczeń z chwytem)

8. Atak na psa z ruchu
IGP 1: 30 metrów, IGP 2: 40 metrów, IGP 3: 50 metrów
W  IGP 1 i  2 pozorant pozostaje w  miejscu, w  którym zakończyła się pierwsza część konkurencji C.  
Przewodnik otrzymuje polecenie do udania się ze swoim psem do punktu rozpoczęcia ćwiczenia.
W IGP 3 na polecenie sędziego pozorant opuszcza swoją kryjówkę i biegnie do linii środkowej, a następ-
nie skręca na przewodnika oraz psa i biegnie prosto na nich, wydając odstraszające okrzyki i wykonując 
grożące ruchy pałką.  
Pozorant musi przyjąć psa w  sposób elastyczny i  dopasowany do sytuacji. W  razie potrzeby podczas 
przyjmowania psa pozorant powinien wykonać obrót, by zamortyzować jego pęd. Należy za wszelką 
cenę unikać uciekania z linii ataku psa. Po przyjęciu pozorant ustawia psa bokiem do siebie i zaczyna na 
niego napierać po linii prostej. Nie może się przy tym na niego przewrócić (uberrolen). Pozorant musi 
napierać na wszystkie psy w tym samym kierunku. Sędzia musi ustawić się tak, by móc należycie ocenić 
atak, chwyt i zachowanie podczas fazy walki, puszczanie i pilnowanie u każdego psa. Niedozwolone jest 
napieranie na psa w kierunku przewodnika.
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Długość fazy walki określa sędzia. Na znak sędziego pozorant zaprzestaje napierania. Odpowiednia  
dynamika ataku pozoranta stwarza sędziemu optymalną możliwość oceny psa. Niedozwolona jest jaka-
kolwiek pomoc psu ze strony pozoranta, np. zmniejszenie prędkości ataku, przyjęcie psa z pozycji stojącej 
(po zatrzymaniu się), uciekanie na bok i/lub nadmierne eksponowanie rękawa przed założeniem chwytu 
przez psa, luźne trzymanie rękawa  podczas fazy walki, różna intensywność napierania dla poszczegól-
nych psów czy samowolne zatrzymanie się w przypadku niedostatecznej odporności psa na stres.
Zatrzymanie się pozoranta: zob. pkt. 9 (dotyczy wszystkich ćwiczeń z chwytem)

9. Zatrzymanie się pozoranta (zakończenie ćwiczeń z chwytem)
Na koniec wszystkich ćwiczeń, w  których pies chwyta rękaw, pozorant musi zatrzymywać się tak,  
by sędzia mógł widzieć chwyt, puszczanie i pilnowanie psa. Nie może zatem zatrzymywać się plecami do 
sędziego i musi utrzymywać z nim kontakt wzrokowy. Po zatrzymaniu pozorant musi zmniejszyć presję 
względem psa i przestać go pobudzać bez wyraźnego luzowania rękawa. Pozorant nie powinien zmie-
niać kąta trzymania rękawa, lecz pozostawić go w takiej pozycji jak podczas poprzedniej części ćwicze-
nia. Pałkę należy trzymać poza zasięgiem wzroku psa, z boku ciała i skierowaną w dół. Pozorant nie może 
w jakikolwiek sposób pomagać psu w puszczaniu. Po puszczeniu pozorant zachowuje kontakt wzroko-
wy z psem. Nie może go w żaden sposób pobudzać ani pomagać mu. Jeśli pies okrąża pozoranta pod-
czas pilnowania, ten może powoli i bez wykonywania gwałtownych ruchów obracać się, by zachować  
go w polu widzenia.

10. Brak pewności siebie / niewykonanie ćwiczenia z chwytem
Jeśli podczas ćwiczenia z chwyceniem rękawa pies nie założy chwytu lub podczas fazy walki poluzuje 
chwyt i puści rękaw, pozorant musi kontynuować natarcie na psa, dopóki sędzia nie przerwie ćwiczenia. 
W takiej sytuacji pozorant nie może pod żadnym pozorem pomagać psu lub samowolnie się zatrzymać. 
Jeśli pies nie puszcza rękawa, pozorant nie może mu w tym pomagać sposobem trzymania bądź ruchem 
pałki. Jeśli pies przejawia chęć  odejścia od pozoranta podczas fazy pilnowania, ten nie może go w ża-
den sposób pobudzać do pozostania przy sobie. Podczas wszystkich ćwiczeń, we wszystkich ich fazach, 
pozorant powinien zachowywać się aktywnie lub neutralnie zgodnie z wymogami regulaminu. Jeśli pies 
uderza lub dogryza rękaw podczas fazy pilnowania, pozorant nie może wykonywać żadnych ruchów 
obronnych.
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CzęŚĆ V
PrzePiSy doTyCzĄCe PoSzCzególnyCH egzaMinów

1. Egzamin na psa towarzyszącego (BH) z testem reakcji w miejscach publicznych (Vt)
W  egzaminie mogą brać udział wszyscy przewodnicy, którzy zdadzą teoretyczny egzamin ze zna-
jomości regulaminu BH. Dopuszcza się wszystkie psy bez względu na rasę i  rozmiar. Minimal-
ny wiek psa określają krajowe organizacje kynologiczne, nie może on być jednak mniejszy niż  
12 miesięcy.

Psy, które nie zdobędą wymaganych 70% punktów z części A (egzamin na psa towarzyszącego na placu), 
nie są dopuszczone do części B (próba zachowania w miejscu publicznym). Po zakończeniu egzaminu nie 
przyznaje się punktów, a jedynie wynik („Zaliczony” lub „Niezaliczony”) i opis. Egzamin jest zaliczony, gdy 
w części A zostanie zdobyte 70% możliwych punktów, zaś ćwiczenia w części B zostaną przez sędziego 
uznane za wykonane w stopniu zadowalającym. Na życzenie organizatora sędzia może dokonać klasyfi-
kacji zdających w celu przyznania nagród. Egzamin BH-VT jest warunkiem dopuszczenia do pozostałych 
egzaminów objętych międzynarodowym regulaminem FCI. W  przypadku konieczności powtarzania  
egzaminu BH-VT nie jest wymagany żadna karencja, jednak w  ramach jednej imprezy kilkudniowej  
można do niego podchodzić tylko raz. Wynik egzaminu należy bezwzględnie wpisać do stosownej  
dokumentacji.

CZĘŚĆ A: EgZAmIn BH
Podczas egzaminu BH-VT nie przeprowadza się próby obojętności wobec strzału.
Przebieg ćwiczeń jest analogiczny do opisanego w części ogólnej.
1. Chodzenie przy nodze na smyczy 15 punktów
2. Chodzenie przy nodze bez smyczy 15 punktów 
     (szczególne wytyczne dla egzaminów BH-VT w części ogólnej)
3. Siad 10 punktów
     (szczególne wytyczne dla egzaminów BH-VT w części ogólnej)
4. Waruj z przywołaniem  10 punktów
     (szczególne wytyczne dla egzaminów BH-VT w części ogólnej)
5. Warowanie w rozproszeniach 10 punktów

CZĘŚĆ B: tESt REAkCjI w mIEjSCU PUBlICZnym
Postanowienia ogólne
Ta część egzaminu odbywa się poza placem ćwiczeń w miejscu publicznym. Sędzia wraz z kierownikiem 
egzaminu określają, gdzie (drogi, ulice, place) i jak będą przebiegać poszczególne ćwiczenia. Nie należy 
zakłócać ruchu pojazdów ani pieszych. Ze względu na swoją specyfikę ta część egzaminu wymaga nie-
co dłuższego czasu. Nie należy zmniejszać wymagań sędziowskich z powodu nadmiernej liczby psów.  
Za poszczególne ćwiczenia części B nie przyznaje się punktów. Na zaliczenie tej części egzaminu ma 
wpływ wrażenie ogólne, jakie sprawia pies w przestrzeni publicznej. Opisane poniżej ćwiczenia są tylko 
propozycjami. Sędzia może samodzielnie dopasowywać ćwiczenia do danych okoliczności. W przypad-
ku wątpliwości co do oceny psa sędzia ma prawo powtórzyć ćwiczenia bądź je zmodyfikować.
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Przebieg egzaminu: (opisane niżej ćwiczenia stanowią wymagane minimum i mogą być rozszerzone 
przez organizacje krajowe)

■ Spotkanie z grupą ludzi
Na polecenie sędziego przewodnik z psem na smyczy zaczyna iść chodnikiem. Sędzia podąża za nimi 
w  odpowiedniej odległości. Pies powinien ochoczo iść z  przewodnikiem na luźnej smyczy przy jego  
lewej nodze z łopatką na wysokości kolana. Pies powinien zachowywać się obojętnie wobec przechod-
niów i  samochodów. Po drodze przewodnik zostaje zatrzymany przez przechodzącego obok pomoc-
nika sędziego. Pies powinien zachowywać się neutralnie. Następnie przewodnik wraz z psem przecho-
dzą przez luźną grupę złożoną z sześciu osób. Jedna z tych osób woła przewodnika i podaje mu rękę.  
Na polecenie przewodnika pies powinien usiąść lub położyć się obok niego i zachowywać się spokojnie 
podczas krótkiej rozmowy.

■ Spotkanie z rowerzystami
Przewodnik porusza się ze swoim psem na smyczy. W  pewnym momencie z  tyłu zbliża się do nich  
rowerzysta i wyprzedza ich, dzwoniąc przy tym dzwonkiem. Po przebyciu pewnego dystansu rowerzysta 
zawraca i jedzie na wprost przewodnika i psa, po raz kolejny używając dzwonka. Rowerzysta mija prze-
wodnika i psa od strony psa. Pies musi zachowywać się obojętnie wobec rowerzysty.

■ Spotkanie z samochodami
Przewodnik z psem na smyczy podchodzi do samochodów. W  jednym z nich zostaje włączony silnik. 
W  innym zostają zamknięte drzwi. W trakcie dalszego marszu przy przewodniku i psie zatrzymuje się 
jeszcze inny samochód. Kierowca opuszcza szybę i nawiązuje rozmowę z przewodnikiem. Przewodnik 
wydaje psu komendę do siedzenia lub leżenia. Pies powinien zachowywać się obojętnie wobec samo-
chodów i innych pojazdów.

■ Spotkanie z biegaczami lub rolkarzami
Przewodnik porusza się z psem na smyczy po spokojnej drodze. Wyprzedza go co najmniej dwójka bie-
gaczy, nie zmniejszając tempa. Gdy się oddalą, pojawia się kolejny biegacz, poruszając się na wprost 
przewodnika i psa, i mija ich nie zwalniając. Pies nie musi iść ściśle przy nodze, ale nie może niepokoić mi-
jających go ludzi. Podczas mijania się z biegaczami przewodnik może posadzić lub położyć psa. Zamiast 
biegaczy można w tym ćwiczeniu wykorzystać rolkarzy.

■ Spotkanie z innymi psami
Podczas mijania innych psów egzaminowany pies powinien zachowywać się obojętnie. W trakcie mijania 
psów przewodnik może powtórzyć komendę do chodzenia przy nodze lub posadzić bądź położyć psa.

■ Zachowanie psa pozostawionego na krótki czas samego na smyczy wobec ludzi i zwierząt
Na polecenie sędziego przewodnik z psem na smyczy podąża umiarkowanie uczęszczanym chodnikiem. 
Po krótkim marszu na polecenie sędziego przewodnik zatrzymuje się i przywiązuje smycz do ogrodzenia, 
drzewa itp. Przewodnik odchodzi poza zasięg wzroku psa, chowając się w sklepie czy innym budynku. 
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Pies może stać, siedzieć bądź leżeć. Pod nieobecność przewodnika obok psa w odległości ok. 5 kroków 
przechodzi pomocnik z innym psem na smyczy (nie należy wykorzystywać w tym ćwiczeniu psów agre-
sywnych). W tym czasie egzaminowany pies powinien zachowywać się spokojnie i nie próbować atako-
wać mijającego go psa (silne ciągnięcie na smyczy, ciągłe szczekanie). Na polecenie sędziego przewodnik 
wraca do psa.
UwAgA! od sędziego zależy, czy wszystkie ćwiczenia zostaną przeprowadzone w  jednym miejscu,  
czy też po kilku ćwiczeniach nastąpi zmiana lokalizacji.

2. igP
CZĘŚĆ A: PRACA nA ŚlAdZIE. PoStAnowIEnIA ogÓlnE.

IgP 1ĆwICZEnIE IgP 2 IgP 3 IfH V IfH 1 IfH 2 IgP-fH
Ślad własny

300 kroków

3

2

Min. 50 kroków

3 przedmioty własne
 3 x 7 okt

Pierwszy na pierw-
szej prostej, drugi na 
drugiej prostej, trzeci 

na końcu

10 x 2-3 x 0,5-1

20 min

15 min

–

BH-VT

Ślad obcy

400 kroków

3

2

Min 50 kroków

3 przedmioty obce
3 x 7 pkt

Pierwszy na pierw-
szej prostej, drugi 
na drugiej prostej, 

trzeci na końcu

10 x 2-3 x 0,5-1

30 min

15 min

–

IGP 1

Ślad obcy

600 kroków

5

4

Min. 50 kroków

3 przedmioty obce
3 x 7 pkt

Pierwszy po min. 
100 krokach, na 

pierwszej bądź dru-
giej prostej, drugi wg 

uznania sędziego, 
trzeci na końcu

10 x 2-3 x 0,5-1

60 min

20 min

–

IGP 2

Ślad własny

600 kroków

5

4, z czego 3 
załamania pod kątem 

prostym i ostatnie 
pod kątem ostrym

Min. 50 kroków

3 przedmioty należą-
ce do przewodnika

3 x 7 pkt

Pierwszy po min. 100 
krokach, na pierwszej 
bądź drugiej prostej, 
drugi na drugiej bądź 
trzeciej prostej, trzeci 

na końcu

10 x 2-3 x 0,5-1

90 min

20 min

–

BH-VT

Ślad obcy

1200 kroków

7

6 (tylko kąty proste)

Min. 50 kroków

4 przedmioty obce
3 x 5 pkt + 1 x 6 pkt

Pierwszy po min. 100 
krokach, przedmioty 

2-3 wg szkicu, czwarty 
na końcu

10 x 2-3 x 0,5-1

120 min

30 min

30 min przed 
rozpoczęciem pracy 

przez psa

BH-VT

Ślad obcy

1800 kroków

8, z czego 1 półokrąg o 
promieniu 30 m.

 

7, z czego przynaj-
mniej 2 załamania pod 
kątem ostrym (30-40 

stopni)

Min. 50 kroków

7 przedmiotów obcych
7 x 3 pkt

Pierwszy po min. 100 
krokach, przedmioty 
2-6 wg szkicu (moż-
liwe dwa przedmioty 

na jednej prostej), 
siódmy na końcu

10 x 2-3 x 0,5-1

180 min

45 min

30 min przed 
rozpoczęciem pracy 

przez psa

IFH 1

Ślad obcy

2 x 1800 kroków1

8, z czego 1 półokrąg 
o promieniu 30 

metrów

7, z czego przynaj-
mniej 2 załamania 
pod kątem ostrym 

(30-40 stopni)

Min. 50 kroków

7 przedmiotów 
obcych

7 x 3 pkt

Pierwszy po min. 100 
krokach, przedmioty 
2-6 wg szkicu (moż-
liwe dwa przedmioty 

na jednej prostej), 
siódmy na końcu

10 x 2-3 x 0,5-1

180 min

45 min

30 min przed 
rozpoczęciem pracy 

przez psa

IFH2 lub BH-VT

Ślad własny/obcy

Minimalna długość

Proste

Załamania

Odległości pomię-
dzy załamaniami

Punktacja za 
przedmioty

Ułożenie 
przedmiotów

Wymiary przed-
miotów w cm

Wiek śladu

Czas na wypraco-
wanie śladu

Ślad zwodniczy

Wymagane 
wyszkolenie
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■ Ślad zwodniczy (dotyczy tylko IfH 1, IfH 2 i IgP-fH)
Ślad zwodniczy nie może być położony w obrębie 40 kroków od załamania, jak również na pierwszej oraz 
ostatniej prostej. Ślad zwodniczy musi przecinać ślad właściwy dwukrotnie pod kątem nie mniejszym 
niż 60 stopni. Pies może wskazać i sprawdzić ślad zwodniczy bez opuszczania ścieżki śladu właściwego.  
Jeśli pies podąży za śladem zwodniczym na odległość większą niż długość linki, praca zostaje przerwana.
UwAgA! (dotyczy tylko IFH 2 i IGP-FH)

Przewodnik może, poprosiwszy o pozwolenie sędziego, na chwilę przerwać ślad, jeśli uważa, że z powo-
du fizycznego samopoczucia lub warunków atmosferycznych (np. upał) on bądź jego pies tego potrze-
buje. Czas trwania przerwy wlicza się w czas przeznaczony na wypracowanie śladu. Podczas takiej prze-
rwy bądź przy przedmiocie przewodnik może oczyścić swojemu psu głowę, oczy i nos. W tym celu może 
on mieć przy sobie wilgotną ściereczkę bądź gąbkę. Musi on pokazać je sędziemu przed rozpoczęciem 
śladu. Inne pomoce nie są dozwolone.

