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Vedenje

• samozavest

• sproščenost, motivirano  

delo

• koncentracija, pozornost

• harmonija med vodnikom  

in psom

Tehnična pravilnost

• pozicija

• pripravljenost

• izvedba

Osnovne zahteve
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Slušna povelja

• Za odpoklic se lahko uporabi ime psa namesto povelja
»sem«.

• Uporaba imena psa v povezavi z drugimi slušnimi povelji se 
šteje kot dvojno povelje.

Reakcija psa na slušno povelje

• Na vodnikovo slušno povelje mora pes prikazati vajo hitro, 
veselo in brez stresa.

• Vsako vedenje psa v obliki strahu ali stresa razvrednoti vajo.
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Pohvale

• Kratka pohvala psa je dovoljena le po vsaki
končani vaji v osnovnem položaju.

• Nato se lahko vodnik in pes ponovno
postavita v osnovni položaj ( dovoljen je le
naprej).

• Vendar pa mora biti med kratko pohvalo ter
med novim začetkom vaje časovni premor
(ca. 3 sekunde).
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Obveznost nošenja ovratnice/povodca

Psa je potrebno voditi na:

• Enojni, ohlapni kovinski ovratnici s
podolgovatimi členki,

• Pri preizkušnji BH/VT ( B-BH) so dovoljenje
tudi usnjene ovratnice, ovratnice iz blaga ter
oprsnice,

• Pri IBGH 1 - 3 velja enako kot pri BH/VT, razen
oprsnice,
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Povodec

• Povodec mora biti nošen tako, da ga ima vodnik
obešenega čez rame (in sicer tako, da je
zapiralo/karabin na nasprotni strani od tiste, na
kateri vodi psa), ali pa ga ima spravljenega tako, da
le-ta ni viden.

• Pri vodljivostih na povodcu vodnik drži povodec v
levi roki,
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Prijava 

• Na začetku discipline B se vodnik z navezanim
psom napoti do sodnika, postavi v osnovni 
položaj ter predstavi sodniku,

• Za programe IGP 2, IGP-3 in IBGH-3 se prijavi 
z nenavezanim psom.
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Začetek in konec vaje

• Sodnik da navodilo za začetek vaje,

• Vse ostalo kot so obrati, ustavljanje, spremembe
tempa itd. se izvajajo brez navodil,

• Če vodnik pozabi izvesti določeno vajo, ga sodnik
opomni, da izvede manjkajočo vajo, ne da bi mu za
to odbil točke,

• Opustitev dela vaj vpliva na končno oceno.
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Izpitni/ Tekmovalni pari

• Posamezne pare pri BH/VT ( B-BH) preizkušnji 
psov ne smemo sestavljati tako, da bi izpitniki -
tekmovalci  iz IGP programov in BH/VT ali IBGH 
izpita sestavljali skupino. 

• BH/VT ( B-BH) in IBGH sta brez preizkusa 
strelomirnosti.



IGP pravilnik 2019

STRELOMIRNOST

Preizkus strelomirnosti se izvaja le na preizkušnjah 
IGP V, IGP ZTP in IGP-1 do IGP-3

Pri stopnjah izpitov BH-VT, IBGH-1 do IBGH-3 se 
preizkus strelomirnosti ne izvaja
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Izvedba osnovnega položaja

• V osnovnem položaju, ki je v gibanju naprej
dovoljen le enkrat, pes sedi tesno, poravnano, mirno
in pozorno na vodnikovi levi strani, tako da je plečka
psa poravnana z vodnikovim kolenom.

• Drža vodnika v osnovnem položaju naj bo
športna.

• Razkoračena stoja vodnika ni dovoljena pri
nobeni vaji.

• Roke pa naj bodo ohlapno prilegajoče telesu!
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VODLJIVOST

• Iz poravnanega osnovnega položaja mora pes na
enkratno vodnikovo slušno povelje, pozorno, z
veseljem in poravnano slediti svojemu vodniku, ter
pri tem ostati s plečko vselej v višini kolena na
vodnikovi levi strani.
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• Vodnik in pes, ki bosta izvajala vaje poslušnosti, se 
postavita v osnovni položaj tedaj, ko se v osnovni 
položaj za vajo »odlaganje z motenjem« postavi 
tudi vodnik, ki svojega psa vodi na odlaganje.

• Medtem, ko se vodnik s psom giblje po prvi ravni 
liniji, je treba v oddaljenosti najmanj 15 korakov od 
psa, v časovnem razmiku 5 sekund oddati dva strela 
(kalibra 6 mm). 

• S tem se preveri strelomirnost.
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• Pes se mora pri strelu vesti strelomirno.

• Če se izkaže, da je pes streloplah, sledi 
diskvalifikacija, razveljavijo pa se tudi vse 
dotlej dosežene točke. 

