EIFERT ANNA FCI VILÁGBAJNOKI EZÜSTÉRMES, CRUFTS GYŐZTES, IFCS VILÁGBAJNOK, ORSZÁGOS BAJNOK, OMD EDZŐ

AGILITY HANDLING TECHNIKÁK – OMD METODOLÓGIA
Téli edzéssorozat, alkalmanként kb. 30-60 perc elmélet + 2,5 - 3 óra gyakorlat (alkalmanként 4 óra). Az edzések előtt
és után jegyzetek, videók és zárt FB-csoport segíti a közös munkát. Figyelem, nem pályamunka!!! Egy akadályon vagy
nagyon rövid kombináción fogunk gyakorolni. Ha a csoport kellőképpen felkészült a jegyzetekből, akkor a finnországi
Next Level szemináriumokhoz hasonlóan dolgozunk az adott felvezetési technikákat igénylő minipályán.
Egy sorozat négy edzésből áll. Teljes sorozatra és egy-egy napra is lehet jelentkezni. Limitált létszám: 10 fő/alkalom.
Túljelentkezés esetén előnyt élveznek: korábbi résztvevők (2015. február-március), mind a négy napra jelentkezők,
edzők, vb-válogatottak, magyar versenyzők.
Hol: Orion Agility Csarnok, 1214 Budapest, Orion utca 14. Részvételi díj: 9900 Ft/alkalom
Kinek: Mindenkinek, akit igazán érdekel az agility és szeretne több hibátlant futni. Fiatal kutyával is lehet jelentkezni,
megfelelő akadályfókusz esetén.
Mikor: 1. egység: 2015. november 28. és 2016. január 3.
2. egység: 2015. november 29. és 2016. január 10.
3. egység: 2015. december 6. és 2016. január 30.
4. egység: 2016. január 2. és 2016. január 31.
Minden nap két csoport, délelőtt és délután.
Jelentkezés: www.eifertanna.com 2015. szeptember 1-től
1. egység:
- backside send (kerültetés)
- blind cross (olasz)
- front cross (francia)
- forced front cross (kényszerített francia)
- tunnel brake (szűk fordítás kúszóból)
- grab to the weaves (behúzás a szlalomba)
- lap turn
3. egység:
- tandem turn
- turning back from the tunnel (visszafordítás kúszóból)
- German turn
- running on the dog's line
- Japanese
- flip
- Hungarian cross
- layering

2. egység:
- human arrow
- reverse wrap
- rear cross (hátsó keresztezés)
- reverse spin
- V-set (ívre tétel)
- reverse V-set
- Jaakko turn
4. egység:
- double lap turn
- backlap (lapturn kerültetéssel)
- Whisky cross
- flick
- twist
- false turn
- American turn
- lateral push

Az OMD vezető edzői évekig tanulmányozták saját kutyáikat és a világ legjobb felvezetőit, hogy megfejtsék, milyen
jelekre hogyan reagálnak a kutyák. 2005-ben 16, két évvel később már 20 különböző felvezetési technikát írtak le. Az
európai pályák kihívásai azonban még több megoldást kívántak. A világbajnokságokon látott új technikákat
kipróbálták és tökéletesítették: egyértelművé tették őket a kutyák számára azáltal, hogy a különböző felvezetési
elemeket összehangolták. Mindent a kutyák szemszögéből próbálnak megközelíteni, hiszen ők az agility igazi sztárjai!
Egyetlen felvezetési technika sem tartalmaz látványelemeket vagy követ öncélú, ember alkotta szabályokat: minden
részlet a kutyával való kommunikációt próbálja megkönnyíteni.

