
 

 

 

Suns un saimnieks paralēli veic pagriezienu caur labo plecu  iešanai pretējā virzienā. Pēc 

pagrieziena suns ieņem blakuspozīciju pie pretējās kājas.   

  

Suns un saimnieks paralēli veic pagriezienu caur kreiso plecu  iešanai pretējā virzienā. Pēc 

pagrieziena suns ieņem blakuspozīciju pie pretējās kājas.   

  

Dubultais “Vācu“ pagrieziens: hendlers griežas iešanai pretējā virzienā caur kreiso plecu, tajā 

pat laikā suns virzās apkārt hendleram (pa labi). Šādu pagriezienu veic divas reizes – starp 

pagriezieniem hendlers var veikt max. divus soļus 

  

Suns maina blakuspozīciju no labās un kreiso, vai no kreisās un labo pusi gar saimnieka 

muguru. Vingrinājums tiek veikts kustībā.  

 



 

 

   

Suns maina blakuspozīciju no labās un kreiso, vai no kreisās un labo pusi, izejot cauri 

saimnieka kājām. Vingrinājums tiek veikts kustībā.  

 

ZĪMES NO LABĀS PUSES  

  

Sunim atrodoties blakus pozīcijā pie labās kājas, hendlers veic soli uz sāniem pa kreisi un 

turpina bez apstāšanās virzīties uz priekšu. 

 

No gaitas hendlers izved suni frontālajā pozīcijā, apsēdina to ne tālāk kā 30 cm no sevis. Suns 

apiet hendleru no kreisās puses un labo un hendlers, neapsēdinot suni, turpina kustību.  

  

No gaitas hendlers izved suni frontālajā pozīcijā, apsēdina to ne tālāk kā 30 cm no sevis. Suns 

no labās puses ieņem blakus pozīciju pie labās kājas un, neapsēdinot suni, hendlers turpina 

kustību.  



 

 

  

No gaitas hendlers izved suni frontālajā pozīcijā, apsēdina to ne tālāk kā 30 cm no sevis. Suns 

apiet hendleru no kreisās puses un labo un tiek apsēdināts blakus pozīcijā. Pēc nelielas 

pauzes pāris turpina kustību.  

  

No gaitas hendlers izved suni frontālajā pozīcijā, apsēdina to ne tālāk kā 30 cm no sevis. Suns 

no labās puses ieņem blakus pozīciju pie labās kājas un tiek apsēdināts. Pēc nelielas pauzes 

pāris turpina kustību.   

  

No gaitas suns tiek nofiksēts blakus pozīcijā pie labās kājas. Hendlers izved suni frontālajā 

pozīcijā, apsēdina to ne tālāk kā 30 cm no sevis. Suns apiet hendleru no kreisās puses un labo 

un tiek apsēdināts blakus pozīcijā. Pēc nelielas pauzes pāris turpina kustību.  

  

No gaitas suns tiek nofiksēts blakus pozīcijā pie labās kājas. Hendlers izved suni frontālajā 

pozīcijā, apsēdina to ne tālāk kā 30 cm no sevis. Suns no labās puses ieņem blakus pozīciju 

pie labās kājas un tiek apsēdināts. Pēc nelielas pauzes pāris turpina kustību.   