■ Podłoże na ślad
Podłożem na ślad może być każda naturalna nawierzchnia, np. łąka, pole czy grunt leśny. Na wszystkich 
poziomach, w zależności od dostępnego terenu, możliwa jest zmiana podłoża i przejście przez drogę.

■ Układanie śladu
Przebieg śladu określa sędzia lub kierownik śladów w zależności od dostępnego terenu. Na poziomie  
IFH 1, IFH 2 oraz IGP-FH deptacz otrzymuje od sędziego lub kierownika śladów szkic terenu z  zazna-
czonymi punktami orientacyjnymi takimi jak drzewa, słupy wysokiego napięcia czy budynki. Sędzia lub 
kierownik śladów nadzoruje układanie śladu i instruuje deptacza. Ślady mogą być układane w różny spo-
sób. Załamania i przedmioty nie mogą znajdować się w tych samych odległościach od siebie na różnych 
śladach. Podstawa śladu musi być wyraźnie zaznaczona tabliczką umieszczoną w ziemi po lewej stronie 
podstawy. Deptacz zatrzymuje się na krótko na podstawie, a następnie podąża naturalnym krokiem we 
wskazanym kierunku. Podczas układania śladu deptacz musi stawiać normalne kroki. Również załamania 
muszą być układane naturalnym krokiem, w taki jednak sposób, by umożliwić psu nieprzerwaną pracę 
węchową. Ślad musi tworzyć ciągłą całość (zob. szkic). Pomoc deptacza poprzez nienaturalny krok, szura-

Ślady IGP V i IGP-ZTP

IgP V IgP-ZtP
Ślad własny/obcy
Min. długość
Proste
Załamania (pod kątem prostym)
Wiek śladu
Czas na wypracowanie śladu
Przedmioty
Wymiary przedmiotów w cm
Ocena

Wymagane wyszkolenie

Ślad własny
200 kroków

2
1

Ślad wykonywany natychmiast po ułożeniu
10 min

2 przedmioty należące do przewodnika
10 x 2-3 x 0,5-1

Podążanie za ścieżką śladu: 79 pkt
Przedmioty: 21 pkt

BH-VT

Ślad własny
300 kroków

3
2

20 minut
15 min

3 przedmioty własne
10 x 2-3 x 0,5-1

Podążanie za ścieżką śladu: 79 pkt
Przedmioty: po 7 pkt każdy

BH-VT
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nie lub zmianę kroku jest zakazana na całej długości śladu. Przedmiotów nie wolno umieszczać w obrębie 
20 kroków od załamania. Muszą one leżeć na ścieżce śladu. Po położeniu ostatniego przedmiotu deptacz 
musi podążać dalej co najmniej 10 kroków w tym samym kierunku. Pies ani przewodnik nie mogą widzieć 
układania śladu. Kolejność wykonywania śladów jest losowana po ich ułożeniu w obecności sędziego.

■ Przedmioty
Kolor przedmiotów nie może wyraźnie kontrastować z kolorem podłoża. Przed ułożeniem śladu prze-
wodnik (IGP V, IGP-ZTP, IGP 1, IFH V) lub deptacz (IGP2, IGP 3, IFH 1, IFH 2, IGP-FH) muszą pokazać  
je sędziemu lub kierownikowi śladów. Wolno używać tylko przedmiotów, które deptacz (lub prze-
wodnik) miał przy sobie przez minimum 30 minut. Przedmioty używane na jednym śladzie mu-
szą być wykonane z  różnych materiałów (np. skóra, filc, drewno). Na zawodach oraz egzaminach IFH  
przedmioty muszą być oznaczone numerami zgodnymi z numerem śladu.

odnAjdywAnIE PRZEdmIotÓw
■ Zaznaczanie
Pies może zaznaczać przedmioty siadając, kładąc się, stając lub przyjmując dowolne z tych pozycji na 
zmianę. Przedmioty muszą być zaznaczane przekonująco i bez pomocy przewodnika. Po zaznaczeniu 
przedmiotu przez psa przewodnik odkłada linkę, samodzielnie podchodzi do psa, podnosi przedmiot 
i pokazuje go sędziemu. Do psa można podchodzić zarówno z prawej, jak i z lewej strony. Przewodnik 
wznawia pracę psa z tej strony, od której do niego podszedł. Pies musi zaznaczyć przedmiot w kierunku 
przebiegu ścieżki śladu. Nieznacznie krzywa pozycja siedząca, leżąca bądź stojąca przy przedmiocie nie 
jest błędem. Przedmiot musi leżeć bezpośrednio przed lub pomiędzy przednimi łapami. Pies musi spo-
kojnie pozostawać w przyjętej pozycji aż do wznowienia pracy na śladzie. Przedmioty znalezione z silną 
pomocą przewodnika uznaje się za niezaliczone. Po wskazaniu przedmiotu następuje wznowienie pracy 
na śladzie na jedną komendę.

■ Podejmowanie / aportowanie
Po znalezieniu przedmiotu pies może go nie tylko zaznaczyć, również podjąć. Po podjęciu przedmio-
tu pies może pozostać w  pozycji stojącej, usiąść lub przynieść przedmiot  przewodnikowi. Błędem  
jest podjęcie przedmiotu w  pozycji leżącej oraz dalsze podążanie naprzód z  przedmiotem. Gdy pies 
aportuje przedmiot, przewodnik musi się zatrzymać. Wznowienie śladu następuje w miejscu odebrania 
przedmiotu psu.
Jeśli niewskazany przez psa przedmiot nie może zostać odnaleziony przez deptacza, nie następuje strata 
punków. Jeśli ma to miejsce w przypadku większej ilości przedmiotów niż jeden, przewodnikowi propo-
nuje się wykonanie śladu rezerwowego. Jeśli ten odmówi, niewskazane przedmioty uznaje się za niezna-
lezione. Ta zasada nie dotyczy IGP 1, IGP V, IGP-ZTP oraz IFH V. Na tych egzaminach, przy śladzie własnym, 
za przedmiot nieodnaleziony, nie przyznaje się punktów.

■ tropienie na lince
Pies może tropić na 10-metrowej lince. Sprawdzenie długości linki, obroży oraz szelek przez sędziego 
musi nastąpić przed rozpoczęciem pracy na śladzie (najpóźniej podczas meldunku). Smycze automa-
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tyczne są zabronione. Linka może być prowadzona nad grzbietem psa, z boku albo pomiędzy przednimi 
lub/i  tylnymi łapami. Może być ona podpięta bezpośrednio do niezaciskającego się łańcuszka lub do 
kółka na szelkach (dozwolone są szelki zwykłe lub Brotchera bez dodatkowego paska). W  przypadku 
szelek Brottchera tylny pasek nie może leżeć za ostatnim żebrem psa i uciskać miękkich części brzucha. 
Linka może luźno zwisać, lecz nie może to znacząco skracać dystansu pomiędzy przewodnikiem a psem. 
Dotykanie przez linkę ziemi nie jest błędem.

■ tropienie bez linki
Podczas tropienia bez linki przewodnik musi zachowywać przynajmniej 10-metrowy odstęp od psa.

■ meldunek
Na znak sędziego przewodnik melduje się u niego w pozycji zasadniczej z gotowym do tropienia psem (linka 
musi być rozwinięta; szelki – o ile są używane – muszą być założone) i zgłasza, czy pies zaznacza, czy podejmu-
je przedmioty. Do ok. 2 metrów przed podstawą pies może być prowadzony na krótkiej lince. Przed śladem, na 
podstawie oraz podczas całej pracy na śladzie niedozwolony jest żaden przymus. Na znak sędziego przewod-
nik prowadzi psa do podstawy i rozpoczyna pracę. Dopuszczalne jest krótkie posadzenia psa ok. 2 metrów od 
podstawy. Najpóźniej w tej chwili przewodnik może ułożyć linkę w pożądanej pozycji (dopięcie jej do szelek 
i poprowadzenie pomiędzy przednimi i/lub tylnymi łapami). Po zakończeniu pracy na śladzie należy pokazać 
sędziemu znalezione przedmioty. Zabawa z psem lub karmienie go po wskazaniu ostatniego przedmiotu, 
a przed odmeldowaniem się i otrzymaniem oceny, są niedozwolone. Odmeldowanie się odbywa się w pozycji 
zasadniczej. Po odmeldowaniu się przewodnik może ponownie zapiąć psa na krótką smycz.

■ Praca na śladzie
Praca na śladzie rozpoczyna się na komendę do tropienia, wydaną na podstawie śladu. Przewodnik może 
wydać maksymalnie 3 komendy. Druga i  trzecia komenda prowadzą do odjęcia punktów, od oceny, za 
pierwszą prostą. Pies musi podjąć ślad niskim nosem i podążać za nim z wysoką motywacją, dużą intensyw-
nością i równym tempem. Szybkość pracy psa nie stanowi kryterium oceny, o ile pies pracuje intensywnie 
i przekonywająco. Rozpoczęcie pracy (oraz wznowienie jej po znalezieniu przedmiotu)następuje na komen-
dę przewodnika. Przewodnik musi móc swobodnie operować linką. Czas pracy na podstawie nie wpływa 
na ocenę, niemniej sędzia musi zwrócić uwagę na intensywność, z jaką pies podejmuje trop. Jeśli pies zaplą-
cze się w linkę tak, że utrudnia mu to dalszą pracę, przewodnik może na pozwolenie sędziego położyć psa, 
wyplątać go z linki, a następnie wznowić pracę. Podczas wydawania psy komendy do położenia się oraz do 
wznowienia pracy przewodnik musi znajdować się na końcu linki. Nie ma to wpływu na ocenę. 
UwAgA! (dotyczy IFH 1, IFH 2 oraz IGP-FH)
• Jeśli przewodnik uważa, że pies nie podjął śladu w sposób właściwy, może jeszcze raz rozpocząć tropienie. 
Jest to możliwe tylko raz i  dopóki przewodnik nie znajduje się na śladzie.  Prowadzi to do obowiązkowego  
odjęcia 4 punktów.  

■ Załamania
Pies musi wypracować załamanie pewnie. Krążenie na załamaniu jest błędem. Sprawdzanie załamania 
bez opuszczania śladu jest dozwolone. Po załamaniu pies musi kontynuować pracę z  wysoką inten-
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sywnością i  tym samym tempem. W  obszarze załamania przewodnik musi zachowywać przepisową  
odległość od psa. Nie musi on poruszać się po ścieżce śladu, jednak wolno mu z niej zejść dopiero wtedy, 
gdy pies zmieni kierunek i będzie pewnie podążać za śladem na kolejnej prostej.

■ Pochwały
Na wszystkich poziomach poza IGP 3, IFH 1, IFH 2 oraz IGP-FH dopuszcza się okazjonalne pochwały, 
ale nie w obrębie załamania. Dodatkowo na wszystkich poziomach dopuszcza się krótką pochwałę przy 
przedmiotach. Może ona nastąpić przed lub po podniesieniu przedmiotu.

■ Przerwanie pracy / dyskwalifikacja
Jeśli pies opuści ślad i zostanie przy tym powstrzymany przez przewodnika, sędzia wydaje przewodniko-
wi polecenie do podążania za psem. Jeśli przewodnik się do niego nie zastosuje, praca zostaje przerwa-
na. Jeśli pies nie ukończy śladu w wyznaczonym przez regulamin czasie, praca zostaje przerwana. Reguła 
ta nie ma zastosowania na poziomie IFH 1, IFH 2 oraz IGP-FH, gdy pies znajduje się na ostatniej prostej. 
Praca zaprezentowana przez psa do momentu jej przerwania podlega ocenie. Gdy pies nie pracuje (dłu-
gie zatrzymywanie się w jednym miejscu bez tropienia), praca może zostać przerwana, nawet jeśli pies 
znajduje się na ścieżce śladu, a przewidziany w regulaminie czas na wypracowanie śladu nie upłynął.
Jeśli podczas pracy na śladzie pies ruszy za zwierzyną, przewodnik może go powstrzymać, wydając  
mu komendę do leżenia. Na polecenie sędziego przewodnik przywołuje psa do siebie i  podejmuje  
próbę wznowienia pracy. Dozwolone jest wydanie komendy do tropienia. Jeśli pies nie podejmie pracy 
na nowo, zostaje zdyskwalifikowany z wpisem „dyskwalifikacja z powodu nieposłuszeństwa”.

■ dalsze kryteria oceny / Zadania sędziego
Ocena danej prostej zależy od jej długości oraz warunków terenowych i atmosferycznych. Sędzia musi 
utrzymywać taką odległość od psa, żeby nie przeszkadzać mu w pracy. W obrębie, w którym pies ma pra-
wo tropić (promień 10 metrów wokół przewodnika oraz 10-metrowa odległość od ścieżki śladu) deptacz 
ani sędzia nie mogą przeszkadzać psu.
Sędzia powinien patrzeć nie tylko na przewodnika i psa, lecz również brać pod uwagę podłoże, warun-
ki atmosferyczne, ewentualne zapachy zwodnicze oraz czas pracy. Jego ocena powinna uwzględniać 
wszystkie czynniki mające wpływ na pracę psa. Pod uwagę powinny być brane następujące kryteria:
✔ wrodzone aspekty pracy psa (np. praca z równą motywacją i intensywnością przed oraz po załama-
niach oraz przed i po wskazaniu przedmiotu)
✔ wyuczone aspekty pracy psa (np. nerwowy początek, widoczny przymus, unikanie)
✔ niedozwolona pomoc przewodnika
✔ utrudnienia wpływające na pracę:
 +  warunki terenowe (roślinność, piasek, zmiana podłoża, mgła)
 +  warunki wietrzne
 +  obecność zwierzyny
 +  pogoda (upał, zimno, deszcz, śnieg)
 +  zmiany pogod
Sędzia musi ocenić pasję, płynność i pewność pracy psa.  
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■  Straty punktowe na wszystkich poziomach egzaminacyjnych
– jeśli pies przerywa pracę, a przewodnik nie podchodzi do psa, lecz wydaje mu komendę do tropienia, 
   pozostając na końcu linki, odejmuje się 2 punkty (w IFH 2 i IGP-FH odejmuje się 1 punkt)
– jeśli pies przerywa pracę, a  przewodnik podchodzi do niego i  wydaje mu komendę do tropienia,  
    znajdując się bezpośrednio przy psie, odejmuje się 4 punkty (w IFH 2 i IGP-FH odejmuje się 2 punkty)
– ponadto punkty odejmuje się za: błądzenie, wypróżnianie się, krążenie na załamaniach, ciągłe zachęty 
   przewodnika, pomoc linką lub słowna na śladzie lub przy przedmiocie

CZĘŚĆ B – PoSŁUSZEŃStwo
Postanowienia ogólne
Podstawowe wymagania
1. Wyraz psa
– pewność siebie
– radosna praca z motywacją 
– koncentracja/uwaga
– harmonia pomiędzy psem a przewodnikiem
2. Poprawność techniczna
– pozycja
– wykonywanie ćwiczeń
Przed rozpoczęciem posłuszeństwa sędzia musi sprawdzić wymagany sprzęt pod kątem jego zgodności 
z regulaminem IGP.
Podczas oceniania każdego ćwiczenia sędzia musi zwracać baczną uwagę na zachowanie psa od przyję-
cia pozycji zasadniczej aż do zakończenia ćwiczenia.

komendy
Jeśli pies nie wykonuje danego ćwiczenia na trzecią komendę, należy je przerwać bez przyznawania 
oceny. Podczas przywołania zamiast komendy do przyjścia można użyć imienia psa. Użycie imienia psa 
w połączeniu z dowolną komendą uznaje się za komendę podwójną.
Reakcja psa na komendę: na komendę przewodnika pies powinien radośnie wykonać ćwiczenie. Wszel-
kie objawy lęku lub stresu obniżają ocenę z ćwiczenia.

dodatkowe komendy
Jeśli pies nie wykona ćwiczenia na drugą dodatkową komendę, należy je ocenić na 0 punktów. Jeśli pies 
nie wykonuje części danego ćwiczenia na drugą dodatkową komendę, za całe ćwiczenie można przy-
znać najwyżej wysoką ocenę niedostateczną.
Jedna dodatkowa komenda: ocena dostateczna za część ćwiczenia
Dwie dodatkowe komendy: ocena niedostateczna za część ćwiczenia
Przykład: 5 punktów za część ćwiczenia
Jedna dodatkowa komenda: ocena dostateczna z 5 punktów = -1,5 punktu
Dwie dodatkowe komendy: ocena niedostateczna z 5 punktów = -2,5 punktu
Jeśli pies wykonuje ćwiczenie bez komendy, należy za część ćwiczenia przyznać ocenę niedostateczną.
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Uwaga (dotyczy IBgH 1-3)
Na wszystkich poziomach w każdym ćwiczeniu z przywołaniem oraz aportowaniem pies nie musi przyj-
mować pozycji frontalnej, lecz może od razu zająć końcową pozycję zasadniczą. Przed wydaniem psu 
komendy do puszczenia i odebraniem aportu przewodnik musi zachować 3-sekundową przerwę.

