Tento dodatek má napomáhat k lepší srozumitelnosti zkušebního řádu. Opírá se o dohodu mezi FCI a
IRO o sporných bodech a bude průběžně aktualizován.
1. PŘECHODNÉ USTANOVENÍ 2018 – 2019
Pro přechod z IPO-R 2012 na IPO-R 2019 platí pro zkoušky IPO-R (oddíl A a B) se
souhlasem FCI a v zájmu udržení integrity s platným IPO-R následující ustanovení:
Kdo v roce 2018 splnil kvalifikaci pro vyšší stupeň, může od 1.1.2019 v tomto vyšším stupni
také nastoupit. To znamená, že:
a. Pokud pes složil v roce 2018 zkoušku stupně A, může v roce 2019 nastoupit ke
zkoušce ve stupni B.
b. Pokud pes složil v roce 2018 zkoušku stupně V, může v roce 2019 nastoupit ke
zkoušce stupně A v jakékoliv kategorii.

2. DOPLNĚNÍ K BODU 2.4.1. PROSTOR PRO POSLUŠNOST/DOVEDNOST
Výňatek z IPO-R:
Předměty na aport: Min. 5 předmětů běžné potřeby, maximálně do velikosti boty,
z následujících materiálů: dřevo, kůže, lehký kov, textil, umělá hmota a/nebo jejich
kombinace.
Doporučená velikost předmětů:
Délka 10 – 25 cm, šířka 5 – 10 cm, tloušťka 3 – 6 cm
Průměr u kulatých předmětů by měl být cca 3 – 6 cm
Předměty nevhodné na aport:







Sklo, porcelán, křehké předměty
Nádoby pod tlakem (např. sprejové nádoby)
Nádoby s tekutinami
Tuby s pastou apod.
Umělohmotné nádoby
Příliš těžké nebo příliš lehké předměty (vážící méně než 200 g a více než 500 g)

Upřednostňovány by měly být předměty, u kterých nehrozí i po vícenásobném použití
deformace nebo zničení. Například:









Penál s měkkého plastu/kůže/textílie, pokud možno s náplní
Dřevěný smetáček
Kartáč na oděv či boty
Nazouváky typu Crocs, případně dřeváky
Kartáč ze dřeva nebo z umělé hmoty
Taška na nářadí z kůže, umělé hmoty nebo textilie
Baterka z umělé hmoty, gumy a/nebo kovu
Malý váleček na nudle

Se souhlasem rozhodčího je možno použít i jiné podobné předměty.
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3. OPRAVA NÁKRESU KE CVIKU 10.7 POLOHY PSA NA VZDÁLENOST S PŘIVOLÁNÍM
Ve stupni A se provádí v pořadí sedni – ke mně – lehni – ke mně
Ve stupni B se provádí v pořadí sedni – ke mně – lehni – vstaň - ke mně
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4. NAHRAZENÍ CVIKU 6 V ODDÍLE POSLUŠNOST A DOVEDNOST U ZKOUŠKY RH-W V
Z důvodu stejného cviku v oddíle speciálních prací a v oddíle poslušnosti a dovednosti u
zkoušky RH-W V dochází ke změně následujícího bodu:
4.4.7 Cvik 6 Přinesení záchranné pomůcky ze břehu

15 bodů

na
4.4.7 Cvik 6 Jízda na surfu

15 bodů

Předpoklady pro provedení cviku
Pro provedení cviku je třeba zvolit takové místo, které umožňuje psovi snadný
výstup z vody na břeh.
- Surf
Povolené povely
- Po jednom zvukovém a/nebo posunkovém povelu pro naskočení, setrvání a
seskočení
- 1 zvukový nebo 1 posunkový povel pro zaujetí základního postavení
Provedení cviku
Psovod se psem zaujme základní postoj na výchozím bodu. Ze základního
postoje musí pes na zvukový a/nebo posunkový povel pro nastoupení naskočit
na surfové prkno bez plachty, které je na mělčině. Surf musí být v takové
vzdálenosti od břehu, aby byl pro psa dosažitelný bez plavání.
Psovod může přidržením surfu psovi při nastupování pomoci.
Na zvukový a/nebo posunkový povel musí pes na surfu setrvat v klidu. Na
pokyn rozhodčího postrčí psovod surf s ležícím psem předem určeným
směrem do vzdálenosti cca 20 m. Pes se musí chovat klidně a zůstat na surfu,
dokud mu psovod nedá zvukový a/nebo posunkový povel pro seskočení.
Cvik končí zaujetím základního postoje na břehu na zvukový nebo posunkový
povel.
Hodnocení
Nejisté nastoupení nebo neklidné chování na surfu snižuje bodové hodnocení.
Pokud pes svévolně surf opustí, je cvik hodnocen ve známce chybně.
Nenastoupí-li pes na surf, je cvik hodnocen 0 body.
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