PROPOZICE – VÍKENDOVÝ VÝCVIK
Příprava na LESNÍ a BARVÁŘSKÉ zkoušky

Víkendový výcvik je určen všechna plemena loveckých psů připravujících
se na lesní a barvářské zkoušky. Výcvik bude probíhat v honitbě Velký Špičák.
Podmínkou účasti psa je: zvládnutí aportů na zvěři (ohaři, slídiči, retrívři), ostatní
plemena (jezevčíci, teriéři, honiči) zvládnutí základní poslušnosti.
Program výcviku je zaměřen pouze na předměty zkoušek LZ a BZ+BZH.
Místo: honitba Velký Špičák (okr. Karlovy Vary).
Datum: pátek 3. – pondělí 6. července 2020. Příjezd v pátek kolem 18.00, odjezd v
pondělí v průběhu odpoledne. Pondělí je státní svátek.
Přihlašování: e-mailem od 1. 6. 2020.
Podmínka účasti: očkovací průkaz s platným očkováním. Na výcvik nebudou připuštěni
psi nemocní a háravé feny.
Ubytování:
máme
rezervovanou
kapacitu
Penzionu
Kovářská
(http://www.penzionkovarska.cz/). K dispozici je 9 zařízených 2, 4 a 5 lůžkových pokojů
o celkové kapacitě 30 míst. Prosíme, do přihlášky uveďte, jak by vám vyhovovalo
ubytování. Z výcviků se znáte. Pokud s vámi pojede doprovod, uveďte do přihlášky.
Vzhledem ke kapacitě ubytování prosíme o minimalizaci doprovodných osob. Psi budou
ubytováni na pokojích či autech. Doporučujeme přepravku. Prosíme o dodržování
maximální čistoty.
Stravování: snídaně, obědy a večeře započítány do ceny ubytování. Prosím o nahlášení
do poznámky, kdo bude mít zájem o páteční večeři!

Program:
 příprava na samotné zkoušky, nácvik všech disciplín
 teoretické zvládnutí zkušebního řádu
 společenská kynologická zábava 
Výcvik bude započat v pátek večer. Proběhne teorie nového zkušebního řádu. Teorie
jednotlivých disciplín zkoušek. Poté bude večerní zábava. V sobotu, v neděli a v pondělí
dopoledne bude po skupinách probíhat nácvik jednotlivých disciplín. Večerní program
bude společenské posezení a teoretický výcvik. V pondělí odpoledne proběhne ukončení
výcviku a individuální odjezd.
Výcvik bude probíhat v 4 členných skupinách. Na výcvik se budeme přibližovat auty do
honitby. Cesta trvá asi 5 minut.
S sebou: přepínací vodítko, píšťalku, obojek, barvářský obojek a řemen. Pro ohaře,
retrívry a slídiče nezapomeňte kozlík (příp. dummy). Pro páníčky vhodné oblečení do
terénu, doporučujeme holinky či pláštěnku. Vzhledem k a tomu, že se budeme pohybovat
v terénu a bydlet v „kultůře“, tak prosíme o boty na přezutí a hygienické potřeby pro
pejsky. Nezapomeňte na ručník pro pejska! Zvěř na aport, barva + veškeré výcvikové
pomůcky budou zajištěny.
Cena: za výcvik, ubytování jedné osoby a psa + plné penze od pátečního večera do
pondělí odpoledne ……4900,-. Doprovodná osoba: ubytování jedné doprovodné osoby
bez psa vč. plné penze od pátečního večera do pondělí odpoledne ……2000,- . (placeno
do 18. 6. 2020 na výcviku Zuzce či převodem na účet u České
spořitelny:2319043319/0800 a do zprávy pro příjemce uveďte LZ a Vaše jméno a
příjmení, VS uvádějte Vaše telefonní číslo uvedené v přihlášce.).
Každý účastník zodpovídá v plné výši za svého psa škody jím způsobené. Je povinen
uklízet výkaly svého psa v okolí Penzionu. Zodpovídá za to, že jeho pes nebude rušit
ostatní déle trvajícím štěkotem nebo vytím v denních i nočních hodinách. Účastnici budou
na akci přijímáni podle pořadí došlých přihlášek. Kapacita je omezená počtem 16 psů.
12 ohařů a 4 ostatní plemena. V případě nenaplnění kapacity účastníky, kteří se chystají
na příslušné zkoušky, lze po dohodě doplnit o účastníky, kteří potřebují „dopilovat“
aporty na PZ.
Přihlášky zasílejte co nejdříve na e-mail: info@loveckyvycvik.cz.

