Retriever klub CZ pořádá
nedělní praktický seminář
zejména pro plemena LR a GR

„Jak správně vystavovat a jak pozitivně cvičit“
Neděle 29. 7. 2012
Motto:
„To co děláme rádi naplňuje náš život“ – život náš i našeho psa. Pokud pes něco
neumí, hledejme chybu u sebe, jeho cvičitele. Nabízíme proto zejména našim členům
neděli plnou dobré nálady a snad i nových informací.
Dopoledne věnujeme přípravě na výstavy pro plemena labrador retrievera a golden
retrievera. Naučíme se jak správně vystavovat, jak psa na výstavu připravit, jak jej upravit,
jak zvýraznit jeho přednosti. Součástí budou praktické ukázky a nácviky s vašimi vlastními
psy ve výstavním kruhu pod vedením zkušených handlerů. Vemte si proto s sebou
výstavní vodítko, dostatek pamlsků a dobrou obuv pro předvádění psa.
Odpoledne věnujeme přípravě na zkoušky a working testy pro všechna naše plemena.
Naučíme se, jak správně se psem pracovat zejména pozitivní motivací, jak cvičit základy
markingu, jak navádění v terénu, jak správně vysílat psa do směru. Základem je také
správná povelová technika. Pro začátečníky bude možnost seznámit se se základy
working testů i loveckých zkoušek, pro pokročilé bude probíhat výcvik problematických
disciplín. Vezměte si proto s sebou lovecké vodítko přes rameno, píšťalku a dobrou obuv
do terénu. Do přihlášky napište co nejpodrobněji, co váš pejsek již umí, co mu naopak
dělá problémy, zda vás zajímají working testy, lovecká kynologie či obojí, aby bylo možné
sestavit skupiny co nejefektivněji a připravit program pokud možno „na míru“.
Pořadatel zkoušek(v zastoupení RK CZ): Ing. Eva Černá
Výstavní dopoledne:
Ing. Dagmar Götzová, Iva Vítková, Radka Štencelová
Výcvikové odpoledne:
Ing. Eva Černá, Petra Otevřelová (pro lovecké zkoušky)
Michaela Tomcová (pro working testy)

Program:
9,00 hodin
12,00h – 13,00 h
13, 00
16,00 hodin

sraz účastníků na Konopišti v restauraci Nová Myslivna
začátek dopoledního programu, nácvik vystavování v kruzích
oběd
výcvikové odpoledne, přesun do areálu bažantnice LČR
předpokládaný závěr nácviků

Startovné:
200,-- Kč pro člena RK CZ na dopolední program,
200,-- Kč pro člena RK CZ na odpolední program,
250,-- Kč pro nečlena RK CZ na půlden, na celý den 500,- Kč.
Poplatek se hradí bankovním převodem nebo složenkou typu A na účet RK CZ č.
146534339/0800, var.symbol = členské číslo (jen u členů RK CZ), spec. symbol 5029712.
Doklad o zaplacení je nutné odeslat i s přihláškou!!

Přihláška:
Pošlete pouze mailem včetně kopie dokladu o zaplacení na adresu: sekretar@rkcz.cz,

tel. 775 574 809 nebo 775 118 811. Uveďte, zda je pejsek začátečník (má, nemá OVVR)
nebo již pokročilý (má další zkoušky), abychom mohli zájemce rozdělit do skupin podle
výkonnosti.
Uzávěrka přihlášek je 22.7.2012.

Veterinární podmínky:
1. Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3
písm. b) zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů v platném znění - veterinárního zákona) nebo pasem zvířete v zájmovém
chovu. Všechna zvířata od stáří 6 měsíců musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině
a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona.
Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané
nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.
2. Psi musí být klinicky zdraví, v dobré kondici a musí pocházet z místa prostého
nebezpečných nákaz přenosných na masožravce.
3. Na seminář nebudou připuštěny hárající feny.

Pořadatelé:
Otevřelová Petra, Černá Eva
Tel:
775 574 809, 775 11 88 11
E-mail: sekretar@rkcz.cz, prezident@rkcz.cz
Podrobné informace, popis cesty budou rozeslány po uzávěrce e-mailem.