• V primerih dvoma je sodnik dolžan preizkus 
strelomirnosti ponovno izvesti na način kot 
ga opredeljuje IGP pravilnik.
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Razvoj vaje

• "Sedi v gibanju",

• "Prostor in odpoklic", „

• Stoj v normalnem koraku ",

• "Stoj v teku" ,

• in "Naprej z uleganjem„.

• Najmanj 10, vendar največ 15 korakov, preden
se da povelje za izvedbo vaje..
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Odhod in vračanje k psu

• Vodnik se oddalji 15 korakov ( vaja sedi in stoj v 
normalnem koraku).

• Ko gre vodnik do psa, lahko k temu pristopi od 
spredaj ali pa gre okrog njega.
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Odpoklic (30 kor.)/ Sedi / zaključek vaje

• Za odpoklic psa lahko uporabimo tudi ime psa 
namesto povelje »sem«. 

• Ime psa v povezavi s poveljem »sem« se šteje za 
dvojno povelje. 

• Na slušno povelje »poleg«, mora pes takoj v končni
osnovni položaj.

• V osnovni položaj lahko gre tako, da vodnika obkroži
hrbtom ali pa gre pred njim v levo ( t.i. flip) in se
postavi v končni osnovni položaj.
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Pravilo  3 sekund

Upoštevati je treba vnaprej določene časovne 
premore približno 3 sekunde, npr. pred 
zavzemanjem osnovnega položaja, držanjem 
in spuščanjem prinosila, po pohvali psa in 
pred začetkom nove vaje,itd..

OCENEJVANJE: Neupoštevanje pravila do -10%



IGP pravilnik 2019

Napaka pri položaju

• Za vse vaje v gibanju (sedenje, ležanje, stoj), 
se celotna vaja razveljavi za 50% v primeru 
napake pri zavzemanju položaja. 

• Dodatno je treba upoštevati še druge napake 
pri izvedbi celotne vaje.
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SKUPINA

• Hojo skozi skupino, v kateri se gibljejo
4 osebe, je potrebno prikazati na povodcu
IGP-V, IGP-ZTP, BH/VT ( B-BH), IBGH-1.

• IGP 1-3, IBGH-2 in IBGH -3 pa tudi v prosti
vodljivosti. Pri tem morata vodnik in pes
obiti eno osebo po desni in eno po levi strani
(npr. v obliki osmice) ter se v skupini v bližini
ene izmed oseb najmanj enkrat ustaviti.
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file:///C:/A-TISKARNA CS TISK/KOMISIJA ZA ŠOLANJE/OBRAZCI ZA SPLETNIK/Vpisnica novega člana.pdf
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Vaja IGP-1 IGP-2 IGP-3

Prosta vodljivost 15 točk 15 točk 15 točk

Sedi v gibanju 10 točk 10 točk 5 točk

Prostor v gibanju
z odpoklicem

10 točk
v hoji

10 točk
v hoji

10 točk
v teku

Stoj 5 točk
v hoji

10 točk
v teku z odpokl.

Prosto prinašanje 15 točk 10 točk 10 točk

Prinašanje prinosila 
čez1 m skakalnico

15 točk 15 točk 15 točk

Prinašanje prinosila 
čez
plezalno steno

15 točk
Eno plezanje brez 
prinašanja

15 točk
Plezanje tja in nazaj 
s prinašanjem

15 točk
Plezanje tja in nazaj 
s prinašanjem

Naprej z uleganjem 10 točk 10 točk 10 točk

Odlaganje z 
motenjem

10 točk 10 točk 10 točk

Skupaj 100 točk 100 točk 100 točk

file:///C:/A-TISKARNA CS TISK/KOMISIJA ZA ŠOLANJE/OBRAZCI ZA SPLETNIK/Vpisnica novega člana.pdf
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OCENJEVANJE

• Vedenje psa (brez stresa)  =  1/3

• Koncentracija ( pozornost) = 1/3

• Pozicija ( tehnika) psa =   1/3
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Vaja IBGH-1 IBGH -2 IBGH -3

Vodljivost na povodcu 30 točk 20 točk

Prosta vodljivost 30 točk 20 točk 20 točk

Sedi v gibanju 15 točk 15 točk 10 točk

Prostor v gibanju 15 točk 15 točk 10 točk

Stoj v normalnem 
koraku

10 točk

Prosto prinašanje 10 točk 15 točk

Prinašanje prinosila 
čez
plezalno steno (140 
cm)

15 točk

Naprej z uleganjem 10 točk 10 točk

Odlaganje z 
motenjem

10 točk 10 točk 10 točk

Skupaj 100 točk 100 točk 100 točk

file:///C:/A-TISKARNA CS TISK/KOMISIJA ZA ŠOLANJE/OBRAZCI ZA SPLETNIK/Vpisnica novega člana.pdf
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Vaja IGP – V IGP-ZTP

Vodljivost na povodcu 30 točk 25 točk

Prosta vodljivosti 20 točk

Sedi v gibanju 15 točk

Prostor in odpoklic 15 točk 20 točk

Prosto prinašanje 15 točk 20 točk

Skok čez skakalnico (80 
cm)

10 točk 10 točk

Odlaganje z motenjem 10 točk 10 točk

SKUPAJ 100 točk 100 točk

file:///C:/A-TISKARNA CS TISK/KOMISIJA ZA ŠOLANJE/OBRAZCI ZA SPLETNIK/Vpisnica novega člana.pdf
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KONCETRACIJA / POZORNOST

Zaželeno: 

• očesni kontakt s psom

• ( gledanje psa v „nebo“ ni zaželeno)

• Vodnik in pes morata delovati usklajeno! 
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SEDI V GIBANJU

• V vseh izpitnih stopnjah se vodnik oddalji 15 
korakov..

