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Dzięki przekarywaniu tąkiego sza-
cunku yrąrtości ho{]owli oh|ierają
się ryn samy/k możliwości dla po
cząt kuj ących i niedoświad.zony c h
hodowców zebrania in/brnacj i,
k|a? stąrry hodowc, zdobyli z tru.
denl i dzięki własnej pracy' Szlbsza
ocena illfornacji solid a ponoc
przy podejnov)aniu decyzji dane są
\,ięc hodoyrcy do ręki - on więc
noże clziałać odpowiedzialnie' ą
zwią.ek na nożlfuość i,)day,,ąnia
przepisów hodowti.
Jego itnioski do koncepcli:
Reorganizdcia - relorma i)yboru
zwie|ząt hodow|anych z tnĄ]zględ-
nie,lien oszacowa ia hodowIispo-
wochie, że vrybór zwie|ząt hodo'!.
knych noże spelnić 'l ,1kcj ę kieru-

iącąhodowlą, ą tyh:anlm ząpew.
n ić o1aea ńowi n ie n ieckiemu ś w ia.
lo||e uzna ie, Tulaj powinni b!ć
wsPie/!ni ci czlonkowia, którzy się
ie poruszclją w obszd|'ze z\Nierząl

pokazowych i wyczytlou))ch, lee
k!ó|z} idakrllikują się ze sku1llr.
.le 1 ftlsowm i sąh),h1 zi,iązkiem,
kta4) s ię doksztd lcaią i których psy
bez problenu dopasowuią się do
wymc,gąli .t\)!boru psów hodowla-
nych. Chodzi o tych czlonków, któ-
|z') coś czynią dla rasy, ą nie clla
osobisb)ch celów k|órzy mają ną
ut|)adre pewne po.lst11,r! hodo||li -
lączą zdro|Ą,i e' osobo\,łość, akato-
nię i użytkov)ość Psów i k!órz,
uzn aj ą gI ówn e po nys ły zalożyc ie l a
rasy i propagująje'
Jako zainteresoy|a y czlonek, któ-
rcmu leży na serc\l utrzymdnie ho.
dowli ON na zdrowego, pewnego,
zdolnego do osiągnięcia sukcesóv,
psa użytkowego zastanah,ia się
ncld |ym - mam yrlasne prze !śle-
nią' Kied! w polo},rie lat ó,-t)rLh
wstą)ilen clo klubu oN ksztaltowal
się udzial miotu i) |\)!borze do roz.
plorht i hodoitli na psy wyczlt1owe
(K1) nięttz| 5l-56%, poten niędzy
miote a hodo},rlą w,cz}nowych
psói, nięd4, 42-46o%, a więc ró1ł,

e prawiewartości (Hodowla psó|1)
uzytkowych by|a od dawna ilościo-
wo mala). Po roku 1975 uksztalto-

wal się stosu ek ,'y (K]Z) 60% do
38% (LZ), aby dojść z 90% do 8%
,ł latach 81'tych i dzisiaj prawie
równo od 9óoń KJZ do okolo 6o.1, LZ.
Jeś|i w latach 60'5,eh ok' 10%psów
byto wlbrąnych do hodo1|jli, lo
óbecnie'iest ich 2a94. Psy kląsy roz.
płodu Nx2 (,,naclające się do ho-
do|,|i,,) odpovjiadaj ą v}naganion
egzaminu ortnośnie hodowli (ZTP)

także \\, in ych zviązkach hodow.
ców np' Dol)ern1n, Rottweiler, któ-
re nożna ztó14fiać z klasą rozpłotlu
N|] (,'zalecąne do hodowti''), W
1996 bll stosunek kklsy rozplodLt z
72,1% - 27,9%
Klasą I - ps, adaiące się do ho-

Klasa II - psy zalecane do hodowli

CO w takin razie namy tllko ps!

,,Spilzenhunde" cjlepsze H czo-
hit ce ?
Dluczego zaapelowal Pan Bonke z
policji 114 |anąch ptasy do'| nlkio.
natiuszy w z$'iązku ahy w rąnoch
kie].c,wania hodowlą w przyszklści
z|9 ńc i l i w ię ks ząLl wągę n a is t !1 ie n i e
- klcls1,c2 71yg 1, p sói,u uży tko w yc h

czł) coś się nie zgadzt w rc||iąji do-
pttszcrcnia do hodowli !
Kążcly regutanin hodowluny czy
egzami acyjny może dobrze dzićl'
łać tylko wtecl}, jeże Li będzie o ści.
śle przestrzeqan,' Ponowne hotlą.

ie v,iel nąszlch \N),b1.L!]|!th psóyl
h oclow lanyc h s tra c i Ę n a w i a t1,god.
nośd - '|zczegóhie u osóh nie nąle-
żących do związkLt. Kibice sporto-
yri uważŹją, że zą tę v),powiedź zo.
staną osobiście zaa|al@.'!ani. Ist.
nieje pytąnie : Cf,ż nie ubien się
tego buta' który paslie ? Począl-
kowym zadaniem służby ochronnej
przy v,yborze psów ho(]owlanlch
było sprawdze]lie u psa natltatnie
istnIejącei peń,ności siebie' siły
ukłądl| ne].woń,ego, obciążeni(I. Nie
służba ochro na jako cel san w so.
bie' Każdy płzecież |)ie, że to na-
y,łe! u s[ablch psóI,ł można wjtre-
nov,ać' Ch\ryt to coś l,,)ięcej iż lyl'

ko optyczna ]'rielkość i głębokość.
Jakość nacisku vj '/iEie obciąże ia
/tąbźe przy słab)m chwycie/, popra-
yfa Lhwtlt w obciążefiiu, to nó}pi
coś o,Wev)nętrznej sile psa' Jak za
pytał kihic sportowy: C4, ńie Ą,li
s|ę l:zęsto temperamentu z ne,.wo.
wością, S|użba obronl1a |o pfze-
ĆieŹ nie ws4)stko czego 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],1 ide-
alnt,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 bro n nego z.j e!]o ogól ną sp|.d\Ą)lto.
ścią' Chcialbyn podać uttttj dlva
zaŚąc|]1irze Poń)ody dll lego fozsąd'

. po PrclwŚze wynąqunL s|d\|l4ne

.lzisit!j fu)b].enu psu t1oliL!inenu są
szerŚze niż przed ki|konv Ią4}
-pod| gie nd \yu-zlmąIość i) służ-
bie ohtunnej v, 1v1el1 wypadkach

lbn}1alnie skl daią się:
zd nwi a ł os o h o wo ś ć' u spo s o b i  e.
n i e'n aIu |tt +dz iedzi rzn u skłonn ość
_ |wuf'|)l114bść |, shtżhie ochłon-

W nojeipolicyinej praktyce pies nie
jes| po ownie sp|zed!ń)any' 'lcżeli
'jltż ną poezątku st|,',ier(]zę zasad i.
cze uslerki nautry Psa lub nieodPo-
wiednie zc|chowanie się prz, ząba-
y',ie lub \\, pogoni z0 o|iarą- Iupen
wted') nie muszę podtląwać psu spe.
cj ąlni e egzlmi owi. PoLlczas egzcl-
ninu najwięfuzą ilość niedoskona-
|ości można stwierdzić w obszatze
usposohienia ps!, Na peyrno Pań.
stwo mają fację' prywat ie nie po-

ttzebuje/n! psą PoliLyi ego, ąle po-
tźebujemy psa pewnego siebie,
zd rowe go, p r a1ł id lowo reaguj ąc e-
go - szŻególnie dlą hodoj|li ! Po-
]lie\Ęaż coś t|obfego oże b)ć q,lko

z dobrze uwarunkowanego gene-

rycznie materiżlu' wmągania spo-
leczeństwa w stosunku do psą nie
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są Inniejsze niż nasz}ch 1,lladz ?
Rozwój asz}Ch p,ów o dużej u4t-
koi,ości jest żąlos e' ylszjsq, ma
simy to ptzyznać' Jednakźe jak po-
wiedzial kiedyś jakiś Anglik ',nie
płc|cz z powodu rozlanego mleka,'.
Teraz ||1usimy pożegfiać się z minio
nym okresem, ale powinniśmy z
płzesztości ll,lkorzystąć co aj lep-
sze i tefaz rozpocząć wszls*o 11a
nowo - inaczei, Tak ! Ja nyślę rze.
czyu,iście' że ow! rcgtląmin wy-
botu psów hodo|||anych iest \|aż-
n! iprawidto|.!' Poz1łólcie na| od-
wa4,ć się i l.|stą?ić na no,^,e rlrcgi.
Za llużo jLlż o ryn nówio\1o' taraz
nusiny \,]?,zcie Loś uczynić, A co
przenawia przeciwko tenu ąb!
Przeiąć i!ż sprayrtzon! slsteth Po-
tlow ego zbdddnia charakteru psa
poticljncgo' ieżeli uważan)) się za
hadow(ę ps(l użyt|.owego' Do tego
tk1leżj oczlwiśCie oceną w1ftoś(:i
hodowti, kkiru przldalą się il111!k1
klubo 1 Psó,,N rasowlch' U nieh|ó.
t-ych hodoi)uiu, z ltiernhcin dalo
.rie wy('zuc,|u'ach, że l)lko len kbże
Pft| i) i d ! owo prową dz i ć h od o|,l ę'
kki)} ' iesI , 'on. l inc ' ' ,  nożna iC'h
usPoIQić : |),|ko M 1yni liczbd hi ic
będzie nożnd w Przlszbści Pro'Nd.
tlzić ho&)ylli' oceną hodowli z u,ar.
lośLiąn|i ftx|zinnyni noże b!ć b.!f-
dzo po |ocnd, ale klkże oże się
s|oć ',k|t!ą'' u nogi |N n,yniktt koń.
c0w))n1' o a i €:lr, nie będzie no.
głu ząstąpić \tiad.-\'' llL'zItć ido.
,łwiddce|iia. AIe plze: po:nanie
dzi e!1ziLzen h wa rtośC' i ro||: i ll nc'l1
o/Lruie ożliv,ość uczenia się n!
b|ęddth inn)1.h' W |en sposób
z]nniejszI się ilość swoich błędóI|.
Cą, nie chcieliś r! zą'$ze uczciwej

z ią także is|nicje szą|1s(l
vrlbotu pqrnrcra llo kilLiu ie tyl-
kO zgodnie z lbnorypen Iecz lakże z
gefiorypenl 0.zeczlwiśLie odziedzi'
cone ce1h,' Dlą|ego niektór! 1
dzie(1ziczą.'yn dd ną j es t nożliyrość
tl\tżego suktesu n0 skutek dahie-
dzionyLh za|et |aky!ię!: tąkże nuli
! dzie noqą dojść do zclslltżonego

