Výcvikový tábor agility a obedience - Třinec
Podrobnosti:
Tábor začíná v sobotu 24. srpna 2010 - během dne můžete přijet a ubytovat se, zjistit kde se dá
nakoupit, kam se dá jít na procházku se psem a kdo s vámi bude cvičit.
Stravování začíná v sobotu večeří - něco moc dobrého na zahájení našeho pobytu.
Ještě v sobotu se rozdělíme do skupinek podle kategorií. Jednotlivé skupinky budou mít naplánován
přesný denní rozpis tréninků, tak aby se střídal výcvik agility a obedience a ještě zbylo trochu času na
procházku či vykoupání. Vše je závislé na počasí. Ve velkých vedrech nejde trénovat a proto se výcvik
přesouvá na brzké !! ranní hodiny a cvičí se pozdě odpoledne do večerních hodin, pokud je ještě
trošku vidět . Konají se i pozdně večerní ( za tmy) výcviky obedience, ( částečné vyloučení zraku při
pachových pracích,
Snídaně se podává v 7:30 oběd ve 12:30 a večeře v 18:00.
Na žízeň bude v klubovně neustále k dispozici ovocný čaj.
V klubovně budete mít k dispozici ledničku na uschování vlastních potravin a nápojů. Varnou konvici
na uvaření kávy nebo čaje. Nákupy jsou snadné v blízkém Tescu, které je otevřené každý den od 6:00
do 22:00. Není daleko ani do dalších obchodů.
Naše kynologické cvičiště není z nejmodernějších a tak jsou k dispozici pouze dvě WC a jedna sprcha
s teplou vodou po celý den ( bojler ) a umyvadlo. Na stanování je dost místa a auto můžete mít celou
dobu pobytu u svého stanu. K odložení psa je možně využít i odkládací boxy přímo na cvičišti. Večer
budeme venku, nebo v klubovně rozebírat videa z výcviku.
Obedience.
Rozebereme nácvik jednotlivých cviků od začátečníků, po vyšší třídy. Pokusím se upozornit na chyby,
kterých se psovodi nejčastěji dopouštějí - hlavně z vlastní zkušenosti . Natáčení na digitální kameru
nám umožní večer při hodnocení objevit případné nedostatky a věřte mi, že nejlepší je vidět co dělám
špatně. Řečem člověk moc nevěří. Chyby se budeme snažit eliminovat a pro každého pejska snad
nejdeme ten nejlepší způsob výcviku. Mezi jednotlivými plemeny je veliký rozdíl a nejde aplikovat
jednu výcvikovou metodu na všechny. Pokusíme se třeba připravit na závody, které můžete
absolvovat dne 1.8.2010 v blízké Ostravě ( rozhodčí Iveta Skalická ), alespoň ve třídě začátečníků.
Agility,
S úplnými začátečníky provedeme seznámení se všemi překážkami, včetně jejich překonávání.
S pokročilými budeme pilovat jednotlivé záludnosti na parkuru. Nacvičovat těžší technické běhy a
připravovat se na závody v něděli. Kamera nám opět pomůže s odhalením chyb ve vedení psa.
Střídání útlumového poslušnostního výcviku s radostným překonáváním agility parkuru je pro pejsky
dle našich zkušeností více radostné a nedochází k přecvičení. Snad se najde chvíle i na volné psí hry
pro bezproblémové čtvernožce ta nejlepší zábava  Nedaleko je říčka Tyrka, kde se mohou pejsci ve
vodě dosyta vydovádět. Na některých místech je dost vody i pro otužilejší dvounožce. Voda v Tyrce je
pravá horská, čistá bystřinka a tak se moc neohřeje.
Program je přesný, ale není povinný, pokud bude již váš pes unaven a nebude se moci soustředit na
výcvik je lépe cvičení ukončit. To stejné platí i pro psovoda. Výcvik jen tak napolovic není efektivní a
proto cvičíme pouze na 100 % 

