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Czy potrzebujemynowego regulaminu
wyborupsów do hodowli ?
(Cirsc|ł\.arll]ccfs)
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,'y (K]Z) 60% do
Dzięki przekarywaniu tąkiego sza- wal się stosu ek
cunku yrąrtościho{]owli oh|ierają 38% (LZ), aby dojśćz 90% do 8%
,ł latach 81'tych i dzisiaj prawie
się ryn samy/k możliwościdla po
LZ.
czątkujących i niedoświad.zonych równo od 9óoń KJZ do okolo 6o.1,
hodowców zebrania in/brnacj i, Jeś|iw latach 60'5,eh ok' 10%psów
k|a? stąrry hodowc, zdobyli z tru. byto wlbrąnych do hodo1|jli, lo
denl i dzięki własnejpracy' Szlbsza óbecnie'iest ich 2a94. Psy kląsy roz.
ocena illfornacji solid a ponoc płodu Nx2 (,,naclającesię do hoprzy podejnov)aniu decyzji dane są do|,|i,,) odpovjiadaj ą v}naganion
\,ięc hodoyrcy do ręki - on więc egzaminu ortnośniehodowli (ZTP)
noże clziałaćodpowiedzialnie' ą także \\, in ych zviązkach hodow.
zwią.ek na nożlfuość i,)day,,ąnia ców np' Dol)ern1n, Rottweiler, które nożna ztó14fiać z klasą rozpłotlu
przepisów hodowti.
N|] (,'zalecąne do hodowti''), W
Jego itnioski do koncepcli:
1996 bll stosunek kklsy rozplodLt z
i)yboru
relorma
Reorganizdcia zwie|ząt hodow|anych z tnĄ]zględ- 72,1%- 27,9%
nie,lien oszacowa ia hodowIispo- Klasą I - ps, adaiące się do howochie, że vrybór zwie|ząt hodo'!.
knych noże spelnić 'l ,1kcję kieru- Klasa II - psy zalecane do hodowli
iącąhodowlą, ą tyh:anlm ząpew.
nić o1aea ńowi nien ieckiemu świa. CO w takin razie namy tllko ps!
cjlepsze H czolo||e uzna ie, Tulaj powinni b!ć ,,Spilzenhunde"
wsPie/!ni ci czlonkowia, którzy się hit ce ?
ie poruszclją w obszd|'ze z\Nierząl Dluczego zaapelowal Pan Bonke z
pokazowych i wyczytlou))ch,lee policji 114|anąch ptasy do'| nlkio.
natiuszy w z$'iązku ahy w rąnoch
k!ó|z} idakrllikują się ze sku1llr.
.le 1 ftlsowm i sąh),h1 zi,iązkiem, kie].c,wania hodowlą w przyszklści
kta4) s ię doksztdlcaią i których psy z|9ńc i l i większąLlwągę na is t!1ieni e
71yg
1, p sói,u użytko wyc h
bez problenu dopasowuią się do - klcls1,c2
.t\)!boru
psów hodowlawymc,gąli
nych. Chodzi o tych czlonków, któ|z') cośczynią dla rasy, ą nie clla czł) cośsię nie zgadzt w rc||iąji doosobisb)ch celów k|órzy mają ną pttszcrcnia do hodowli !
ut|)adrepewne po.lst11,r! hodo||li - Kążcly regutanin hodowluny czy
akato- egzami acyjny może dobrze dzićl'
lączą zdro|Ą,ie' osobo\,łość,
i
nię i użytkov)ość
Psów k!órz, łaćtylko wtecl},jeżeLi będzie o ści.
uznaj ą gIówn e po nys łyzalożycie l a śleprzestrzeqan,' Ponowne hotlą.
psóyl
ie v,iel nąszlch \N),b1.L!]|!th
rasy i propagująje'
Jako zainteresoy|a y czlonek, któ- hoclowlanyc h s tra c i Ę na wi a t1,god.
rcmu leży na serc\l utrzymdnie ho. nośd - '|zczegóhie u osóh nie nąledowli ON na zdrowego, pewnego, żących do związkLt. Kibice sportozdolnego do osiągnięcia sukcesóv, yri uważŹją,żezą tę v),powiedźzo.