Hirsch (1960): ',Dowód pochodze.
nia każe pr4puszczać czym povł-
nien Ę,ć pies.
Irutywidualność psa wskazuje na

to, c4n $ycLie się on być. Później.
szy pEychówek zdradza c)n jest
pies Eecz),wiście,,,
Aby móc przedstawić szeroko i z
suktesem ocenę hot1owli należy
t.)srystkie pq) dopuszczone do ho-
elowli (zgodnie z regulaninen: clo-
puszczone' nadające się i zaIecane
do hodo\)li) dokladnie opisai /nai
Iepiej pn! ponoqj systemu wskrż-
|1ikó ' |t/schodn io ' ie iacką ho'
doi]la mogła doskona|e ten środek
wp f ov,adzić d o p I a nov,ą n ią h ocl o-'|,-
li' Prry czym to co u |1ąs pEebiega
na dobrowolnej bazie - HD Rent-
gen' np' odkrycie wad uszu, zębów,
jądet; wlosów byh obowiązlowo
opisane i ?awie w pelni pt.zepro-
wądzone (w NRD)' oceną ca|ego
poton'|i,ą nie 'jes| ]nożliwa w łn1
'|bPt1iu h) nasz!||l woh1,||1 Porząd.
Iąl prai, yn' A|e i więeej' lyn&'
khdnieisz! wynik i pognoza. Mv
nusiny odzy:kuć wiarycodność i
zdu/Ż!11ie' nusi y b),ć ws'y,tt), znóy)
batdzi ej szczarz!. I t1 ie tyl ko widz iec
ż{lźblo w oku in )Łh |ecz lIkże hel-
kę \,,) swoin wlasn), 1' Tylko u,baj-
ce są z{e i dohre wńżki - yr rc '
nyn życiLl wszls|IQ |eży gdzieś po-
niędzy - yr środkLl. I to |łlnagą ott
kdż({ego łob.',!ośc i c|o ko 1 p|.onisL|
i us|ęps|wa \i) sbsunku do in y(h'
z chou,anio twarzy jeśli chce tię
prucować razen' Nie noź ą |eż
1ieć ni1 ptzeciwko krvtyee, ieśliies|

o)]u tzec2ot!)a i kompetennla i tok
\, l tl ś n i e P ].zeds ląwia n a'
Cz|o|,ieli:\,ie z yD,nian! Ę)śIi' Po.
8lądóIr'
Hodowla tylko |e!]o O się dob\ze

'yprzeda i e (n iezgad 11 ą, zasadą |i
sluźąclni podt!.zynania fu,\f) nie
nnże !1!I|żej s|a owić o nąszej ho-
dovtli' Czarną owtt! zawsze' się
znajdziez ryn n]usin! siępoqodzić,
ale to nie a!:zy, że cale s!ąłe bę.
dzie czarne' Tojest takjąk z podat-
kani - ''ną[i ludzie,, .'1,11oszą dtlżą
ilość ,,tobią masę''. Ja sądzę, że

wprow.ldze ie noh,ego regiaminu
1Ą)yboru psó1Ą} hodo}planlch jest
właścih,ą decyzją dla przyszlości
naszego psa. Zapewne ie dogoni
się każdego. Jak powiedział już

,,Nie znąm pewnieiszej drogi do
sukcesu niż doprowądząiąc do nie-
powodzenia . chcąc dogotlzić każ-

I 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 kro-
kl!, Ponieważ ta dec),żjajeit z pew.
nością bardzo odważna ! To je:t'ied.
na z naszych typowo nienieckich
slabości, że zwlaka się za c|lugo z
re|ormani Za graniCą określą się
|o 'iuż niancn ''chorobd nicniec.
ka". Dahrenclorf: ,,relbrnl doko,
nuiąsię z ].egLtu pięć po dwunastej
Ną lcży hi eć nadzi ei ę, że świ at (cho-
dzi wldśnie o oN) o dwunas|ej'iesz-
ca nie zginie.,,Ttl od nas zuleży,
co zrohinv w p|zlszbś.'i z naŚzego
psa i'ialt !ę prryszlo' ]nu w,Pelni-
t11),. Cz! nie nu:ihr.i1k) ho&)wL))
wlhodovral, zgotl ie ze spotcczn)n1
zapo ||-ze bow/ n i e n, zd to |łe' go b |1)c
tb sul.cesu' :Pr(lw e, rą'towe psy ?
7'a leżn ie j u k (nądrze cz! głLlpi o) nry
dec'ydujany' uy nosi następcy z klu-
bu hędą nas poten p,zeklinąć (po-
n 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 'jesI nie|]1ożliwą z kii1ś'
kto ie szukąjąc p|.ć1',!Lly In]zy,nie,

. Drogą do L{oskonalości i (1o każ-
dego postępu.ies l ciqgła - lls ta 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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J,N. Ile ld stałaliście się' ńr w Si.-
radu po|qslal oddzial Z|iązku K!||o-

PŚ, Pon.ut Ir|4I{fieś('i4 l4|' 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( ia(h'  w |.| i , l  70l% s|4nowią
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.h za|lępcó\, zu!.t"uliśrly hLz

Picniędzy' fii! 01rzv uliśln.\, żu.In\,ch
śtodkó|| od ZurżąLlu Ckj)|,n!Eo' Pofu
pt)cIllużon'|Dli llrniD0n1i Płąh|ośti ża
lll.uki' Wię|' sh|i c|onko\,i? r)sz'|,łka
\1,.v P|uny\l i 4 i zo lLt h| i |l i ą' a h| o lklzi ll
D'!:l !P|u\|li! /,uk(iono|,uć
J.N- W ki,ittuttu tego tuktt zotgali-
zow.lliŚcie po tz pic|||,sz| 

'!l!st('|lęOh,czorkthe Nie, ieckich, kttiru h,e-
dhĘ 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 ?

Startuje Sieradz
Wywiad z Pawłem Swiniarskim .

pnewodn iczącym oddziału
Zwi4zku Ky nologicznego

w Sieradzu

PŚ, W\.|,sc), P|aco||a liś]n), hcz |1')!ą|'
ku .Uxnatrnie. Po"ddb vmi elonltu-
łie zvi.|:k|I sPonsafu\|Ili |,),s ta\|ę liln.
dl|ią< lrug'o.U' Mil1n h.ll..lzo niski(h
opldt. zgloszcnia łszt).stkic pokiesio
trc ko!.|.|, .|"\'C i^, Śię' hą nIW! z nad.
\|fźką, Chlnlv \, prżv,\zlv]k hhll po.

J.N. Alc dopiero tcrszczcku tl/lrt i,J)-
.ęźo,,a ra.a, bo s i 6 wrcśniu o|!p-
l,i?,|!jccia po fiz l,i!!n|,vł' Khlhovą W)J.
Ś|o||'ę owcz0kó||, Ni!',|ieckich. Jxk
sohia dacic rud( prugolo|alać tak o .
po|yied ol,,ą in,prezę ?
Pś' 'J?ll b i nięk|.4 wv!t01,4 i h1k!.
nici\f4 o|aż dł,żs.4' S2dulicl|1\,' ż?
osó l n ! l@s: !'|. r,v n i os ą olą l a 3 ( )' ()( )0 :l
Sanl,\.]tl sędzi,n 2 Nick1i!( Dll|,|iD1v
.\,r.]cić ka!.l \, Pl.:'\'i|tz.hl || |i,\,,\oko!!i
3'ó00 DM o|uzoPl4cić iD| |,\'ży|i i|: ic
ittodcgi' Ka!.l.|, \|ulc |cż hędqw|zś:|)
ho il\Prc:a 2IlDilNa' |ńlsinly żukuPii
r,ię.|:i |,1cd 1i ptl(haft)\, i d\,plofuh!
nP' Po ruz Pier|,sz|, )1, Sie||1.l:! hęlzi.
||P]l,vudzoĄ, ,lu |Nżó nieuiecki lvlll
dosl@i|lf f),.óźnion| dkl Psór' i ltlli
r, kl^ia uż\,lkov,aj 7'cod|li( z( :|,.|| żu.

len odd:nn| Z|1iązkr /l|lldon\ł'|' ,!
khlb)|ą )|'|,| |u| ę po l PL|('lkll.:(' Lyl\'nl
]I,ku \|icla oddżi 

^| 
:]".|,g]|o\ lkj :

laso Llohr.uo rwrL:tiu i odnll^rib :u-

lerfy Nejman
kuPu PlLlnfu \ n|,,\akoś.i ok' 70 fl'
WPbuęh sPon, śfulków nd ndgnnlr. od
]t.lsz),<h .zk,ll|łó|\'' kki.:| lrudf(|,ihia

vo on|ią ||',,lkl||\, o,L:.!]'hó| Nic.
]niec'kicll. Z Zarząd chwncso o|l.f).
I?ali,ś]^, .lolaLię \| \w,\okoś.'i 1'000 fI'
J.N. Po.u iotgu'izo,r'd ił1,| 2 n,!Śtai'
człn, jeszLze odzidzd i seklju on,czaF
ka Nien,ieckiego się zoi,,nj. ?
o, Pofa lkndhnlcią \|),likuklcą żc
Skrtutu i Regulaltitktr, krk pt!,rod:a
Ii?.lokilnukkli hodołld ?l i :rit{:'
tarci otqunirLtjł,1y dla clonlt(nl
Z|,ią.ków i o,vjh ni!.l.zcl:a |<h kL||!|,
na PTr. L l l i (  150ż1' i ] l . t  I ,() l  | ,  (cnia
200 zl. BazphrtDia ponkrydn.r pt=.rBo'
b||ać ps'\, kd n,'|sk||'|.' W ]1aihliższ'|n1
<z1sic ollzfna11Ą'od |lullz nlh$la |c.
rcn, na kkny t zotgtni.tu cltv pLtc s.ko-
la,i. Pa D url b s ts I ! Dk ),1 :,t i!.U h t vl,u Dt_t
się k)\|atz'fslu)' Pakużlill1'f P\.|' i |,'|-
l,l i c n ku n'\' .Ioś."'' hkl (z i ll
P .Iłkie n,alic |l nr ( r|ł,szlr r0k?
O. W kwiettiiu L hknl\' :atlr i2o\ at
2 r,.rsktri.t, a ttidrofili! n vhot( ON.
.l \ nił.l:i(lę kl1lio1\,ą' W l.n vasóh
||Ś|(l1\(\' hęllą l,log1i z ic(lnI P|:|,.
i :.le .doh\,ć d||ie oLc,t|'. Mo:csię k)