SPREMEMBA:

• Posebna določba za BH-VT/B-BH (alternativno)

Po razvoju vaje se lahko vodnik ustavi v osnovni 
položaj ter da psu slušno povelje »sedi« ali opravi 
vajo v gibanju.
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Sedi v gibanju (vse izpitne stopnje)

1.del: Osnovni položaj, razvoj vaje, izvedba sedi
50% točk

2. del: Oddaljitev vodnika od psa in vračanje do 
psa, osnovni položaj

50% točk

POSEBNOST IGP 3 : Če pes namesto, da bi 
sedel, stoji ali leži, mu je treba odbiti 2.5 t.
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Prostor v gibanju z odpoklicem

1.del: Osnovni položaj, razvoj vaje, izvedba
prostor (50% točk)  =  5 t.

2. del: odpoklic, sedenje pred vodnikom, 
osnovni položaj (50% točk)  =  5 t.

Če pes namesto, da bi ležal, sedi ali stoji, mu je 
treba odbiti 5 točk.



IGP pravilnik 2019

Prostor v gibanju z odpoklicem

• Posebna določba za BH-VT/B-BH 
(alternativno)

• SPREMEMBA:

Po razvoju vaje se lahko vodnik ustavi v osnovni 
položaj ter da psu slušno povelje »prostor« ali 
opravi vajo v gibanju.
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Stoj v normalnem koraku IGP-2 in IBGH-3

1.del: Osnovni položaj, razvoj vaje, izvedba stoj
50% točk

2. del: vračanje do psa, osnovni položaj
50% točk

Če pes sedi ali leži, se odšteje 5 točk pri IBGH-3 
in 2,5 točk pri IGP-2.
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Stoj v teku IGP 3

1.del: Osnovni položaj, razvoj vaje, izvedba stoj
= 50% točk.

2. del: Odpoklic, sedi pred vodnikom, osnovni
položaj = 50% točk

Če pes namesto, da bi stal, sedi ali leži, mu je 
treba odbiti 5 točk.
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PRINAŠANJA

IBGH-2 IBGH-3 IGP-1 IGP-2 IGP-3

Prosto  
prinašanje

Vodnikovo 
prinosilo

Vodnikovo 
prinosilo

650 
gramov

1000 
gramov

2000 
gramov

Skakalnica
650 
gramov

650 
gramov

650 
gramov

Plezalna
stena

Vodnikovo 
prinosilo

Brez 
prinosila

650 
gramov

650 
gramov

IGP –V IGP- ZTP
Skok čez 
skakalnico 
(80 cm)

Prosto 
prinašanje 

Vodnikovo 
prinosilo

650 
gramov



LESENO PRINOSILO

• Prinosilo mora biti narejeno iz lesa.
• Teže prinosil morajo ustrezati pravilniku.
• Prečka prinosila mora biti najmanj 4 cm 

od tal.

Pri vajah prinašanje so dovoljena samo lesena

prinosila. Vsi udeleženci izpita morajo uporabiti lesena

prinosila, ki jih je v ta namen pripravil prireditelj. Vodnik

ne sme uporabljati svojih lesenih prinosil.

Risba lesenega prinosila, ki je upodobljena v IP

predstavlja samo vzorec. Pomembno je, da so prinosila

ustrezne teže, da so prečke izdelane iz lesa ter da so

le-te najmanj 4 cm oddaljene od tal.
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Prinosila

• Vsi udeleženci morajo uporabljati prinosila, ki 
jih je v ta namen pripravil prireditelj. 

• Vsi udeleženci morajo vaje izvajati z istimi 
prinosili. 

• Izjema: pri izpitu BGH-2 in BGH-3 lahko 
vodnik vaje izvaja z lastnim prinosilom.
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Prosto prinašanje prinosila IGP 1-3

• Pri metanju je dovoljeno, da vodnik stopi z eno nogo 
korak nazaj… POMEMBNO: 3 sek premor pred 
poveljem..