psa użytkowegozastanah,ia się staną osobiściezaa|al@.'!ani. Ist.
ncld |ym - mam yrlasne prze !śle- nieje pytąnie : Cf,ż nie ubien się
nią' Kied! w polo},rielat ó,-t)rLh tego buta' który paslie ? Począlwstą)ilen clo klubu oN ksztaltowal kowym zadaniem służbyochronnej
się udzial miotu i) |\)!borze do roz. przy v,yborze psów ho(]owlanlch
plorht i hodoitli na psy wyczlt1owe było sprawdze]lie u psa natltatnie
(K1)nięttz| 5l-56%, poten niędzy istnIejącei peń,nościsiebie' siły
miote a hodo},rląw,cz}nowych ukłądl|ne].woń,ego,obciążeni(I.Nie
psói, nięd4, 42-46o%,a więc ró1ł, służbaochro najako cel san w so.
e prawiewartości (Hodowla psó|1) bie' Każdy płzecież |)ie, że to nauzytkowych by|a od dawna ilościo- y,łe!u s[ablch psóI,ł można wjtrewo mala). Po roku 1975 uksztalto- nov,ać' Ch\ryt to cośl,,)ięcej iż lyl'

OVCZAREI(
ko optyczna ]'rielkośći głębokość.
Jakośćnacisku vj '/iEie obciąże ia
/tąbźeprzy słab)m chwycie/, poprayfa Lhwtlt w obciążefiiu,to nó}pi
sile psa' Jak za
cośo,Wev)nętrznej
pytał kihic sportowy: C4, ńie Ą,li
s|ę l:zęsto temperamentu z ne,.wo.
wością,S|użba obronl1a |o pfzeĆieŹnie ws4)stkoczego wlnagasię
od ps!1 ! Pozwolę sobie unai zac!tować Thonasa Baunana z policii
w Sąchsen, z jei]o książki ''Noł)e
d|.oqi w ksztalce itt psów poliLlj'
nych" (Banlzo dobra i zcllatdn.1
książkc!)'I ząpewne zdzi\Ą'ią \.ię
Pańs|wo, że w Ę, zale&n'y],1idealnt,n nodelu psa obronnega- i(tk
vjażna ohrona poiąwia się t|Opie].o
na cz|Nar|ln miejscu. PĘed liilko'
nd la\) ząrów o \vczynov,oś(psd
o bronnego z.je!]oogól ną sp|.d\Ą)lto.
ścią' Chcialbyn podać uttttj dlva
zaŚąc|]1irzePoń)ody dll lego fozsąd'
. po PrclwŚze wynąqunL s|d\|l4ne
psu t1oliL!inenusą
.lzisit!jfu)b].enu
szerŚze niż przed ki|konv Ią4}
i) służ-pod| gie nd \yu-zlmąIość
bie ohtunnej v, 1v1el1wypadkach
lbn}1alnieskl daią się:
zd nwi a ł os o ho wość'uspos o b i e.
ni e'naIu|tt+dziedzirzn u skłonność
_ |wuf'|)l114bść
|, shtżhieochłonW nojeipolicyinej praktyce pies nie
jes| po ownie sp|zed!ń)any' 'lcżeli
zasad i.
'jltż ną poezątku st|,',ier(]zę
nieodPonautry
lub
cze uslerki
Psa
wiedniezc|chowaniesięprz, ząbay',ielub \\,pogoni z0 o|iarą- Iupen
wted') nie muszępodtląwać psu spe.
cj ąlni e egzlmi owi. PoLlczas egzclninu najwięfuząilośćniedoskona|ościmożna stwierdzić w obszatze
usposohienia ps!, Na peyrno Pań.
stwomają fację' prywat ie nie pottzebuje/n! psą PoliLyi ego, ąle potźebujemy psa pewnego siebie,
zdrowego, p ra1łid lowo reaguj ącego - szŻególnie dlą hodoj|li ! Po]lie\Ęażcośt|obfego ożeb)ć q,lko
z dobrze uwarunkowanego generyczniemateriżlu'wmągania spoleczeństwa w stosunku do psą nie
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są Inniejsze niż nasz}ch 1,lladz ? Hirsch (1960):
',Dowód pochodze.