Uwaga (dotyczy IBgH 3)
Kolejność ćwiczeń 2-6 ustala sędzia na drodze losowania jednego z pięciu wariantów.
Wariant 1: 2, 4, 5, 6, 3
Wariant 2: 4, 3, 6, 2, 5
Wariant 3: 6, 4, 5, 3, 2
Wariant 4: 3, 2, 6, 5, 4
Wariant 5: 5, 6, 3, 2, 4 

• Wszyscy przewodnicy muszą wykonać ćwiczenia 2-6 w tej samej kolejności.

ĆwICZEnIE IgP 1 IgP 2 IgP 3
Chodzenie przy nodze bez smyczy
Siad z marszu
Waruj z ruchu z przywołaniem
Stój z ruchu

Aportowanie na ziemi
Aportowanie przez płotek metrowy
Skok lub aport przez przeszkodę ukośną

Wysyłanie naprzód z warowaniem
Warowanie w rozproszeniach
Łącznie

15 punktów
10 punktów

10 punktów (marsz)
–

15 punktów
15 punktów
15 punktów

(skok bez aportowania)

10 punktów
10 punktów

100 punktów

15 punktów
10 punktów

10 punktów (marsz)
5 punktów

(marsz, powrót do psa)
10 punktów
15 punktów
15 punktów

(skok do aportu i aporto-
wanie ze skokiem)

10 punktów
10 punktów

100 punktów

15 punktów 
5 punktów

10 punktów (bieg)
10 punktów

(bieg, przywołanie)
10 punktów
15 punktów
15 punktów

(skok do aportu i aporto-
wanie ze skokiem)

10 punktów
10 punktów

100 punktów

Punktacja ćwiczeń na poszczególnych poziomach

ĆwICZEnIE IBgH 1 IBgH 2 IBgH 3
Chodzenie przy nodze na smyczy
Chodzenie przy nodze bez smyczy
Siad z ruchu
Waruj z ruchu
Stój z marszu
Aportowanie na ziemi
Aportowanie przez przeszkodę ukośną 140 cm
Wysyłanie naprzód z warowaniem
Warowanie w rozproszeniach
Łącznie

30 punktów
30 punktów
15 punktów
15 punktów

–
–
–
–

10 punktów
100 punktów

20 punktów
20 punktów
15 punktów
15 punktów

 –
10 punktów

–
10 punktów
10 punktów

100 punktów

–
20 punktów
10 punktów
10 punktów
10 punktów
15 punktów
15 punktów
10 punktów
10 punktów

100 punktów
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meldunek
Przy rozpoczęciu części B przewodnik z  psem podchodzi do sędziego i  melduje się. Pies jest zapięty  
na smyczy (nie dotyczy IGP 2, IGP 3 oraz IBGH 3).

Początek i koniec ćwiczenia
Ćwiczenie rozpoczyna się na znak sędziego. Pozostałe elementy ćwiczenia, takie jak zwroty, zatrzymania, 
zmiany tempa itp., są wykonywane samodzielnie. Należy zachowywać 3-sekundowe odstępy, np. pomię-
dzy zajęciem przez psa pozycji frontalnej i wydaniem mu komendy do przyjęcia pozycji zasadniczej, pre-
zentacją i odebraniem aportu czy pomiędzy zakończeniem ćwiczenia, pochwałą i rozpoczęciem nowe-
go. Jeśli przewodnik zapomni o jakimś ćwiczeniu, dostaje od sędziego polecenie do jego wykonania. Nie 
następuje wówczas strata punktów. Opuszczenie części składowych ćwiczenia skutkuje stratą punktów.

Pozycja zasadnicza
Każde ćwiczenie rozpoczyna się i kończy w pozycji zasadniczej. Początkową pozycję zasadniczą można 
przyjąć przed ćwiczeniem tylko raz i z ruchu do przodu. W pozycji zasadniczej pies ma siedzieć prosto, po 
lewej stronie przewodnika, z łopatką na wysokości jego kolana. Pies musi być skupiony na przewodniku. 
• Przewodnik nie może stać w rozkroku,  zaś jego ręce muszą spoczywać swobodnie wzdłuż ciała (s. 34).

faza przygotowawcza
W ćwiczeniach „Siad z marszu”, „Waruj z ruchu z przywołaniem”, „Stój z ruchu / Stój z biegu z przywołaniem” 
oraz „Wysyłanie z  warowaniem” po pozycji zasadniczej następuje faza przygotowawcza. Polega ona na 
marszu i/lub biegu na dystansie 10-15 kroków,poprzedzającym komendę do wykonania ćwiczenia.

Powrót do psa
W stosownych ćwiczeniach przewodnik może powrócić do psa z przodu bądź obchodząc go.

odwołanie / Pozycja frontalna / Przyjęcie pozycji zasadniczej
Przywołując psa, przewodnik może zamiast stosownej komendy użyć imienia psa. Imię psa w połącze-
niu z komendą do przyjścia jest uznawane za podwójną komendę. Pies musi przyjść do przewodnika 
radośnie, szybko i z determinacją, a następnie usiąść przed nim prosto i blisko niego (pozycja frontalna). 
Następnie na komendę pies musi zmienić tę pozycję na pozycję zasadniczą. W tym celu może obejść 
przewodnika z tyłu lub obrócić się.

Ćwiczenia IGP V i IGP-ZTP
ĆwICZEnIE IgP V IgP-ZtP
Chodzenie przy nodze  na smyczy
Chodzenie przy nodze bez smyczy
Siad z marszu
Waruj z przywołaniem
Aportowanie na ziemi
Skok przez płotek (80cm)
Warowanie w rozproszeniach
Łącznie

30 punktów
20 punktów

–
15 punktów
15 punktów
10 punktów
10 punktów

100 punktów

25 punktów
–

15 punktów
20 punktów
20 punktów
10 punktów
10 punktów

100 punktów
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Pochwały
Pochwały są dozwolone tylko po zakończeniu każdego ćwiczenia w pozycji zasadniczej. Jeśli pozycja ta 
jest zarazem początkową pozycją zasadniczą kolejnego ćwiczenia, należy zachować 3-sekundową przerwę.

Błędy w pozycjach
Przy wszystkich ćwiczeniach technicznych (siad, waruj i stój z ruchu) w przypadku przyjęcia przez psa 
niewłaściwej pozycji, nie licząc innych błędów, ocena za całe ćwiczenie zostaje obniżona o 50%/

odebranie aportu
Jeśli pies nie oddaje aportu na trzecią komendę, następuje dyskwalifikacja z powodu nieposłuszeństwa.

Aporty
Podczas ćwiczeń z aportowania można używać tylko aportów dostarczonych przez organizatora imprezy.
• Wyjątek: IBGH 2 i 3 oraz IGP V, przewodnikowi  wolno używać własnych aportów.

Wszyscy uczestnicy imprezy muszą korzystać z takich samych aportów. Aport musi spełniać następujące 
wymogi:
■ musi być wykonany z drewna
■ musi mieć przepisową wagę
■ prześwit między poprzeczką a podłożem musi wynosić min. 4 cm.

ĆwICZEnIE IBgH 2 IBgH 3 IgP 1 IgP 2 IgP 3
Aportowanie na ziemi 

Aportowanie przez płotek
Aportowanie przez przeszkodę 
ukośną

Aportowanie na ziemi

Aport należący  
do przewodnika

–

–

IgP V
Aport należący 

do przewodnika

Aport należący 
do przewodnika

–
Aport należący 

do przewodnika
IgP ZtP

650 gramów

650 gramów

650 gramów

–

1000 gramów

650 gramów

650 gramów

2000 gramów

650 gramów

650 gramów

Przeszkoda metrowa (płotek)
Płotek musi mieć wysokość 100 cm i szerokość 150 cm. 
• Podczas występu nie są dozwolone skoki próbne.

Przeszkoda ukośna
Przeszkoda ukośna składa się z  dwóch połączonych u  góry ścian o  wymiarach 191 na 150 cm. Ściany  
te są rozstawione pod takim kątem, że utworzona z  nich przeszkoda ukośna ma wysokość 180 cm.  
Cała powierzchnia ścian musi być pokryta materiałem antypoślizgowym. Do górnej części ścian muszą 
być poprzecznie przytwierdzone 3 listwy 24/48 mm. Wszystkie psy biorące udział w imprezie muszą po-
konywać taką samą przeszkodę ukośną. Podczas występu skoki próbne nie są dozwolone.
• W IBGH 3 przeszkoda ukośna jest ustawiona na wysokość 140 cm.
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oPIS ĆwICZEŃ
■ Chodzenie przy nodze na smyczy / bez smyczy wraz z próbą strzału
Na jedną komendę przewodnika pies z pozycji zasadniczej ma za nim podążać uważnie i radośnie przy 
jego lewej nodze tak, by jego łopatka cały czas znajdowała się na wysokości kolana przewodnika. Ćwi-
czenie przebiega wg załączonego schematu. Przewodnik musi przyjąć pozycję zasadniczą najpóźniej 
wtedy, gdy drugi przewodnik przyjmie pozycję zasadniczą do ćwiczenia „Warowanie w rozproszeniach”. 
Na pierwszej prostej w celu sprawdzenie obojętności psa na strzał oddaje się 2 strzały z broni hukowej 
kalibru 6 mm. Strzały oddaje się z 5-sekundowym odstępem, z czego pierwszy po przejściu przez prze-
wodnika co najmniej 15 kroków.
Próba strzału ma miejsce tylko podczas egzaminów IGP V, IGP-ZTP oraz IGP 1-3.
Pies musi wykazać obojętność wobec strzału. Jeśli pies zaprezentuje lękliwość, zostaje zdyskwalifikowa-
ny i traci wszystkie dotychczas uzyskane punkty. Jeśli zachowanie psa nie jest jednoznaczne, sędzia może 
jeszcze raz osobno sprawdzić jego reakcję na strzał.
• Podczas egzaminów BH-VT oraz IBGH 1-3 nie przeprowadza się próby strzału.

Zwroty w tył przewodnik wykonuje przez lewe ramię. Pies może obejść go w prawą stronę lub wraz z nim 
obrócić się w lewo, pozostając przy jego lewej nodze z łopatką na wysokości jego kolana. Bieg oraz marsz 
wolnym tempem muszą się wyraźnie różnić od tempa normalnego. Zmiany tempa następują bez kroków 
pośrednich.
• Po drugim zwrocie w tył należy pokazać zatrzymanie. Pies powinien wówczas usiąść natychmiast i bez komendy.

Przejście przez grupę złożoną z poruszających się osób następuje podczas chodzenia przy nodze na smy-
czy (IGP V, IGP ZTP, BH-VT, IBGH 1 i 2) lub bez (IGP 1-3, IBGH 2 oraz 3). Przewodnik musi obejść jedną 
z osób z prawej i jedną z lewej strony (np. po torze w kształcie cyfry 8) i przynajmniej raz zatrzymać się 
w obrębie grupy blisko jednej z osób. Sędzia może nakazać przewodnikowi powtórzenie przejścia przez 
grupę. Na jego polecenie przewodnik wraz z psem wychodzi z grupy i przyjmuje końcową pozycję zasad-
niczą. Dopiero w tej pozycji przewodnik może pochwalić psa.
• Chodzenie przy nodze należy demonstrować również w trakcie ewentualnych przejść pomiędzy ćwiczeniami. 
Przewodnik musi prowadzić psa w przepisowej pozycji przy lewej nodze również wtedy, gdy niesie aport.

Uwaga (dotyczy BH-Vt): chodzenie przy nodze na smyczy przebiega wg stosownego schematu. Pod-
czas chodzenia przy nodze bez smyczy przewodnik pokonuje 50 kroków w linii prostej, następnie wyko-
nuje zwrot w tył i pokonuje kolejne 10-15 kroków normalnym tempem,  następnie kolejne 10-15 kroków 
biegiem, po czym bezpośrednio przechodzi do wolnego tempa i  pokonuje nim dalsze 10-15 kroków, 
a następnie demonstruje jeszcze 10-15 kroków normalnego tempa. Ćwiczenie kończy się w końcowej 
pozycji zasadniczej.
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wykonanie
Przewodnik z psem na smyczy (IGP 1, IBGH 1 i 2, IGP V oraz IGP-ZTP) lub bez (IGP 2 i 3 oraz IBGH 3) uda-
je się do sędziego, zatrzymuje przed nim, sadzając psa, i melduje. Na polecenie sędziego przewodnik 
z psem bez smyczy (poza BH-VT oraz IBGH 1 i 2) udaje się na miejsce początkowej pozycji zasadniczej. 

Szkic marszu: chodzenie na smyczy / chodzenie bez smyczy
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Na kolejne polecenie sędziego rozpoczyna się ćwiczenie. W pozycji zasadniczej pies powinien siedzieć 
prosto, uważnie i spokojnie, a następnie, na komendę przewodnika, uważnie, radośnie, prosto i szybko 
ruszyć za nim. Podczas chodzenia pies powinien znajdować się po lewej stronie przewodnika z łopatką 
cały czas utrzymywaną na wysokości jego kolana. Gdy przewodnik się zatrzymuje, pies powinien samo-
dzielnie, prosto i szybko siadać.
Na początku ćwiczenia przewodnik pokonuje z psem 50 kroków w linii prostej bez zatrzymywania się. 
Po zwrocie w tył i przejściu dalszych 10-15 kroków przewodnik demonstruje bieg i wolny marsz (po 10-15 
kroków). Przejście z biegu do wolnego marszu należy wykonywać bez tempa pośredniego.
Przewodnik z psem przyjmuje końcową pozycję zasadniczą w tym samym miejscu, co początkową.
W grupie przewodnik z psem musi obejść jedną osobą z prawej i jedną z lewej strony oraz jeden raz się 
zatrzymać.
• Zwrot w tył można wykonywać na 2 sposoby, ale podczas jednego występu musi być on zawsze taki sam.

kryteria oceny
Do stosownego obniżenia oceny prowadzą: wyprzedzanie, oddalanie się od lewej nogi, zostawanie 
z tyłu, wolne lub opieszałe siadanie, dodatkowe komendy, pomoc ciałem, błędy w pozycji zasadniczej, 
brak koncentracji, niska motywacja, działanie pod presją, brak swobody.