SIERADZ 98
DWa razy w 1998 roku gościl sie

radz mi|ośników owczarka n]emiec.
kiego. Po rorganlzowaniu w maju
Krajowej Wystawy tym razem w
dn ach 5'6'09 odbyła s ę najważniej'
sza !łystawa sezonu cfylXV|| Ku
bowa Wystawa owczarkóW Niemiec.
k ch Sieradf'g8. Na Wystawę zosta
ło zgłoszonych prawie 400 owczar
ków z Po|ski, słowacji L]twy Do
sędziowania zaproszono 4 sędzlów
SV ' Rudigera MtuA, Teo LUGBAU-

ERA, Gintera KASPRA oraz Wo fgan-
ga GERScHWLTZA oraf jednego sę
dziego z Po]ski Stanisława ABŁAIVIo.
W|czA' Pan Ab|amowicz sędziował
próby odwaglfarówno psówjak i  suk
Wkaseuż},tkowej '

Wystawa lozpoczęła slę od powi
tania owcfarkarzy przez Pana PaWła
śW|N|ARsK EGo . przewodn]czqce
go oddziału sieradz po cfym odbyła
się def]|ada wsfystkich oddziałóW
biolących udz ałw Wystawie' Po czę

śc oficja nej prfystqp ono do spor
towej rylvalizacli.

Piel\łsfq konkurencjq Wystawy był
Wybór na]]epsfego reproduktora W
konkurencji "Reproduktor i jego po'
tomstwo.'' Do r!Ą'va lfacji przystqpi
ło z 13 fgłoszonych 7 reprodukto.
róW Wśród biorqcych udział W tej
rylva|izacji sędziowie sV KASPER ]
MA] pierwsze miejsce przyznajq psu
BA|K Domenlca Wł.PaWeł ŚW|N|AR
SXI przed LASER-em Platoon wt.Ma'
rek CZERNIAKOWSKI , IKO Acer Au'
reum wl 'WiesłąW zIEMEcK|'

Do sędziowan a konkurenc]i ''Naj.
epsza hodow a'. zostajq faproszen]
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pozostaIi sędzioWie sV L[JGBAt]ER
i GERSW|TZ. Tutaj pa|mę pierwszeń
stwa przyznano warsrawskim ho-
dowlom. Pierwsze miejsce zajmuje
hodowla "MlS lVlAZ" Pana Wa dema-
ra FEDERAM z Mińska Mazowiec
kiego, drugie "SATYSFAKCJA" Pani
lwony Rzuchowskiej r Warsrawy.
Trzecie miejsce zdobyła hodow a
'ABAKUS" W konkulencji tej blało
udział tqczn]e 16 hodow|i '

Na sobotnie popołudnie przewi-
dziano jeszcze próby odwagl k|asy
użytkowej psóW i suk oraz opisy w
pozycj] ''stój'' W poszcfegó|nych k|a.
sach wlaz z zakończeniem sędfio.
Wania w kasach młodzikóW i cham.
pionów' To bylo zdecydowan]e. fa
dużojak najedno popo|udn e' Wie|
ka szkoda, Źe próby odwagi odbywały
slę wtaŚn e w tym samym czasie co
ocena na ' .stój . .  i  Wa ka w rngach'
Bardzo WieIu WystawcóW nie mogło
zobaczyć testótł gdyż Właśnie W tym
samym cfasle musiało Wystawać w
ko ejce po ocenę w pozycji ',stój,'
bqdźWa]czyć o zh]yc ęstwo W k|asach
młodz]kóW lub championóW sporo
czasu fajmowało następnle czeka
n]e na kartę oceny' /By i tacy Wy.
sta\łcy, któlzy poza ringiern mlodzi'
kÓw nic więcej w tym dniu nie wi.
dzie|i/ sprawiło to róWnieź sporo fa.
mieszania i  n ezadowolenia'  Tak być
nie może' Moim zdanlem np' fupel
nie nie jest potrzebna def i lada od
dz ałóW która nic nie daje a jedynie
urJĄVa cenny czas' Po konkurencajch
hodow|anych powinna nastqp]ć pró.
ba odwagi '  tak aby odbyla s ię ona
na oczach Wsfystk ch chętnych W ko
ejności k.atalogowej najpierw psy
potem suki. ,  Po niej dop ero ocena
na ' ,stój ' '  /bqdź odwlotnie/ '  Byłem
już na kiIku wystawach k|ubowych W
czechach, słowacji szwajcarii na
których iiość zgłoszonych owczarkóW
podobna jest do Naszel wystawy /
około 350 zgłoszeńl l nigdfie tam
n e jest do pomyś|enie aby testy
odb),\^/ały się równocześnie z ocenq
na. 'stó] ' . .  co lnnego Wystawa śWia'
towa ate tam zgłoszonych ]est oko
ło 20oo psów. A|e wróćmy do Wy.

Próby odwagi odbywały się na
g|óWnej p|ycie boiska W ko ejności
najpielw psy potem suki '  sędz]a
pozwa|ał na poMarzanie próbW przy
padku nie za|iczenia'  Jak s ię okaza.
ło podcfas wieczolnego zebrania nie
Wszystkim psom sprawdzał posiada.

ne iwymagane dokumenty co wylvc
łało burz iwq dyskusję. (Mlło było pG
tem słuchać tłumaczeń sędziego).

ocenę w pozycji ''stój'' przeprowa.
dzano na bocznych pomocniczych
ringach. Prztgotowano ich cferytak,
że kądy sędzia mial stworzone do.
ble walunki do pracy' Bez zbędnego
pośpiechu kaŹdy z nich ocen]ał swo
je k|asy' Zakończono również sędzio.
Wanie W k|asach młodzikóW icham
pionóW W klasie młodzikóW zwycię.
stwa Przyznano HARO Schloss Run
ding i  JULKA Eska bur. Natomlast w
k|asie championóW która była bar.
dzo nielicfnie obsadzona- prym przy
padl psu NADO Satysfakcja i suce
ALF| z Krylv|an' sobotni dzień Wysta'
wy zakończyło zebranle Władf K|ubu
z wystawcami i miłośnikami owczal.
ka niemleckiego. W czasie rebrania
padło Wie|e słów niezadowo|enia ze
strony \łystawców pod adlesem Klu
bu' cfy jakieś Wnioski f  tego febra.
nia !ryyciagnęły wtadfe tludno m] po.
Wiedzieć?. Moim skromnym fdaniem
Władf om odpowlada istniejący aktu.
aln e stan rzecfy. Generalnie cale
febranle moŹna podsumować jed.
nym życzeniem pod adresem !łładf
K]ubu . ''facznijc e Wreszc e coś ro
bić'I||.

Niedz e a . drugi dz]eń Wystawy
rozpoczyna się od niewypałL]. To
WspaniaIe' że ustawiono tylko jeden
ring na kiólym po ko ei sędfiowane
by|y poszczegó|ne k|asy' cóż z tego
skoro r ing jak ustawiono pomimo
ogromnej iośc] mie]sca nie nadawał
się abso utnle do Wystawian]a' By|
bardzo mały' Ja do df is iaj słyszę
pltan]e sędziego KASPRA . .'Ja na
takim ringu mam posędziować 40
owczarkó!ł'  Wie ka sfkoda. że od
razu nie ustawiono prawidło\ło jed
nego dużego. obsfernego ringu. A|e
nie mogło być chyba inaczej skoro
w niedf ieIny ranek najWażn ejsze
było eczenie kaca. co tam wysta-
wa. Dop ero po dwukrotnym(l) prze
stawianlu ringu wresrcle stworzono
normalne warunku do wystaw ania
a tym sarnym prawidłowej pracy sę
dziego' sportowa r!Ąva lzacja ruszy.
|a pemq parq'

sędziowie sV po ko|ei wchodfi|i do
l]ngu Wraz z sędziowanymiprzez sie.
bie k|asamj' Każdy sędzia po oce
nie na ,'stój., miał Wstępnle ustawio.
nq k|asę, którq potem wWa|cew r in
gu ustawał W ostatecfnel ko|ejno
ści '  W czasie gdyjeden sędzia pra

cował W r]ngu pozosta ] przyg qda|i
się jego pracy f boku. Dopiero po
ustawieniu całej stawki Wsfyscy
Wchodzi|i na r]ng wysłuchujqc uza
sadnienla prfyznanych ocen' Każdy
z Nas mógł naocznie przekonać się
o pracy danego sędziego iWyciqgnqć
Własne nauki iWnioski '  Na mnie
osobiśc e ogromne wrażenie zrobi
ła praca Teo LlJGBAl']ERA. Pełny pro.
fesjonaIizm|. Niezapomniane wraże
ntel,

zwycięzcami Kiubu zostaly|
k|aŚa młodzieł . QUANDo z Be.

ro iny i|SXA Dlha Roven
k|asa juniorów. GILDo Robinson

Park I lvlONA JLrko and
klasa otwarta EGON Kamienna

Twieldfa i INKA ze spa|skich Lasów
Po zakończeniu sędf lowania W

tych k|asach plzystqpiono do rylva
|]zacj W k|asach użytkowych' Na
głó\łnej płycie stadionu k|asę uźy't'
kowq suk sędziował Teo LUGBAUER'
który przyzna| 3xDW Plerwsfe m ej.
sce zajęła coRsA Kamienna Twier
dza Wł'zdzis|aW ŁUKAsI K Wyplzedf a.
jqc dwie sukiAndrze]a WoDY'Esc|A
del l  Abibl i  PENNY Holzheimer Ln-
de.

