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DDD HZP 2016

2016 yılının son sınavı olan HZP'yi de geride bıraktık. 21-23 Ekim tarihlerinde Çankırı'nın
Değirmen Özel Avlağında yaptığımız sınava dört köpek katıldı. Zuchtscahu'ya ise sınava
katılan dört köpek dışında son iki sene içinde şanssızlıklar yaşamış dört köpek daha
eklenince sekiz köpek katılmış oldu. Bütün köpekler Zuchtschau'da olumlu puanlar
alınca derneğimizin gen havuzuna dört köpek daha kazandırmış olduk. Bu hepimizi çok
mutlu eden bir olaydı ve başkaları tarafından yapılan yanlışlıkları ve kural hatalarını
düzelterek hem emek verilen köpeklerin heba olmasını hem de o emekleri veren
sahiplerinin çabalarının karşılıksız kalmasını önledik.

HZP bilindiği üzere köpeklerin üretime dahil olabilmelerinin değerlendirildiği sınav ve
artık üyelerimiz bu sınavı VJP kadar sorunsuz geçebiliyorlar. Bu konularla çok
ilgilenmeyen handlerların bile eğer ellerinde biraz kabiliyetli bir köpek varsa sınavı
geçebiliyor. Yani artık HZP'yi evimizin arka bahçesi kadar iyi öğrendik, şimdi hedef
önümüzdeki yıl VGP yani Verbandsgebrauchshundprüfung ,Türkçe'siyle Çokamaçlı av
köpeği sınavı. En üst seviye sınav olan VGP'de HZP'ye ek olarak kan takibi, tilki aportu,
sürek avı bölümleri ve ileri itaat konuları var. Bunlara ne gerek var diyeceksiniz ama DD
ırkını tüm avları yapabilen bir ırk haline bu sınavlar getirmiştir ve sorgulanmaları abesle
iştigaldir. Önümüzdeki ay Almanya'da hakemlik yaptığım VGP ile ilgili yazımda bunu çok
daha detaylı anlatacağım.

HZP sınavımız problemsiz ve konuları çok tekrar etmemize gerek kalmadan tamamlandı.
Bir kere daha gördüğümüz üzere köpeklerimize, verdiğimiz komutların önce çok iyi
anlatmamız ve onların da koşulsuz itaat etmesi gerekiyor. Köpeğe bir görevle ilgili bir
veya iki kelimelik komutlar vermemiz gerekir. Onların anlamadığı ve her defasında
değişen komutlar vermeye kalkarsak ne istediğimizi anlatamıyoruz demektir ve görevin
yerine getirilmesi imkansız hale gelecektir. Köpek ancak deneme yanılma yoluyla handler
hatasını kapatacak fakat bu arada puan kaybedecektir. Sınavlara hazırlananların dikkat
etmesi gereken çok önemli bir konudur ve en az İTAAAT eğitimi kadar çalışılması gerekir.
İtaat ile ilgili sıkıntılarımızın bu sınavda belirgin olarak ortaya çıktığını ve düzeltileceğini
inandığımı belirtmek isterim. İtaat etmeyen köpek size çalışmıyor demektir ve ileride
sorunlar çıkaracaktır. Yakında sitemizde sınav bölümleri ile ilgili komutları ilgilenenler
için yol göstermesi amacıyla bir kere daha yazacağım.
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Yukarıda belirttiğim ufak tefek aksaklıklara rağmen köpeklerimizin hepsi sınavı geçtiler
ve Zuchtschau'da da üretilebilmeleri için gerekli puanları alarak ''ÜRETİLEBİLİR''
köpekler oldular. Çok bildiğimizi iddia ettiğimiz zaman çok yanılacağımızı akılda tutarak
daha dikkatli ve eksiksiz çalışmamız gerektiğini bir kere daha hatırlatmak isterim. Bu
sınavda en genç üyemiz Sude Camuzcu ilk defa katıldığı halde büyüklerine örnek olacak
şekilde köpeğini yönetti. Mutlaka acemiliğin verdiği stres ve heyecan vardı fakat sakin
kalındığı zamanlarda köpek ile daha sağlıklı iletişim kurulabileceğini gösterdi. Kendisini
buradan bir kere daha kutluyor ve diğer genç kardeşlerimize cesaret vermesini ümit
ediyorum.

2017 ile ilgili programımızın ana hatları belli oldu;

VJP- 25/26 Mart

SEMİNER( HZP/ VGP)- 6-7-8 Ekim

HZP/VGP/ZUCHTSCHAU 10-16 Ekim

Bunlara ek olarak Nisan ve Kasım aylarında VJP ve HZP/VGP yapmak için çalışmalarımız
devam ediyor.

Sınavda richterobmann( Başhakem) Ulrich Augstein, Tolga Şahin ve ben,Aziz Omur,
görev aldık. 2017 ilk sınavlarda yine Ulrich Augstein richterobmann olarak görev
yapacak.

2017 sınavlarına, şu andaki duruma göre, farklı bir ırktan üç köpeğin katılacağını
bildirmek isterim. DDD,sınavlarına, yönetim kurulu kararına göre farklı ırkların
katılmasını, köpek sayısı çok fazla olmaması kaydıyla izin verebilir. 2017 için farklı
ırklardan köpekleri de, zamanında kayıt olunması halinde, sınavlara kabul edeceğiz.
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Ayrıca, sınav başvurularının eksiksiz ve zamanında yapılarak derneğimize iletilmesini
önemle ve özellikle rica ederim.

Aziz OMUR
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