SIAd Z mARSZU (wSZyStkIE PoZIomy)
Część 1: Początkowa pozycja zasadnicza, faza przygotowawcza, wykonanie komendy „siad”: 50% punktów.
Część 2: odejście przewodnika od psa i powrót do niego, końcowa pozycja zasadnicza: 50% punktów.
Po fazie przygotowawczej (marsz na odcinku 10-15 kroków) pies na komendę przewodnika musi natych-
miast usiąść w kierunku marszu. Przewodnik nie może zmieniać sposobu poruszania się ani oglądać się 
za psem. Pies musi pozostać w pozycji siedzącej, spokojny i  skupiony na przewodniku. Na wszystkich 
poziomach przewodnik oddala się od psa na odległość 15 kroków. Na polecenie sędziego przewodnik 
wraca do psa.
Uwaga (dotyczy BH-Vt): po fazie przygotowawczej przewodnik może się zatrzymać i  wydać psu  
komendę do przyjęcia pozycji siedzącej, zanim od niego odejdzie.

kryteria oceny
Oprócz innych błędów ocenę obniżają wolne przyjęcie pozycji siedzącej oraz niespokojne i/lub nie-
uważne siedzenie. Jeśli pies zamiast usiąść stanie lub położy się, należy (nie licząc innych błędów) odjąć  
5 punktów (lub 2,5 punktu w przypadku IGP 3).

wARowAnIE Z RUCHU Z PRZywoŁAnIEm
Część 1: Początkowa pozycja zasadnicza, faza przygotowawcza, wykonanie komendy „waruj”:  
50% punktów
Część 2: Przywołanie, pozycja frontalna, końcowa pozycja zasadnicza: 50% punktów
W IGP 1 i 2, IGP V, IGP-ZTP oraz w IBGH 1-3 faza przygotowawcza polega na marszu normalnym tem-
pem na dystansie 10-15 kroków. W IGP 3 przewodnik musi wykonać dodatkowo 10-15 kroków w biegu.  
Na komendę do warowania pies musi położyć się natychmiast i prosto w kierunku ruchu. Przewodnik nie 
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może zmieniać sposobu poruszania się ani oglądać się za psem. Następnie przewodnik pokonuje dalsze 
min. 30 kroków marszem lub biegiem (w IGP 3), po czym odwraca się do psa. Pies aż do odwołania musi 
leżeć spokojnie, skupiony na przewodniku. Następnie na polecenie sędziego przewodnik przywołuje psa 
komendą lub imieniem. Pies musi radośnie, prosto i z determinacją przybiec do przewodnika, po czym 
usiąść przed nim prosto i blisko niego. Następnie na komendę przewodnika pies musi natychmiast przy-
jąć końcową pozycję zasadniczą.
Uwaga (dotyczy BH-Vt): po fazie przygotowawczej przewodnik może się zatrzymać i wydać psu komen-
dę do położenia się, zanim od niego odejdzie (należy przestrzegać przepisowych odstępów czasowych).

kryteria oceny
Oprócz innych błędów ocenę obniżają wolne przyjęcie pozycji leżącej, niespokojne i/lub nieuważne  
leżenie, brak determinacji w  biegu do przewodnika i  pomoc przewodnika (np. stanie w  rozkroku).  
• Jeśli pies zamiast położyć się usiądzie albo stanie, należy odjąć 50% punktów za całe ćwiczenie  
(nie licząc innych błędów).
• Jeśli pies nie przyjdzie do przewodnika na drugą dodatkową komendę, za ćwiczenie przyznaje się ocenę niedosta-
teczną i 0 punktów. Przewodnik może wówczas iść po psa i  kontynuować występ.

StÓj Z mARSZU (dotyCZy IgP 2 I IBgH 3)
Część 1: początkowa pozycja zasadnicza, faza przygotowawcza, przyjęcie pozycji stojącej: 50% punktów
Część 2: powrót przewodnika do psa, końcowa pozycja zasadnicza: 50%  punktów
Po fazie przygotowawczej (10-15 kroków marszu) pies musi na komendę zatrzymać się natychmiast i pro-
sto w kierunku marszu. Przewodnik nie może zmieniać sposobu poruszania się. Następnie pokonuje on 
dalsze min. 15 kroków, po czym zatrzymuje się i odwraca do swojego psa. Na polecenie sędziego wraca 
do psa, zatrzymuje się po jego prawej stronie i wydaje mu polecenie do przyjęcia pozycji zasadniczej.

kryteria oceny
Oprócz innych błędów ocenę obniżają brak natychmiastowego zatrzymania się, niespokojne i/lub  
nieuważne stanie oraz pomoc przewodnika. 
• Jeśli pies zamiast stanąć usiądzie lub położy się (nie licząc innych błędów), należy odjąć 5 punktów (IBGH 3) 
lub 2,5 punktu (IGP 2).

StRÓj Z BIEgU (dotyCZy IgP 3)
Część 1: początkowa pozycja zasadnicza, faza przygotowawcza, przyjęcie pozycji stojącej: 50% punktów
Cześć 2: przywołanie, pozycja frontalna, końcowa pozycja zasadnicza: 50% punktów
Po fazie przygotowawczej (10-15 kroków biegu) pies musi na komendę zatrzymać się natychmiast i  pro-
sto w  kierunku marszu. Przewodnik nie może zmieniać sposobu poruszania się ani oglądać się za psem. 
Następnie pokonuje on dalsze min. 30 kroków biegiem, po czym zatrzymuje się i  odwraca do swoje-
go psa. Pies aż do odwołania musi stać spokojnie, skupiony na przewodniku. Następnie na polecenie  
sędziego przewodnik przywołuje psa komendą lub imieniem. Pies musi radośnie, prosto i z determinacją przybiec 
do przewodnika, po czym usiąść przed nim prosto i blisko niego. Następnie na komendę przewodnika pies musi 
natychmiast przyjąć końcową pozycję zasadniczą (należy przestrzegać przepisowych odstępów czasowych).
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kryteria oceny
Oprócz innych błędów ocenę obniżają brak natychmiastowego zatrzymania się, niespokojne i/lub  
nieuważne stanie, brak determinacji w biegu do przewodnika i pomoc przewodnika (np. stanie w rozkro-
ku). Jeśli pies zamiast stanąć usiądzie lub położy się (nie licząc innych błędów), należy odjąć 5 punktów. 
Jeśli pies nie przyjdzie do przewodnika na drugą dodatkową komendę, za ćwiczenie przyznaje się ocenę 
niedostateczną i 0 punktów. Przewodnik może wówczas iść po psa i kontynuować występ.

APoRtowAnIE nA ZIEmI
Z pozycji zasadniczej przewodnik wyrzuca aport na odległość ok. 10 metrów. Podczas rzutu można zro-
bić krok jedną nogą do przodu; w takiej sytuacji po złączeniu nóg należy zachować 3-sekundową pauzę. 
Przewodnik może wydać psu komendę do aportowania dopiero wtedy, gdy aport leży nieruchomo. Na 
komendę pies musi pobiec prosto do aportu, natychmiast go podjąć i wrócić z nim prosto do przewodni-
ka. Pies musi pokazać motywację w trakcie pełnego determinacji biegu w obie strony. Podczas powrotu 
oraz w pozycji frontalnej pies musi trzymać aport spokojnie, dopóki przewodnik po ok. 3-sekundowej 
pauzie nie wyda mu komendy do puszczenia. W pozycji frontalnej wymagana jest dobra prezentacja 
aportu. Po kolejnej ok. 3-sekundowej pauzie na komendę przewodnika pies przyjmuje pozycję zasad-
niczą. W tym czasie przewodnik powinien trzymać aport w opuszczonej i wyprostowanej prawej ręce. 
Następnie przewodnik odkłada aport na specjalny stojak.

kryteria oceny
Ocenę obniżają brak motywacji i determinacji psa w biegu w dowolną stronę, błędy w podjęciu aportu, 
wypadnięcie aportu z pyska, zabawa aportem lub podgryzanie go, błędy w pozycji frontalnej i zasadni-
czej (np. niepokój), rozkrok przewodnika i innego rodzaju pomoc.

Zajęcie pozycji przed przeszkodą metrową i ukośną
Punkt, w którym przewodnik ma przyjąć pozycję zasadniczą przed przeszkodami, musi być oddalony 
o min. 4 metry od nich.

APoRtowAnIE PRZEZ PŁotEk mEtRowy
Przewodnik z psem ustawia się w pozycji zasadniczej w odległości min. 4 metrów od metrowego płotka. Z tej 
pozycji przewodnik rzuca aport (650 gramów) przez przeszkodę. Podczas rzutu przewodnik może wykonać 
jedną nogą krok do przodu, przy czym po złączeniu nóg musi zachować 3-sekundową pauzę. W tym czasie 
pies musi swobodnie i spokojnie siedzieć przy swoim przewodniku. Na komendę do skoku pies wykonuje skok 
przez przeszkodę, a w tym czasie przewodnik wydaje mu komendę do aportowania. Pies musi pobiec prosto 
do aportu, natychmiast go podjąć i przynieść prosto do przewodnika, wykonując przy tym skok powrotny 
przez przeszkodę. W trakcie całego ćwiczenia pies musi wykazywać wysoką motywację oraz zaprezentować 
mocne skoki bez dotykania przeszkody. Podczas powrotu oraz w pozycji frontalnej pies musi trzymać aport 
spokojnie, dopóki przewodnik po ok. 3-sekundowej pauzie nie wyda mu komendy do puszczenia. W pozycji 
frontalnej wymagana jest dobra prezentacja aportu. Po kolejnej ok. 3-sekundowej pauzie na komendę prze-
wodnika pies przyjmuje pozycję zasadniczą. W tym czasie przewodnik powinien trzymać aport w opuszczo-
nej i wyprostowanej prawej ręce. Następnie przewodnik odkłada aport na specjalny stojak.
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kryteria oceny
Ocenę obniżają brak motywacji i  determinacji psa, błędy w  podjęciu aportu, wypadnięcie aportu  
z pyska, zabawa aportem lub podgryzanie go, błędy w pozycji frontalnej i  zasadniczej (np. niepokój), 
rozkrok przewodnika i innego rodzaju pomoc.
Za każde dotknięcie przeszkody podczas skoku w  dowolną stronę odejmuje się do jednego punktu.  
Za każde oparcie się o przeszkodę podczas skoku w dowolną stronę odejmuje się do dwóch punktów.
• Częściowa ocena ćwiczenia jest możliwa tylko wtedy, gdy spośród jego trzech części (skok do aportu – przy-
niesienie – skok powrotny) pies pokaże przynajmniej jeden skok i przyniesie aport.
• Niewykonanie jednego ze skoków, bezbłędne przyniesienie aportu: 10 punktów
Bezbłędne skoki w obie strony, nieprzyniesienie aportu: 0 punktów
• Jeśli podczas skoku po aport pies przewróci przeszkodę, odejmuje się 5 punktów, po czym następuje powtó-
rzenie ćwiczenia. Ocenia się wówczas tylko przyniesienie aportu i skok powrotny.

Skok PRZEZ PRZESZkodĘ UkoŚną (dotyCZy tylko IgP 1)
Przewodnik przyjmuje pozycję zasadniczą przed przeszkodą ukośną. Następnie wydaje psu komendę do 
pozostania w pozycji siedzącej, po czym przechodzi na drugą stronę przeszkody i ustawia się w odległo-
ści min. 4 metrów od niej. Na polecenie sędziego przewodnik wydaje swojemu psu komendę do skoku 
i przywołania. Pies musi przyjść do swojego przewodnika, prezentując mocny skok, i przyjąć prostą po-
zycję frontalną. Po ok. 3 sekundach przewodnik wydaje psu komendę do przyjęcia pozycji zasadniczej.

kryteria oceny
Ocenę obniżają błędy w pozycji zasadniczej, brak determinacji i mocy podczas skoku oraz błędy w pozy-
cji frontalnej i przyjmowaniu pozycji zasadniczej oraz pomoc przewodnika.

APoRtowAnIE PRZEZ PRZESZkodĘ UkoŚną
Przewodnik z psem ustawia się w pozycji zasadniczej w odległości min. 4 metrów od przeszkody ukośnej. 
Z tej pozycji przewodnik rzuca aport (650 gramów) przez przeszkodę. Podczas rzutu przewodnik może 
zrobić krok jedną nogą do przodu, przy czym po złączeniu nóg musi zachować 3-sekundową pauzę. 
W tym czasie pies musi swobodnie i  spokojnie siedzieć przy swoim przewodniku. Podczas rzutu pies 
i przewodnik znajdują się w początkowej pozycji zasadniczej. Na komendę do skoku pies wykonuje skok 
przez przeszkodę, a w tym czasie przewodnik wydaje mu komendę do aportowania. Pies musi pobiec 
prosto do aportu, natychmiast go podjąć i przynieść prosto do przewodnika, wykonując przy tym skok 
powrotny przez przeszkodę. W trakcie całego ćwiczenia pies musi wykazywać wysoką motywację oraz 
zaprezentować mocne skoki. Podczas powrotu oraz w pozycji frontalnej pies musi trzymać aport spokoj-
nie, dopóki przewodnik po ok. 3-sekundowej pauzie nie wyda mu komendy do puszczenia. W pozycji 
frontalnej wymagana jest dobra prezentacja aportu. Po kolejnej ok. 3-sekundowej pauzie na komen-
dę przewodnika pies przyjmuje pozycję zasadniczą. W tym czasie przewodnik powinien trzymać aport 
w opuszczonej i wyprostowanej prawej ręce. Następnie przewodnik odkłada aport na specjalny stojak.

kryteria oceny
Ocenę obniżają cenę obniżają brak motywacji i determinacji psa, błędy w podjęciu aportu, wypadnięcie 
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aportu z pyska, zabawa aportem lub podgryzanie go, błędy w pozycji frontalnej i zasadniczej (np. niepo-
kój), rozkrok przewodnika i innego rodzaju pomoc.
• By otrzymać ocenę częściową, pies musi przynieść przewodnikowi aport i zaprezentować przynajmniej jeden 
skok. Za niewykonanie jednego skoku odejmuje się 5 punktów.

wySyŁAnIE nAPRZÓd Z wARowAnIEm
Część 1: początkowa pozycja zasadnicza, faza przygotowawcza, wybiegnięcie naprzód:  50% punktów
Część 2: przyjęcie pozycji leżącej (komenda wydawana na polecenie sędziego), końcowa pozycja  
zasadnicza:  50% punktów
Jeśli pies nie oddali się od przewodnika na min. 50% wymaganej odległości lub nie zatrzyma się na trze-
cią komendę, ćwiczenie nie podlega ocenie.
Jedną komendą i jednoczesnym gestem ręką przewodnik wysyła psa naprzód, po czym zatrzymuje się. 
Pies musi prosto, szybko i z determinacją wybiec we wskazanym kierunku na odległość co najmniej 30 
kroków. Na polecenie sędziego przewodnik wydaje psu komendę do położenia się, którą pies musi na-
tychmiast wykonać. Przewodnik może trzymać rękę w kierunku wysyłania, dopóki pies się nie położy. 
Na polecenie sędziego przewodnik udaje się do psa i staje po jego prawej stronie. Następnie, po ok. 3 
sekundach, na kolejne polecenie sędziego przewodnik wydaje psu komendę do siadu, na którą ten ma 
szybko i prosto usiąść w pozycji zasadniczej.

kryteria oceny
Ocenę obniżają błędy w fazie przygotowawczej, brak determinacji przy wybiegnięciu naprzód, wolne położe-
nie się, niespokojne leżenie oraz błędy w pozycjach zasadniczych.
– Pies zatrzymuje się na pierwszą komendę do położenia się, ale się nie kładzie; kładzie się na pierwszą dodat-
kową komendę:  - 1,5 punktu
– Pies zatrzymuje się na pierwszą komendę do położenia się, ale się nie kładzie; kładzie się na drugą dodatko-
wą komendę:  -2,5 punktu
– Pies zatrzymuje się na pierwszą komendę do położenia się, ale nie kładzie się mimo dwóch dodatkowych 
komend:  -3,5 punktu
– Pies zatrzymuje się na pierwszą dodatkową komendę i kładzie się:  -2,5 punktu
– Pies zatrzymuje sięę na drugą dodatkową komendę i kładzie się:  3,5 punktu
– Pies nie zatrzymuje się na drugą dodatkową komendę:  0 punktów
– Pies kładzie się natychmiast na pierwszą komendę, ale wstaje po wydaniu przewodnikowi przez sędziego 
polecenia do podejścia do psa, daje się jednak zatrzymać na jedną komendę z odległości większej niż 50% 
dystansu pomiędzy nim a przewodnikiem:  do 5 punktów
• Dodatkowo odejmuje się punkty za: błędy w fazie przygotowawczej, brak determinacji przy wybiegnięciu naprzód, 
wolne położenie się, niespokojne leżenie oraz błędy w pozycjach zasadniczych

wARowAnIE w RoZPRoSZEnIACH
Pies wykonuje warowanie w  rozproszeniach podczas występu drugiego psa. Na polecenie sędziego 
przewodnik z pozycji zasadniczej kładzie psa w wyznaczonym miejscu. Na kolejne polecenie sędziego 
przewodnik odchodzi od psa i udaje się w miejsce zależne od stopnia egzaminu:
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IGP 1 i 2, IGP V, IGP-ZTP BH- VT oraz IBGH 1-3: min. 30 kroków od psa w miejscu dla niego widocznym 
(przewodnik staje plecami do psa)
IGP 3:  min. 30 kroków od psa w miejscu dla niego niewidocznym
• Pies musi spokojnie leżeć bez oddziaływania przewodnika, podczas gdy drugi pies pracuje.

kryteria oceny
Ocenę obniżają błędy w  pozycjach zasadniczych, niespokojne zachowanie psa, pomoc przewodnika, 
zbyt wczesne wstanie psa, siedzenie lub stanie zamiast leżenia i opuszczenie przez psa miejsca odłożenia.
Jeśli pies opuści miejsce odłożenia na odległość większą niż 3 metry, można przyznać ocenę częściową 
(strata 50% punktów, nie licząc innych błędów) przy zastosowaniu następujących zasad:
IGP 1: częściowa ocena jest możliwa, jeśli drugi pies ukończył trzecie ćwiczenie
IGP 2: częściowa ocena jest możliwa, jeśli drugi pies ukończył czwarte ćwiczenie
IGP 3: częściowa ocena jest możliwa, jeśli drugi pies ukończył piąte ćwiczenie
IBGH 1: częściowa ocena jest możliwa, jeśli drugi pies ukończył trzecie ćwiczenie
IBGH 2: częściowa ocena jest możliwa, jeśli drugi pies ukończył czwarte ćwiczenie
IBGH 3: częściowa ocena jest możliwa, jeśli drugi pies ukończył piąte ćwiczenie
IGP V: częściowa ocena jest możliwa, jeśli drugi pies ukończył czwarte ćwiczenie
IGP-ZTP: częściowa ocena jest możliwa, jeśli drugi pies ukończył czwarte ćwiczenie
• Jeśli pies ruszy w kierunku przewodnika, gdy ten po niego wraca, odejmuje się do 3 punktów

Pochwały
Pochwała jest dozwolona po zakończeniu każdego ćwiczenia. Po niej przewodnik może przyjąć przyjąć 
nową pozycję zasadniczą lub odczekać 3 sekundy przed rozpoczęciem kolejnego ćwiczenia.

