Zveme Vás na praktický seminář

Dosledy v lovecké praxi se Stefanem Fussem
27.-29.10. 2017
Místo konání: Bzenec – Přívoz
Tento seminář je orientovaný na výcvik barváře,
úvod do praxe, zakládání stop, individuální
zapracování a příprava na barvářskou zkoušku .
Lektorem semináře je Stefan Fuss z Německa vystudovaný pedagog. Přes 20 let úspěšně trénuje
a předvádí různé rasy loveckých psů. Vede
výcvikovou školu "Frei bei Fuss" a přitom chová
drsnosrsté jezevčíky. Za tuto činnost získal od
různých kynologických organizací nespočet
ocenění. K této činnosti ještě časem přibyla
organizace a vedení seminářů o výcviku loveckých
psů. Jeho znalosti jsou žádané nejen v Evropě, ale
přednáší i v USA.
Je docentem na lovecké škole Rhein - Mein a k
tomu zastává i funkci redaktora v časopise Jagd
und Hund.
Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí zdokonalit výcvik psa na pobarvené
stopě, vyřešit své výcvikové problémy a efektivněji využít svého psa při
praktických dosledech.
Kurzu se můžete zúčastnit jako aktivně cvičící se psem, kdy si zkusíte pod vedením
lektora dojít stopu, nebo pouze jako divák (bez psa) kdy máte možnost vyslechnout
celou teoretickou část, ptát se a sledovat práci a hodnocení cvičících psů na stopách
jako divák. Upozorňujeme, že kapacita kurzu je omezená (cca 10 cvičících účastníků se
psy a 15-20 posluchačů bez psů). Vzhledem k náročnosti organizace nepočítáme s tím,
že bychom kurz v blízké budoucnosti opakovali.
Cena kurzu: pro cvičící se psem:
2500,- Kč
Pro posluchače bez psa:
1300,-Kč
Pro potvrzení účasti je nutné vyplnit závaznou přihlášku a zaplatit cenu kurzu. Na
přihlášce jasně uveďte, zda se hlásíte se psem, nebo bez psa, kontakt na Vás a Vaše
číslo účtu, pro případ, že by bylo nutno Vaší platbu vrátit. Platbu proveďte až po
potvrzení, že je na kurzu místo. Jako variabilní symbol použijte Vaše tel. Číslo. Jako
specifický symbol uveďte 2017, do poznámky pak Vaše jméno a příjmení.
Kontakt: Michaela Přibáňová, tel: 603 933 519, mail: grand.amity@seznam.cz

Program semináře:
Začátek : pátek 27.10. v 18 hod.
Sraz v Autokempu Strážnice
•

Přivítání a představení účastníků kursu a přednášejícího referenta.
• Volba cíle jednotlivých účastníků (čeho chcete dosáhnout)

Teorie 1.část
• zakládání stopy
• čichové schopnosti psa
• co ovlivnuje práci na stopě ( rasa, zkušenosti atd..)
• možnosti zapracování stopy ( vlečka, uměle pobarvená nebo šlapaná )
• možnosti zkoušek
• Osobní zkušenosti vůdců (zkoušky , dosledy .... )
• Společné posezení
sobota 28.10 začátek v 9.00 hod.
Sraz na noře v Bzenci – Přívoze
•

Založení první stopy k demonstraci na louce
• šlapaná stopa s pamlsky
• vlečka s pamlsky
• vlečka
• tupovaná vlečka
• kapaná, stříkaná stopa
• tupovaná stopa
• šlapaná stopa
• založení správného nástřelu, zakládání pobarvených a šlapaných stop účastníky
kursu
• krátké shrnutí a otázky k semináři
Teorie 2.část
• barva doma v obýváku?
• použití klikru na stopě
• mobilní třída
Praxe
• zakládání stop přes noc
• práce na stopě a zhodnocení
neděle 29.10. začátek v 9 hod.
• vypracování stop založených předešlý den s individuálním vyhodnocením a
korekturou skrz referenta.
• Závěrečné zhodnocení kursu a dořešení otevřených otázek

Přihláška na seminář se Stefanem Fussem
Jméno a Příjmení:

Adresa:

Plemeno psa:

Kontakt (mail, telefon):
Číslo účtu:
Přihlašuji se:

a) jako cvičící se psem
b) jako posluchač bez psa
(nehodící se škrtněte)

Přihlášku můžete zaslat mailem na adresu: grand.amity@seznam.cz
Nebo poštou na : Michaela Přibáňová, Studnická 2142, 193 00 Praha 9
Cena kurzu: pro cvičící se psem:
2500,- Kč
Pro posluchače bez psa:
1300,-Kč
Platbu proveďte po potvrzení volného místa na účet: 151489456/0300
Variabilní symbol – Vaše tel. Číslo
Specifický symbol: 2017
Do poznámky uveďte své jméno a příjmení
Přihláška je definitivně přijatá až po zaplacení!
Uzávěrka přihlášek je 30.9., případně po naplnění kapacity!
Háravé fenky nebudou na nácviky připuštěny.
Za škody způsobené psem nebo jeho ztrátu nenese pořadatel odpovědnost.
Ubytování je možno si zajistit v Autokempu Strážnice: http://camp-straznice.cz/