Po sukach na ring Weszły psy, któ
re sędfiował Rudigel IMAJ' W k|asie
tej sędza przyznał sxDW zwycię.
stwo K ubu przyznał psu W|cX0 Fe|.
senwehr lwony Rzuchowskiej.  WIC-
Ko pokonał BA|K.a Domenica /po
''stój'. byl na pielwszym rniejscu/'
fuAx.a Roten Matter, ERo Zagożdża
na DoN.a Mir.Po 'zalóWno w k|a'
s e suk jak ] psóW sedziowie oce
nia| i  psy W szybkim kłusie na i  bez
smyczy pojedynczo' To właśn e pró'
ba szybk ego klusu bez smyczy zde
cydowała o fwycięstwie W|cKo Fe.
senwehr, Pies ten bylwystawiany na
kilku wystawach klubowych w Pol
sce, słowacj] iczechach fawsfe p]a.
sował się W ścisłej czołówce. Posia
dałjuż w swoim Wystawowym dorob.
ku t}tu|y VA. sukces który odniósł W
Sieradzu to ukoronowanie całe.j.jego
dotychczasowej kariery wystawowel.

Po zakończeniu rylva|izacji W k|a.
s]e użytkowej odbylo się urocfyste
fakończenie Wystawy Wręczenie
pucharóW olaf nagród. Jak usta o.
no podcras zebrania kolejna Wysta
wa K|Llbowa W 1999 roku odbędzie
się W Łodfi '

)acek żyDzlK
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Sieradz
0506.09.79981

KLr'.SA MŁoDzxów

PSY

OVCŻAREK

! Bd HAnO u S.hlG3 Runding

m.FRllC|(A v Schloss Runding

wl'[4a]sńial / oobr26ński

2 Bd HERO D&Marko

o'RoY V'd' FÓten Matter

m.KONTES Avax

5D vE|''lTo ooń!3 Aofoa
o'RoY v'd' Roleń Maltel
m'PANTIERA Acel AL]leuń

6BD xoRAT .nad str!ńyka

o.Rocco V sch|oss RUńd ńg
m.|NALA ze spa sk ch Lasów

1OBD CZARLI Woj.Bas

1:lBD QUENO z Boroliny
o'QUANTo a'd' BrunnenstlasŚe
m.ONDRAv.d. Duneschenke

1D GlLDo unobinsoń Pafk

m.WENDY v.Haus Babilon

wł Majsn ar / Dobrzańsk

3D TABoR 
^cÓr 

Aureom

o'A]AX!'d' Roteń Matter

6 Bd AROOS Boning

7 Bd FRE| od zogamlśtEa

ł s Bd GRAFF |funst.r

Tn.BETSY DrahvalCS

m.NEl(E Avax CS

10 Db DEIVION DankoB

m.KEssA satysfakcla

11 Db ZOLTAN E3kortt

m,ETNA znad Strumyka

l2 DST LUXAS Alharnbra
o.LuC( vd. Noriswand
m.YDETTE v.d. Wienera!

13 DST BAII{ Union
o.alAx vd. Fote. Matter

14 DST JOBI E3kaliblr

15 DsT ER(AN Inuitro
o'lqsToR Acer Aureuń
in.lSlSSE dea Va e des T tans

KLAsA [1tooz|EżY

PSY
sę.Łia : Mal Rullig.|

Ó'QUANTo a'd' Brunnenstrasse
m.0NDRA vd. Dunieschenke

m,sREBRo f Tuszyńskiego LaŚu

13BD LUPUS lantan
o'ETER f TusfyńŚkiego Lasu

o.ROY v.d. Roten Matter

15DB vAx acer Aureum

16DB BASIER W.E,D,

m'KAMAz Domu Ko|oczkÓw

17DB ToP|K z Tu3zyńskioBo

m'sBEBRo z Tusfyńsk ego LasU

19cEZAR ż Hodow|i Mi3tlz.

o'zENTo v' \ł eŚeńborn
m'oRACJA ż v! ęcbolsk €j Do|ińy

(LAśA lUN|oRow

PSY
sęda : ee€ćhwiż worgang

h.W Z emecki

ŹBo TRAX z Tuśzyńskiogo LŹś! wl'('.Pyfiak

1D QUANDo ż B€lo|iny
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KLASA OTWARTA

PSY
sę.kia : GeB.hwitf wolEang

xlAsA UżY ow^

PSY

o'cH|cKo v' Hotkamper se€

5D FEGER z Xrywlan

70 LAXI Union
o.ELKo vlnsterburger cristallo

aBD BRUS locus Solus

9BD EDEN znad St.umyk.

m.HESA znad Strumyka

1oBo JERRY ż xo|ca co||

m,AFERA z (ojca Ebi (ame

12BD PANTER Woj.Ba3
o.GORAN v,Hammelsbacher Hoi

13BD IGOR z Bobliny
Ó'RoY Vd. Roten Matter
m.KLrD E v, Trenzbachta

o.EL(O vlnsterb!rger Cr st6 o

15oB REBUS Aqua Tora
o.KANTO !. Aro ser Schloss

16DB VISUM r (ojca Champic

o.KAST0R Acer Aureum
m |KA z Kojca chańponóW

1D EGoN lGmiońńa Tłi6r&a
o'zIEGAN v' Wieseńborm

2D BONI'IY Xas.K.t
o,NERO u Hohen Drawehn

m,ZlSSlv Bad Bol

7BD D|EGo xam|.nńa tłior&a

aBD D|X z więcboEkioi Do|iny

m'PALMA z W ęcborsk e] Do]ny

m.SABATIN v, Burg B smafick

1OBD tlM Abaku.

m'sIEGLlENoE V Trońje

lBDHIROVA oI
o,EFOS vd, Luisenstrasse

12BD DRUID Eskallbur

m.P|RAN|A z Tusfyńskiego Lasu

13 BD FELEK Union
o,ELKO v, nsterbufger C stallo
m.|NES Unon

14BD DRAGOII Denon Zat6ia

m'BESTA od lMądrej sowy

15Bo TURBo satyslakĆj'

1608 oPAl Ł Are|śer sch|os3

m,NASTASJA W dma*ens

17DB SHAMAN Acer Auroum

1aDB BolAR Ges|ańd6r

1 Dw zslcię&a x|ubu wlcKo

D,ży ' pe|4 ryąu ' dob|a Elawa ,
oczy nacrby w nieco dmt#ze ,
prcwllllÓw! k|ąb ' silńy g|zbjet, dÓfue
polożqie zadu' dofue Rątawńle knń.
cżyn p|ftllnkh i bddzÓ dÓb|e t'ln'rh'
Dabre proparc]e l4atkl plaElreą' NIe
do luźny w |okclaćh ń'w bleEu , tlÓbry
||yk|ok ' ene|giczna akcja kończyn

2 DW BAI( q Domsnlca

ń'AN'IA V W|dsteiger Land
h.E. l ' ,1u er

Du.r, silnt , o badr dobryn wyarie
' wsokl kląb ' Śllny E|fbie| ' dofua
linia tylna i dolna' Dabrc po|ażćńle
2ad0 

' 
llobrc ką|Ówańle p|edhlch

kol1ęyh ' bade dahrc tyt|'th' Pn'
wldlowe Óporc]o klatkl plłs]o\|ej
w chodzie kończ'ny t'lne nieca fuar

3 Dw AJAX v d. Roten Matter

m.GERDAv.d. BEUkapelle

ŚrcdniÓ duży ' pe}eń wylaa ' dabre
p|opdc]e ' Wsoki ldab ' sllny g2biet
, hjdÓ klótk] żad , dofue kątawmie
kuczyn yzednich i t']nrĆh ' pl6wr
d|Ówe prÓporc]e klatki piersiowej,

o.LASSO v. Neuen Berg

I
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m.QUASTE v. d. DuselqueLle

DUży silnr ' 
pe|en wy6,u 

' 
bbre a

parcje, w,EÓki kkb, silny Erzbjet ' 
ń,e

ń k|ó|kl zad ' dabe kąbwanle i dt
fue propÓtą. klatki pieFiaŃj' W Ćho
dne kańcz/I|y tJ4ne ztrt aańe , da

a D FEt|x Ł Ho||agor Lańd
o.VIABO v.Larchenhehr
ń,|scHA u Hoftkarńper see

DuŻ| ' 9j]ry ' ńjdÓ \|'ńluzuy , ||'sÓ,
ki kląb , stny gzbiet' klótki źll . Ia
paLk. pawjnńa ba|1zie] pochy|a le
żeć,DÓfue k|offinie kÓńĆfyn tyhlch'
tlobrc łopalćje klatki piereiawą llŻ
ny ćhód 

' 
tlobrc p|ze,nżenne breE!'Ak

qa tJlvch kńćfm pa||rnna W b.r

9 D wllKo u HauB B.bilon
o.NANNO v,d. w enerau
m.NENA v, Haus Babi lon

D'ży , srlń' pe|q wyażU' dabrc p|a
prcje , wyŚÓli k|ąb ' stny c|zaet '
nledo kró|ki zad ' 

lapatka dluga
n'powinnó leżeć bardziej pachy|Ó'
DÓbrc kantoffinie kańcżyn tylńlch '
dobrc prcpotcle ktatkr derctorc) , rk
co l,źńe Ćhady ' dob|y pżestżenn|
bEg' pa||inien b'ć błdzą wyprcstÓ

n'wpje|a klatka ple|siÓwa

l .oDPRlNzzRogoeoi
o.LASSo v Neuen BerE

Śrcdnio duży , śrcdnlo siln| ' dob|y
Waż' ńleca wdłużoÓy , wsoki k|ąb

' stny E|zbjet ' 
hień k|ó|ki ad' )Ó,

patka pawinna leżeć ńlća bańfiej
pocllylo' llÓblć kÓnto||an|e kÓńĆżyh
tylĄ.h ' 

dobrc p|Ópdćje klatki pEr
siawej ' hiarÓ kń|ki Wkak B]e dÓ'
b|a akc|a kÓńdżyn przednich'

11D'ARuUń!|towa
o.PAszA v Wolfsburger sch oss
m.zTA z Rexow Ohrady CS

12 D ElKo u hBteńurgór cr|.

o.MNTo v, Arolser sch ossrn
ń'|LoN(Av' ReŚtrauch

1:l D SHERMAN Acer Aut6un

15 BD MSToR Acer Aureum

m'L|NDA V t]aus der dreiBubeń

16 B0,oKxER Ź Ge.tu

17 BD GERO Ard.lia

la BD FANTo z Lośn.go PÓtot!
o.PANTER v, Hedwigshor
M.QUINN

19 BD CELLO CiechMaz

m.YASMv,d. Ernevanch CS

21 BO ATOS r Bemolowoj Groty

m.zMoRA z zie|onej Górki

22 BO VANCO Bauorlt.und

m.ELSA v Kirchlengem Nord

23 BD AXEL fuIŚtar

24 BD s|No Ł spBsadblick
o.LASSO v, Neuen BerE
m.HEXE v, SpessartbLck

25 BD FOX z Agiru

l(LAsA cH^MPIot{ów

PSY

4 Dw ERo z z.goźdźońa

m'AsTRA z zagożdżona
h.l. Puculek

ŚftdńtÓ dLży , śrcdnio ,jlny badżo
tlpawy i pelen W,rłu , dobń góna i
dolna linE wysaki klab , 

