Kā sākt apmācīt suni

1. posms (kucēnam)
Kucēnu pie treniņiem var radināt no četru līdz sešu mēnešu vecuma.
Palielināta slodze (pati vilkšana) sunim nav ieteicama, pirms tas
sasniedzis 12–18 mēnešu vecumu. Tas saistīts ar kaulu sistēmas
nostiprināšanos.
 Vispirms kucēns jāpieradina pie aprīkojuma. Sākotnēji pietiks ar
to, ka uz piecām minūtēm viņam vienkārši uzvilksiet iemauktus. Pēc tam
ļaujiet sunim pavilkt saitē piesietu malkas pagali vai ko citu, lai viņš
saprastu, ka pie iemauktiem kaut kas būs piesiets un tas, kas tiek vilkts,
nav traucēklis.
Paralēli sākam mācīt komandas: pa labi, pa kreisi, apstāties. Šīs
komandas māca gluži kā staigāt blakus: ņem suni pie siksnas, pasper soli,
izdara pagriezienu pa labi un dod komandu – “Džī”. Un tā reizes
20 no vietas. Pēc tam to pašu pa kreisi, bet ar komandu – “Hā”. Komandas
vārdam nav svarīga nozīme, galvenais, lai jūs saprotaties ar suni. Šie ir
populārākie komandu vārdi.
2. posms (junioram un pieaugušam sunim)
Sāciet ar pareiza ekipējuma iegādi. Veikalos visbiežāk pārdod
pastaigu siksnas (iemauktus), kas nav domātas vilkšanai! Sākotnēji,
kamēr apgūstat komandas, varat iztikt bez ekipējuma, bet nekādā
gadījumā nelieciet sunim vilkt tikai ar kakla siksnu vai pastaigu
iemauktiem!
Pēc tam kad suns pieradināts pie iemauktiem, var sākt ar brīvo
skrējienu 2–5 km. Tas ir skrējiens blakus velosipēdam vai jums pašam ar
vai bez pavadas. Jāņem vērā, cik tas ir droši attiecīgajā vidē, kur dzīvojat.
Vilkšanas instinkts dažiem suņiem ir dabisks, bet citiem tas būs
jāapgūst. Suns ar dabisku vilkšanas instinktu vēlēsies rauties uz priekšu
un nepievērsīs uzmanību, vai viņš ko velk. Vilkšanas instinktu var trenēt
šādi (2 cilvēki): vēlams izvēlēties trasi, kas beidzas turpat, kur sākas (aplis).
Viens cilvēks no suņa atiet 10 metrus. Otrs paliek, turot suni. Pirmais
sauc suni sev klāt, otrs sunim ļauj nostieptā saitē sevi vilkt pie pirmās
personas un uzmundrina suni (komanda “haik”). Par uzdevuma veikšanu
tiek piešķirts kāds gardums un daudz uzslavu. Sākotnēji distanci ietur
10–20 m, pēc tam to pakāpeniski palielina, līdz piesaucējs nav redzams.
Šādi treniņi prasīs apmēram 1–4 nedēļas.
Treniņus ieteicams sākt ar kanikrosa nodarbībām. Baikdžoringam
pievērsties var tikai tad, kad ir pārliecība par savām velosipēda vadīšanas
spējām, jo saite ir tikai 2,5 metrus gara un no priekšējā velosipēda riteņa
līdz suņa astei ir neliels bremzēšanas ceļš (turklāt suns spēj apstāties ātrāk
nekā jebkurš velosipēds).
 Apmācību sākt ar kanikrosu ieteicams arī tāpēc, ka, pirmkārt, suns
uzreiz nebūs gatavs veikt garas distances, otrkārt, sunim jāpierod pie
jums un jūsu komandām bez lieka riska.
Svarīgi!
Neceriet, ka suns jūs uzreiz vilks. Vēl jo vairāk, ka iesācējs suns jūs vilks
visu iecerēto distanci uz velosipēda vai iejūgts ragavās. Prasīt to no sava
drauga ir tas pats, kas cerēt, ka jūs pats bez treniņa spēsiet olimpieša
ātrumā veikt 10 km distanci.
 Labi trenēts suns var pavilkt divas reizes vairāk nekā pats sver.
Uzsveram: labi trenēts suns! Baikdžorings ir sadarbība ar suni, kur jūs
pats braucat ar velosipēdu un suns palīdz, jūs velkot. Arī skūteru klasē
jūs suņiem piepalīdzat ar atspērieniem. Tikai labi trenēti suņi spēj pavilkt
velo vai sniega kamanas ar visu pajūga vadītāju (mušeru).