• Miren, poravnan OP / Ni nujno da je pes pozoren na 
vodnika ( ali prinosilo),

• Iz poravnanega osnovnega položaja vrže vodnik 
leseno prinosilo približno 10 metrov .
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Prosto prinašanje prinosila IGP 1-3

• Mirno držanje prinosila pred spuščanjem

POMEMBNO: 3 sek premor pred spuščanjem

• Po oddaji mora vodnik prinosilo držati v spuščeni 
roki na desni strani telesa,

• Po premoru ca. 3 sekund, hiter, tesen, prihod v 
poravnan in pozoren OP
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Spuščanje in metanje prinosila

• Če pes prinosilo po tretjem povelju ne spusti,
sledi diskvalifikacija zaradi neposlušnost.

• Vodnik lahko, v primeru slabega meta,
prinosilo ponovno vrže. Če mu po 3 poskusih
ne uspe sledi prekinitev vaje = 0 točk.

• Če vodnik zapusti svoje mesto preden je vaja
zaključena, se vaja oceni kot »pomanjkljiva«
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Prosto prinašanje prinosila IGP 1-3 

OCENJEVANJE ( velja tudi skakalnico in plezalno steno)

• Če pes prične z izvajanjem vaje preden dobi povelje: 

Odbitek (max.) do 2 ocene nižje, 

• Lahko tudi 1 ocena nižje, odvisno od same izvedbe
vaje

• Če vodnik zapusti svoje mesto preden je vaja 
zaključena, je treba vajo oceniti kot »pomanjkljivo«

• Vodnik lahko, v primeru slabega meta, prinosilo
ponovno vrže. Če mu po 3 poskusih ne uspe sledi
prekinitev vaje = 0 točk.
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Skakalnica

• Skakalnica ima naslednje dimenzije: višina 100cm, širina 

150cm. 

Poskusni skoki pred izvedbo vaje niso dovoljeni



IGP pravilnik 2019

Prinašanje prinosila čez skakalnico

Razdalja do 1 m ovire najmanj 4 m 

Delna ocena vaje je mogoča le, kadar sta od treh delov
vaje (preskok - prinašanje – skok nazaj) izvedena vsaj
dva dela, in sicer en skok ter del vaje »prinašanje«.

Če pes skakalnico oplazi se mu odšteje do 1 točka za v
skok,za odrivanje od skakalnice se mu odštejeta
do 2 točki za skok.

Preskok Prinašanje Skok nazaj

5 5 5
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• Če pes prične z izvajanjem vaje preden dobi povelje: 
Odbitek max. do 2 ocene nižje,( lahko tudi do 1 ocene..) 

Skok čez 1 m 
skakalnico
Samo en preskok -5 točk -5 točk -5 točk

Brez preskokov
Brez prinašanja

-15 točk
-15 točk

-15 točk
-15 točk

-15 točk
-15 točk

Vaja IGP-1 IGP-2 IGP-3

Ocenjevanje
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• Če pes pri preskoku prevrne skakalnico, je treba vajo 
ponoviti, pri čemer pa je treba prvi skok oceniti s oceno 
„pomanjkljivo“ (-5 točke).

• Pri ponovitvi se oceni samo prinašanje in skok nazaj.

• Če skaklnico prevrne 2x je vaja =  0 t

• Če vodnik zapusti svoje mesto preden je vaja zaključena, 
je treba vajo oceniti kot  »pomanjkljivo«

• Vodnik lahko, v primeru slabega meta, prinosilo 
ponovno vrže. Če mu po 3 poskusih ne uspe sledi  
prekinitev vaje = 0 točk. 
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Plezalna stena IGP 1 – 3 (180 cm)
BGH 3 (140cm) 

Plezalna stena je sestavljena iz dveh delov, ki sta na vrhu 
povezana, ter merita 150 cm v širino in 191 cm v višino. 
Ta dva dela stojita na tleh v tolikšni medsebojni razdalji, 
da znaša navpična višina plezalna stene 180 cm. Celotna 
površina plezalne stene mora biti obložena z materialom, 
ki preprečuje drsenje. Na zgornjem delu obeh strani 
plezalne stene so nameščene 3 letvice v izmeri 24 x 48 
mm. Vsi psi na izpitu morajo preskočiti iste ovire.

Med samo prireditvijo poskusni preskoki niso dovoljeni.
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SPREMEMBA: Plezanje čez plezalno steno 
180cm (samo IGP-1)

• Vodnik se s psom v osnovnem položaju postavi pred 
plezalno steno (najmanj 4m/ alternativno lahko 5 m)

• Po slušnem povelju »sedi« vodnik gre na drugo stran 
plezalne stene in obstane na razdalji najmanj 4 m do 
plezalne stene / alternativno lahko 5 m

• Na znak sodnika vodnik z slušnim poveljem za 
preskok in odpoklic pokliče psa. Po plezanju se pes 
naravnost in tesno usede predenj …sledi OP
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OCENJEVANJE:

• Pes ne prepleza plezalne stene : 0 točk

• Če pes samostojno brez povelja začne vajo : 
se odbije eno oceno 

• Ne prepleza plezalne stene : 0 toč
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Razdelitev točk pri vaji prinašanja prinosila čez plezalno steno
IGP 2 – 3 (180 cm)

Razdalja do plezalne stene najmanj 4 m 

Delna ocena vaje je mogoča le, kadar sta od treh delov vaje 
(preskok - prinašanje – skok nazaj) izvedena vsaj dva dela, in 
sicer en skok ter del vaje »prinašanje«.