Obowiązkowe straty punktów

ĆwICZEnIE IgP 1 IgP 2 IgP 3
Siad z marszu / Pies nie siada
waruj z ruchu / Pies nie kładzie się
Stój z ruchu / Pies nie staje
Aportowanie na ziemi
– Pies nie przynosi aportu
– Motywowanie do przyniesienia aportu psa poprzez opuszczenie przez 
przewodnika pozycji zasadniczej
Aportowanie przez płotek metrowy
– Tylko jeden skok
– Brak skoku
– Nieprzyniesienie aportu
Skok / Aportowanie przez przeszkodę ukośną
– Brak skoku
– Tylko jeden skok i przyniesienie aportu
– Nieprzyniesienie aportu

- 5 punktów
- 5 punktów

–

0 punktów
Niedostateczna

- 5 punktów
- 15 punktów
- 15 punktów

- 15 punktów
–
–

- 5 punktów
- 5 punktów

- 2,5

0 punktów
Niedostateczna

- 5 punktów
- 15 punktów
- 15 punktów

- 15 punktów
- 5 punktów

- 15 punktów

- 2,5 punktów
- 5 punktów
- 5 punktów

0 punktów
Niedostateczna

- 5 punktów
- 15 punktów
- 15 punktów

- 15 punktów
- 5 punktów

- 15 punktów
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CZĘŚĆ C – oBRonA (IgP 1-3)
Postanowienia ogólne
We wszystkich ćwiczeniach z chwytem pies może chwytać tylko specjalny rękaw ochronny. Gryzienie jakich-
kolwiek części ciała pozoranta prowadzi do dyskwalifikacji.
Tam, gdzie prawo zabrania przeprowadzania testu pałki, stosowne ćwiczenia można przeprowadzać bez niego.
W przypadku przeprowadzania powyższego testu uderzenia miękką pałką mogą być zadawane wyłącznie 
w okolice kłębu.  
We wszystkich fazach walki pies ma pozostawać niewzruszony. Trzymając rękaw, pies powinien przez cały 
czas demonstrować pełny, energiczny i przede wszystkim równy chwyt.

oznaczenia placu
Następujące oznaczenia muszą być dobrze widoczne dla przewodnika, sędziego i pozoranta:
– pozycja przewodnika do odwołania psa z ostatniej kryjówki
– pozycja pozoranta do rozpoczęcia ucieczki oraz jej punkt końcowy (odległość ok. 20 kroków); na tym dystan-
sie pies musi zatrzymać uciekającego pozoranta (zob. szkic)
– miejsce do odłożenia psa przed ucieczką (zob. szkic)
– pozycja dla przewodnika do rozpoczęcia ćwiczenia „Atak na psa z ruchu”

kryjówki
Na bokach placu należy ustawić 6 kryjówek, po 3 z każdej strony (zob. szkic). Wszystkie 6 kryjówek musi znaj-
dować się na placu na każdym poziomie egzaminu (IGP 1-3).
wymagania podstawowe
Podczas oceny pracy w całej obronie należy brać pod uwagę popędy psa, jego pewność siebie, odporność na 
stres, chwyt oraz chęć współpracy. Pies musi cały czas dążyć do konfrontacji z pozorantem, wykazując przy 
tym pewność siebie.
ocena ćwiczeń z   chwytem
Należy zwracać uwagę na niedostatki w następujących aspektach:
– pewność siebie i niewzruszenie psa w reakcji na atak pozoranta poprzez mocny, pełny i  spokojny chwyt  
aż do puszczenia
– niewzruszenie psa podczas fazy walki
– uważne i dominujące pilnowanie pozoranta z bliskiej odległości

StRAty UZASAdnIEnIE
Obniżenie o jedną ocenę

Obniżenie o dwie oceny
Obniżenie o trzy oceny
Ocena niedostateczna
Przerwanie pracy

Nieznacznie nieuważne pilnowanie i/lub nieznaczna natarczywość wobec pozoranta w fazie 
pilnowania
Mocno nieuważne pilnowanie i/lub mocna natarczywość wobec pozoranta w fazie pilnowania
Pozostanie przy pozorancie bez pilnowania go
Powrót psa do podchodzącego przewodnika
– Niewytrzymanie fazy walki, puszczenie rękawa i ustąpienie przed presją pozoranta
– Odejście od pozoranta przed wydaniem przewodnikowi przez sędziego polecenia powrotu 
do psa lub wydanie psu przez przewodnika komendy do pozostania przy pozorancie

Obowiązkowe straty punktów
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Puszczanie / dodatkowe komendy / ocena
Jeśli pies nie puści rękawa po pierwszej dozwolonej komendzie, przewodnik dostaje  od sędziego pole-
cenie wydania do dwóch dodatkowych komend.

UZASAdnIEnIE / PUnkty
Puszczenie  
z ociąganiem

0,5-3 punkty

Natychmiastowe 
puszczenie na 
pierwszą dodatko-
wą komendę

3 punkty

Puszczenie  
z ociąganiem na 
pierwszą dodatko-
wą komendę

3-6 punktów

Natychmiastowe 
puszczenie na 
drugą dodatkową 
komendę

6 punktów

Puszczenie  
z ociąganiem na 
drugą dodatkową 
komendę

6-9 punktów

Niepuszczenie na 
drugą dodatkową 
komendę / próby 
oddziaływania na 
psa w inny sposób

dyskwalifikacja

Straty punktów

Uwaga! (dotyczy tylko konwoju bocznego): jeśli pies ponownie chwyci rękaw, dozwolona jest dodatko-
wa komenda, by opanować psa

Punktacja ćwiczeń w IGP 1-3
ĆwICZEnIE IgP 1 IgP 2 IgP 3

Rewirowanie
Osaczanie z oszczekaniem
Powstrzymanie próby ucieczki
Atak na psa z pilnowania
Konwój tylny
Atak na psa z konwoju tylnego
Atak na psa z ruchu
Atak na psa z pilnowania
Łącznie

5 punktów
15 punktów

–
–
–
–

30 punktów
–

100 punktów

5 punktów
15 punktów
15 punktów
20 punktów
5 punktów

–
20 punktów
20 punktów

100 punktów

10 punktów
15 punktów
10 punktów
15 punktów
5 punktów

15 punktów
15 punktów
15 punktów

100 punktów

meldunek
Przewodnik melduje się sędziemu w pozycji zasadniczej. W IGP 1, IGP V oraz IGP-ZTP pies znajduje się na 
smyczy, zaś w IGP 2 i 3 bez smyczy. Za meldunek uważa się w tym przypadku przyjęcie pozycji zasadni-
czej do ćwiczenia „Rewirowanie” i zgłoszenie gotowości przez podniesienie ręki.

oPIS ĆwICZEŃ
Rewirowanie
Przewodnik rozpoczyna ćwiczenie, stojąc w pozycji zasadniczej w kierunku sędziego. Po zgłoszeniu mu 
gotowości może on obrócić się z psem w stronę odpowiedniej kryjówki.
Przewodnik wysyła psa do rewirowania komendą słowną i gestem prawą lub lewą ręką. Pies musi szybko 
odbiec od przewodnika, z determinacją pobiec w kierunku kryjówki, a następnie ciasno i uważnie ją obiec. 
Gdy pies obiegnie kryjówkę, przewodnik woła go do siebie komendą do przyjścia, po czym z ruchu posyła 
go komendą i gestem ręki do kolejnej kryjówki. Przewodnik porusza się normalnym krokiem po wyobrażo-
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Ślady IGP V i IGP-ZTP

IgP 1, 1 kryjówka IgP 2, 4 kryjówki IgP 3, 6 kryjówek

Przewodnik z psem przy nodze na 
smyczy udaje się  do punktu rozpo-
częcia ćwiczenia, znajdujący się na 
linii środkowej na wysokości szóstej 
kryjówki. Tam przyjmuje pozycję za-
sadniczą i odpina psa ze smyczy.  
Następnie przez podniesienie ręki 
zgłasza sędziemu gotowość do rozpo-
częcia ćwiczenia i na jego polecenie 
posyła psa do kryjówki z pozorantem.

Przewodnik z psem przy nodze 
bez smyczy udaje się  do punktu 
rozpoczęcia ćwiczenia,  znajdujący 
się na linii środkowej na wysokości 
trzeciej kryjówki, gdzie przyjmuje 
pozycję zasadniczą. Następnie przez 
podniesienie ręki zgłasza sędziemu 
gotowość do rozpoczęcia ćwiczenia 
i na jego polecenie posyła psa do 
rewirowania.

Przewodnik z psem przy nodze 
bez smyczy udaje się  do punktu 
rozpoczęcia ćwiczenia, znajdujący 
się na linii środkowej na wysokości   
pierwszej kryjówki, gdzie przyjmuje 
pozycję zasadniczą. Następnie przez 
podniesienie ręki zgłasza sędziemu 
gotowość do rozpoczęcia ćwiczenia 
i na jego polecenie posyła psa do 
rewirowania.

kryteria oceny
Obniżenie oceny powodują: niespokojna pozycja zasadnicza na początku ćwiczenia, dodatkowe  
komendy werbalne bądź optyczne, nietrzymanie się linii środkowej i   nieprzestrzeganie normalnego  
kroku przez przewodnika, samowolna praca psa bez czekania na komendy przewodnika, nieobieganie 
bądź nieuważne i/lub szerokie obieganie kryjówek, trudności w prowadzeniu psa.
• Jeśli podczas rewirowania przewodnik przywoła psa do pozycji zasadniczej, za ćwiczenie przyznaje się  
0 punktów. Praca może być kontynuowana, jeśli pies daje się ponownie wysłać. Jeśli drugi raz wraca do pozycji 
zasadniczej, praca zostaje przerwana.
• Jeśli pies nie znajdzie pozoranta od razu, przewodnik może go jeszcze dwukrotnie posłać bezpośrednio  
do ostatniej kryjówki. Jeśli mimo tego pies nie odnajdzie pozoranta, praca zostaje przerwana.

oSACZAnIE Z oSZCZEkIwAnIEm (10 PUnktÓw ZA oSACZAnIE I 5 ZA oSZCZEkIwAnIE)
komendy: do wysłania psa do namiotu i do odwołania od pozoranta
Pies musi pewnie, aktywnie i uważnie osaczać pozoranta i w sposób ciągły go oszczekiwać. Czas oszcze-
kiwania wynosi ok. 20 sekund. Ćwiczenie kończy się w następujące sposoby:
– IgP 1: 
na polecenie sędziego przewodnik ustawia się na oznaczonym punkcie oddalonym ok. 5 kroków od  
pozoranta. Na kolejne polecenie sędziego woła swojego psa lub podchodzi do niego i komendą do sia-
du sprowadza go do pozycji zasadniczej. Następnie zapina go na smycz i udaje się z nim przy nodze  
na oznaczone miejsce, gdzie przyjmuje pozycję zasadniczą. Pies może tam być również zaprowadzony 
przy nodze bez smyczy.
– IgP 2 i 3: 
na polecenie sędziego przewodnik ustawia się na oznaczonym punkcie oddalonym ok. 5 kroków od  
pozoranta. Na kolejne polecenie sędziego odwołuje swojego psa do pozycji zasadniczej.

nej linii środkowej, której nie wolno mu opuszczać w czasie trwania ćwiczenia. Gdy pies dobiegnie do kry-
jówki z pozorantem, przewodnik nie może mu już wydawać żadnych komend słownych bądź optycznych 
i musi pozostać na miejscu, dopóki nie otrzyma od sędziego polecenia podejścia do kryjówki.
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kryteria oceny
Ocenę obniżają: skakanie na pozoranta, chwytanie rękawa, brak pewności siebie i presji w osaczaniu oraz 
ciągłości i wyrazu w oszczekiwaniu aż do odwołania. Podczas ćwiczenia pies nie może się rozpraszać 
obecnością sędziego ani podejściem przewodnika.

• Jeśli pies w kryjówce chwyci rękaw i nie puści go samodzielnie, sędzia wydaje przewodnikowi polecenie usta-
wienia się na punkcie do odwołania psa. Następnie przewodnik może jednorazowo wydać psu komendę do 
puszczenia i odwołania, które muszą być wypowiedziane natychmiast po sobie jak jedno słowo. 
• Jeśli pies puści rękaw i odwoła się, za ćwiczenie odejmuje się 14 punktów. Jeśli pies nie wróci do przewodnika, 
zostaje zdyskwalifikowany.

Powstrzymanie próby ucieczki
Komendy: do zatrzymania pozoranta oraz do puszczenia
Na polecenie sędziego przewodnik nakazuje pozorantowi opuścić kryjówkę, a ten normalnym krokiem 
udaje się na punkt początkowy ucieczki.

