
Zarząd Okręgowy  PZŁ w Tarnobrzegu 

wspólnie z Komisją Kynologiczną  
organizuje w dniu 03 lipca  2021r ( sobota) 

Warsztaty dla Przewodników Posokowców i Tropowców 
 

Zajęcia poprowadzą doświadczeni przewodnicy, praktycy w pracy z tropowcami i 

posokowcami oraz sędziowie kynologiczni oceny pracy psów myśliwskich. 

Do udziału w warsztatach zapraszamy szczególnie członków PZŁ i kandydatów 

będących właścicielami młodych posokowców i innych ras psów myśliwskich                   

z przeznaczeniem do pracy na naturalnym tropie. Również mile widziane będą osoby 

nie posiadające a noszące się z zamiarem nabycia psa pracującego na tropach 

postrzałka.  

Ilość miejsc ograniczona, o przyjęciu na warsztaty decydować będzie kolejność zgłoszeń.  

 

Rozpoczęcie warsztatów 03.07.2021r.(sobota) o godz. 8.30 w miejscowości Bukowa 2                                

k. Smerdyny  przy kwaterze myśliwskiej WKŁ „Oręż Sandomierz” GPS 50.591514, 

21.412229  , planowane zakończenie około godziny 15.  

W programie warsztatów przewidujemy zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie:  

 Akcesoria związane ze szkoleniem na sztucznych i naturalnych tropach i 

poszukiwaniem postrzałków.  

 Metodyka zakładania ścieżek i pracy na sztucznej niesfarbowanej ścieżce tropowej,  

 Zakładanie ścieżek i praca na sztucznej niesfarbowanej ścieżce tropowej,  

 Zasady układania psa do pracy na naturalnych tropach,  

 Zachowanie psa przy martwej zwierzynie,  

 Posłuszeństwo i współpraca z przewodnikiem w terenie leśnym, odłożenie i reakcja 

na strzał 

 Zasady udzielania pierwszej pomocy weterynaryjnej,  

 Zasady pracy przy poszukiwaniu naturalnego postrzałka, zachowanie w trakcie 

pracy, na tropie, gonu, stanowieniu i po zakończeniu pracy,  

 Omówienie zachowania zwierzyny po strzale, relacje myśliwych, uzyskiwanie 

niezbędnych informacji przed przystąpieniem do poszukiwania,  

 Trening gonu dla młodych psów na trenażerze,  

 Pogotowie Postrzałkowe zasady fuknkcjonowania oraz ekonomiczne aspekty 

poszukiwania postrzałków,  

 Regulaminy prób i konkursów pracy posokowców w Polsce.  

Zajęcia odbywać się będą w terenie leśnym oraz kwaterze WKŁ ORĘŻ Sandomierz. 

 

 

 



Ze sobą należy przywieźć:  

- rodowód lub metrykę psa,  

- książeczkę zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie,  

- wygodne buty do lasu,  

- odpowiednie terenowe ubranie na różne warunki pogodowe (na wypadek deszczu 

ubranie terenowe na zmianę),  

- obrożę tropową lub szelki + otok obowiązkowo - min. 6 m, max. 10 m (sznurek 

się nie nadaje!) dość sztywny, żeby się nie plątał. Brak odpowiedniego sprzętu 

bardzo utrudnia szkolenie na tropie. 

- jeśli posiadasz to buty tropowe.  

 

Koszty związane z organizacją warsztatów wynoszą 50 zł od osoby płatne indywidualnie lub 

przez Koło Łowieckie kierujące na warsztaty płatne na konto ZO PZŁ Tarnobrzeg. 

Zgłoszenia do udziału w warsztatach prosimy kierować mailowo do 28 czerwca 2021r.  

do Przewodniczącego Komisji Kynologicznej ZO PZŁ Krzysztofa Fryca,  

na adres mailowy: k.fryc@ziksandomierz.pl wraz z:  

- danymi kontaktowymi przewodnika (koniecznie nr telefonu),  

- przynależnością do koła łowieckiego,  

- danymi psa ( rasa, nazwa i przydomek) lub informacją o uczestnictwie bez psa,  

PRZYJECIE NA WARSZTATY BĘDZIE POTWIERDZANE 

  

 

DARZ BÓR 

Krzysztof Fryc 