Plezanje Prinašanje Plezanje nazaj

5 5 5
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Plezanje čez 
plezalno steno
Samo eno plezanje -5 točk -5 točk

Brez plezanja

Brez prinašanja

-15
-15 točk

-15 točk

-15 točk

-15 točk

Vaja IGP-1 IGP-2 IGP-3

Če pes prične z izvajanjem vaje preden dobi povelje: 

Odbitek max. do 2 ocene nižje,( lahko tudi do 1 

ocene..) 
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IGP 1 – 3 ( 1 m ovira / plezalna stena)

• Kadar leži prinosilo izrazito stransko ali je za psa
slabo vidno, lahko vodnik na prošnjo ali po
opozorilu sodnika prinosilo ponovno vrže, ne da bil
za to kaznovan z odbitkom točk,

• Pes mora pri tem sedeti. Če pes pri tem sledi
svojemu vodniku in obide skakalnico, je treba vajo
oceniti z 0,

• Če pes zapusti osnovni položaj, ko gre vodnik po 
prinosilo a še vedno ostane pred oviro, se ocena 
zniža za 1 oceno.
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Naprej z uleganjem

1.del: Osnovni položaj, razvoj vaje, izvedba 
naprej z uleganjem. 50% točk

2.del: Povelje »prostor« na znak sodnika, 
osnovni položaj. 50% točk

Če se pes od vodnika ne oddalji vsaj za 50% 
zahtevane razdalje ali če se ne ustavi na tri 
slušna povelja, se vaja ne oceni (0 točk).
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Odlaganje z motenjem

• IGP-1, IGP-2, IGP-V, IGP-ZTP, BH-VT /B-BH in 
IBGH-1 - 3, vodnik napoti vsaj 30 korakov 
proč od psa na območju vadišča ter mirno 
obstane v vidnem polju psa tako, da je proti 
njemu obrnjen s hrbtom.

• IGP-3, se vodnik napoti vsaj 30 korakov proč 
od psa na območju vadišča ter mirno obstane 
izven vidnega polja psa.
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• Če se pes za več kot 3 metre oddalji od mesta 
odlaganja veljajo naslednja pravila, da lahko 
doseže le delno oceno (- 50% vaje),

• Dodatno je treba oceniti tudi ostalo napačno 
vedenje psa.

• Če pes pride naproti svojemu vodniku, ko gre 
ta ponj, se mu odštejejo do 3 točke. 
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IGP-1:  Delna ocena je možna, če je drugi pes  
dokončal tretjo vajo.

IGP-2: Delna ocena je možna, če je drugi pes 
dokončal četrto vajo.

IGP-3: Delna ocena je možna, če je drugi pes 
dokončal peto vajo.

BH / VT : Delna ocena je možna, če je drugi pes 
dokončal drugo vajo.
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IBGH 1: Delna ocena je možna, če je drugi pes dokončal 
tretjo vajo.

IBGH 2: Delna ocena je možna, če je drugi pes dokončal 
četrto vajo.

IBGH 3: Delna ocena je možna, če je drugi pes dokončal 
peto vajo.

IGP-V:  Delna ocena je možna, če je drugi pes dokončal 
četrto vajo. 

IGP-ZTP: Delna ocena je možna, če je drugi pes 
dokončal četrto vajo. 
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Vaja IGP-1 IGP-2 IGP-3

Vaja »Sedi«
Pes ne sedi -5 točk -5 točk -2,5 točk

Vaja »Prostor«
Pes ne leži -5 točk -5 točk -5 točk

Vaja »Stoj«
Pes ne stoji -2,5 točk -5 točk

Prosto prinašanje
Pes ne prinese prinosila 0 točk 0 točk 0 točk

Vodnik zapusti OP pomanjkljiva pomanjkljiva pomanjkljiva

Skok čez 1 m skakalnico
Samo en preskok -5 točk -5 točk -5 točk

Brez preskokov
Brez prinašanja

-15 točk
-15 točk

-15 točk
-15 točk

-15 točk
-15 točk

Plezanje čez plezal. steno
Samo eno plezanje -5 točk -5 točk

Brez plezanja IGP 1
Brez prinašanja

-15 točk -15 točk
-15 točk

-15 točk
-15 točk
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SPREMEMBE v BGH 1 - 3

• Pri vseh izpitnih fazah, v katerih se psa pokliče
k vodniku in pri vseh vajah prinašanja, se psu
ni treba usesti pred vodnikom ampak lahko
pride tudi direktno v osnovni položaj.

