
IGP- 1

   oddíl A stopa  100 bodů         
           oddíl B poslušnost 100 bodů         
           oddíl C obrana  100 bodů         
             Celkem   300 bodů 

Podmínky účasti: 
V den konání zkoušky musí pes dovršit 18 měsíců. Výjimky nejsou povoleny. Podmínkou účasti je 
složená zkouška BH-VT.  

STOPA

Vlastní stopa, nejméně 300 kroků, 3 úseky, 2 lomy (cca 90°), 3 předměty psovoda, minimálně 
20 minut stará, časový limit pro vypracování je 15 minut. 
Sledování stopy  79 bodů                  
Předměty (7+7+7) 21 bodů                          
Celkem    100 bodů          

POSLUŠNOST
 
Cvik 1 : Ovladatelnost bez vodítka   15 bodů 
Cvik 2 : Odložení vsedě za pochodu   10 bodů 
Cvik 3 : Odložení vleže za pochodu s přivoláním  10 bodů 
Cvik 4 : Aport volný     15 bodů 
Cvik 5 : Aport skokem     15 bodů 
Cvik 6 : Šplh jedním směrem    15 bodů 
Cvik 7 : Vysílání vpřed s odložením   10 bodů 
Cvik 8 : Dlouhodobé odložení    10 bodů 
Celkem:      100 bodů 

Hlášení probíhá v základním postoji s neupoutaným psem.

Během prvního úseku chůze přímým směrem, zazní ze vzdálenosti 30 kroků od psa a v časovém odstupu 5 
vteřin dva výstřely z pistole (ráže 6 mm). První výstřel přitom zazní minimálně po 15 krocích chůze přímým
směrem.
Odložení za pochodu vsedě  Cvik musí být proveden bez toho, aniž by se psovod zastavil, bez zpomalování
chůze, ohlížení a další pomoci psovoda. 
Odložení v leže s přivoláním Psovod odchází do vzdálenosti minimálně 30ti kroků, kde se zastaví a 
okamžitě se otáčí čelem k ležícímu psovi.
Aport volný Na pokyn rozhodčího se psovod se psem přesune ke stojanu s aporty pro aportovací činku. Poté
přejde se psem u nohy do místa zahájení cviku, kde zaujme základní postoj.  
Na pokyn rozhodčího odhodí psovod ze základního postoje aportovací činku (váha 650g) do vzdálenosti 10 
metrů. 
Aport skokem Psovod se psem zaujímá základní postoj nejméně 4 metry před překážkou. 
Ze základního postoje odhodí přes 100 cm vysokou skokovou překážku dřevěnou aportovací činku (váha 
650 g).
Šplh jedním směrem zvukovém povelu "sedni" zůstává pes sedět před šikmou stěnou a psovod odchází za 
překážku. V minimální vzdálenosti 4 metry za překážkou se psovod zastaví a ihned se otočí čelem k šikmé 
stěně.  Na pokyn rozhodčího psovod psa přivolá. Může být vydán jeden zvukový povel pro přeskok a jeden 
zvukový povel pro přivolání. Povely pro přeskok mohou být následující: "hop" nebo "zpět" . Povely pro 
přivolání mohou být následující: "ke mě" nebo jen "jméno psa".  



Vysílání vpřed s odložením Na pokyn rozhodčího a zvukový povel psovoda "k noze" výchází psovod se 
psem u nohy ze základního postoje přímým směrem, normálním tempem. Po 10 až 15 krocích dá psovod 
psovi současně s jednorázovým pokynem paže zvukový povel „vpřed“ a zastaví se. Pes musí cílevědomě, 
přímo a rychle běžet do určeného směru nejméně 30 kroků. Na pokyn rozhodčího pak dá psovod povel 
„lehni“, na který si pes musí okamžitě lehnout. Psovod smí ponechat zvednutou paži do směru vyslání psa až
do jeho ulehnutí.
Dlouhodobé odložení Na pokyn rozhodčího a před započetím cviku ovladatelnosti druhého psa odloží 
psovod ze základního postoje na místě určeném rozhodčím svého psa zvukovým povelem „lehni“, aniž by u 
něj zanechal vodítko či jakýkoli jiný předmět. Poté se na pokyn rozhodčího bez ohlížení vzdálí nejméně 30 
kroků určeným směrem a zůstane klidně stát. Psovod zůstává stát zády ke psu. Pes musí klidně, bez vlivu 
psovoda ležet po dobu předvádění cviků druhým psem. Psovod se dále řídí pokyny rozhodčího.