BŁĘdy oCEnA
Brak siły, wyrazu, energii i ciągłości w oszczekiwaniu
Brak oszczekiwania mimo aktywnego pozostania przy pozorancie
Zaczepianie pozoranta poprzez uderzanie go, skakanie na niego itp.
Silne ugryzienie rękawa z puszczeniem dopiero na komendę przewodnika
Odejście od pozoranta przed wydaniem przewodnikowi przez sędziego po-
lecenia do opuszczenia linii środkowej; ponowne wysłanie psa do pozoranta 
i kontynuacja pracy
Niemożność ponownego wysłania psa do pozoranta lub ponowne opuszcze-
nie go przez psa
Odejście psa od pozoranta podczas podchodzenia przewodnika do kryjówki 
lub powrót psa do przewodnika przed odwołaniem

Dostateczna do niedostatecznej
Niedostateczna
Obniżenie oceny aż do niedostatecznej
Niedostateczna do -14 punktów
Niedostateczna (-14 punktów)

Przerwanie pracy (TSB NG)

Niedostateczna
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doprowadzenie psa do miejsca odłożenia przed ucieczką:
IgP 1: Przewodnik prowadzi psa przy nodze na smyczy lub bez na miejsce odłożenia przed ucieczką 
i przyjmuje tam pozycję zasadniczą. Podczas odprowadzenia pies musi wykazywać podporządkowanie 
i koncentrację na przewodniku oraz utrzymywać poprawną pozycję przy nodze z  łopatką na wysoko-
ści jego kolana. W pozycji zasadniczej przewodnik odpina psu smycz (jeśli była przypięta) i wydaje mu 
komendę do położenia się. Pies musi natychmiast i szybko przyjąć pozycję leżącą i pozostać w niej spo-
kojnie oraz pewnie, skoncentrowany na pozorancie. Odległość psa od pozoranta wynosi 5 kroków. Na-
stępnie przewodnik udaje się do ostatniej kryjówki i staje tam w taki sposób, by widzieć psa i sędziego. 
Wówczas pozorant podejmuje próbę ucieczki.
IgP 2 i 3: Przewodnik prowadzi psa przy nodze bez smyczy na miejsce odłożenia przed ucieczką i przyj-
muje tam pozycję zasadniczą. Podczas odprowadzenia pies musi wykazywać podporządkowanie i kon-
centrację na przewodniku oraz utrzymywać poprawną pozycję przy nodze z łopatką na wysokości jego 
kolana. Z pozycji zasadniczej przewodnik wydaje psu komendę do położenia się. Pies musi natychmiast 
i szybko przyjąć pozycję leżącą i pozostać w niej spokojnie oraz pewnie, skoncentrowany na pozorancie. 
Odległość psa od pozoranta wynosi 5 kroków. Następnie przewodnik udaje się do ostatniej kryjówki  
i staje tam w taki sposób, by widzieć psa i sędziego. Wówczas pozorant podejmuje próbę ucieczki.

Próba ucieczki (IgP 1-3)
Na polecenie sędziego pozorant podejmuje próbę ucieczki. Na jednoczesną, pojedynczą komendę prze-
wodnika pies musi bez wahania, zdecydowanie i skutecznie zatrzymać pozoranta energicznym, silnym 
chwytem. Po zatrzymaniu się pozoranta, a przed puszczeniem następuje faza przejściowa (ok. 1 sek.).  
Po tej fazie pies musi puścić pozoranta.  W stosownym czasie (ok. 3 sekundy) przewodnik może samo-
dzielnie wydać psu jedną komendę do puszczenia. Po puszczeniu następuje faza pilnowania, trwająca 
ok. 5 sekund.

kryteria oceny (IgP 1-3)
Obniżenie oceny powodują: mało zdecydowana i energiczna oraz wolna reakcja na ucieczkę, słabe chwy-
cenie rękawa, brak skutecznego zatrzymywania pozoranta, niespokojny i/lub niepełny chwyt aż do pusz-
czenia, brak uwagi i/lub dominacji przy pilnowaniu pozoranta, zbyt duża odległość od pozoranta przy 
pilnowaniu.
• Jeśli przewodnik nie wyda psu komendy do zatrzymania pozoranta, ćwiczenie obniża się o jedną ocenę.
• Jeśli pies nie ruszy za uciekającym pozorantem lub nie udaremni próby ucieczki na dystansie 20 kroków,  
praca zostaje przerwana.

AtAk nA PSA Z PIlnowAnIA
komendy: do puszczania i do przyjęcia pozycji zasadniczej.
Po trwającej ok. 5 sekund fazie pilnowania pozorant, na polecenie sędziego, podejmuje atak na psa. Pies 
musi bez wpływu przewodnika obronić się, silnie i energicznie chwytając rękaw. Następnie pozorant ob-
ciąża psa, napierając na niego i markując uderzenia pałką. Należy wówczas zwracać szczególną uwagę na 
pewność siebie psa, jego odporność na stres oraz na pełny, stabilny chwyt. Podczas napierania pozorant 
dwukrotnie uderza psa miękką pałką. Na polecenie sędziego pozorant zaprzestaje napierania i zatrzy-



 – 45 –

muje się, ustawiając psa plecami do przewodnika. Należy wówczas zademonstrować fazę przejściową 
(ok. 1 sek.) aż do puszczenia rękawa. Po fazie przejściowej pies musi puścić rękaw. W stosownym czasie 
przewodnik może samodzielnie wydać psu jedną komendę do puszczenia. Podczas puszczania oraz po 
nim pozorant musi stać spokojnie. Po puszczeniu pies musi uważnie pilnować pozoranta, wykazując przy 
tym pewność siebie i dużą dominację.

Zakończenie ćwiczenia:
IgP 1: na polecenie sędziego przewodnik podchodzi do psa normalnym krokiem w linii prostej, po czym 
komendą do siadu sprowadza go do pozycji zasadniczej i zapina na smycz. Pozorantowi nie odbiera się 
pałki. Przewodnik może dalej prowadzić psa przy nodze również bez smyczy.
IgP 2 i  3: na polecenie sędziego przewodnik podchodzi do psa normalnym krokiem w  linii prostej,  
po czym komendą do siadu sprowadza go do pozycji zasadniczej. Pozorantowi nie odbiera się pałki.

kryteria oceny (IgP 1-3)
Ocenę obniżają: brak zdecydowania, szybkości i energiczności w reakcji na atak, brak silnego chwycenia 
rękawa i skuteczności w powstrzymywaniu ataku, brak spokojnego i/lub pełnego chwytu aż do pusz-
czenia, brak uwagi i/lub dominacji przy pilnowaniu pozoranta, zbyt duża odległość od pozoranta przy 
pilnowaniu.

konwÓj tylny (IgP 2)
komenda: do konwoju tylnego
Ćwiczenie rozpoczyna się wraz z  wydaniem psu przez przewodnika komendy do konwoju tylnego  
po zajęciu przez pozoranta pozycji wyjściowej. Konwojowanie pozoranta odbywa się na dystansie  
30 kroków; zakręt nie jest obowiązkowy. Przebieg konwoju tylnego określa sędzia. Przewodnik wydaje 
pozorantowi polecenie do marszu i podąża za nim z psem bez smyczy w odległości ok. 8 kroków od 
niego; ta odległość musi być utrzymywana podczas całego konwoju. Pies musi uważnie obserwować 
pozoranta. Na polecenie sędziego pozorant zatrzymuje się. Następnie przewodnik z psem podchodzi 
do pozoranta (pies musi cały czas bacznie obserwować pozoranta), zatrzymuje się przy nim i odbiera 
mu pałkę. Pies musi zająć pozycję zasadniczą. Następnie rozpoczyna się konwój boczny do sędziego 
na dystansie ok. 20 kroków. Dozwolona jest jedna komenda do konwoju bocznego. Pies musi iść po-
między przewodnikiem a pozorantem i cały czas obserwować pozoranta, nie przeszkadzając mu przy 
tym w marszu poprzez skakanie czy chwytanie rękawa. Na zakończenie konwoju bocznego przewodnik 
z psem zatrzymuje się przed sędzią w pozycji zasadniczej i zgłasza zakończenie pierwszej części pracy.

konwÓj tylny (IgP 3)
komenda: do konwoju tylnego
Ćwiczenie rozpoczyna się wraz z wydaniem psu przez przewodnika komendy do konwoju tylnego po za-
jęciu przez pozoranta pozycji wyjściowej. Konwojowanie pozoranta odbywa się na dystansie 30 kroków; 
zakręt nie jest obowiązkowy. Przebieg konwoju tylnego określa sędzia. Przewodnik wydaje pozorantowi 
polecenie do marszu i podąża za nim z psem bez smyczy w odległości ok. 8 kroków od niego; ta odle-
głość musi być utrzymywana podczas całego konwoju. Pies musi uważnie obserwować pozoranta.
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kryteria oceny (IgP 2 i 3)
Ocenę obniżają: widoczny przymus bądź unikanie w zachowaniu psa, nieuważne obserwowanie pozo-
ranta, niepoprawny marsz przy nodze

AtAk nA PSA Z konwojU tylnEgo (dotyCZy tylko IgP 3)
komendy: do puszczenia i do siadu
Na polecenie sędziego pozorant z konwoju tylnego bez zatrzymywania się podejmuje atak na psa. Pies 
musi bez wpływu przewodnika obronić się, silnie, energicznie i bez wahania chwytając rękaw. Następnie 
pozorant obciąża psa, napierając na niego i markując uderzenia pałką. Należy wówczas zwracać szcze-
gólną uwagę na pewność siebie psa, jego odporność na stres oraz na pełny, mocny i stabilny chwyt. Na 
polecenie sędziego pozorant zaprzestaje napierania i zatrzymuje się. Należy wówczas zademonstrować 
fazę przejściową (ok. 1 sek.) aż do puszczenia rękawa. Po fazie przejściowej pies musi puścić rękaw. W sto-
sownym czasie przewodnik może samodzielnie wydać psu jedną komendę do puszczenia; musi przy 
tym stać spokojnie. Po puszczeniu pies musi pozostać blisko pozoranta i uważnie go pilnować, wyka-
zując przy tym pewność siebie i dużą dominację. Na polecenie sędziego przewodnik podchodzi do psa 
normalnym krokiem w linii prostej, po czym komendą do siadu sprowadza go do pozycji zasadniczej. 
Następnie przewodnik obiera pozorantowi pałkę, po czym wraz z psem przyjmuje nową pozycję zasad-
niczą przy pozorancie i rozpoczyna konwój boczny do sędziego na dystansie ok. 20 kroków. Dozwolona 
jest jedna komenda do konwoju bocznego. Pies musi iść pomiędzy przewodnikiem a pozorantem i cały 
czas obserwować pozoranta, nie przeszkadzając mu przy tym w marszu poprzez skakanie czy chwytanie 
rękawa. Na zakończenie konwoju bocznego przewodnik z psem zatrzymuje się przed sędzią w pozycji 
zasadniczej, przekazuje mu pałkę i zgłasza zakończenie pierwszej części pracy.

kryteria oceny (dotyczy tylko IgP 3)
Ocenę obniżają: brak zdecydowania, szybkości i energiczności w reakcji na atak, brak silnego chwycenia 
rękawa i skuteczności w powstrzymywaniu ataku, brak spokojnego i/lub pełnego chwytu aż do pusz-
czenia,  brak uwagi i/lub dominacji przy pilnowaniu pozoranta, zbyt duża odległość od pozoranta przy 
pilnowaniu.

AtAk nA PSA Z RUCHU
komendy: do puszczenia, siadu i konwoju bocznego
Na wszystkich poziomach pozorant musi wydawać okrzyki grożące. Pierwszy z nich wydaje wówczas, 
gdy skręca na psa.
IgP1: Pozorant pozostaje w miejscu zakończenia poprzedniego ćwiczenia („Atak na psa z pilnowania”). 
Przewodnik z psem przy nodze na smyczy lub bez podąża do oddalonego o ok. 30 metrów punktu roz-
poczęcia ćwiczenia. Pies musi zachowywać poprawną pozycję przy lewej nodze przewodnika z łopatką 
na wysokości jego kolana. 
Po dotarciu do punktu rozpoczęcia ćwiczenia przewodnik zatrzymuje się i obraca w stronę pozoranta. 
Komendą do siadu przewodnik ustawia psa w pozycji zasadniczej i ew. odpina mu smycz. Pies musi sie-
dzieć spokojnie, skupiony na pozorancie. Przewodnik może go trzymać za łańcuszek, ale nie wolno mu 
go pobudzać. Na polecenie sędziego pozorant frontalnie atakuje psa, wydając przy tym odpędzające 
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okrzyki i wykonując silne ruchy grożące. Na kolejne polecenie sędziego przewodnik wypuszcza psa, wy-
dając mu jedną komendę do obrony. Pies musi bez wahania odeprzeć atak pozoranta, demonstrując przy 
tym duże zdecydowanie i dominację. Gdy pies chwyci rękaw, pozorant obciąża psa, napierając na niego 
i  markując uderzenia pałką. Należy wówczas zwracać szczególną uwagę na pewność siebie psa, jego 
odporność na stres oraz na pełny, mocny i stabilny chwyt. Przewodnik nie może sam opuścić miejsca, 
w którym stoi. 
Na polecenie sędziego pozorant zaprzestaje napierania i  zatrzymuje się, ustawiając psa plecami do 
przewodnika. Gdy pozorant zatrzyma się i stoi nieruchomo, należy pokazać fazę przejściową (ok. 1 sek.)  
aż do puszczenia rękawa. W stosownym czasie przewodnik może samodzielnie wydać psu jedną komen-
dę do puszczenia. Podczas puszczania oraz po nim pozorant musi stać spokojnie. Po puszczeniu pies 
musi uważnie pilnować pozoranta, wykazując przy tym pewność siebie i dużą dominację. Na polece-
nie sędziego przewodnik podchodzi do psa i komendą do siadu sprowadza go do pozycji zasadniczej,  
po czym zapina go na smycz. Następnie przewodnik odbiera pozorantowi pałkę, po czym wraz z psem 
przyjmuje nową pozycję zasadniczą przy pozorancie i rozpoczyna konwój boczny do sędziego na smy-
czy lub bez na dystansie ok. 20 kroków. Dozwolona jest komenda do chodzenia przy nodze lub konwoju. 
Pies musi iść pomiędzy przewodnikiem a pozorantem i cały czas obserwować pozoranta, nie przeszka-
dzając mu przy tym w marszu poprzez skakanie czy chwytanie rękawa. 
Na zakończenie konwoju bocznego przewodnik z psem zatrzymuje się przed sędzią w pozycji zasadniczej, 
przekazuje mu pałkę i  zgłasza zakończenie pracy w  obronie. Na polecenie sędziego przewodnik z  psem  
na smyczy i pod kontrolą udaje się na miejsce omówienia występu.
IgP 2: Po konwoju tylnym przewodnik z  psem przy nodze bez smyczy podąża do oddalonego o  ok.  
40 metrów punktu rozpoczęcia ćwiczenia. Pies musi zachowywać poprawną pozycję przy lewej no-
dze przewodnika z  łopatką na wysokości jego kolana. Po dotarciu do punktu rozpoczęcia ćwiczenia 
przewodnik zatrzymuje się i odwraca w stronę pozoranta. Komendą do siadu przewodnik ustawia psa  
w pozycji zasadniczej. Pies musi siedzieć spokojnie, skupiony na pozorancie. Przewodnik może go trzy-
mać za łańcuszek, ale nie wolno mu go pobudzać. 
Na polecenie sędziego pozorant frontalnie atakuje psa, wydając przy tym odpędzające okrzyki i wyko-
nując silne ruchy grożące. Na kolejne polecenie sędziego przewodnik wypuszcza psa, wydając mu jed-
ną komendę do obrony. Pies musi bez wahania odeprzeć atak pozoranta, demonstrując przy tym duże 
zdecydowanie i dominację. Gdy pies chwyci rękaw, pozorant obciąża go, napierając na niego i markując 
uderzenia pałką. Należy wówczas zwracać szczególną uwagę na pewność siebie psa, jego odporność  
na stres oraz na pełny, mocny i  stabilny chwyt. Przewodnik nie może samodzielnie opuścić miejsca, 
w którym stoi. 
Na polecenie sędziego pozorant zaprzestaje napierania i  zatrzymuje się, ustawiając psa plecami do 
przewodnika. Gdy pozorant zatrzyma się i  stoi nieruchomo, należy zademonstrować fazę przejściową  
(ok. 1 sek.) aż do puszczenia rękawa. W stosownym czasie przewodnik może samodzielnie wydać psu 
jedną komendę do puszczenia. Podczas puszczania oraz po nim pozorant musi stać spokojnie. Po pusz-
czeniu pies musi uważnie pilnować pozoranta przez ok. 5 sekund, wykazując przy tym pewność siebie 
i dużą dominację.
IgP 3: Po konwoju bocznym kończącym atak na psa z konwoju tylnego przewodnik z psem przy no-
dze bez smyczy podąża do oznaczonego punktu na linii środkowej na wysokości pierwszej kryjówki. 
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Pies musi iść przy nodze radośnie i skupiony na przewodniku, zachowując przy tym poprawną, prostą 
pozycję przy jego lewej nodze z łopatką na wysokości jego kolana. Po dodarciu do punktu rozpoczęcia 
ćwiczenia przewodnik zatrzymuje się i odwraca. Komendą do siadu przewodnik ustawia psa w pozycji 
zasadniczej. Pies musi siedzieć spokojnie, skupiony na pozorancie. Przewodnik może go trzymać za łań-
cuszek, ale nie wolno mu go pobudzać. 
Na polecenie sędziego uzbrojony w miękką pałkę pozorant wychodzi z kryjówki i biegnie do linii środ-
kowej. Po dobiegnięciu do niej, nie przerywając biegu skręca na przewodnika i frontalnie atakuje jego 
i psa, wydając przy tym odpędzające okrzyki i wykonując silne ruchy grożące. Gdy pozorant zbliży się do 
przewodnika i psa na odległość 50 metrów, przewodnik na polecenie sędziego wypuszcza psa, wydając 
mu jedną komendę do obrony. Pies musi bez wahania odeprzeć atak pozoranta, demonstrując przy tym 
duże zdecydowanie i dominację. Gdy pies chwyci rękaw, pozorant obciąża go, napierając na niego i mar-
kując uderzenia pałką. Należy wówczas zwracać szczególną uwagę na pewność siebie psa, jego odpor-
ność na stres oraz na pełny, mocny i stabilny chwyt. Przewodnik nie może samodzielnie opuścić miejsca, 
w którym stoi. Na polecenie sędziego pozorant zaprzestaje napierania i zatrzymuje się, ustawiając psa 
plecami do przewodnika. Gdy pozorant zatrzyma się i  stoi nieruchomo, należy zademonstrować fazę 
przejściową (ok. 1 sek.) aż do puszczenia rękawa. W stosownym czasie przewodnik może samodzielnie 
wydać psu jedną komendę do puszczenia. Podczas puszczania oraz po nim pozorant musi stać spokoj-
nie. Po puszczeniu pies musi uważnie pilnować pozoranta przez ok. 5 sekund, wykazując przy tym pew-
ność siebie i dużą dominację.

kryteria oceny (IgP 1-3)
Ocenę obniżają: brak zdecydowania, szybkości i energiczności w reakcji na atak, brak silnego chwycenia 
rękawa i skuteczności w powstrzymywaniu ataku, brak spokojnego i/lub pełnego chwytu aż do pusz-
czenia, brak uwagi i/lub dominacji przy pilnowaniu pozoranta, zbyt duża odległość od pozoranta przy 
pilnowaniu.