'ilhy 
Elzbie|

' 
dabrc pahżenie zadL ' llo&e *ąta

||fije i plÓpdqe kla|ki pieEiawe]' W
bleE, nieco Na|te kdĆz'h!' bardza

5 DW DON MIF Pol

óuży ' silr,y ' pelen Wtazu , do.
bry typ ' nieco n,ydlużony ' vso.
ki k!ąb ' s]lny Erżbiet , k|ótki spa.
dzisty zad. DÓbre kętowanie ' pra.
widlowe ptoporcie klatki pbrcia.
wej , nieca lużne Ćhady , łokcie
nieco luźne' Batdżo dabry wykrak'
akc]a p|zedniĆh kÓńc4n pawinna
być bardzie] enetgczna,

6 D SONNY Brobe an See
o.YASS(O vd, Foten Matter

łedniÓduz' średnia siln| o dÓbryn|
whżle dobre prÓpÓrc)e' powinien
||ięciej ||ażyć ' wsaki kląb' slhy
eżbl.t ' k|ó|ki zad ,laptka pounna
być ni&a dILżŚb ' dabrc kabqóńrć
knńĆży\.'1n'.h ' || bieeu h].Ca bd
leknczlny'Bardbdob|yp|zesnzeh

1BD jULl(A Egła||bul

wl.T. Gogusk

2 BD II/IELANIE FENoMEMT No-

sędn, : eeE.hwłtz woIEfiE

3 BD MINI(A Dlha Rovon

4 BD SENIA OeBes

sędzla : LuEbaue| fheo.lor

o'LoRD v' Nle!w|ańdshol
.n,PALME v.d. Emetranch

o'KAs V'd'Herdelsklńg

o.WlCKO u Felsenwehr
m'PALME V'd. Erńetlanch

ovczĄREK

m'LINDA v'HauŚ der drei Buben

XLASA MLODZIXOW

suKt

7 D IAGO vd, Wolrsburg
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6 BD F|LA od z.BarńiŚirż'

7 BD Ro A sądsckio L'chy

m.MANTAv.d. Holzheimer L nde

9 BD MEGA HIT Hotyzonl

10 BD ,UNONA Eskalibur

11 BD IVETTE Sodan
o.NAX vd. Folen Matter

12BD ,ASMIN P*BoMa
o.AlAX vd. Rote. Matter

14DB EVI Unlon
0.AIAX v.d. Foten Matter

1508 BEiTA Union
o'A]AX Vd' Roteń Marter

16DB ESTA łnwit.o
0'KAsToR Ace| Aureu.ń
m.lSlSSE della \blle des Titans

17DB BONA U.ion
o.AJAX v,d, Roten N4atter

18DB SlGl DEBos

19DB ELZA Union
o.ĄM v'd' Roten Matter

2ODB DEMI Union

(LASA MŁoDz|EzY

suKt
sę.kia : Lugbaue| theodo|

20 BD GAL|A Eśkota

21- BD zfR^ ze skalśk|ego

22 BD NANA Ś.tysl'kcj.
o'NANNo ud' wieńelau

23 BD CZACfA RyliMrlt

ń'FlNA z KojĆa championów

24 BD vAvA Acor Aur6uń

25 BD |TAXA Asań{o Lordana

m,PARIAsa*o Lordana

2A BO CORA Woj.Bas

27 BO SUE Aoa*o Lordana

m.GFAFF Asarko Lordana

2a BO XERI Asarko lordtna

2A BD EIZA Patrol

29 BD BAFFI r X.ryckloEP

30 BD DAISY Mdtador

31 BD HAssEL Linab€rc

32 BD FOXA S.tFlakcj.

m,YOSHA vd, Ernetranch

34 BD KESA Eskorta

35 BD KORSA aad Strumyka

36 BD AFRA (abl

m'IXANE v' ąad Bo||

37 BD SABR|NA f Tldyńsk|ego

1D cfo|'ówka Po|śki |sxA D|ha

O.SNANTOS XANO

2 D Cr.Pl, XETI Ab.kus

3 D cl.P|. cEl| od s!.|ońol waF

o.FELLO v,d, Varentinhoi
m'KEssA z Maćkowe] stanlcy

7 D Cr.Pl. AFRA Schr.idon

10 BD UGoDA . Tui.yfuk|ógo

ń.L|zA z Tlszyńsk|ego L6su

o,XENOO Bombardshohe
m.ASTRA z Farnel Do ny

12 BD ZAIVBI ro Skalrogo

13 BD FI A Satygf.kcia

m.YOSKA vd. Ernetranch

14 BD HERA satF akcja
o.NANN0 v.d. Wrenerau

15 BD Rll(A DeB.3

16 BD INXA 2 Polotonu SkorpiG

o.ENZO u Fenerme der

1a BD oss| ,nśemal

19 BD FANTA tR|x| znad Pału
Suity
o,KAS v,d. Herderskrng

4 D cz'Pl. QU|NA z Bóro|iny
o,QUANTO Brunnenstrasse
m,0NORA 0unieschenke

5 D cż.P|' AFRA żó ska|nego

6 D Cz.Pl. ETNA Rychan
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m']AGoDA z Tuszyński €go Lasu

3a BD HERA Sedan

39 BD SORAYA tuarko Lordana

m'GRAFF Asarko Lordańa

41OB HEIOY Scanla
o.ENZO v Feuerme der

42 DB jALA 2 H6tmań.ki6i slc
rv.

ń'GRANDA f HetńańŚkie] sfoly

rl3 DB CELA Ewon

44 DB MASEL s6dań

45 DB AKSA M|'ż.Buk

m.AWA z czalne]o echÓwk

45 DST DELIA MAIAdOI

47 DST IWA aad Strumyka

m.GEFT v, HollaEer Land

o.ELKO v. rnsterbufger C staro

49DsT |GA l Xokog,życkioi

soDsT sALwA z Tu*yń5ki6go

m.JAGoDA f Tus4ńskiego Lasu

slNDST JURATA z H.tmańskiói

m'GRANDA f Hetmańskiei siory

I{LASA JUNIOROW

suKt

lD CWC MONAJukoland

o.PASCNA v. Wo fsburger

h' wł'A'z' Bagrowscy

Wł'z' czure]<

aD EDERA Dlha Rovon

m,HoNDAv. Nordsee Sturm

9D LAMBoRG| | wi|dmark€ns

m'NASTAS]A W dńalkens

1OBD NANA z Wi?cboBkiej Do
liny

m.K|TA z Więcbolskiei Do ny

11BD SIMXA Woj-Bas
o.(ANTO v. Aroser Sch oss

12BD FI r(A z Krywlan

14BD IANETT Am0.ion
o.CH CkO v, Uotkamper See
m.LANA v Schloss Quercnburg

15BD DARI Merldo
o.RoY vd. Roten Matrer

16BD S|GMA ch|uba oddżiafu

laBD NORIS Union
o.ELKO v, nsterburger CristaLo

19BD rJSSt Unikat
Ó'EsTo v' Batu

2OBD OI(LAHOMA Alhambra

m.BASTA z Koica Elbikame

21BD DAGA GŃ|ander

23BD FERA Sedan
o.ELKo v' nsterbUrgeI criŚtaIlo

24DB SARDA lbmienna TwieF

6D |.|RA ż w|9ćbo6k|el Do||ny

m'LAJXA z węcborŚkie] Do]iny

ąvczAREK

25DsT FERA znad strumyła

m.YRlNA znad Strumyka

I{LASA OTWARTA.

su,
sę.kia : /@pe| eMther

1D |NKA z6 sp'|śt|ch La6ów
o.ESTo v Bal!.]
ń'ĆYTRA ze spa|sk Ćh LasóW

20 t'sA Łd. P|.Ńónburg

m,ClNDY v,d, P assenblrg

o,VCKOvHuizeHnldonk

5D PAULA f Koj.a championów
o.BlLL Hartis CS
m'HAsEL z Koica championóW

Sqkia : l<aspet Guntlw
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7D SHAZA Ace. Aureum

aD ORWELIA z Malachitowej

wł'D' Byłeń

9D PAOLA Satyslatcja
o.W]cKo v' Fe seńwehr

1oD SABAT|N| Abałuś

m,SABATIN v. Bufg B smarck

11D GALA znad Strumylo

m.GALA znad Strumyka

o'ELKo v' nŚterbulgel cista||o
m'YANXA v' ForŚthaus Hat!|lch

14BD CYTRA tukotlla

l'sBD DonAf w|9ćbolgki.j De

ń'PALMA f W ęcbolsk ej DÓ|ińy

16BD BEttl od Xatolaka

laBo BERTA canl6 Bajer

19BD FEGA fńad sttumyka

m'QUANDA v' KlÓńenŚee

2oBD BEAUIY 2 Po|any lmió|iń.

m'P RAN|A z Tuszyńskiego Lasu

22BD xUlLA u xe||erbu€

23BD DIAVI S.tysfakcja

25BD Elvll Xanienna Twierda
o.Z EGAN v W esenborn

20BD AURA Union

27BD BETI Union

zaAD BESSY Sedan

m,HEDA lJr on

29BD RoxA f Boźon|na
o'HAoEs Młodszy f Tusfyńsk e.

