SEMINARAS „VOKIEČIŲ MEDŽIOKLINIO TERJERO AUGINIMO, AUKLĖJIMO IR RENGIMO
MEDŽIOKLEI PAGRINDAI. NUO ŠUNIUKO IKI VISAPUSIŠKO MEDŽIOKLINIO ŠUNS“
Vokiečių medžiokliniai terjerai yra maži universalūs medžiokliniai šunys, kuriuos galima naudoti
medžiojant įvairiais būdais. Jų naudojimas medžioklėje Lietuvoje turi gilias tradicijas. Pirmieji šios veislės
atstovai į Lietuvą buvo atvežti 1975 metais. Vokiečių medžiokliniai terjerai iš karto užkariavo Lietuvos
medžiotojų širdys. Daugelį dešimtmečių jie yra vieną iš skaitlingiausių medžioklinių šunų veislių Lietuvoje.
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija, siekdama, kad Lietuvos medžiotojai pasisemtų šiuolaikiškų žinių
apie vokiečių medžioklinių terjerų auginimą, rengimą ir visapusišką naudojimą medžioklei, š. m. kovo 29 ir 30
dienomis rengia seminarą „Vokiečių medžioklinio terjero auginimo, auklėjimo ir rengimo medžioklei
pagrindai. Nuo šuniuko iki visapusiško medžioklinio šuns“.
Seminare savo patirtimi dalinsis geriausi šios veislės ekspertai – Vokietijos vokiečių medžioklinių terjerų
klubo prezidentas Manfred Kühne, viceprezidentas Max Miller ir vyriausiasis lauko bandymų teisėjas Peter
Baum.
Kovo 30 d. (po seminaro, 13.00 val.) bus rengiama specializuota vokiečių medžioklinių terjerų paroda,
kurioje teisėjaus Max Miller.
Seminaras ir paroda vyks kaimo turizmo sodyboje „Uosių paunksmėje“, esančioje apie 50 km nuo
Vilniaus, Jaskaudžių kaime (Širvintų rajonas):http://uosiupaunksmeje.lt/, koordinatės 55º06’18.6"N,
24º48’04.8"E
Seminaro metu bus verčiama iš vokiečių į lietuvių kalbą.
Seminaro darbotvarkė:
Kovo 29 d. (penktadienis)
Seminaro dalyvių registracija 8.30 – 9.00
1.

9.00 – 10.00

Įvadas. Veislės išvedimas. Panaudojimas medžioklėje.

2.

10.00 – 10.30

Pertrauka

3.

10.30 – 12.00

Reikalavimai veisimui. Paveldimos lygos. Genetinis įvertinimas.

4.

12.00 – 13.00

Pertrauka

5.

13.00 – 14.30

Šuniukų auginimas ir auklėjimas. Bandymai.

6.

14.30 – 15.00

7.

15.00 – 17.30

8.

8.30 – 12.30

9.

13.00 –

Pertrauka
Rengimas medžioklei. Kontaktas ir paklusnumas. Kraujo pėdsakas.
Darbas vandenyje, urve, voljere.
Kovo 30 d. (šeštadienis)
Kraujo pėdsako rengimas, paklusnumas, aportavimas, velkės, vanduo,
sekimas kraujo pėdsaku.
Specializuota vokiečių medžioklinių terjerų parodą.
Teisėjauja Vokietijos vokiečių medžioklinių terjerų klubo
viceprezidentas Max Miller

Seminaro dalyvio mokestis – 70 eurų (užkandžiai ir kava įskaičiuoti). Seminaro dalyviai gaus tai
patvirtinančius sertifikatus.

Norinčius dalyvauti seminare, prašome registruotis el. p. lmzdkinologija@gmail.com, registruojantis
prašome nurodyti vardą, pavardę, telefoną ir el. paštą ir pervesti pinigus Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijai
įm. k. 191904126 AB SEB bankas a. s. LT 61 7044 0600 0030 3968, mokėjimo paskirtyje nurodyti „Už
dalyvavimą seminare“. Registracija iki 2019 m. kovo 22 d.
Parodos dalyvio mokestis – 30 eurų už pirmą (vieną) šunį, 26 eurai už antrą ir kitus šunis, 15 eurų už
šuniuką, mažylį, veteraną.
Smulkesnės informacijos prašome kreiptis į Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos šunininką Vytautą
Tamošiūną (tel. +370 662 14 095).