AtAk nA PSA Z PIlnowAnIA I ZAkoŃCZEnIE CZĘŚCI C (IgP 2 I 3)
komendy: do puszczenia, do siadu i do konwoju bocznego
Po zakończeniu ćwiczenia „Atak na psa z ruchu” pozorant na polecenie sędziego podejmuje atak na psa. 
Pies musi bez wpływu przewodnika obronić się, silnie i energicznie chwytając rękaw. Następnie pozorant 
obciąża psa, napierając na niego i markując uderzenia pałką. Należy wówczas zwracać szczególną uwagę 
na pewność siebie psa, jego odporność na stres oraz na pełny, stabilny chwyt. Podczas napierania po-
zorant dwukrotnie uderza psa miękką pałką (tylko w IGP 3). Na polecenie sędziego pozorant zaprzestaje 
napierania i zatrzymuje się, ustawiając psa plecami do przewodnika. Gdy pozorant zatrzyma się i stoi nie-
ruchomo, należy zademonstrować fazę przejściową (ok. 1 sek.) aż do puszczenia rękawa. W stosownym 
czasie przewodnik może samodzielnie wydać psu jedną komendę do puszczenia. Podczas puszczania 
oraz po nim pozorant musi stać spokojnie. Po puszczeniu pies musi uważnie pilnować pozoranta, wyka-
zując przy tym pewność siebie i dużą dominację.
Na polecenie sędziego przewodnik podchodzi do psa i wydaje mu komendę do siadu w pozycji zasadni-
czej. Następnie przewodnik odbiera pozorantowi pałkę, przy czym sam decyduje, w jaki sposób to zrobi 
(nie jest dozwolone dojście pozoranta do przewodnika; to przewodnik musi doprowadzić psa do pozo-
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ranta). Następnie przewodnik z psem przyjmuje nową pozycję zasadniczą przy pozorancie i rozpoczyna 
konwój boczny bez smyczy do sędziego na dystansie ok. 20 kroków. Dozwolona jest komenda do cho-
dzenia przy nodze lub konwoju. Pies musi iść pomiędzy przewodnikiem a pozorantem i cały czas obser-
wować pozoranta, nie przeszkadzając mu przy tym w marszu poprzez skakanie czy chwytanie rękawa.  
Na zakończenie konwoju bocznego przewodnik z psem zatrzymuje się przed sędzią w pozycji zasad-
niczej, przekazuje mu pałkę i zgłasza zakończenie pracy w obronie, a następnie odprowadza psa przy 
nodze bez smyczy na odległość ok. 5 kroków i przyjmuje końcową pozycję zasadniczą.  Tam zapina psa 
na smycz i mając go pod kontrolą udaje się na miejsce omówienia występu.

kryteria oceny
Ocenę obniżają: brak zdecydowania, szybkości i  energiczności w  reakcji na atak, brak silnego chwy-
cenia rękawa i skuteczności w powstrzymywaniu ataku, brak spokojnego i/lub pełnego chwytu aż do 
puszczenia, brak uwagi i/lub dominacji przy pilnowaniu pozoranta, zbyt duża odległość od pozoranta  
przy pilnowaniu.  

EgZAmIny dodAtkowE

3. IgP-ZtP
Ćwiczenia w częściach A i B przebiegają zgodnie z postanowieniami ogólnymi. 
Część C składa się z następujących ćwiczeń:
1. Osaczanie z oszczekiwaniem 15 punktów
2. Podejście przewodnika z psem do kryjówki i atak na przewodnika 10/30punktów
3. Atak na przewodnika i psa  40 punktów
4. Konwój do sędziego 5 punktów
Łącznie 100 punktów

Postanowienia ogólne
Uderzenia miękką pałką są dozwolone wyłącznie w okolice kłębu. Pies może chwytać tylko rękaw ochron-
ny. Wystawia się ocenę TSB.

PRZEBIEg EgZAmInU
1. osaczanie z oszczekaniem: 15 punktów; 
komendy:  do rewirowania
Pozorant znajduje się w kryjówce odległej o ok. 20 kroków od przewodnika z psem, niewidoczny dla psa. 
Na polecenie sędziego przewodnik odpina swojego psa ze smyczy i komendą i/lub gestem ręki wysyła 
go do kryjówki.
Pies musi aktywnie i uważnie osaczać pozoranta i w sposób ciągły go oszczekiwać. Nie może przy tym 
na niego skakać ani chwytać go za rękaw. Na polecenie sędziego przewodnik natychmiast podchodzi do 
psa i chwyta go za łańcuszek. Po wyjściu pozoranta z kryjówki przewodnik zapina psa na smycz i przyj-
muje w kryjówce pozycję zasadniczą.



 – 50 –

2. Podejście przewodnika z  psem do kryjówki i  atak na przewodnika: wyjście: 10 punktów;  
atak: 30 punktów. 
komendy: (do chodzenia przy nodze lub konwoju) do ataku, do siadu.
Na polecenie sędziego przewodnik z  psem ustawia się w  pozycji zasadniczej na punkcie odległym  
o ok. 30 kroków od kryjówki i odpina psa ze smyczy. Smycz należy przewiesić przez ramię bądź schować 
do kieszeni. Na polecenie sędziego przewodnik z psem przy nodze bez smyczy udaje się w kierunku kry-
jówki pozoranta. Pies musi iść blisko nogi. Na polecenie sędziego, gdy przewodnik z psem znajdują się 
ok. 10 kroków od kryjówki, pozorant podejmuje na nich atak, wydając odstraszające okrzyki. Pies musi 
natychmiast, pewnie i energicznie odeprzeć atak za pomocą mocnego i pełnego chwytu. Gdy pies chwyci 
rękaw, pozorant zadaje mu 2 uderzenia miękką pałką. Przewodnik nie może samowolnie opuścić miejsca, 
w którym stoi, ale może słownie wspierać psa podczas ataku. Na polecenie sędziego pozorant zaprzestaje 
ataku i zatrzymuje się. Pies musi samodzielnie lub na komendę puścić rękaw i obserwować pozoranta. 
Podczas wydawania komendy do puszczenia przewodnik powinien stać spokojnie i w żaden sposób nie 
oddziaływać na psa. Na polecenie sędziego przewodnik natychmiast podchodzi do psa normalnym kro-
kiem po najkrótszej drodze do psa i komendą do siadu sprowadza go do pozycji zasadniczej.

3.  Atak na przewodnika i psa
Przewodnik chwyta psa za łańcuszek, ale nie może go przy tym pobudzać. Na polecenie sędziego pozo-
rant normalnym krokiem oddala się od przewodnika i psa. Po przejściu ok. 40 kroków pozorant odwraca 
się i frontalnie atakuje przewodnika i psa, wydając odstraszające okrzyki i wykonując silne ruchy grożące. 
Gdy pozorant znajduje się ok. 30 kroków od przewodnika, ten na polecenie sędziego wypuszcza psa z ko-
mendą do obrony. Pies musi bez wahania odeprzeć atak za pomocą energicznego i silnego chwytu. Pies 
może chwytać tylko rękaw ochronny. Przewodnik nie może samowolnie opuszczać miejsca, w którym 
stoi. Na polecenie sędziego pozorant zatrzymuje się. Pies musi wówczas natychmiast puścić. Przewodnik 
może wydać mu do tego komendę w stosownym czasie. Podczas wydawania komendy do puszczenia 
przewodnik powinien stać spokojnie i w żaden sposób nie oddziaływać na psa. Po puszczeniu pies musi 
pozostać blisko pozoranta i uważnie go pilnować. Na polecenie sędziego przewodnik natychmiast pod-
chodzi najkrótszą drogą do psa  i komendą do siadu sprowadza go do pozycji zasadniczej, a następnie 
zapina na smycz.

4. konwój do sędziego: 5 punktów. 
komenda: do chodzenia przy nodze lub konwoju
Po zakończeniu poprzedniego ćwiczenia następuje konwój boczny do sędziego na dystansie ok. 10 kro-
ków. Dozwolona jest przy tym komenda do chodzenia przy nodze lub konwoju. Pies powinien iść po prawej 
stronie pozoranta tak, by znajdować się pomiędzy nim a przewodnikiem. Podczas konwojowania pies musi 
uważnie obserwować pozoranta. Nie może przeszkadzać mu w marszu, skacząc na niego czy chwytając 
rękaw. Konwój zatrzymuje się przed sędzią, a przewodnik zgłasza zakończenie pracy w części C.
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4. IgP V
Egzamin IGP V (egzamin wstępny do IGP 1) został opracowany przez Komisję Psów Użytkowych FCI.  
Można go wykorzystywać jako:
– egzaminu dopuszczającego do udziału w klasie użytkowej
– warunku dopuszczenia do IGP 1, przy czym krajowe organizacje kynologiczne same ustalają jego  
obowiązywanie
Część A:  100 punktów
Część B: 100 punktów
Część C: 100 punktów
Łącznie:  300 punktów

warunki dopuszczenia do egzaminu
W dniu egzaminu pies musi mieć ukończony określony regulaminem wiek. Nie dopuszcza się żadnych 
wyjątków. Warunkiem dopuszczenia jest zdany egzamin BH-VT wg regulaminu krajowego.

wymagania
Ćwiczenia w częściach A i B przebiegają zgodnie z postanowieniami ogólnymi. 
Część C składa się z następujących ćwiczeń:
1. Osaczanie z oszczekiwaniem 15 punktów
2. Powstrzymanie ucieczki pozoranta 30 punktów
3. Atak na przewodnika i psa  50 punktów
4. Konwój do sędziego 5 punktów
Łącznie 100 punktów

Postanowienia ogólne
Wystawia się ocenę TSB. Pozorant używa miękkiej pałki jedynie do straszenia psa, nie zaś do uderzania.

1. oSACZAnIE Z oSZCZEkIwAnIEm
15 punktów; 
komenda: do rewirowania
Pozorant znajduje się w kryjówce odległej o ok. 20 kroków od przewodnika z psem, niewidoczny dla psa. 
Na polecenie sędziego przewodnik odpina swojego psa ze smyczy i komendą i/lub gestem ręki wysy-
ła go do kryjówki. Pies musi aktywnie i uważnie osaczać pozoranta i w sposób ciągły go oszczekiwać.  
Nie może przy tym na niego skakać ani chwytać go za rękaw. Na polecenie sędziego przewodnik natych-
miast podchodzi do psa i chwyta go za łańcuszek.

2. PowStRZymAnIE PRÓBy UCIECZkI
30 punktów; 
komenda:  do puszczenia
Gdy przewodnik trzyma swojego psa za łańcuszek, pozorant wychodzi z  kryjówki i  podejmuje próbę 
ucieczki. Na polecenie sędziego przewodnik puszcza psa. Pies musi na komendę skutecznie uniemoż-
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liwić ucieczkę energicznym i silnym chwytem. Pies może chwytać tylko rękaw ochronny. Na polecenie 
sędziego pozorant zatrzymuje się. Pies musi wówczas natychmiast puścić. W przepisowym czasie prze-
wodnik może samodzielnie wydać mu do tego komendę. Podczas wydawania komendy do puszcze-
nia przewodnik powinien stać spokojnie i w żaden sposób nie oddziaływać na psa. Po puszczeniu pies 
musi pozostać blisko pozoranta i uważnie go pilnować. Na polecenie sędziego przewodnik natychmiast  
podchodzi do psa i chwyta go za łańcuszek.

3. AtAk nA PRZEwodnIkA I PSA
50 punktów; 
komendy: : do ataku, do puszczenia, do siadu i do konwoju
Przewodnik trzyma psa za łańcuszek, ale nie może go pobudzać. Na polecenie sędziego pozorant normal-
nym krokiem odchodzi od przewodnika i psa. Po przejściu ok. 20 kroków pozorant odwraca się i frontal-
nie atakuje przewodnika i psa, wydając odstraszające okrzyki i wykonując silne ruchy grożące. Przewod-
nik wydaje psu komendę do ataku i wypuszcza go. Pies musi bez wahania odeprzeć atak energicznym,  
silnym chwytem. Może przy tym chwytać tylko rękaw ochronny. Przewodnik nie może samowolnie 
opuścić miejsca, w  którym stoi. Na polecenie sędziego pozorant zatrzymuje się. Pies musi wówczas  
natychmiast puścić. W przepisowym czasie przewodnik może samodzielnie wydać mu do tego komen-
dę. Podczas wydawania komendy do puszczenia przewodnik powinien stać spokojnie i w żaden spo-
sób nie oddziaływać na psa. Po puszczeniu pies musi pozostać blisko pozoranta i uważnie go pilnować.  
Na polecenie sędziego przewodnik natychmiast podchodzi normalnym krokiem i  najkrótszą drogą  
do psa i komendą do siadu sprowadza go do pozycji zasadniczej, po czym zapina go na smycz.

4. konwÓj do SĘdZIEgo
5 punktów; 
komendy: do konwoju lub chodzenia przy nodze
Po zakończeniu poprzedniego ćwiczenia następuje konwój boczny do sędziego na dystansie ok. 10 kro-
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ków. Dozwolona jest przy tym komenda do chodzenia przy nodze lub konwoju. Pies powinien iść po prawej 
stronie pozoranta tak, by znajdować się pomiędzy nim a przewodnikiem. Podczas konwojowania pies musi 
uważnie obserwować pozoranta. Nie może przeszkadzać mu w marszu, skacząc na niego czy chwytając 
rękaw. Konwój zatrzymuje się przed sędzią, a przewodnik zgłasza zakończenie pracy w części C.

EgZAmIn ŚlAdowy (fPR 1-3)
Egzaminy śladowe na poziomach 1-3 składają się tylko z części A egzaminów IGP 1-3. Przewodnik sam 
decyduje, do jakiego poziomu zgłasza swojego psa.
Za ukończenie tych egzaminów nie przyznaje się żadnego tytułu wyszkolenia ani licencji hodowlanej
Egzaminy śladowe nie muszą być przeprowadzane w kolejności 1-3.
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EgZAmIn Z PoSŁUSZEŃStwA (UPR 1-3)
Egzaminy z posłuszeństwa na poziomach 1-3 składają się tylko z części B egzaminów IGP 1-3. Przewodnik 
sam decyduje, do jakiego poziomu zgłasza swojego psa.
Za ukończenie tych egzaminów nie przyznaje się żadnego tytułu wyszkolenia ani licencji hodowlanej.

Egzaminy z posłuszeństwa nie muszą być przeprowadzane w kolejności 1-3.