3OBD FIOLA Eskallbur
o.ELKO v. nsterburger C.sta o
m'P|RAN A z TuŚfyńskieEo Lasu

31BO ESIER Sodan
o,ELKo v Insterburger cr stallo
m'HEDA |Jn oń

32DB oRTA Un||€t
o.ESTo v. Batu

33DB RAST|E Uń|kat

34oB FA TA Unikat

35DsT LolTA z Tuśzyńokiogo

o'HADEs Mlodszy f TuŚzyńsk e.

m']AGoDA f Tusfyńsk egÓ LasU

o.EL(O v lrsterblrger Crsta o

3aDST IiDIRA Marodahfs

39DSr STNEAD Unikat
o'ELKo V |nŚterblrcer crsta o

4oDsT DRENA f Tu*yńśki€go

m's!MA f Tuszyńsk ego LaŚU

KIASA UZYT|{OWA

SUKI
sęlŁit : LlEbaue| |heodÓ|

1ow zwycięfca K|ubu coRsA

DD4 śkdńiÓ nMa | Ś!Ć4 dob||
wyaz pa|awna p|Óporc)e wlsak|
k}ąb 

' 
badżo dab|y zad lką|o||anie

kańczyn' Prosty p|zód 
' Dasta|ązne

p|ÓpÓftle kÓńdzyn prbdńich i 
'hych'Pr6ty chód pr.! dÓb|ej akcji kańcżyn

tylńych' Pżestrzenne, Śp|ężyste

2DW ESCIA Doll Abibi
o.MAX 0e a Logia deiMercanli
m.CADD E v. Lederanien

D!ża' Śilna dÓb|y typ , Śf.Ćhe|na
gtara, po awre ptuporcje, qsakr
k|ąb ' silhy 8|ńiet' zad nieĆÓ krótkj '
lekka spadzisry' DÓbre ką|owańle
kÓńczyn ' }akcie pa||rh.ly bardziel
przrlecać suężyŚty bieg ' Iuź|v wy

3OW PENNY v d, Hor.hoinerLin,

m,PAULA v,d. Holzheiner Linde

DUa silha I błdzo |lÓbly wraz ,
w|soki kąb WsÓki zall ' ba|dza dÓ
brc kąfowrnie kańc.Jn v,edńich i |,r
nrh' po a\|nlvżó|:l Lokcie po||in
hy ńÓĆn]e] q4bEa: 

' slyężyŚte pIE
stzehhe ĆhÓdy z lunn vk|okien

4D PR|MA SatF akcja
o.W CKO v. Fe senwehr

Duża' nocna o dob|y Ęrłie , zbl
jaŚnŹ bafua ÓżU W'akik|ąb ' sil.
ny crzbtet' zM spadżiŚty ż.d' p|asty
p|ń|l ba|llm dabre kątowanie kań.
cz'n zednth i |!lń'th' DsTa|Wne
plÓparcje klatki piercia||ą 

' )okde pÓ
wnny błdzq yżyleEBć' silne 

'prę

m.SABAT|N|v, Bismarck

Duża śrcdnlo frMa o bddzÓ do
b|yń Wraze , dabry zad , dobrc ką'
bwanie' p6ty p|żód ' p|os|y chót1

7D PANIHERA AcoT AuTgum

a0 BRITTA D6Malko
o, W CKo v. Fesenwehr

h' wl'J'W DmochowsĆy

9D JESSI r Pahcu Cesarza

h. iwl .M. Bibr ich

1OBD SEIESZ Abakus

m.SABAT Nlf Burg Bismarck

I
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m,LANA V' sĆh osŚ Querenbu|g

o' KAs v' d' HerderŚkring

o, ZASKO v Thurner Hof

m.SABATIN v, Burg B smarck

XLASA CHAMPIONOW

SUKI
sędzia : re|Śchwtlz worgane

20 QU|NTA Acer Aut.uń

3 D PALMA 2 więcbÓśkiej Dc

m'BRTA f w ęĆborsk ej oÓ|ińy

o.SANTOR a.d. schwarzen fwin.

KLASA HONOROWA

suKl
sę!Łia : edschwitz wol|gfug

lDB WEDA D.i Flamminghi
o,PASS Oi Ca San N4arco

ń'PL]TZ|de Famminghi

KONKURENCJE
HODOWLANE
REPRODUXTOR I JEGO

POTOMSTWO

sę.Łlowle : R' Mai ' e',<fip.|

v WIC(O v. Felsenwehr

vl IAGO vd. Wolisburg

NAJLEPSZA HODOWLA

sędziowie : f. Luel,auer, W GerschwiŻ

I Mls l\4az
ll Satysfakcja
l l lAbakus
lV llnion

Vl z Wiecborskiej Doliny
Vll z Krylvlan

lX Eskorta
X Linabero
Xl Sedan
Xl l  Matador
Xl l l  Eskal ibur
X|V z Tuszyńskiego Lasu
XV rnad Strumyka
XVI Unikat

za.az po oglosz€niu wynikÓw proszę Wa|dka Federaka. pow edz coś o swojejhodow|i
Hoduję przecietńe w roku na 10 sukach t|ochę pŹy pomocy podhodowcÓw

olo szósl(a k|órą preze.|Lję

K'M <:::l;,":J:"-oo*o <n"'*'*"o'u'

*o* {i"',1"jil'*"NEX

JAX

--lEnzo 
v Fclrcrnrcldcr

\xara ltis-Ma'

.-rrChiko 
v. Hollk.t'nPer

\Uxanc v. Błd-soll
rcr-ł {i."-"j',,l"'

W zwiazdku z tym, że pies Haro schloss Runding w dniu Wystaw miał ukończone 72 niesięcy a
przyporządkowany był W kata|ogu do klasy młodzików puchar za zajęcie l miejsca został p|zekazany
właścicielom psa Hefto De Marco
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KLUBOWA WYSTAWA OWCZARKOW NIEMIECKICH
sPIssKA NoVA vEs /sŁowAcl^/

W dniach l5-l 6.0i l . l  998r
w miejscowości Spisska
Nova Ves odbyła się klu-
bowa wystawa o\1,czar-
ków niemieckich na któ-
rą wybnłem się wlaz z
Rysiem Kłapkowskim'
wystawa odbyła się na te-
renach klubu sportowego
miejscowego Lokomoti-
va' Do sędziowania za-
proszono jednego sędzie-
gozNierr iec.Wplanach
oĘanizatotów miałtobyć
Rudiger MAI, potem Cin-
ter KASPER. Ostateornie
przyjechała sędfina sV
Helga P|LZ' któln miała
przyfnane sędfiowanic
klas juniorów i użytko-
wych psów isuk' Pozosla-
łc klasy omz testy psy-
chiczne Jan SUDIMAK /
Słowncja/
Na wystawic spotkałcn1
ki lku miłośników ow-
czarka z Polski .  Byl i
wśród nich równicż wy.
slawcy. Panr H.ZAREM-
BA zgłosiłaCELlod sza.
lonej Wandy olar Andrzcj
woDA który zgłosi]
PENNY Holzheimer Lin-
de oraz DALLS-a Aba-
kus.
w sobotę na bocznym bo-
isku odbyło się najpierw
sędziowanie wszystkich
k|as w pozycji ''stój'. we-
dłl'rg klas od najmłodszej
wzwyż i wedhlg kolejno-
ści katalogowej' Po godzi-
nię ]6 zaczęły się tęsty
psychiczne. Należy wyso-
ko ocenić przygotowanie
psów i suk do tej próby'
Widać było żę owczarki

wiedzą o co w tej całej
''zabawie'. chodfi' Stąd do
wyjątków należały przy-
padki niezal iczenia. /Na
obie klasy użytkowe bo-
daj trzy owczarki nie za-
liczyły testów. Sędzia na
bieżąco podawał wynik
testu u krótkim opisen1
wykonania danej plóby.
PoĄtywnie zal iczyła
również testy PENNY
Holzheimer L inde An-
drzęja WoDY

w niedf ie|ę o
godf.9.00 na 8łównej pły-
cie boiŚka iobsfernyDl
lingu rozpoczęła się kon-
kurencja "Reproduktor i
jego potomstwo". Kon-
k!rcDcję tę sędziowała
Helga P|Lz. zBłoszo11o 9
rcproduktońw z czcgo 8
pochodziło z hodowIi
Nicmicckich. Warunkicnl
pokazania grupy było po.
s iadanic min.5 potom-
ków Jednak nie wszyst-
kim reproduktoron uda-
lo się zgronladzić wyma-
ganą i lość potomków'
Mimo to również i te gru-
py |nialy możliwość po-
karania i ohzymania oce-
ny. Pozion pokazanych
grup bardzo z|óźDicowa-
ny zarówno pod wzglę-
dem i lości jak i jakości'
He]ga PILZ przyznawała
oceny bardzo dobre i do-
bre. Oceny bardzo dobrc
otrzymały grupy po
BRONKO Holzhei lner
Linde, DELOS Steinha-
gerquelle. IDOL Janhohe,
MAX Dęl1a Logia Mer-
canti,NORRO Messebau,

oceny dobre przyznała
grupie po FABIO Scha-
cher, KERI Dlha Roven,
NATZ Steigerhof, ROC-
CO Schlos Runding.

Za naj1epszęgo rc'
produktora uznano NOR-
RO Messebau /o:TACKO
wienerau/ który pokazał
najlicf niejsf ą grupę psów
w najbardfiej zbliŹonym
typie, o dobrym kolorzc i
wyrazie' Następnie rozpo-
cfęto sędziowanie po-
sfczególnych klas '  Na
wystawic sędziowano
według rcgulaminu sV
Nie było oczywiście kla-
syotwartcj ichampionów.
Była natomiast k lasa
szczcniąt /wiek 6-9 mie-
sięcy/ w bardzo l icfnej
obsadzie.
W klasach 

'nłodsfychbardzo podobały mi się
suki TOSKA z Linl ichu,
KENA Holzhcimcr LiD-
de, ISKA Dlha Rovcn,
XARON Avax oraz psy
CILDO Robinson Park,
Q-EX Avax, CARO Gra-
fschaft Mark.
w klasie użytkowcj suk
od początku do końca na
pierwszej pozycji chodzi'
ła słowacka suka GISE.
LA Kospon po FANDO z
Gentu. Doskonała anato-
nlicznie lekko rozjaśnio.
na suka była doskonale
pżygotowaDa do wysta'
wy. W pokonaDyn polu
zostawiładwie suki zNie
mieo oraz moje ciche fa
worytki córki NATZ.a
steigelhof czeską QU
EEN lla'tis oraz słowac-

ką KARINA Avax(Vl)'
W klasie użytkowej psów
po ''stój'' na picrwszym
micj scu zostajc ustawiony
nicmiccki pics BRONKO
Ilolzhcimer L indc. Za
nim JOKER Wildsteigcr
Land, DELOS Stcinhugc-
rqucllc, BRASSO Ficme-
rcck, NERODolmina.Nie
tylko w moim odczuciu
kolcjność ta była co naj.
mnicj dziwna. Jcdnak w
miarę chodzenia a następ.
nic bicgu kłuscm kolej-
ność ta zostaje nieznacz-
nic zrnicniona. Na pierw-
szc micjsce awansuje JO-
KER pics o doskonałyll
kątowaniu kończyn i
pruestrzennym kłusie' Nie
beu znaczenia był rówD ież
fakt doskonałcgo ptfygo-
towania kondycyjnego.
Na drugic miejsce spada
BRONKO - samcry pies,
z lckko karpiowatynl
8rzbictc'n ustQpujący ką-
towanicm i chodami JO-
KER-owi Wi ldsteiger
Land. Z czwartcgo na
trfccic awansujc ładnic
wykolorowany, satrczy
baldfo dobrzc kątowany
BRAsso Fiemereck' któ.
ry na czwartą lokatę spy.
cha DELOS-a Steinhuge-
rquclIc' Na piątej pozycji
zostajc ostatecznie NERO
DoImina, który pokazał
się jako pies o dużej wi.
talność. dobrze kątowany'
przestrzennie biegający'
Ostatecznie Hel9a PILZ
przyznała w tej klasie
min.5 oceo VA..