Rozwój asz}Ch p,ów o dużej u4t- nia każepr4puszczać czym povłkoi,ości jest żąlos e' ylszjsq, ma nien Ę,ć pies.
simy to ptzyznać' Jednakźejak poIrutywidualnośćpsa wskazuje na
jakiś
wiedzial kiedyś
Anglik ',nie to, c4n $ycLie się on być. Później.
płc|czz powodu rozlanego mleka,'. szy pEychówek zdradza c)n jest
Teraz ||1usimypożegfiaćsię z minio pies Eecz),wiście,,,
nym okresem, ale powinniśmy z Aby móc przedstawić szeroko i z
płzesztości ll,lkorzystąć co aj lep- suktesem ocenę hot1owli należy
sze i tefaz rozpocząć wszls*o 11a t.)srystkie pq) dopuszczone do honowo - inaczei, Tak ! Ja nyślę rze. elowli (zgodnie z regulaninen: cloczyu,iście'że ow! rcgtląmin wy- puszczone' nadające się i zaIecane
botu psów hodo|||anych iest \|aż- do hodo\)li) dokladnie opisai /nai
n! iprawidto|.!' Poz1łólcie na| od- Iepiej pn! ponoqj systemu wskrżwa4,ć się i l.|stą?ić na no,^,erlrcgi. |1ikó ' |t/schodnio ' ie iacką ho'
Za llużo jLlż o ryn nówio\1o' taraz doi]la mogła doskona|e ten środek
nusiny \,]?,zcie Lośuczynić, A co wpf ov,adzić d o p Ia nov,ąnią hoclo-'|,przenawia przeciwko tenu ąb! li' Prry czym to co u |1ąspEebiega
Przeiąć i!ż sprayrtzon! slsteth Po- na dobrowolnej bazie - HD Renttlow ego zbdddnia charakteru psa gen' np' odkrycie wad uszu, zębów,
poticljncgo' ieżeli uważan)) się za jądet; wlosów byh obowiązlowo
hadow(ę ps(l użyt|.owego'Do tego opisane i ?awie w pelni pt.zeprotk1leżj oczlwiśCie oceną w1ftoś(:i wądzone (w NRD)' oceną ca|ego
hodowti, kkiru przldalą się il111!k1poton'|i,ą nie
]nożliwaw łn1
'jes|
klubo 1 Psó,,N rasowlch' U nieh|ó. '|bPt1iu h) nasz!||l woh1,||1Porząd.
t-ych hodoi)uiu, z ltiernhcin dalo Iąlprai, yn' A|e i więeej'lyn&'
.riewy('zuc,|u'ach,
żel)lko len kbże khdnieisz! wynik i pognoza. Mv
prową
i)
i
d
!
owo
dz i ć hodo|,l ę' nusiny odzy:kuć wiarycodność i
Pft|
kki)}
nusi y b),ćws'y,tt),znóy)
'iesI,'on.linc'', nożna iC'h zdu/Ż!11ie'
usPoIQić: |),|koM 1yni liczbd hi ic batdzi ej szczarz!. I t1ie tylko widz iec
będzie nożnd w Przlszbści Pro'Nd. ż{lźblow oku in )Łh |ecz lIkże heltlzić ho&)ylli' oceną hodowli z u,ar. kę \,,)
swoin wlasn), 1' Tylko u,bajlośLiąn|iftx|zinnyni noże b!ć b.!f- ce są z{e i dohre wńżki - yr rc '
dzo po |ocnd, ale klkże oże się nyn życiLl wszls|IQ |eżygdzieśpos|oć ',k|t!ą'' u nogi |Nn,ynikttkoń. niędzy - yr środkLl.I to |łlnagą ott
c0w))n1'o a i€ : lr, nie będzie no. kdż({egołob.',!ości c|oko 1p|.onisL|
głu ząstąpić \tiad.-\''llL'zItćido.
i us|ęps|wa\i)sbsunku do in y(h'
,łwiddce|iia. AIe plze: po:nanie z chou,anio twarzy jeśli chce tię
dzi e!1ziLzenh wartośC'
i ro||:i ll nc'l1 prucować razen' Nie noź ą |eż
o/Lruie ożliv,ośćuczenia się n!