Treniņiem jānotiek galvenokārt uz zemes ceļiem. Suņa ķepas nav
piemērotas, lai skrietu pa asfaltu.
 Nekādu treniņu, ja gaisa temperatūra pārsniedz +16–18 ºC
grādus. Sevišķi tas attiecas uz suņiem, kas pieder pie kamanu vilcēju
šķirnēm. Jāizvērtē apstākļi jau pie +14 ºC. Ja dienā laiks ir silts, treniņi
jāveic agri no rīta vai vēlu vakarā. Lietus sunim netraucē. Ja suns
vēlas nopeldēties, ļaujiet, bet pats suni nemērciet ūdenī, cerot, ka tas
suni atvēsinās treniņam karstā laikā.
Pēc lielas slodzes treniņa suni vienkārši nevar atstāt guļam pie
ūdens bļodas, ar suni jādodas lēnā pastaigā. Mierīgā solī noejiet vēl
1 km, lai normalizētos sirdsdarbības ritms gan jums, gan sunim un
lai pienskābe, kas izdalījusies sportošanas laikā, nepaliktu sunim
muskuļos un neradītu stīvumu.
Ja sunim ir īsa spalva, pēc slodzes neļaujiet tam pilnībā atdzist pie
zemas temperatūras (zem 0 ºC grādiem). Varat iegādāties speciālu
apmetni, tādējādi suni pasargājot no plaušu karsoņa.
 Trenējot suni, svarīga ir arī dzīvnieka socializācija, tāpēc ieteicams
apmeklēt suņu skolu. Iespējams, ar primitīvās šķirnes suni, pie
kurām pieder pazīstamākās kamanu suņu šķirnes, eksāmenus
nenokārtosiet, bet suns iemācīsies saprast jūs un otrādi, kā
arī pieņemami uzvesties citu suņu sabiedrībā. Sacensībās nav
pieļaujama suņu fiziska saķeršanās.

Kamanu suņu sacensību ekipējums
Lai varētu droši trenēt savu suni, nepieciešams pareizs
ekipējums: iemaukti sunim, elastīga pavada un josta
sportistam. Nekādā gadījumā nelieciet sunim neko vilkt tikai
ar kakla siksnu vai pastaigu iemauktiem.
Par to, kur var iegādāties nepieciešamo ekipējumu, jautājiet
mums! Ekipējumu pareizi lietojot, varēsiet to izmantot visu
suņa mūžu. Komplekta cena (josta, elastīgā pavada un
iemaukti sunim) vidēji Ls 40–50.

Iemauktu paraugs:

Kontaktinformācija
www.sleddog.lv vai www.kamanusuni.lv
e-pasts: sleddog.lv@gmail.com
tālr. 26445702

www.sleddog.lv

Biedrība “Latvijas Kamanu suņu
sporta federācija”
(turpmāk – LKSSF)

Bezsniega (pavasara, rudens) sporta veidi
Kanikross (skrējiens ar suni)

Ziemas (uz sniega) sporta veidi
Suņu skijorings (suns velk slēpotāju)

LKSSF dibināta 2008. gada 3. martā
LKSSF reģistrēta Latvijas Komercreģistra biedrību un
nodibinājumu reģistrā, un tai ir juridiskas personas statuss.
LKSSF:
 ir Starptautiskās Kamanu suņu sporta federācijas (IFSS)
biedrs;
 mērķis ir veicināt un attīstīt kamanu suņu sporta darbību
Latvijā;
 nav kinoloģiskā biedrība, tās prioritāte ir tikai kamanu
suņu sports;
 ir atvērta biedru organizācija, par tās biedru varat kļūt arī
jūs;
 pasākumos var piedalīties visi suņi neatkarīgi no izcelsmes
un šķirnes/bezšķirnes;
 veicina jūsu rūpes par savu suni un paša veselību.

Baikdžorings (suns velk velosipēdu)

2 suņu vieglās kamanas

Atklātie koptreniņi
Bez sacensībām LKSSF rīko arī atklātos bezmaksas
koptreniņus, kur jūs varat iepazīties ar kamanu suņu sportu,
iegūt informāciju par ekipējumu un treniņu metodēm, kā arī
sarīkot kopīgus braucienus ar citiem interesentiem. Treniņu
datumi vienmēr pieejami mūsu mājas lapā un forumā. Parasti
treniņi notiek Salaspilī, Ogrē, Garkalnē, Madlienā.
Piesaki savu vietu forumā, varam braukt arī pie tevis!
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2 suņu skūters vai 2 suņu velokamanas

4 suņu kamanas

LKSSF sadarbībā ar Baltijas partneriem
rīko sacensību sēriju “Baltijas kauss”
bezsniega sporta veidos.
Ar sacensību nolikumu, pieteikšanās
kārtību un iepriekšējā gada rezultātiem
var iepazīties mājaslapā
www.sleddog.lv
NĀC UN STARTĒ ARĪ TU!

4 suņu velokamanas

Mini pulings

