Wstępne informacje ogólne:
Dysk został stworzony razem z Karin Actun, ekspertką w dziedzinie Disc dogging, która wygrała wiele tytułów w
tym sporcie. Karin jest między innymi: Mistrzynią Świata, 4-krotną Mistrzynią Niemiec i 4-krotną mistrzynią
Europy. Disc Dogging to fantastyczne zajęcie dla wszystkich zdrowych i chętnych do zabawy psów. Zabawa z
dyskiem angażuje psa umysłowo i fizycznie, a przy tym wzmacnia więzy między Tobą a Twoim psem. Disc
Dogging jest różnorodny i przeznaczony dla psów w każdym wieku. Ten sport zapewnia dużą różnorodność
wykonywanych z psem sztuczek, których możesz go nauczyć, zaczynając od prostych rzutów, kończąc na
skokach przez człowieka. Disc Dogging to różnego rodzaju rzuty i ich kombinacje. Dzięki temu zapewnisz
Twojemu psu różnorodny trening i nowe wyzwania każdego dnia. Najlepiej byłoby, gdyby rzuty i wiedza
wykonywane były pod nadzorem profesjonalisty.

Trening podstawowy:
Gdy zaczynasz przygodę z Disc Doggingiem, zwróć
uwagę, że nie każdy pies będzie potrafił wyłapać piłkę
w locie. Większość psów musi nauczyć się wyczuwać
moment kiedy mogą złapać dysk. Przygotowaliśmy
kilka kroków, aby ułatwić Twojemu pupilowi naukę:
Pierwszy Krok:
Zwierzyna (zdobycz) (niem. Beute). Daj swojemu psu
ugryźć dysk i pochwal go! Aby go do tego skłonić,
poruszaj dyskiem na wysokości oczu Twojego psa
uciekając od niego i naśladuj uciekającą zwierzynę.
Jeśli pies ugryzie, dysk przejdź do kolejnego kroku.
Drugi Krok:
Roller to inaczej toczenie dysku po ziemi. Weź dysk
do ręki i poruszając całą ręką od barku, postaraj się
nadać dyskowi rotacji wstecznej. Tocz dysk zawsze w
kierunku, w którym patrzy pies, nigdy w stronę psa.
Gdy pies nauczy się wyłapywać toczący się dysk,
możesz przejść do kolejnego kroku

Trzeci krok:
Tym razem spróbuj rzutem Floater, aby Twój pies
mógł skupić się na łapaniu dysku. Trenuj na
początku krótkimi rzutami. Rzuć dyskiem pionowo
do góry. Gdy rzucasz w ten sposób, Twój pies
powinien siedzieć obok Ciebie tak, aby musiał
zrobić tylko jeden krok w stronę dysku. Rzucaj
dyskiem tylko kilka centymetrów do góry i zwróć
uwagę, żeby leciał idealnie wzwyż. Również w tym
przypadku należy zwrócić uwagę, żeby nie rzucać
dysku bezpośrednio w psa. Gdy Twój pies będzie
bez problemu łapał krótkiego Floatera, możecie
próbować trudniejszych rzutów.

Zwróć uwagę na wskazówki dotyczące zdrowia:
Zanim rozpoczniesz trening zalecona jest wizyta
weterynaryjna i przebadanie psa pod względem np.
dysplazji stawów biodrowych. Dopasuj sport do Twojego
psa zwracając uwagę na jego rasę, wiek, talent i wielkość.
Psy dorastające można uczyć łapać rzut Roller,
aportowania i trików nie wymagających skakania.
Dobrym początkiem może być też nauczenie Twojego psa
odbierania od Ciebie dysku na komendę. Dopiero, gdy
Twój pies dorośnie, możesz zacząć uczyć go trików,
wymagających skoków. Zanim zaczniesz się bawić z psem
naucz się wszystkich rzutów dyskiem ćwicząc wcześniej z
człowiekiem, ponieważ tylko wtedy, gdy dysk nie leci
zbyt wysoko albo nagle nie spada, Twój pies może
bezpiecznie go złapać. Aby zapobiec kontuzjom, baw się
ze swoim psim przyjacielem na miękkich i równych
powierzchniach. Zwróć uwagę, czy w wybranym przez
Ciebie miejscu nie ma dziur. Zanim przejdziecie do
uprawiania tego sportu, najlepiej żeby Twój pies był
wcześniej rozgrzany. Rozgrzewką może być na przykład
bieganie lub wykonywanie prostych ćwiczeń. Nie trenuj
ze swoim Pupilem dłużej niż 5-10 minut w ciągu jednej
jednostki treningowej. Dopasuj trening indywidualnie
pod swojego psa i jego kondycję. Zapewnij mu
odpowiednią ilość przerw, aby nie przemęczał się i
czerpał radość z treningu. Pamiętaj, aby zapewnić
Twojemu psu dostęp do wody i zapewnij mu zawsze
chwilkę odpoczynku po piciu. Nigdy nie trenuj ze swoim
psem gdy jest najedzony oraz nie karm go zaraz po
treningu. Lekkie przysmaki używane jako nagrody są
dozwolone. Po zakończeniu treningu zawsze sprawdzaj
stan dysku. W przypadku, gdy odkryjesz jakieś ostre
kanty, możesz przetrzeć je papierem ściernym.