1iećni1 ptzeciwko krvtyee,ieśliies|
b|ęddth inn)1.h' W |en sposób o)]u tzec2ot!)ai kompetennlai tok
z]nniejszI się ilośćswoich błędóI|. \,l tlśni e P ].zedsląwia na'
Cą, nie chcieliś r! zą'$ze uczciwej Cz|o|,ieli:\,iez yD,nian! Ę)śIi'Po.
8lądóIr'
z ią także is|nicje szą|1s(l Hodowla tylko |e!]o O się dob\ze
vrlbotu pqrnrcra llo kilLiu ie tyl- 'yprzedai e (niezgad11
ą, zasadą |i
kO zgodnie z lbnorypen Iecz lakże z sluźąclni podt!.zynania fu,\f) nie
gefiorypenl 0.zeczlwiśLie odziedzi' nnże !1!I|żejs|a owić o nąszej hocone ce1h,' Dlą|ego niektór! 1 dovtli' Czarną owtt! zawsze' się
dzie(1ziczą.'yn ddnąj est nożliyrość znajdziez ryn n]usin! siępoqodzić,
tl\tżegosuktesu n0 skutek dahie- ale to nie a!:zy, że cale s!ąłe bę.
dzionyLhza|et |aky!ię!:tąkżenuli dzie czarne' Tojest takjąk z podat.'1,11oszą
! dzie noqą dojśćdo zclslltżonego kani dtlżą
''ną[i ludzie,,
ilość ,,tobią masę''. Ja sądzę,że
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wprow.ldze ie noh,ego regiaminu
1Ą)yborupsó1Ą}hodo}planlch jest
właścih,ądecyzją dla przyszlości
naszego psa. Zapewne ie dogoni
się każdego. Jak powiedział już
,,Nie znąm pewnieiszej drogi do
sukcesu niż doprowądząiąc do niepowodzenia . chcąc dogotlzić każI zapewńe są tący, którzy będą
chcieli le pląny zniwecryć. Kiedy
rachunek sprowadzi się do zera,
slwiefdza się, że słusznie wlaśnle
ta|( postąpiono gralulując tym
''przektętln,' teqo odważneqo krokl!, Ponieważ ta dec),żjajeit z pew.
nościąbardzo odważna ! Toje:t'ied.
na z naszych typowo nienieckich
slabości, że zwlaka się za c|lugo z
re|ormani Za graniCą określąsię
|o 'iuż niancn
nicniec.
''chorobd
ka". Dahrenclorf: ,,relbrnl doko,
nuiąsię z ].egLtupięć po dwunastej
Ną lcżyhi eć nadzi eię, żeświat (chodzi wldśnieo oN) o dwunas|ej'ieszca nie zginie.,,Ttl od nas zuleży,
co zrohinv w p|zlszbś.'i z naŚzego
psa i'ialt !ę prryszlo' ]nu w,Pelnit11),.
Cz! nie nu:ihr.i1k) ho&)wL))
wlhodovral, zgotl ie ze spotcczn)n1
zapo ||-zebow/ nien, zdto |łe'go b |1)c
tb sul.cesu':Pr(lw e, rą'towepsy ?
7'ależnie j uk (nądrze cz! głLlpio) nry
dec'ydujany' uy nosi następcy z klubu hędą nas poten p,zeklinąć (pon iew4ż s Irąci li ś ! h i sto rlczną
sząl1sę)lub pogra|ulują na]n tok
nądrcj decyzji. No koniec t!,z! ną- K|o ulclwa s}fiją cho]ohę' dla
tego ie ma lekdrstwa.
(Althiopen)
. Dyskusja
nie|]1ożliwąz kii1ś'
'jesI
kto ie szukąjąc p|.ć1',!Lly
In]zy,nie,
. Drogą do L{oskonalościi (1okażdego postępu.iesl ciqgła - llsta icz.
na sąnokĘ,D)czna'
(BóckliĄ
Mdn nądzieję, że uda am się td
nądra !1ecyzjt!nd pr4,sz|ość
Gisela yen Beers, Kóln
Sr Zeituns 3/98 (arch.)
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StartujeSieradz
Wywiad z Pawłem Swiniarskim .

