IBGH1 Regulamin
Meldunek
Przy rozpoczęciu części B przewodnik z  psem podchodzi do sędziego i  melduje się. Pies jest zapięty na smyczy (nie dotyczy IGP 2, IGP 3 oraz IBGH 3).
Początek i koniec ćwiczenia
Ćwiczenie rozpoczyna się na znak sędziego. Pozostałe elementy ćwiczenia, takie jak zwroty, zatrzymania, zmiany tempa itp., są wykonywane samodzielnie. Należy zachowywać 3-sekundowe odstępy, np. pomiędzy zajęciem przez psa pozycji frontalnej i wydaniem mu komendy do przyjęcia pozycji zasadniczej, prezentacją i odebraniem aportu czy pomiędzy zakończeniem ćwiczenia, pochwałą i rozpoczęciem nowego. Jeśli przewodnik zapomni o jakimś ćwiczeniu, dostaje od sędziego polecenie do jego wykonania. Nie następuje wówczas strata punktów. Opuszczenie części składowych ćwiczenia skutkuje stratą punktów.
Pozycja zasadnicza
Każde ćwiczenie rozpoczyna się i kończy w pozycji zasadniczej. Początkową pozycję zasadniczą można przyjąć przed ćwiczeniem tylko raz i z ruchu do przodu. W pozycji zasadniczej pies ma siedzieć prosto, po lewej stronie przewodnika, z łopatką na wysokości jego kolana. Pies musi być skupiony na przewodniku.
• Przewodnik nie może stać w rozkroku, zaś jego ręce muszą spoczywać swobodnie wzdłuż ciała (s. 34).
Faza przygotowawcza
W ćwiczeniach „Siad z marszu”, „Waruj z ruchu z przywołaniem”, „Stój z ruchu / Stój z biegu z przywołaniem” oraz „Wysyłanie z  warowaniem” po pozycji zasadniczej następuje faza przygotowawcza. Polega ona na marszu i/lub biegu na dystansie 10-15 kroków,poprzedzającym komendę do wykonania ćwiczenia.
Powrót do psa
W stosownych ćwiczeniach przewodnik może powrócić do psa z przodu bądź obchodząc go.
Odwołanie / Pozycja frontalna / Przyjęcie pozycji zasadniczej
Przywołując psa, przewodnik może zamiast stosownej komendy użyć imienia psa. Imię psa w połączeniu z komendą do przyjścia jest uznawane za podwójną komendę. Pies musi przyjść do przewodnika radośnie, szybko i z determinacją, a następnie usiąść przed nim prosto i blisko niego (pozycja frontalna).
Następnie na komendę pies musi zmienić tę pozycję na pozycję zasadniczą. W tym celu może obejść przewodnika z tyłu lub obrócić się.
Pochwały
Pochwały są dozwolone tylko po zakończeniu każdego ćwiczenia w pozycji zasadniczej. Jeśli pozycja ta jest zarazem początkową pozycją zasadniczą kolejnego ćwiczenia, należy zachować 3-sekundową przerwę.
Błędy w pozycjach
Przy wszystkich ćwiczeniach technicznych (siad, waruj i stój z ruchu) w przypadku przyjęcia przez psa niewłaściwej pozycji, nie licząc innych błędów, ocena za całe ćwiczenie zostaje obniżona o 50%/
Odebranie aportu
Jeśli pies nie oddaje aportu na trzecią komendę, następuje dyskwalifikacja z powodu nieposłuszeństwa.
Aporty
Podczas ćwiczeń z aportowania można używać tylko aportów dostarczonych przez organizatora imprezy.
• Wyjątek: IBGH 2 i 3 oraz IGP V, przewodnikowi wolno używać własnych aportów

OPIS ĆWICZEŃ
■ Chodzenie przy nodze na smyczy / bez smyczy 
Na jedną komendę przewodnika pies z pozycji zasadniczej ma za nim podążać uważnie i radośnie przy jego lewej nodze tak, by jego łopatka cały czas znajdowała się na wysokości kolana przewodnika. Ćwiczenie przebiega wg załączonego schematu. Przewodnik musi przyjąć pozycję zasadniczą najpóźniej wtedy, gdy drugi przewodnik przyjmie pozycję zasadniczą do ćwiczenia „Warowanie w rozproszeniach”.
Zwroty w tył przewodnik wykonuje przez lewe ramię. Pies może obejść go w prawą stronę lub wraz z nim obrócić się w lewo, pozostając przy jego lewej nodze z łopatką na wysokości jego kolana. Bieg oraz marsz wolnym tempem muszą się wyraźnie różnić od tempa normalnego. Zmiany tempa następują bez kroków pośrednich.
• Po drugim zwrocie w tył należy pokazać zatrzymanie. Pies powinien wówczas usiąść natychmiast i bez komendy.
Przejście przez grupę złożoną z poruszających się osób następuje podczas chodzenia przy nodze na smyczy (IGP V, IGP ZTP, BH-VT, IBGH 1 i 2) lub bez (IGP 1-3, IBGH 2 oraz 3). Przewodnik musi obejść jedną z osób z prawej i jedną z lewej strony (np. po torze w kształcie cyfry 8) i przynajmniej raz zatrzymać się w obrębie grupy blisko jednej z osób. Sędzia może nakazać przewodnikowi powtórzenie przejścia przez grupę. Na jego polecenie przewodnik wraz z psem wychodzi z grupy i przyjmuje końcową pozycję zasadniczą. Dopiero w tej pozycji przewodnik może pochwalić psa.
