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Feltételek
"C" kategóriás (egyesületi) segéd
A kategória megszerzésének feltételei:
a)Elismert szakember ajánlása
b) 16. életév betöltése;
c) elméleti, gyakorlati és fizikai erőnléti vizsga sikeres teljesítése;
A kategória megszerzéséhez szükséges vizsgák:
a) Az elméleti vizsga két részből áll, írásbeli és szóbeli.
b) Az erőnléti vizsga.
Ennek a szintnek az eléréséhez már az ŐVSB által megrendezett vizsgán kell megfelelni. A segédnek képesnek kell
lenni minden fogáskészséget fejlesztő őrző-védő motivációs eszközt készség szinten alkalmazni. Mozgása koordinált,
rendezett. Alkalmas rá, hogy egyesületi szinten biztonságosan levezesse az őrző-védő foglalkozást, az általános őrzővédő kutya felkészítést igénylők részére, valamint a vizsgaszabályzatban szereplő gyakorlatokat képes biztonságosan
végrehajtani. Tudása alkalmassá teszi arra, hogy önállóan (kutyavezetővel együttműködve) készítsen fel kutyákat
tenyészszemlére, munkavizsgára. Az egyesületénél szervezett vizsgákon, rendezvényeken képes a szabályzat által
előírt biztonságos és szakszerű segédelési feladatokat ellátni. A gyakorlatban jó szinten képes végrehajtani a
kutyavezetőktől megkövetelt képességeket. ( póráz kezelése, a kutya előkészítése őrző-védő munkára pl játékos
fogáskészség fejlesztés, hangadás vezényszóra, eresztés alapozása) A vizsgán a fizikai erőnléti felmérésen túl, 2db
saját maga által felkészített kutyán kell bemutatni a Tsz., illetve az IPO 1 szint C ágazatát. Ha sikeres vizsgát tett,(70100pont) akkor országos szinten megrendezett vizsgákon segédként felkérhető.
"B" kategóriás (professzionális) segéd
Erre a szintre csak az a segéd jelentkezhet, aki a "C" kategóriát legalább nagyon jó minősítéssel elvégezte. A
professzionális szinten lévő segéd magas szinten ismeri a szabályzat által előírt segédekre vonatkozó előírásokat és
azokat képes a gyakorlatban legalább nagyon jó szinten végrehajtani. Fizikai erőléte, és állóképessége nagyon jó.
Szakmai felkészültsége alkalmassá teszi területi, országos, vagy akár nemzetközi rendezvényeken történő egyöntetű
és biztonságos segédelési feladatok végrehajtására. Ezen szinten lévő segédek részére kiemelt fontosságú a nagy
sebességű kutyák biztonságos elvezetése, a szabályzat által megkövetelt pszichikai terhelése a kutyának. Egyöntetű
és letisztult koordinált segédmozgás a teljes rendezvény alatt. A vizsgán az erőnléti felmérőn túl, 2db saját maga által
felkészített kutyán, kell bemutatni az IPO3 szint C ágazatát. Ha ez legalább nagyon jó minősítésre (90-100pont)
sikerül, a vizsga folytatódhat 2db idegen kutyával IPO3 szint C ágazatának bemutatásával. A vizsgán szereplő első 2
saját felkészítésű kutya adottsága és felkészültsége legalább nagyon jó minősítésűnek kel lenni, ami része a segéd
munkájának. A két idegen kutyának képesnek kell lennie arra, hogy az IPO3 szint C ágazatát végig bemutassa (rövid
póráz alkalmazható) A vizsga akkor is sikeres lehet, ha az első két kutya után a pontérték 70-89 pont között van.
Ebben az esetben, kiemelt rendezvényen csak IPO1-IPO2 szinten kérhető fel. Ha a vizsga teljes egészén, beleértve az
erőnléti felmérőt is legalább nagyon jó minősítést sikerül elérni akkor a segéd az aktuális verseny szezonban kiemelt
rendezvényekre IPO3 szinten felkérhető.