Jacek Zydzik

I
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2
3

ury!fil]

lgdowlq
,vd. Ho 2heimer Llndea

,vd. No rheimer L rder'

x|aśe dor.sta|ących I

2BDB BOKKVIDEKI

M. Pinie v Widsleger Land

Klasa dorastaiacvch I
ocenv BOB:

o' oe|os v sloinhógerqoe |e

Xlasa dorastaiacvch !l
PSv
(sęclzia: Jan sudlnak)

1BDB BR|x ż Uplec.

H' iWł' |vanm Koc€jda

H' iW| Mańiń Bo|tifiar

3 NEXI Dlha Rov6n

['1. Vina v SchoB Runding

o D€|os V' sbinhegeĘu6||€

H' Wł' Jan Gece|ovsky

5 HASNA z Llntlchu

M.ld z L nt ichu

ONTA lv"Re

OSSI lv-Re

3BoB cARo Hartlś
o. Lasso v' N€uen Berg
[4. D ana Hańis
H W' Hglsna Mooonova

2BDB HANNO z Lintichu

SBDB oAN Uz€mio zazrakov

M. Loisa Uzemle Zazrakov

4BDB NARRO Dlha Rov6n

M. Vina V' sch|oB Rundińg

5BOB AJAX Buchwald

BOB+IAGEN z Llntichu

BOB HASSAN z Lintichu

W Katar]ne VeŚe|ovska

BDB JEFF Schwarov dvot

M. Zenia vd. Gersprenz

K|esa dÓraśta|ącvch ||

'IBOB HARRO v SchloB
Rundins

l\,!. Frika v. SchloB Rundin9

4BOB BANNO z Ka'BaI
o. Rocco v. SchloB Runding

SBDB Q-EX Avax
O. Unko v. Haus Zieglmaysr

I MASCHA qd, Holzhoimor

O. Bronco v.d. Holrhoeimer

{\'! Kólh V'd' Ho|fhoe]mer

2 FINA z Llntlchu
o' sómmo v Fi €mergck

O. Sammo v. Fiemereck

H' iW' ma|ż' zavad ikóW

BDB HANTO z Xa-Ba!
o. Rocco V' sch|oB Rundńg
[,1. Cindy z Ka-Bal

BoB FARRo ż L|nt|chu
O. Samnro v. Fismoreck

BDB KALLY DIha Rovon
o' zo|lan u' Haus Gsting€r
rM Honda v. Nordsee Slum

BoB MoNTY o|ha Rov€n

SUKI
(sę.kia: Jan suolińak)

I
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O Zollan u Haus Geilnger
M. Honda v. Nordsee Slurm

W. Majsn a. / T.ubcanikov

llilAlKA vd. Holrhoeimer

O Bron@ v.d Holzhoeimer

M. K; hi v.d. Holrhoeimer

O. Tom z lMesla Karafat!

H' iW' Andrea PodhorŚka

O. Kimon v Dan Ahedy's

JANo v'd. Ho|fh€|mer L|ńde
o' Bronko v'd' Ho|fhoim€r

M Pa|me Vd' Ho|fhe ńer

Wł' Gerhard Kornmanń

CARO v,d, Grafschaft Mark
o' sasko v'd' No swańd

BILLY Hań|3 Boh6m|.
O. Ka ly v.d Hopfenhale

O. Rambo v. Finkensch as
M. Chima lv-R6

O Rambo v. Finkenschlag

O Delos v Stenhagerquele

JADE v.d. Holzheimer Linde
o Brcnko v'd Ho|fhoińer

M Palme v.d. Holrhe rne.

Wł' schoder / Klavjanska

cEL| od sfa|on.j wańdy

lr'1' Kessa z Maćkowojslan cy

INEZ Dlha Rov.n

JETTA z Galll

M' BessiV Haus D€xs|

ILMA v'd. HoIzh€imgr Lhdo

M' PaUa Vd' Ho|fhemer Lind€

M' conrie V |-]aUŚ Aida

BRENDA Uz€m. zazr.kov
o Kaly vd. Hopfonha le
M Leisa Ureme Zazrakov

K|asa młodvch

AJAX r Barinskych Pieskov
O. Kayos v Hassenborn
M' WanesŚa V ady.sa|

GRIS v.d. vd. Holzheimor

o, Brońko V'd, No zheimer

N4. Kathi vd. Ho rheimer Linde

IMON OElry Zubok
o' Harno v Wi€senborn
M. Oina v.d. Holzhelmer Linde
H' Kaiarińa Goce]ovska

M. Biba z Ka-Bat

ALAN f Bar|nskych Pieśkov
O. Kayos v. Hassenborn
M. Wanessa Vlady-Sal

ZANDO Novy Spis
o' K€y v'd' Ho|fheimel Lndo
l\'! s€fiiVd' Ho|zheimer Lindo

Kasa Młodvch

SUKI
oceńy BDB:

KENA v'd' Ho|Źh6|mer Lindo

M. Kara v Wiesenbon

XELLY Olha Rovo.
o. zo|lan u' Ha!Ś Get|nger
l',1. Honda v Nodsee slorm

O. Key vd. Ho rheimer Linde

qUlNl u Yohanneesrein
O. Kalle v Yohanneeslein

PSv
(sę.!zia: Jan sudlnak)

I
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K|esa dorastających

PSv
oĆenv BDB]

SUK/
oĆenv BDB]

TOS(A z Linichu
O. Max Osla Loggia de

M' Pa|iVd' Ho|zheim€r L nde

M. Sascha v.d. Haus Dexe

AIKE Uzeme Zarrakov

M. Le sa Uzeme Zazrakov

NAIRO Frama to Rolau
O. Lord v Geors ViktorTum
[.,l' oiana a'd' schwaŹen
Zwinger

JANY Divinsko Nadvorio

[,1. Fsra Divinskie Nadvo e

ORINA Dolnlna

[,] lvichslOolmina

O. l','lax Oella Logg a d6

M' lvo| i v' W6s€nbo.n

Wl Ludovit sobińovsky

z|LLlUz€m€ zazrakov
o' De os v slenhógoĘuo|e
M. Gabiv Batu

AGA Urom6 zaz.akov

lM Leisa Uzeme Zarrakov

Kasa doroslych

PSv
(sę.kia: Jan sudimakt

VA1 CAC, Zw.klasy, JOKER v.

o' ze|o v ste]n Heg€rque||e
M. Gracia v Wildsteiger Land
H' Mańin Gób

G|LDoŁ Robińson Park

M. Wondy v. Haus Babilon

FLICK vd. Holzhelmor Llndo
o. Max D€||a Loggia dei

lV. Rosa v.d. Holzhoimer L nde

YECK Hańs

RICK v Trafalga
O. Tacko v.d Wisnerau
M' G|odie v s|aut€n

W. Slanis ava Vojlkova

ToRRo Hań|s

AIVION z Dlvokoho Pokladu
O, Rocco v schLoB Rundig

H. iW. Jana Kratochvllova

O. Karly v.d. Noiswand

Kaśe doraslaiących

EDEM Dlha Rov.n

lV. Honda Nordsee stum

W' lvajsniar / Ch.obak

BABS v.d' Ho|żho|mo. L|nd€

]\'| Kada V' Wos€nbo.n

UNA H6ń|3

M' oalsy Hańs
H' iWł' H€l €na lMg|ounova

FEsPE Vd. Ho|zho|m€r L|nd9
O. [,lax D6lla Loggia dsi

[,l' Rosa vd' Hozh€imer Linde

foscA Hań|s

lV Diana Hańis

VA4 OELOS v. S.lnhiigerqu-

VAs NER Dolmlna
o' Lasso v N6uen BoĘ
M. Cais Dolmlna

vI ZELLO vd. Holrh.lm.r

lM' Rosa vd' No zh€irner Linde

v KING Trafalga
O En@ v Yohannes Borg
lM Romy z.d Btunnsnstrasse

v WlTowd' Holzh.|m€l

o. Max O6lla Loggia dei

M' Pa|me vd. Ho|zh€imer

v APOL z Ruzovoj Ullca
o' Pra|l V' Tri €nfbachta|

H. iWl V adis av Bradac

M' lMąja v'd' Ho|zheimer Lińde

T|NA Hańis

B|KA Be|ża

H W Nikolschullzova

OENI Simplet

OVVCZAREI(
vA2 roŚ'cAc BRoNKo qd'

M. Paua vd. Holzhemer Linde

vA3 BRAsso V Fieńereck
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M Nena Vd, B Ćkelwe se

Wł Ludov t sob novsky

v BoNco schważov Dvor
O Racer v. Haus Dexel

o Rocco v' sĆhoĄ Runding

v PICO Dolby Bohemia

łtŁ

cś.,:.'., h

O Ov d v.d Kahlef Hede

Wl LldÓv t sob novsky

o BravoŚ v steflenhauŚ

M Maia Vd Ho|zhemel Lńde

o Nńo a d' Hause Kleltńer

PENY v.d. Holzheamer Lind.

M Pa!|a Vd Ho zheimer Lińde

Kasa dorosłvch

(sęclzia: Jan sudimak'

vA4 Jo||a Łd' Wi|dsteiger

O Zelo v Slenhagerquete
M. Gracla v. Wldsleiger Land

Wł Lldovit sob novŚky

O Nalz v. Sleigerquete

H Jr Zavadlk

VA1 CAC, Zw.Xlasy GIZELA

VA2 r.s.CAC ERA v.d.