pnewodn iczącym oddziału
Zwi4zku Ky nologicznego
w Sieradzu

J,N. Ile ld stałaliście się' ńr w Si.radu po|qslal oddzial Z|iązku K!||oPŚ, Pon.ut Ir|4I{fieś('i4l4|' DaPia]1)
|1'1997 t: Ilasklliśt|1|,
zqolk ioII z?fu
zarya iza\t liit,ry oddzhL Ohkki(
t,tutllr l2t) ehrlk\r .Erupowutll(h w
4 \ (k(i a(h' w |.|i ,l 7 0 l %s |4 n o wi ą
or,cańa|ze z 200 p!4]ni' W Pofo!ful.
lr(h sakcjdch rarcicnn,vanwh ia.\t 50
|.\.fu' Zarząd |icz| pięthl .zk,lkóh i
d\Ą,ó.hza|lępcó\, zu!.t"uliśrly hLz
żu.In\,ch
Picniędzy' fii! 01rzv uliśln.\,
śtodkó|| od ZurżąLlu Ckj)|,n!Eo' Pofu
pt)cIllużon'|DlillrniD0n1i Płąh|ośti
ża
lll.uki' Wię|'sh|i c|onko\,i? r)sz'|,łka
\1,.v
P|uny\l i 4 i zo lLth| i |li ą' a h| o lklzi ll
D'!:l !P|u\|li! /,uk(iono|,uć
J.N- W ki,ittuttu tego tuktt zotgalizow.lliŚcie po tz pic|||,sz|
'!l!st('|lę
Oh,czorkthe Nie, ieckich, kttiru
h,edhĘ wrsta||,!ó||,'sędzitjw i |gi ztfu bia
.loskoJ,alo. 'lak PĘJ ||osłt|| nkcr|'!th śto klch finnnso|'lch udoh, się
pt.Jgoti||,ać lak sp|d||'l|ą i!,,ptlzę ?

lerfy Nejman
kuPu PlLlnfu \ n|,,\akoś.i
ok' 70 fl'
WPbuęh sPon, śfulkównd ndgnnlr.od
]t.lsz),<h
.zk,ll|łó|\''kki.:| lrudf(|,ihia
||',,lkl||\,o,L:.!]'hó| Nic.
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śc oficjanej prfystqpono do spor
towej rylvalizacli.
Piel\łsfq konkurencjqWystawybył
Wybór na]]epsfegoreproduktoraW
DWarazyw 1998 roku gościlsie
ERA, GinteraKASPRA oraz Wo fgan- konkurencji"Reproduktori jego po'
radz mi|ośników
owczarkan]emiec. ga GERScHWLTZAoraf jednego sę tomstwo.'' Do r!Ą'valfacji przystqpi
kiego. Po rorganlzowaniu
w maju dziegoz Po]skiStanisławaABŁAIVIo. ło z 13 fgłoszonych7 reprodukto.
KrajowejWystawy tym razem w W|czA' Pan Ab|amowiczsędziował róW Wśródbiorqcych udziałW tej
psówjaki suk rylva|izacjisędziowie sV KASPER ]
dn ach 5'6'09 odbyłas ę najważniej' próbyodwaglfarówno
MA] pierwszemiejsceprzyznajqpsu
sza !łystawasezonucfylXV|| Ku Wkaseuż},tkowej'
BA|K DomenlcaWł.PaWeł
ŚW|N|AR
powi
Wystawa
lozpoczęła
slę
bowaWystawaowczarkóWNiemiec.
od
k ch Sieradf'g8. Na Wystawęzosta tania owcfarkarzyprzez Pana PaWła SXI przed LASER-emPlatoonwt.Ma'
ło zgłoszonychprawie 400 owczar śW|N|ARsK
EGo . przewodn]czqcerek CZERNIAKOWSKI, IKO Acer Au'
zIEMEcK|'
ków z Po|ski, słowacji L]twy Do go oddziałusieradz po cfym odbyła reumwl'WiesłąW
sędziowaniazaproszono4 sędzlów się def]|adawsfystkich oddziałóW Do sędziowana konkurenc]i''Naj.