• Pred spuščanjem prinosila je treba upoštevati
3 sekundni premor, predno vodnik poveljuje
"pusti".
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Spremembe: BH-VT/ B-BH

Vodljivost na povodcu 15 točk

Prosta vodljivost 15 točk

Pozor: posebna določila za BH-VT v splošnem delu

Sedi 10 točk

Pozor: posebna določila za BH-VT v splošnem delu

Prostor z odpoklicem 10 točk 

Odlaganje z motenjem 10 točk
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SPREMEMBE : Posebna določila BH-VT /B-BH

• Prosta vodljivost se izvede glede na shemo
vodljivosti. 

• Na začetku vaje gre vodnik s svojim psom 50 korakov
naravnost ne da bi se pri tem zaustavljal,

• Po obratu levo okrog in po nadaljnjih 10 do 15 korakih pokaže
vodnik, vselej ob povelju »poleg«, še tek in počasno hojo
(vsakokrat po 10-15 korakov). Prehod iz teka v počasno hojo
mora biti izveden brez vmesnih korakov,

• Z končnim osnovnim položajem se vaja zaključi.
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SKLEP ZBORA SODNIKOV ZA DELO 2019

• SLO B-BH se poenoti z mednarodnim 
programom BH-VT (ostane privez na odlaganju 
in starost 14 m) ,

• Poenoti se SLO BGH 1-3  z mednarodnim 
IBGH1-3,
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Disciplina C – Obramba - (preizkušnje IGP-1-3)
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Splošne določbe

• Pes lahko ugrizne samo v zaščitni rokav.

• Psi, ki markerja zgrabijo v druge dele telesa in ne v 
zaščitni rokav je potrebno DISKVALIFICIRATI.

• V državah, kjer je preskus »Obremenitveni test z 
mehko palico« prepovedan z zakonom, se ta del vaje 
lahko izvede v skladu z IGP brez palice.

• Obremenitveni test z mehko palico je dovoljen samo 
v predelu pleč in vihra.
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Vaje IGP-1 IGP-2 IGP-3

Iskanja markerja 5 5 10

Pozornost in oblajanje 15 15 15

Preprečitev pobega 20 15 10

Napad na psa med čuvanjem 30 20 15

Zaporedno spremstvo - 5 5

Napad na psa med zaporednim 
spremstvo

- - 15

Napad na psa v gibanju 30 20 15

Napad na psa med čuvanjem - 20 15

SKUPAJ 100 100 100
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Zakloni

• Na ustreznem mestu je treba na vzdolžnih straneh
postaviti 6 zaklonov, razporejenih po 3 na vsaki
strani (glej skico).

• Vseh šest zaklonov je potrebno postaviti v IGP 1, 2

in 3.

• Potrebne označitve morajo biti dobro vidne za
vodnika, sodnika in markerja.
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SLUŠNO POVELJE ZA SPUSTI

• Slušno povelje »spusti« je pri vsaki vaji obrambe 
dovoljeno enkrat.

• Pes mora po prehodni fazi ca. 1 sek, spustiti. 

• Vodnik lahko v ustreznem času (ca. 3 sekund) 
samostojno poda slušno povelje za spuščanje.

• Če pes po 1. dovoljenem povelju za spuščanje ne 
spusti, dobi vodnik znak od sodnika za max. 2 
dodatni slušni povelji za spuščanje..
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Prijava

• Vodnik se s psom napoti do sodnika in se v 
osnovnem položaju prijavi. 

• Pri izpitnih stopnih IGP-1, IGP-V in IGP-ZTP je pes na
povodcu, pri IGP-2 in IGP-3 v prosti vodljivosti.

• V disciplini C prijava poteka tako, da se vodnik v
izhodišči točki s psom postavi v osnovni položaj za
vajo »iskanje markerja« obrnjen v smeri sodnika z
dvignjeno roko.
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Iskanje markerja

• Vodnik in pes,  ki je v osnovnem položaju, 
morata biti obrnjena v smeri sodnika. 

• Za tem je dovoljen nov osnovni položaj v 
smeri zaklona v katerega se pošlje psa.
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IGP-1   1 zaklon IGP-2   4 zakloni IGP-3   6  zaklonov

Vodnik se z navezanim psom
napoti na izhodišče sredinske
linije v višini 6. zaklona, kjer se s
psom postavi v osnovni položaj.
Nato odpne psa.
Z dvigom roke vodnik pokaže da
je pripravljen za začetek vaje.
Se obrne proti zaklonu in na znak
sodnika, vodnik pošlje psa v
zaklon za iskanje markerja.

V prosti vodlijivosti gre vodnik s
psom na izhodišče srednje linije v
višini 3. zaklona in se postavi v
osnovni položaj.
Z dvigom roke vodnik pokaže
pripravljenost za začetek vaje.
Na znak sodnika vodnik pošlje
psa v preiskovanje zaklonov.

