
 



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. 