 OBRANA
 
Cvik 1 : Vyhledání figuranta      5 bodů 
Cvik 2 : Vystavení a vyštěkání    15 bodů 
Cvik 3 : Pokus o útěk figuranta    20 bodů 
Cvik 4 : Obrana psa při hlídání    30 bodů 
Cvik 5 : Útok na psa z pohybu    30 bodů 

Hlášení probíhá v základním postoji se psem u nohy, upoutaným na vodítku.

Vyhledání figuranta (1 úkryt)
Psovod se psem u nohy zaujme základní postoj ve směru k rozhodčímu a odpoutá psa z vodítka. 
Zvednutím paže podává psovod rozhodčímu znamení, že je připraven zahájit cvik. Na pokyn 
rozhodčího je pes ze základního postoje vyslán přímo k úkrytu č.6 
Vystavení a vyštěkání  vytrvale vyštěkávat cca 20 vteřin.  

a) přivolá psa k noze, a postaví se s ním do základního postoje na vyznačené místo. Zde si psa může 
připoutat na vodítko a nebo jej ponechá u nohy bez vodítka. 

b) psovod jde po pokynu rozhodčího pro odvolání přímo ke psu. Povelem "sedni" jej uvede do 
základní pozice.  Zde si psa může připoutat na vodítko a nebo jej ponechá u nohy bez vodítka. S 
povelem "k noze" odvádí psa na vyznačené místo, kde zaujme základní postoj.  
Oba dva způsoby jsou hodnoceny stejně.  
Pokus o útěk figuranta Na pokyn rozhodčího vyzve psovod figuranta k opuštění úkrytu. Figurant 
se přemístí normálním krokem na značku. Na pokyn rozhodčího pak psovod se psem u nohy (pes 
může být na vodítku nebo z vodítka odpoután)  odejde na místo určené k odložení psa.  Vzdálenost 
mezi figurantem a psem musí být 5 kroků. Psovod ponechá ležícího psa střežit figuranta a odchází k
úkrytu tak, aby odtud mohl pozorovat psa, figuranta a rozhodčího. Na pokyn rozhodčího se figurant 
pokusí o útěk. Ve stejnou dobu vydává psovod zvukový povel „drž“. Fáze dohlídání figuranta před 
cvikem "obrana psa při hlídání", by měla trvat cca 5 vteřin.  
Obrana psa při hlídání Během hlídání figuranta, které trvá cca 5 vteřin, podnikne figurant na 
pokyn rozhodčího útok na psa. V průběhu tohoto nátlaku dostává pes 2 rány obuškem. Na pokyn 
rozhodčího jde psovod normálním krokem přímou cestou ke svému psovi a na zvukový povel 
„sedni“ s ním zaujme základní postoj. Obušek figurantovi neodebírá. 
Útok na psa z pohybu Po ukončení cviku č.4 si v základním postoji psovod může, ale nemusí upoutat psa 
na vodítko. Zvukové povely: „k noze“, „sedni“, „drž“, „pusť“,  „sedni“,  „k noze“ , „transport“ U zkoušky 
IGP-1, zůstává figurant v místě, kde byla ukončena první část obrany. Na pokyn rozhodčího pak figurant 
nabíhá na středovou osu z místa, kde byla ukončena první část obrany tak, aby byl od psovoda se psem 
vzdálen 30 metrů. Na pokyn rozhodčího psovod vyšle psa zvukovým povelem „ drž“ . Pak odebere 
figurantovi obušek. Následuje boční doprovod figuranta k rozhodčímu na vzdálenost asi 20ti kroků.  Před 
rozhodčím se tato skupinka zastaví, pes si samostatně sedne, psovod předá rozhodčímu obušek a ohlásí mu 
ukončení obrany. (např. "Pane rozhodčí psovod XY se psem XY ukončili obranu dle zkoušky XY. Předávám 
vám zbraň a figuranta). 