• Chodzenie przy nodze należy demonstrować również w trakcie ewentualnych przejść pomiędzy ćwiczeniami.
Przewodnik musi prowadzić psa w przepisowej pozycji przy lewej nodze również wtedy, gdy niesie aport.
Przewodnik z psem na smyczy (IGP 1, IBGH 1 i 2, IGP V oraz IGP-ZTP) lub bez (IGP 2 i 3 oraz IBGH 3) udaje się do sędziego, zatrzymuje przed nim, sadzając psa, i melduje. Na polecenie sędziego przewodnik z psem bez smyczy (poza BH-VT oraz IBGH 1 i 2) udaje się na miejsce początkowej pozycji zasadniczej.
Szkic marszu: chodzenie na smyczy / chodzenie bez smyczy
Na kolejne polecenie sędziego rozpoczyna się ćwiczenie. W pozycji zasadniczej pies powinien siedzieć prosto, uważnie i spokojnie, a następnie, na komendę przewodnika, uważnie, radośnie, prosto i szybko ruszyć za nim. Podczas chodzenia pies powinien znajdować się po lewej stronie przewodnika z łopatką cały czas utrzymywaną na wysokości jego kolana. Gdy przewodnik się zatrzymuje, pies powinien samodzielnie, prosto i szybko siadać.
Na początku ćwiczenia przewodnik pokonuje z psem 50 kroków w linii prostej bez zatrzymywania się.
Po zwrocie w tył i przejściu dalszych 10-15 kroków przewodnik demonstruje bieg i wolny marsz (po 10-15kroków). Przejście z biegu do wolnego marszu należy wykonywać bez tempa pośredniego.
Przewodnik z psem przyjmuje końcową pozycję zasadniczą w tym samym miejscu, co początkową.
W grupie przewodnik z psem musi obejść jedną osobą z prawej i jedną z lewej strony oraz jeden raz się zatrzymać.
• Zwrot w tył można wykonywać na 2 sposoby, ale podczas jednego występu musi być on zawsze taki sam.
Uwaga (dotyczy BH-VT): chodzenie przy nodze na smyczy przebiega wg stosownego schematu. Podczas chodzenia przy nodze bez smyczy przewodnik pokonuje 50 kroków w linii prostej, następnie wykonuje zwrot w tył i pokonuje kolejne 10-15 kroków normalnym tempem, następnie kolejne 10-15 kroków biegiem, po czym bezpośrednio przechodzi do wolnego tempa i  pokonuje nim dalsze 10-15 kroków, a następnie demonstruje jeszcze 10-15 kroków normalnego tempa. Ćwiczenie kończy się w końcowej pozycji zasadniczej.
Siad z marszu (wszystkie poziomy)
Część 1: Początkowa pozycja zasadnicza, faza przygotowawcza, wykonanie komendy „siad”: 50% punktów.
Część 2: odejście przewodnika od psa i powrót do niego, końcowa pozycja zasadnicza: 50% punktów.
Po fazie przygotowawczej (marsz na odcinku 10-15 kroków) pies na komendę przewodnika musi natychmiast usiąść w kierunku marszu. Przewodnik nie może zmieniać sposobu poruszania się ani oglądać się za psem. Pies musi pozostać w pozycji siedzącej, spokojny i skupiony na przewodniku. Na wszystkich poziomach przewodnik oddala się od psa na odległość 15 kroków. Na polecenie sędziego przewodnik wraca do psa.
Uwaga (dotyczy BH-VT): po fazie przygotowawczej przewodnik może się zatrzymać i  wydać psu komendę do przyjęcia pozycji siedzącej, zanim od niego odejdzie.
Kryteria oceny
Oprócz innych błędów ocenę obniżają wolne przyjęcie pozycji siedzącej oraz niespokojne i/lub nieuważne siedzenie. Jeśli pies zamiast usiąść stanie lub położy się, należy (nie licząc innych błędów) odjąć 5 punktów (lub 2,5 punktu w przypadku IGP 3).
Warowanie z ruchu z przywołaniem
Część 1: Początkowa pozycja zasadnicza, faza przygotowawcza, wykonanie komendy „waruj”:
50% punktów
Część 2: Przywołanie, pozycja frontalna, końcowa pozycja zasadnicza: 50% punktów
W IGP 1 i 2, IGP V, IGP-ZTP oraz w IBGH 1-3 faza przygotowawcza polega na marszu normalnym tempem na dystansie 10-15 kroków. W IGP 3 przewodnik musi wykonać dodatkowo 10-15 kroków w biegu.
Na komendę do warowania pies musi położyć się natychmiast i prosto w kierunku ruchu. Przewodnik nie może zmieniać sposobu poruszania się ani oglądać się za psem. Następnie przewodnik pokonuje dalsze min. 30 kroków marszem lub biegiem (w IGP 3), po czym odwraca się do psa. Pies aż do odwołania musi leżeć spokojnie, skupiony na przewodniku. Następnie na polecenie sędziego przewodnik przywołuje psa komendą lub imieniem. Pies musi radośnie, prosto i z determinacją przybiec do przewodnika, po czym usiąść przed nim prosto i blisko niego. Następnie na komendę przewodnika pies musi natychmiast przyjąć końcową pozycję zasadniczą.
Uwaga (dotyczy BH-VT): po fazie przygotowawczej przewodnik może się zatrzymać i wydać psu komendę do położenia się, zanim od niego odejdzie (należy przestrzegać przepisowych odstępów czasowych).