SV ' Rudigera MtuA, Teo LUGBAU- biolącychudz ałw Wystawie'Po czę epsza hodowa'. zostajqfaproszen]

owt,rMEs ĘczN|x Nts LSIaPAD 1993 7

pozostaIisędzioWiesV L[JGBAt]ER ne iwymaganedokumentyco wylvc cowałW r]ngupozosta] przygqda|i
i GERSW|TZ.Tutajpa|mępierwszeń łałoburz iwq dyskusję.(MlłobyłopG się jego pracy f boku. Dopiero po
stwa przyznanowarsrawskimho- tem słuchaćtłumaczeńsędziego). ustawieniucałej stawki Wsfyscy
dowlom. Pierwsze miejsce zajmuje
ocenę w pozycji''stój'' przeprowa. Wchodzi|ina r]ngwysłuchujqcuza
hodowla"MlS lVlAZ"Pana Wa dema- dzano na bocznychpomocniczych sadnienla prfyznanychocen' Każdy
ra FEDERAM z Mińska Mazowiec ringach.Prztgotowanoich cferytak, z Nas mógłnaocznieprzekonaćsię
kiego, drugie "SATYSFAKCJA"Pani że kądy sędzia mial stworzonedo. o pracydanegosędziegoiWyciqgnqć
lwony Rzuchowskiejr Warsrawy. ble walunki do pracy'Bez zbędnego Własnenauki iWnioski' Na m nie
Trzecie miejsce zdobyłahodowa pośpiechukaŹdyz nich ocen]ałswo osobiśce ogromne wrażeniezrobi
'ABAKUS" W konkulencjitej blało je k|asy'Zakończonorównieżsędzio. ła pracaTeo LlJGBAl']ERA.
Pełnypro.
udziałtqczn]e16 hodow|i'
WanieW k|asachmłodzikóW
icham fesjonaIizm|.
Niezapomniane
wraże
przewi- pionóW W klasie młodzikóWzwycię. ntel,
Na sobotniepopołudnie
dziano jeszcze próby odwagl k|asy stwa Przyznano
HAROSchlossRun
zwycięzcamiKiubu zostaly|
użytkowejpsóW i suk oraz opisy w dingi JULKAEska bur.Natomlastw
k|aŚa młodzieł . QUANDo z Be.
pozycj]''stój'' W poszcfegó|nychk|a. k|asie championóW która byłabar. ro iny i|SXA DlhaRoven
sach wlaz z zakończeniem sędfio. dzo nielicfnieobsadzona-prym przy
k|asajuniorów. GILDoRobinson
Waniaw kasach młodzikóW
i cham. padl psu NADO Satysfakcja i suce Park I lvlONAJLrkoand
pionów' To bylo zdecydowan]e.fa ALF|z Krylv|an'sobotni dzień Wysta'
klasa otwarta EGON Kamienna
dużojaknajednopopo|udn
e' Wie| wy zakończyłozebranleWładfK|ubu Twieldfa i INKAze spa|skich Lasów
ka szkoda,Źe próbyodwagiodbywały z wystawcamii miłośnikami
owczal.
Po zakończeniusędflowaniaW
slę wtaŚn e w tym samym czasie co ka niemleckiego.
W czasierebrania tych k|asach plzystqpionodo rylva
ocena na '.stój..i Waka w rngach' padłoWie|esłów niezadowo|enia
ze |]zacj W k|asach użytkowych'
Na
Bardzo WieIuWystawcóWnie mogło strony\łystawcówpod adlesem Klu głó\łnejpłyciestadionu k|asę uźy't'
zobaczyćtestótłgdyżWłaśnie
Wtym bu' cfy jakieśWnioskif tegofebra. kowqsuk sędziowałTeo LUGBAUER'
samym cfasle musiałoWystawaćw nia !ryyciagnęły
wtadfetludno m] po. który przyzna|3xDW Plerwsfe m ej.
ko ejce po ocenę w pozycji ',stój,' Wiedzieć?.Moim skromnymfdaniem sce zajęłacoRsA Kamienna Twier
bqdźWa]czyć
o zh]ycęstwoWk|asach Władf
om odpowladaistniejącyaktu. dza Wł'zdzis|aW
ŁUKAsIK Wyplzedfa.
młodz]kóWlub championóW sporo aln e stan rzecfy.Generalniecale jqc dwiesukiAndrze]a
WoDY'Esc|A
jed. dell Abibl i PENNY HolzheimerLnczasu fajmowałonastępnle czeka febranlemoŹnapodsumować
n]e na kartę oceny' /By i tacy Wy. nym życzeniempod adresem !łładf de.
sta\łcy,któlzy poza ringiernmlodzi' K]ubu. ''facznijce Wreszce cośro
Po sukach na ringWeszłypsy,któ
kÓw nic więcejw tym dniu nie wi. bić'I||.
re sędfiowałRudigel IMAJ'W k|asie
dzie|i/sprawiłoto róWnieź
sporo fa.