EgZAmIn Z PRACy oBRoŃCZEj (SPR 1-3)
Egzaminy z pracy obrończej na poziomach 1-3 składają się tylko z części C egzaminów IGP 1-3. 
Przewodnik sam decyduje, do jakiego poziomu zgłasza swojego psa.
Za ukończenie tych egzaminów nie przyznaje się żadnego tytułu wyszkolenia ani licencji hodowlanej.
UwAgA! nie dopuszcza się przeprowadzania egzaminów wyłącznie z części C.

Egzaminy z pracy obrończej nie muszą być przeprowadzane w kolejności 1-3.

EgZAmIn nA PSA UżytkowEgo (gPR 1-3)
maksymalna punktacja: 200 punktów
Egzaminy na psa użytkowego na poziomach 1-3 składają się tylko z  części B i  C egzaminów IGP 1-3.  
Nie sprawdza się przy nich pracy na śladzie. Przewodnik sam decyduje, do jakiego poziomu zgłasza swojego psa.
Za ukończenie tych egzaminów nie przyznaje się żadnego tytułu wyszkolenia ani licencji hodowlanej.

EgZAmIn Z PRZESZUkIwAnIA tEREnU (StPR 1-3)
Poziomy egzaminów StPr 1-3
Wymagania egzaminu są dostosowane do jego poziomu
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mAkSymAlnA PUnktACjA doSkonAŁA BARdZo doBRA doBRA doStAtECZnA nIEdoStAtECZnA
200 200 - 192 191 - 180 179 - 160 159 - 140 139 -
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PoZIom oBSZAR  PoSZUkIwAnIA PRZEdmIoty PUnkty CZAS PoSZUkIwAnIA
1

2

3

20 x 30 m

20 x 40 m

30 x 50 m

2 Przedmioty własne 10x3x1 cm, dozwolony ten sam 
materiał; 1 przedmiot po lewej i 1 po prawej stronie
4 przedmioty obce 10x3x1 cm z różnego materiału;

2 przedmioty po prawej i 2 po lewej stronie
5 przedmiotów obcych 10x3x1 cm z różnego materiału; 

rozmieszczenie przedmiotów dowolne

20/21

10/10/10/11

8/8/8/8/9

10 minut

12  minut

15 minut
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Postanowienia ogólne
By móc przystąpić do tego egzaminu, pies musi mieć ukończone 15 miesięcy i zdany egzamin BH-VT  
wg regulaminu FCI lub egzamin psa towarzyszącego wg regulaminu krajowej organizacji kynologicznej.
Przewodnik melduje się sędziemu w  sportowej postawie, przedstawiając się oraz podając imię psa  
i stopień egzaminu. Następnie z psem na smyczy udaje się na wyznaczone miejsce rozpoczęcia pracy 
i przyjmuje pozycję zasadniczą.
Przed rozpoczęciem przeszukiwania terenu przewodnik zdejmuje psu smycz, ale zachowuje ją przy  
sobie. Zabrania się stosowania jakiegokolwiek przymusu bądź przemocy.
• Nieznaczne wyjście poza obszar poszukiwań nie jest błędem. Widzowie muszą znajdować się w odpowiedniej 
odległości od obszaru poszukiwań.

Podłoże do przeszukiwania terenu
Podłożem do przeszukiwania terenu może być każda naturalna nawierzchnia (łąka, pole, czy grunt leśny). 
Na przeszukiwanym obszarze mogą występować drzewa. Należy w miarę możliwości wykluczyć możli-
wość pracy wzrokiem, dlatego zaleca się unikanie krótkiej trawy i temu podobnego podłoża.   
Przed rozłożeniem przedmiotów po obszarze poszukiwań powinno wielokrotnie przejść kilka osób,  
by podczas ich rozmieszczania nie została pozostawiona żadna ścieżka śladu.
• Dopuszcza się oznaczenia granicy obszaru poszukiwań.

Przedmioty
Materiał: drewno, skóra (naturalna i sztuczna), materiał tekstylny
Przedmioty nie powinny się wyróżniać na tle podłoża kolorem ani kształtem i nie powinny być widoczne 
dla psa.
Przedmioty zostają rozmieszczone przez sędziego. Przewodnik ani pies nie mogą widzieć ich układania.  
• Nie przewiduje się żadnego czasu odłożenia przedmiotów. Po ich rozłożeniu pies może natychmiast rozpo-
cząć pracę.

Rozpoczęcie przeszukiwania
Sędzia informuje przewodnika o wyobrażonej linii środkowej i granicach obszaru poszukiwań. Przed roz-
poczęciem przeszukiwania przewodnik może krótko przygotować psa na wyobrażonej linii środkowej.
Przewodnik porusza się po wyobrażonej linii środkowej i może ją opuścić tylko w celu podniesienia za-
znaczonego przez psa przedmiotu. Następnie wraca na nią, by stamtąd wydać psu komendę do dalszej 
pracy. Dopuszczalne są komendy słowne i optyczne. Można łącznie używać komend do oznaczenia zgu-
by i do szukania.
• Praca wysokim nosem nie jest błędem. Pies może wielokrotnie przeszukać wyznaczony obszar.

Zachowanie przy przedmiotach
Pies musi oznaczyć przedmioty przekonująco bez dotykania ich. Pies może oznaczać je w pozycji sie-
dzącej, leżącej, stojącej lub na zmianę. Komenda do oznaczenia nie jest dozwolona. Wydanie jej skutkuje 
brakiem oceny za wskazany przedmiot.
Niedozwolone są komendy do położenia psa przy przedmiocie. Gdy pies zaznaczy przedmiot, przewod-
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nik podchodzi do niego, podnosi przedmiot i pokazuje go sędziemu. Następnie powraca na wyobrażoną 
linię środkową i wydaje psu komendę do dalszej pracy.
Kierunek, w jakim pies położy się przy przedmiocie, nie ma wpływu na ocenę. Przedmiot musi znajdować 
się pomiędzy przednimi łapami psa.
Przewodnik zawsze podchodzi do psa z boku i nie może ustawiać się przed nim. Dopuszcza się krótką 
pochwałę psa po podniesieniu przedmiotu.
• Po odnalezieniu ostatniego przedmiotu przewodnik zapina psa na smycz. Następnie pokazuje odnalezione 
przedmioty sędziemu i odmeldowuje się.
ocena
Maksymalna punktacja dla egzaminów z przeszukiwania terenu StPr 1-3 wynosi 100 punktów. 
Do zaliczenia egzaminu należy uzyskać min. 70 punktów.

kryteria oceny (dotyczy wszystkich stopni)
a) chęć współpracy  20 punktów
(wykonywanie komend słownych i optycznych przewodnika)
b) intensywność szukania  20 punktów
(chęć do podjęcia zapachu)
c) wytrwałość 10 punktów
(zachowanie chęci do szukania aż do znalezienia wszystkich przedmiotów)
d) zachowanie przewodnika 9 punktów
(oddziaływanie na psa)
e) znalezienie przedmiotów 41 punktów
(przekonujące zaznaczenie) 

wykonanie
Praca rozpoczyna się z pozycji zasadniczej na obrzeżu obszaru poszukiwań i kończy się odmeldowaniem się 
przewodnika u sędziego oraz pokazaniem mu znalezionych przedmiotów.  

kryteria oceny
Pożądana jest równomierna, spokojna i płynna praca, szybkie podejmowanie pracy przez psa po komen-
dzie przewodnika, natychmiastowa reakcja psa na jego komendy, wytrwała i skupiona praca, szerokie 
odbieganie od przewodnika.  
• Błędem jest podejmowanie przedmiotów przez psa. Przedmioty zaznaczone z silną pomocą przewodnika nie 
podlegają ocenie.
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Straty punktowe za poszczególne błędy:

RoZmIESZCZEnIE RoZmIAR tEREnU

StPr 1
Rozmiar terenu: 20 x 30 m

StPr 2
Rozmiar terenu: 20 x 40 m

StPr 3
Rozmiar terenu: 30 x 50 m

BŁąd StRAtA PUnktowA
Dotknięcie przedmiotu 
Przedwczesne wstanie, niedozwolone komendy
Opuszczenie linii środkowej przez przewodnika
Łapanie myszy, wypróżnianie się itp.
Brak chęci do pracy

1-3
1-3
2-5
4-8
4-8

Po przekroczeniu wyznaczonego czasu praca zostaje przerwana. Punkty zdobyte do tej pory zostają  
zachowane.
• Pozostałe błędy: niespokojne zaznaczanie przedmiotów, szczekanie, niedozwolona pomoc przewodnika, 
znaczne wyjście poza obszar poszukiwań przez psa.

9. EgZAmIn wytRZymAŁoŚCIowy (IAd)
A. Postanowienia ogólne
Cel egzaminu
Egzamin wytrzymałościowy ma na celu dowieść, że pies jest w stanie sprostać określonemu wysiłko-
wi fizycznemu bez zdradzania poważnych objawów zmęczenia. Zwierzęciu o  takiej budowie jak pies  
odpowiedni wysiłek może zapewnić jedynie bieg, który zmusza do wytężonej pracy organy wewnętrzne, 
takie jak serce i płuca, oraz aparat ruchu, jak również sprawdza takie cechy psychiczne jak temperament 
czy twardość. Łatwe zdanie egzaminu jest więc dowodem zdrowia fizycznego psa i posiadania przezeń 
innych pożądanych właściwości.
Przed rozpoczęciem egzaminu należy dokonać identyfikacji psa.
W  kwestii zezwoleń na organizację egzaminu wytrzymałościowego obowiązują te same wytyczne,  
co w  przypadku innych imprez odbywających się pod patronatem krajowych organizacji kynologicznych.  
Wynik egzaminu zostaje wpisany do książeczki startowej lub rodowodu.
W  miesiącach letnich organizator jest zobowiązany wyznaczyć na przeprowadzenie egzaminu  
wytrzymałościowego godzinny poranne lub wieczorne. Temperatura na zewnątrz nie może przekraczać  
22 stopni.
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• Udział w egzaminie wytrzymałościowym jest dobrowolny.  Organizator ani sędzia nie odpowiadają za ewen-
tualne szkody cielesne, odniesione w trakcie egzaminu przez przewodnika lub jego psa.

warunki dopuszczenia do egzaminu
Minimalny wiek psa wynosi 16 miesięcy. Minimalna liczba psów w ciągu jednego dnia egzaminu wynosi 
4, zaś maksymalna 20 na jednego sędziego. W przypadku większej ilości psów należy zatrudnić dwóch 
sędziów. Ze względów bezpieczeństwa jeden przewodnik może  wystąpić tylko z jednym psem.
Psy przystępujące do egzaminu muszą być w pełni zdrowe i wytrenowane. Psy chore lub niedostatecznie 
silne oraz suki szczenne, karmiące lub w cieczce, nie mogą być dopuszczone do egzaminu.
Na początku egzaminu przewodnik melduje się u sędziego. Sędzia musi stwierdzić, czy pies jest w od-
powiedniej formie. Psy sprawiające wrażenie zmęczonych lub apatycznych nie są dopuszczone do eg-
zaminu. Jeśli w  trakcie egzaminu pies zacznie okazywać nadmierne zmęczenie lub inne dolegliwości, 
jego udział w egzaminie zostaje przerwany. Stosowną decyzję zawsze podejmuje sędzia; decyzja ta jest 
nieodwołalna.

ocena
Za egzamin wytrzymałościowy nie przyznaje się punktów ani ocen, a  jedynie adnotację „zaliczony” 
lub „niezaliczony”.

teren
Egzamin powinien odbywać się na ulicach i drogach o różnym podłożu: na asfalcie i drogach utwardzo-
nych oraz nieutwardzonych.

Przebieg egzaminu
Należy pokonać trasę o długości 20 kilometrów w tempie od 12 do 15 km/h.

Bieg
Pies musi biec kłusem, na smyczy i  po prawej stronie roweru (zgodnie z  przepisami ruchu drogowego).  
Zabronione jest zbyt szybkie tempo. Smycz musi być na tyle luźna, by pies mógł  dostosować się do zada-
nego tempa. Dozwolone są specjalne uchwyty do przymocowania smyczy do roweru (np. „Springer”). Pies 
może nieznacznie wyprzedzać i napinać smycz, nie może jej jednak stale ciągnąć. Po pokonaniu pierwszych 
8 kilometrów należy zatrzymać się na 15-minutową przerwę. W tym czasie sędzia obserwuje psa pod kątem 
objawów zmęczenia. Przemęczone psy są wykluczane z dalszego egzaminu. Następnie przewodnik z psem 
pokonują kolejne 7 kilometrów i  zatrzymują się na 20-minutową przerwę. Podczas tej przerwy pies musi 
mieć możliwość swobodnego poruszania się. Tuż przed wznowieniem biegu sędzia musi sprawdzić stopień 
zmęczenia psa i stan jego łap. Psy przemęczone i ze zranionymi łapami są wykluczane z dalszego egzaminu.  
Po zakończeniu biegu następuje 15-minutowa przerwa, podczas której pies musi mieć możliwość swobodne-
go poruszania się. Sędzia musi stwierdzić, czy pies wykazuje objawy przemęczenia i czy nie ma zranionych łap.
Sędzia i kierownik egzaminu powinni towarzyszyć przewodnikowi na rowerach lub jechać za nimi samocho-
dem, notując w razie potrzeby stosowne uwagi. Zdającej parze musi towarzyszyć samochód, żeby w razie 
potrzeby zabrać psa, który nie będzie mógł kontynuować biegu.
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•  Egzaminu nie zaliczają psy zdradzające nadmierne objawy zmęczenia oraz takie, które nie wytrzymują tempa  
12 km/h, lecz potrzebują znacznie więcej czasu na pokonanie trasy.

SZkICE
– kształty śladów
– układ kroków
– układ przedmiotów
– aporty
– oznaczenia placu
– przeszkody.

IgP 1, IgP 2
Przykłady ścieżek śladu przedstawione poniżej, mogą być również odbiciami lustrzanymi.
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IgP 3
Przykłady ścieżek śladu przedstawione poniżej, mogą być również odbiciami lustrzanymi.
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IfH-V
Możliwe ścieżki śladu 
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IfH 1
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IfH-2 oraz IgP-fH 
Możliwe ścieżki śladu 
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Załamanie w prawo

ostre załamanie w prawo

Ułożenie przedmiotu

Załamanie w lewo

ostre załamanie w lewo
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Załamanie pod kątem ostrym

Rewirowanie

Nie mniej niż 300 
nie więcej niż 600
około 450

Minimum 
40 kroków

Minimum 
40 kroków

Ślad zwodniczy

Minimum 
10m

Minimum 
10m
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Przeszkoda Przeszkoda ma wysokość 100 cm i szerokość
150 cm (zob. szkic).

Skoki próbne są podczas egzaminu
niedozwolone.

Przeszkoda ukośna składa się z dwóch połączonych w części górnej ścian do wspinania się o szerokości 
150cm i wysokości 191cm. Przy podłożu stoją one w takiej odległości od siebie, że wysokość pionowa 
wynosi 180cm. Cała powierzchnia ściany ukosnej musi być wyłożona materiałem antyposlizgowym. 
Na scianach w ich górnej części należy umieścić po 3 listwy 24x48mm do wdrapywania się.  
Wszystkie psy biorące udział w jednym egzaminie muszą przeskoczyć takie same przeszkody.  
Skoki próbne są podczas egzaminu niedozwolone.

Widok z boku
długość ściany bocznej 191cm
listwy do wrapywania się 24x48 mm

Widok z przodu
wysokość 100cm
szerokość 150 cm

Przeszkoda ukośna
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Drewniane koziołki

Koziołek

ĆwICZEnIE IPo 1 IPo 2 IPo 3
teren płaski
Przeszkoda
Przeszkoda ukośna

650g
650g

1000g
650g
650g

2000g
650g
650g

Przy ćwiczeniach z aportowaniem dozwolone są wyłącznie drewniane koziołki. Wszyscy uczestnicy 
mogą używać wyłącznie koziołków przygotowanych przez organizatorów imprezy. Koziołki należące do 
przewodnika są niedozwolone. Przedstawiony rysunek koziołka jest jedynie wzorem. Ważne jest to, aby 
ciężar koziołków był prawidłowy i aby poprzeczka do chwytania była wykonana z drewna i zamocowana 
na wysokości minimum 4 cm od podłoża.