V prosti vodljivosti gre vodnik s
psom na izhodiščno točko
srednje linije v višini 1. zaklona in
se postavi v osnovni položaj.
Z dvigom roke vodnik pokaže
pripravljenost za začetek vaje.
Na znak sodnika vodnik pošlje
psa v preiskovanje zaklonov.
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• SPREMEMBA: Ocenjevanje

• Če vodnik v poteku vaje (preiskovanje zaklonov) psa s 
slušnim poveljem postavi v osnovni položaj je 
potrebno vajo «iskanje markerja«  za oceniti z 0 
točkami.

• Če pes po ponovnem povelju nadaljuje s 
preiskovanjem zaklonov, je mogoče vaje discipline C 
nadaljevati.

• Če pa se pes ponovno vrne k vodniku in se postavi v 
osnovni položaj je potrebno vaje discipline C 
prekiniti. 
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SPREMEMBA: Pozornost in oblajanje

( 10 za pozornost in 5 za  oblajanje)

• … čakanje vodnika na znak sodnika za 
odpoklic iz zaklona.

• Pes mora markerja aktivno in pozorno čuvati 
ter vztrajno oblajati. 

• Čas oblajanja traja ca. 20 sekund. 
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SPREMEMBE: IGP 1

• Vodnik stopi na sodnikov znak, na razdaljo 5 korakov 
od zaklona. 

• Na sodnikov znak vodnik pokliče svojega psa v 
osnovni položaj. 

• Alternativno gre lahko vodnik takoj k psu in da slušno 
povelje »sedi « ter ga pripne na povodec. 

• Nato ga vodnik  pripelje do točke, ki označuje razdaljo 
5 korakov in se postavi v osnovni položaj. 

• To lahko naredi tudi  v prosti vodljivosti.
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IGP-2 IGP-3 

Vodnik stopi na sodnikov znak na
razdaljo 5 korakov od zaklona.
Na sodnikov znak vodnik pokliče
psa v osnovni položaj.

Vodnik stopi na sodnikov znak na
razdaljo 5 korakov od zaklona.
Na sodnikov znak vodnik pokliče
psa v osnovni položaj.
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Ocenjevnje

• Če pes zapusti markerja, pred sodnikovim
znakom, da lahko vodnik zapusti sredinsko
linijo, je dovoljeno enkratno ponovno

pošiljanje psa k markerju.

• Če pes ostane pri markerju, je mogoče vaje
discipline C nadaljevati.

• Ocena: Pomanjkljiva -14 točk
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SPREMEMBE: IGP-1

• Na sodnikov znak stopi vodnik s psom v prosti
vodljivosti ali vodljivosti na povodcu na označeno
mesto za odlaganje pred pričetkom pobega.

• V osnovnem položaju vodnik sname povodec
(v primeru, da je vaja prikazana na povodcu).

• Pred slušnim poveljem »prostor« mora pes
poravnano, mirno in pozorno sedeti v osnovnem
položaju…
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Preprečitev pobega (IGP-1 –IGP 3)

• Na sodnikov znak marker izvede poskus pobega.

• Na sočasno, enkratno slušno povelje vodnika za
zaustavljanje pes poizkuša preprečiti markerjev
pobeg.

• Pes mora zaustavljati markerja..

• Če pes izvede napad brez slušnega povelja vodnika
je treba vajo oceniti za eno oceno nižje.

• Na sodnikov znak marker obmiruje..marker postavi
psa obrnjenega s hrbtom proti vodniku.



Napad na psa med čuvanjem (IGP 1 - 3) 

• Po fazi čuvanja, ki traja
ca. 5 sekund, marker na
sodnikov znak napade
psa..
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Napad na psa med čuvanjem (IGP-1 - IGP-3) 

• Eno slušno povelje za: spuščanje, osnovni 
položaj

• Ko je pes zagrabil, ga marker dvakrat obremeni
z mehko palico.
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Napad na psa med čuvanjem (IGP-1 - IGP-3)

Dopustna je samo obremenitev

z mehko palico v predelu pleč

in v predelu vihra.
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Napad na psa med čuvanjem IGP 1                     
SPREMEMBA  Zaključek vaje IGP-1

• Na sodnikov znak gre vodnik v normalnem koraku
naravnost do svojega psa ter ga, s slušnim poveljem za
sedenje, postavi v osnovni položaj. Mehka palica
ostane pri markerju.

• Vodnik se lahko sam odloči ali bo psa pripel ali
ne.
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IGP-2 in IGP-3

• Na sodnikov znak gre vodnik v normalnem
koraku naravnost do svojega psa ter ga s slušnim
poveljem za sedenje, postavi v osnovni položaj.

• Mehka palica ostane pri markerju..
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SPREMEMBA: Zaporedno spremstvo IGP-2

• Eno slušno povelje za transport

• Zaporedno spremstvo markerja poteka na 
razdalji približno 30 korakov. Kot ni obvezen.

• Vodnik pozove markerja naj gre naprej, sam 
pa mu s svojim psom v prosti vodljivosti sledi 
na razdalji 8 korakov, pri čemer mora pes ves 
čas pozorno opazovati markerja.
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• Na znak sodnika se marker ustavi.