Niedze a . drugi dz]eń Wystawy tej sędza przyznałsxDW zwycię.
mieszaniai n ezadowolenia'
Takbyć rozpoczynasię od niewypałL].
To stwo K ubu przyznałpsu W|cX0 Fe|.
nie może'Moimzdanlemnp' fupel WspaniaIe'
żeustawiono
tylkojeden senwehrlwonyRzuchowskiej.
WICnie nie jest potrzebnadefiladaod ring na kiólym po ko ei sędfiowane Ko pokonałBA|K.a Domenica /po
dz ałóW która nic nie daje a jedynie by|yposzczegó|nek|asy'cóż z tego ''stój'. byl na pielwszym rniejscu/'
urJĄVa
cennyczas' Po konkurencajch skoro ringjak ustawionopomimo fuAx.a RotenMatter,ERo Zagożdża
hodow|anychpowinnanastqp]ćpró. ogromnejiośc]mie]scanie nadawał na DoN.a Mir.Po'zalóWno w k|a'
ba odwagi'tak aby odbylasię ona się abso utnle do Wystawian]a'By| s e suk jak ] psóW sedziowieoce
na oczachWsfystkch chętnychWko bardzo mały'Ja do dfisiaj słyszę nia|ipsy W szybkimkłusiena i bez
ejnościk.atalogowejnajpierw psy pltan]e sędziego KASPRA . .'Ja na smyczy pojedynczo'To właśn
e pró'
potemsuki.,Po niejdop ero ocena takim ringu mam posędziować40 ba szybk ego klusu bez smyczyzde
na ',stój''/bqdźodwlotnie/'Byłem owczarkó!ł'Wie ka sfkoda. że od cydowałao fwycięstwieW|cKo Fe.
jużna kiIkuwystawachk|ubowychW razu nie ustawionoprawidło\ło
jed senwehr,Pies ten bylwystawianyna
czechach, słowacji szwajcarii na negodużego.obsfernegoringu.A|e kilku wystawach klubowychw Pol
którychiiość
zgłoszonych
owczarkóW nie mogłobyć chyba inaczej skoro sce, słowacj]iczechach fawsfe p]a.
podobnajest do Naszel wystawy/ w niedfieInyranek najWażn
ejsze sowałsię W ścisłej
czołówce.Posia
około350 zgłoszeńl l nigdfie tam było eczenie kaca. co tam wysta- dałjużw swoim Wystawowym
dorob.
n e jest do pomyś|enie
prze ku t}tu|yVA. sukces który odniósłW
aby testy wa. Dopero po dwukrotnym(l)
odb),\^/ały
się równocześnie
z ocenq stawianluringuwresrcle stworzono Sieradzuto ukoronowaniecałe.j.jego
na.'stó]'..co lnnegoWystawaśWia' normalnewarunkudo wystawania dotychczasowej
karierywystawowel.
pracysę
towa ate tam zgłoszonych
]est oko a tym sarnymprawidłowej
ło 20oo psów. A|e wróćmy do Wy. dziego' sportowa r!Ąvalzacja ruszy.
Po zakończeniurylva|izacjiW k|a.
|a pemq parq'
s]e użytkowejodbylo się urocfyste
Próby odwagi odbywałysię na
sędziowiesV po ko|eiwchodfi|ido fakończenieWystawy Wręczenie
g|óWnejp|ycie boiska W ko ejności l]nguWrazz sędziowanymiprzezsie. pucharóWolaf nagród. Jak usta o.
