Agárpálya alapok
Összegyűjtöttük nektek a leggyakoribb kérdéseket, melyek segíthetnek
az edzéseinkre való felkészülésben.
Milyen kutyával érkezhetek az eseményekre?
A rendezvényeinket kifejezetten nem-agarak számára szervezzük, korra,
nemre, fajtára való tekintet nélkül. A kutyák egészségügyi és edzettségi
állapotát minden alkalommal állatorvos ellenőrzi. Tüzelő szuka a
rendezvényekre nem hozható.
Mit kell magammal hoznom?
A kutyát :) Oltási könyvet, edzőfüzetet (ha van) a kutyának, tagkártyát a
gazdinak. Nyakörvet, két pórázt (egyet az engedéshez, egyet az
elkapáshoz), hámot, szájkosarat, amiben a kutya tud lihegni.
Úsztatáshoz hosszú pórázt. Itatótálat, lehetőleg boxot, amiben a kutya
tud pihenni.
A rendezvényeken van büfé.
Ha a kutyám ügyes coursingon, itt is jól fog teljesíteni?
A pálya és a coursing sok tekintetben hasonlítanak ugyan, viszont a
különbségek miatt teljesen más felkészítést igényelnek. Az agárpálya
elsősorban technikai sport, a fizikai felkészítés NEM magán a pályán
történik, hanem a dolgos hétköznapokban. Míg a coursing egy
pontozásos sport, ahol a technikán van a hangsúly, a kutya mozgása
szabad és főképp a fizikai teljesítménye, fordulékonysága számít, addig
a pályán sokkal több és kötöttebb szabálynak kell megfelelnie ahhoz,
hogy eredményes lehessen. Ennél fogva a pályán feladattudatosságot
építünk, míg coursingen sokkal inkább hagyatkozunk a kutya ösztönös
feladatmegoldására.
Mik a felkészítés legfontosabb lépései?
A kutyák az alábbi lépcsőkön haladva juthatnak el a profi (társas)
futamokig:

- egyenes futás kézből indítva kizárólag 80 méterről
- kanyarból futás kézből indítva- kanyarba futás
- ezzel párhuzamosan boxgyakorlás
- egyenes futás boxból indítva (nyitott, elöl zárt, teljesen zárt)
- teljes kör futása boxból indítva
- teljes kör futása boxból indítva, társakkal
Mik a leggyakoribb technikai buktatók, amikre fontos az alapos és
fokozatos felkészítés?
- hangok: az agárpályán a gép, a box elektromosan működik, a motorok
minden esetben hangosak és ezek a zajok a palánkról, box faláról
sokszorosan felerősödve verődnek vissza. Ezek mellett sok kutya
izgalmában ugat, emberek beszélgetnek vagy biztatják kedvencüket,
melyek mind-mind megzavarhatják az arra érzékeny kutyákat. Ezekhez
az ingerekhez a legtöbb kutya 2-3 alkalom alatt hozzászokik, a gép
hangját keresni kezdi, a zsákmánnyal köti össze. A boxgyakorlásoknál
fontos, hogy fokozatosan ismertessük meg a fokozott hanghatással.
- kanyar: a kanyarban a kutya elveszti a csalit a szeme elől, így fontos
megtanulnia, hogy ez esetben is fusson tovább, azt újra meg fogja látni
- boxból indulás: a kutya nem látja a nyulat, míg a boxban várakozik, a
hely szűk és hangos.
Miért kell elfutnom a kezdő kutyám elől?
Az első néhány alkalommal sok kutya még nem érti, hogy pontosan
miért van a pályán, a csali nem elég érdekes ahhoz, hogy a figyelmét
teljesen lekösse, így az első néhány alkalommal, amíg megérti, hogy mi
történik, mi a feladata és megszokja az ingerkörnyezetet, a gazdi egy
plusz motiváció arra, hogy a gép irányába, a csali után fusson. Ehhez a
kezdő kutyáknál a gazdi a kutya szeme láttára elszalad a célkapuig,
később már kívül haladva várja majd a pálya végén.
Indíthatom én a kutyám?

Olyan kutyáknál, akiket a csali már jobban érdekel, mint a gazdi, a gazdi
is indíthatja a kutyát. Általában a gazdi akkor indítja a kutyát, mikor az
már eléggé felkészült ahhoz, hogy boxból induljon el, de természetesen
kézből is van lehetőség indítani.
A kutyám nagyon engedelmes, így ha a végén meg is fogja a csalit, majd
eleresztetem vele/be tudom fektetni a boxba és ott marad, majd csak
parancsra indul el.
Az agárpályán a kutyának a zsákmányszerző ösztöneit kell kontrollálnia
(boxban várakozás, kanyarban tovább haladás), miközben pár
másodperccel később magas izgalmi szinten éppen ezekkel az
ösztönökkel dolgozik. Ennek a legnagyobb jutalma az, ha a végén
megszerezheti a zsákmányt. Ha ezt elkérjük tőle, akkor elveszítheti a
motivációját vagy parancsot tagadhat meg, mind a kettővel a kutyagazda kapcsolatot rombolva. Az agárpályán nem tőlünk érkezik az
utasítás, hanem a kutya önállóan hoz döntéseket, megélheti ragadozó
mivoltát, melyet a hétköznapokban rendkívül szoros keretek közé
szorítunk. Ezek az edzések a legtöbb kutya számára
feszültséglevezetőek, játék, vadászat keveréke, melyből minél inkább
ajánlott az engedelmességi elvárásokat kizárni.
Az én kutyám minden kutyával barátságos, nem kell rá társas futamban
szájkosár.
A fentebb leírt magas izgalmi szinten való munka egy olyan tudatállapot,
mellyel a legtöbb kutya (és gazdi) a hétköznapokban nem találkozik. Az
idegen kutyákkal egy zsákmányra való vadászat nem bejósolható
viselkedést válthat ki a kutyákból, legyen az a versenytárs elzavarása a
zsákmánytól vagy éppen a nyúlhúzó gépre való ráfogás. A szájkosár a
saját és másik kutya védelmének érdekében is kötelező.
Mennyi idő alatt lesz profi a kutyám?
Erre a kérdésre sajnos még megközelítőleg sem tudunk választ adni :)
Minden fajta, egyed más, az agarak között is van, akiknek akár
hónapokba telik a felkészítése ,míg más fajták képviselői akár már a
harmadik alkalommal boxból tudnak indulni. Trénereink minden esetben
azt tartják szem előtt, hogy alaposan felkészített, az adott lépcsőfokon

már teljesen stabil kutyát engedjenek csak tovább. Kérjük, hogy a saját
érdeketekben vegyétek figyelembe a tanácsaikat :)
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