• Vodnik gre s psom v prosti vodljivosti do
markerja, pri čemer mora biti pes pozoren na
markerja, se ustavi poleg markerja in mu
odvzame mehko palico.

• Pes mora sedeti v osnovnem položaju.

• Sledi stransko spremstvo markerja do
sodnika na razdalji ca. 20 korakov.

• Dovoljeno je enkratno slušno povelje za
transport.
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SPREMEMBA: Zaporedno spremstvo IGP-3

• Vodnok s svojim psom v prosti vodljivosti 
sledi na razdalji 8 korakov, pri čemer mora 
pes ves čas pozorno opazovati markerja. 
Razdaljo 8 korakov je treba držati med 
celotnim zaporednim spremstvom.

• Iz zaporednega spremstva marker na 
sodnikov znak brez zaustavljanja izvede 
napad na psa.
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Napad na psa v gibanju IGP 1- 3

• Pri vseh izpitnih stopnjah poskuša marker ob 
grozečih gibih z mehko palico ter glasovi 
pregnati psa. 

• Prvi grozeči  glas se da, ko marker začne 
frontalno teči proti psu.

• Če pes  steče proti sodniku ( ne v smeri 
markerja) sledi DISKVALIFIKACIJA.
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SPREMEMBA: IGP-1

• Marker počaka tam, kjer se je končala 
prejšnja vaja. 

• Po vaji »Napad na psa med čuvanjem« se 
vodnik s svojim psom na sodnikov znak 
napoti v prosti vodljivosti ali v vodljivosti na 
povodcu ca. 30 korakov na označeno mesto. 

• S slušnim poveljem za sedenje postavi psa v 
osnovni položaj in odpne, če je na povodcu.



IGP pravilnik 2019



IGP pravilnik 2019

• SPREMEMBA: IGP 1 / Po spuščanju .. 

• Na sodnikov znak gre vodnik v normalnem koraku 
naravnost do svojega psa ter ga s slušnim poveljem 
za sedenje postavi v osnovni položaj, lahko ga tudi 
pripne na povodec. 

• Pri tem markerju odvzame mehko palico. Nato se s 
psom ponovno postavi v osnovni položaj poleg 
markerja. Sledi stransko spremstvo markerja do 
sodnika na razdalji ca. 20 korakov - pes je lahko v 
prosti vodljivosti ali na povodcu.
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SPREMEMBA: IGP-2

• Po vaji vzporedno spremstvo do sodnika gre 
marker na pozicijo, kjer se je končala prejšnja 
vaja.

• Vodnik s psom se napoti ca. 40 m v prosti 
vodljivosti na označeno mesto.

• Na sodnikov znak marker frontalno napade 
psa ..
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IGP-3

• Na sodnikov znak stopi marker, opremljen z mehko
palico, iz zaklona in se v teku približuje sredinski
liniji.

• Na sredinski liniji se marker obrne proti vodniku in
psu ter ju frontalno napade in ob grozečih gibih z
mehko palico ter glasovi poizkuša pregnati psa.

• Kakor hitro se marker vodniku in psu približa na 50
metrov lahko vodnik, po sodnikovem znaku, psa
izpusti in da slušno povelje za obrambo.
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SPREMEMBA:   IGP-2

po vaji „napad na psa v gibanju” sledi vaja 
„Napad na psa med čuvanjem“

Ni obremenitvenega testa s palico
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Napad na psa med čuvanjem IGP-3

Ni sprememb..

Zaključek vaj „discipline C“   IGP 2 -3

Na znak sodnika se vodnik umakne od markerja 
ca. 5 korakov in pripne psa na povodec ter gre 
na mesto, kje bo sodnik podal komentar. 

• Pes mora biti na povodcu vodljiv!

(ni dovoljeno igranje ali grizenje povodca..)
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IGP-ZTP in IGP VO 

• Ni sprememb..
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Pravila markerji

• Pri društvenih izpitih se lahko uporablja enega
markerja.

• Enkratna menjava markerja je dovoljena v primeru, da
marker sam sodeluje kot vodnik na preizkušnji.

• Pri prireditvah, ki presegajo regionalni okvir, kot so na
primer večja državna tekmovanja, kvalifikacije,
mednarodna prvenstva itn.., je treba na splošno
uporabiti najmanj dva markerja.
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• Marker je v disciplini C na dan preizkušenj
pomočnik sodnika.

• Pred pričetkom discipline C mora sodnik
markerju podati ustrezna navodila.

• Marker izvaja svoje delo izključno v skladu z
navodili sodnika, ki so zanj zavezujoča.

• Začne in preneha s aktivnostjo na znak
sodnika (ali dela po predhodnem dogovoru s
sodnikom)
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• Marker lahko opravlja delo na prireditvi tudi v
primeru, da živi v skupnem gospodinjstvu s katerim
izmed vodnikov psov, ne glede na vrsto tekmovanja.
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Hvala za 
pozornost!