najpielw psy potem suki' sędz]a bie k|asamj' Każdysędzia po oce no podcras zebraniakolejnaWysta
pozwa|ał
na poMarzaniepróbW przy nie na ,'stój.,miałWstępnleustawio. wa K|LlbowaW 1999 roku odbędzie
padkunie za|iczenia'
Jak się okaza. nq k|asę,którqpotemwWa|cewrin się W Łodfi'
łopodcfaswieczolnegozebranianie gu ustawał W ostatecfnel ko|ejno
)acek żyDzlK
Wszystkimpsom sprawdzałposiada. ści'W czasiegdyjedensędziapra
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m.0NDRAvd. Dunieschenke
13BD LUPUS lantan
o'ETER f TusfyńŚkiegoLasu

0506.09.79981
KLr'.SAMŁoDzxów

PSY

o.ROYv.d. Roten Matter

o'A]AX!'d' Roteń Matter

15DB vAx acer Aureum
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14 DST JOBI E3kaliblr

włMajsnar / Dobrzańsk
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'
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'
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2ad0 llobrc ką|Ówańle p|edhlch
'
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Jaki byłten rok d|łci€ b i€ j ako hodowcyi sędziego?
Ten rok b}I dla mnic s7czcgóIny.
b1l ukoronowanieln
przygodyz rasąowczarekNie.
mojej
''dotychczasowej''
miecki.Zostałcmsędziąa mojahodowlaodniosła
wielki sukceswygrywającwystawęKlubową'oprócf wystawyKlubowejpsy z lnojcj hodow|iodniosłysukccsy
na kilku wystawachkrajowychi międfynarodowych.
co slychaćobecniew hodowliMis.Maf ?
obecnie posiadamu siebie i podhodowcówki|ka ładnychegzcmplarzy'Myślę,
żcw przyszłymtokupsy z rnojejhodowlibędąrównież
z powodzeniem
nawystawach'Chciałbymprzyokaz']iprzypomnicć
rywalizowały
jakie
cfytelnikom'żeobecniejestcm
naetapicodbudowyhodowlipo kradzieŹach
miałynricjsccw l993 i l994 roku' Ukradfionomi wówcfas jeden ściepsów w
tymtży f cfotówkiPolski:wARTĘ z Bcroliny'xoREXA Bad"Boll,
JAXA MisMaz' Przy okazji ostrzcchodowców'którzyodwiedzanisączqstoplzeztzw
''og|ą.
daczy.'.łby nie podfielili mojegolosu'
Jakie spostrzeż€ n ia.iako
sędzia?
Miałcmjuż plzyjcllnośćsędziowaćw tym roku na wystawico'N' w oddzialc
Bydgoskim.Byłto dla lnnic zaszczytiwyróżnienicsędziować
na tak piękniezoF
ganizowancjwystawic.WieIkicsłowauznaniadla organizabrówtejżewystawyi
i uważam.
żeprzyszłoŚć
naszcjrasyleżywłnśnie
w tegotypuspotkaniach
fachowców iprzyjaciól'
Jak ltidzę przyszlość
naszegok|ubu ?
Uważam'żcnic moŹcmysie dzielić.klub powinicnbyćjeden.We władzachpo.
winnjpozostaćci, którzy łącząsympatyków1ejrasy,a nie poprzczróżncintrygi
dzic|ą'Powinnito byćludzicprawi,oddal]itej rasic.doświadczeni
i mającyautorylct w Śpmwachwzorcai hodowli' Dużąrolq w wyborzewładzKlllbu powinni
odgrywaćhodowcy'To właśnie
im zawdziQczalny.
żemożemyoglądaćcoraf ładniejszeowczalki' sQdziowicpowinnibyćprzykładcm
na wystawachi pozanimi.
Niestetyczęslosię zda|za.żeniektórzySędziowiew obecności
osób postronnych
głośno
i pogardliwickrytykltjąWeldyktyinnych' To niedopuszczalne.
Ponadto
sędfiowiepowinnibyćszkoleniw celuujednolicenia
opisów i werdyktów'KwaItalniko.N. powinienbyć redagowany
w innejformie.powinicnpomagaća właściwicpokazywaćdfogqw hodowliwszystkimlrodowcorrr,
informacjąco
służyć
dziejesię w SV - przewodnimklubieoW, przenosićto na polskigrunti wydawany być tak aby nic podejŹeń'że służydo prywatrrej
reklamysiebiei własnych
psów.
- A co w No$ym Roku ?
Kolegomi hodowcomźyczęw 1999r dużosukcesów.
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