HOOPERS
psí sport pro milovníky pohybu
Agility klub Třebíč pořádá,
pro zájemce o tuto novou psí aktivitu,
seminář hoopers.
CO TO JE HOOPERS:
„Hoopers“ je nová plnohodnotná a samostatná sportovní aktivita pro psy. Pochází z USA a postupem času se
rozšířila i po Evropě (jednou z hlavních průkopnických zemí je v současné době Holandsko). Přestože původ
hoopers nás odkazuje k agility, jde v dnešní době o samostatný sport. Nabízí možnosti aktivního vyžití jednak pro
všechny psy, kterým stále ještě dělá radost pohyb. Stejně tak je určen pro psovody – majitele takových psů, nebo
psovody s omezením v pohybu, kteří si chtějí se svým zdravým psem dopřát společnou aktivní zábavu.
Hoopers je sport kladoucí na psy určité psychické i fyzické požadavky, ovšem překážky jsou koncipovány zcela
bezpečně a s ohledem na minimální nároky na pohybový aparát psa i handlera (psovoda).
Veškeré tréninky a učební procesy využívají nenátlakových metodik práce se psem, především klikr trénink.
Cílem tréninkového procesu je pes chápající hlasové a vizuální pomůcky psovoda tak, aby nebyl závislý na jeho
pohybu. Samostatně tak bude překonávat překážky, kterými probíhá nebo běží podél nich. V průběhu tohoto
tréninku je možno nicméně využít i pohybu psovoda po hřišti a psa postupně učit samostatné práci. Prvky
hoopers jsou tedy vhodné naprosto pro jakýkoliv tým psovod – pes, ať už jde o mladé psíky, připravující se na
kariéru v agility, nebo týmy se psy vyřazenými ze závodů pro zranění či jiný zdravotní handicap neumožňující jim
dále skákat. Je také vhodný pro psy, pro které je s ohledem na jejich tělesnou stavbu skákání nevhodné. A v
neposlední řadě je určen i pro týmy, které prostě jen baví společná aktivita se psem a mají rádi variabilitu tréninků
spojenou se společným posouváním vlastních hranic spolupráce. (text použit z webu Psí školy KOIRA)

Pokud se chcete seznámit s novou psí aktivitou, přijďte si to vyzkoušet nebo se jen podívat a
poslechnout o čem to je, k nám na seminář hoopers.

Kdy:

28.9.2018
svátek – pátek

Lektor:

CLIC DOG, Petra Pekárková

Místo:

Agility klub Třebíč, cvičiště na Sportovní ul.,
Souřadnice: 49°12’51.025″N, 15°53’57.125″E

Jak se k nám dostanete:

https://www.agilitytrebic.cz/?page_id=80

Cena:

400,- Kč
150,- Kč

cvičící tým (psovod+pes)
divák, posluchač

Kam zaplatit: FIO banka
Č.ú. 2500515587/2010
v.s. = 28092018
k.s. = 0558
zpráva pro příjemce = „hoopers - jméno psovoda a psa“

DO KDY POSLAT PŘIHLÁŠKU A ZAPLATIT STARTOVNÉ:

do 10.9.2018
Přihláška bude potvrzena po uhrazení startovného.
Po uzávěrce se startovné nevrací, ale v případě odhlášení z akce je možné
platbu převést na náhradníka, kterého zajistíte.
Poznámka:

Cvičí se ve skupinkách po 4-6 týmech. Skupina cvičí 4 hodiny.
Dle počtu přihlášených budou vytvořeny max. 3 skupinky a bude vytvořen časový
harmonogram, který bude přihlášeným zaslán na mail.
Maximální počet týmů je omezen na 18.

Informace určitě získáte u:

Věra Janatová, tel. 731 475 048, vjanatova@email.cz

Přihláška:

zašlete na mail kontaktní osoby (Věra Janatová), do přihlášky uveďte
jméno psovoda, telefon, mail, jméno psa, plemeno, uveďte zda jste
začátečník nebo již máte s hoopers zkušenosti.
Tak s chutí do toho, postavte se výzvě a moc se na vás těšíme v Třebíči.