VA3 QUEEN Hartis

Reproduktor DON Mir-Pol \| i ro\ lr$ Pi(|r l\ iłk
Iel. O42 679 2193

I rtd, ul .  Br/(/ i r i \k i  .17,.1,)

ośrcdek szkolenta psóv p|4gotow+
Je psy do: przeg|qdów hodow|anych,
egzaminÓw W/g regu|aminu fw kyn.
Psy użytkowc dol stróżowania, d|a
osÓb niewidomych' Iawinow€'

Oarod* w.papnc!1. z poltobnynt
oś|odk.nl w Eol'ndI, Francl1h. gowaąt'

AoFEsj KRAKóW NoWA HUTA
"NAD ZALEWEM" UL. BULWAROWA

TEL. (O-12) 644 - 50 - 06
Tel. 0 90 36 98 a9

CZAREK
NIE|vlIECK I

DW[]M Es|ĘczN|K NR 9 
'stopód 

l99a

WYDAWCA: Frma , t1DO"

ADRES| 32300 E2eslio u ' cłołaĆkeEo 7'
ier/far 1o.14t 63 6A 222 te 6a 64 AO0

R€daklol Nacz.|ny: K2y97tof Dobżańsk

Ploj €kt winery: Dań an slyrna

Drukr Brfeska oricyra wydawni.Ta A.R.

cfar;ÓwoFk" 1

rei  / iar (o 14t66 31191
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WARSZAWA

(11-12.07.1998)

PSY
sę.aa: zblgnlcw sf@śi|,k

x|as m|o'|'|ków
BDBI

1 HERo Dó.M.tko

M. Aza z os|€d|a Ka owicze
H, M. Gletka

3 BIAC( Danoor

f,b!!-Db{rl!to

1 D zrv.Mł oAgPAR DtM.tko

4 BDB WAX Sat'5f.kcja

M, Beggl carat

x|a.. l!ń|Óró'

1 Ro..CACIB, CwC JAx Ml&

O. Chlko u Holtkamper See
[1. uxan€ v' Bad.Bo||

2 D BRUS looul Solu!

3 BDB 6AM lutt.BĘuoh
O. Kanto u Insterburger
cistallo
[4. Wendy v' GrubenŚto|f

4 BODO Adlutor

lV. Charlotta Onyx-Bohemla

8!!!4-e!4.dą

1D CWC MAXoN Y Amlnlus

H, H, Mart ln

2 BDB Alos 
' 

Bóńo|owej oóry

lM. zmo|a f zle onej Góry

3 BoB BoIAR G.slandet

4 BDB AMOR Moravla An.d
0. Wicko v. Fe senwehr
lvl. oita z LeBu

K|.l. użńkoB!

2 D XIM Ml&Md .

3oRAMoNŁBa' lBo||

suKt
(a8a ńłodź|ków

EDEi

1MELAN|E F.nmón l

2 XESA Erkort.
O. FoX a Glru
[4. Nalla Rittenberg

3 (LlO E.kortt

x|.& mbd'|.żv
Pork;

1 zw.Mł. | KA z Pólatonu

O. Erzo v Feuermaelder

M' BrJ.fa f Jaśminowego Dworu
H. Z. J6rmiolik

O. W dmarkens Darkwing Oog

4| A 2 Pe|etonu skoĘiona

1D zw.wFt. CACIB CWC

M. Tdmm|v'd' W|en€r6u

2 O CELLO Clsct]llat

H' i Wł. z.o|szowsk]

3 BDB FOX r Agru

x|&a ch.mÓ|Mów

2 D liEX Ml&M.r

3DFEGERzXrywlan
O. Ssmmo v Fiemereck

1O CwC WICI{O r F.ben.

M. Xandiv, Felsenwehr
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2 R*.CACIB CORSA 2

Xla3a iuniontw
Do*.:

O. Pascha v Wolfsburger

Xla3a otwarta

1 CWC ALASKA Abaku5

lM' sabatińiv'd' Burg B smarck

4 BDB FAMA Fenońsn z

X|asa uźl.lkoa'
oe*n

3 E|KE sa!r!ś
O. Xardo vd. 0o omiten

x|a.a ćh'ńdonół
plrl'i

1 cwc AlF| ż xryw|an

2 SUZI Ml$Me

K&!-!9llla!ól!
1 D WEFD^ dg| F|amm|nśhi
0' Pass d ca sań Ma|co
N4. Putz dei Fiamrnlngh

o' Xendo v'd' Bombardshóhe

O. Ajaxv,d. Haller Osning

1 fł.wyst.' zw.Ra3y.' cAc|B'
CWC PRIMA S.iys akcja
O. Wlcko v. Felsenwehr

H. I Stub

z PotYTall{0 sK
SLOVAKIA

Jón TóTH

Profesjona|ne szkolenie psóW do sportu. Przygotowujemy do egzaminów
SchH1 do SchH3' |Po1 do |Po3. Produkujemy W pełni profesjona|ny sprzęt
do szko|enia psóW Wyprodukowany zgodnie z fi4o|ogicznq i anatomicznq

budowQ psa' UĄwany przez naj|epszych pozorantów. sprawdzone na |Vlistrzo-
stwach ŚWiata Fc| . Nitra 97. Gwarantujemy atrakcyjne ceny.

I



22 DwuMlEsEczNrK Nt, LtsroPAD E9a

1(OSZALIN

L9-OZ-L998r-

2.D BOSS Kas'(at
0.NERO v Hohen Drawehn,

H'B!łka ] '

3.D D|x 2 w|ęcboEkiej Do|iny
o'Po1 zWaFAx a!Ś Agrigeta'
M'zw]Un'aPALMA z Więcbor

4.D CASH Ko6z{ln
o'W|N( als dem schwarŹen
zwinger,
M.GUND vom Sed and

(LasA ufY (owA

1.0 ELVIS. Xranlku

O.LASSO vom Kampche'r,
M,CARA vom Forsthaus Hat-

3.BDB HOSS u Brachttal

M.ESTHA v, Brachttal

4,DB AU z Winn.go Grodu
o.GRoM z zemi o|eśn]ckej '

wł'Ku|żaw ńska.Pasek ]'

KUTSA CHAMPIONOW

PSY
('ę.Łla alka sol'k6)

xLAsA M|oDzxów

1.BDB L|RR . B€ro||ny'

M.LtSSl

M.BETSY Drahvatcs

kLAs^ MtoDf|EżY

1'D HERlłEs LBt€ zw.

O.CHIKO v Holtkamper See
M'ASTRA z Falne] Do ńy

2,O CEZAR r rbdowll Mbt.a

o'zENTo voń lł esenborn
M'GRAo]A z WięcborŚkie] Do .

3.BDB cARLo voń L6|nd9|

o'ERosoN lom MeŚsebau.
M,v NA vom Haus letok
H,Z eg er C,

4.BDB PANTER 2 więcboBlri.j

M'ŁAJM z WięcbolŚk ej Do|iny

l{!AśA oTwARtA

1.D EGoN l{amienna Twiordza

O.z EGAN vom Wiesenborn,

l.DlEc w||czy xlŹn zw.

0.PASCNA vom Woltsburger

IM.QUENTI Delt6 Orient

OVVCZAREI(

SUKI
KLASA MLODZIKOW

1'BoB FAMA f Pomotśkieśo

o.NERo Voń Nohen Drawehn'
l',,l'JAGA ]ĘDf A z Markowej

KLAŚA Mł.oDztEŻY

1.DQUI AzB.rol iny
o.QUANTo Brunnenstrasse,
M.0NDRA Duniechenke

xLAsA JUN|oRów

l.,D GAJA 16.t8 Zw. Wyst, I

0,PASCNA vom Wo fsbutger

2'fw.Mł. D L|RAzw|9cbor

M'|Ą|{A z Więcborskie] Do ny

3.D ISIDORA vom Frankongold
O.SHANTO'S XANO.
M.zENflvon Frankengo d

O.HOSS Brachta,

s.BDB LENA chojniąanka

M.SANTA
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NLASA OTWARTA

1,D GERDA GRYZELDA AnaT

O.PASCHA v Wo fsburger

M'EINA z Koby|ei Góry

2.D DoNA f więcboBkiei

M,PALMA z Więcborskiei Do ny

3.BDB CESSY (or.Lin
O.W NXa.d. Schwarzen fwin

M.G!Nolvom S ed and

4'BDB HELlvlA f chmi€|nic.

M,DIX

s.BDB BRITA Tombo
o.uLFo,
l'/.0ONA
H.BoEuck S,

XLASA UZYTNOWA

1.D FANTA Anarchia Box CWC

M.B RMA CANDY Anarchla Box

xLAsA cHAltlP|ol{óW

1.D PALMA f więcboBkiej

O.B0RYS r Berolint
M'BR|TA z Więcborskie] Do ny
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Krótka rozmowa ze znanym
hodowcQ i sędzią kyno|ogicznym

Waldemarem Federakiem

Jaki był ten rok d|ł ci€bi €jako hodowcy i sędziego ?
Ten rok b}I dla mnic s7czcgóIny. b1l ukoronowanieln
mojej ''dotychczasowej'' przygody z rasą owczarek Nie.
miecki. Zostałcm sędzią a moja hodowla odniosła wiel-
ki sukces wygrywając wystawę Klubową' oprócf wy-
stawy Klubowej psy z lnojcj hodow|i odniosły sukccsy
na kilku wystawach krajowych i międfynarodowych.

co slychać obecnie w hodowli Mis.Maf ?
obecnie posiadam u siebie i podhodowców ki|ka ład-
nych egzcmplarzy' Myślę, żc w przyszłym toku psy z rnojej hodowli będąrównież
z powodzeniem rywalizowały na wystawach' Chciałbym przy okaz']i przypomnicć
cfytelnikom' że obecniejestcm na etapic odbudowy hodowli po kradzieŹach jakie
miały nricjscc w l993 i l994 roku' Ukradfiono mi wówcfas jeden ście psów w
tym tży f cfotówki Polski: wARTĘ z Bcrol iny' xoREXA Bad"Boll, JAXA Mis-
Maz' Przy okazj i ostrzcc hodowców' którzy odwiedzani są czqsto plzez tzw ''og|ą.
daczy.'. łby nie podfielili mojego losu'

Jakie spostrzeż €nia.iako sędzia ?
Miałcm już plzyjcllność sędziować w tym roku na wystawic o'N' w oddzialc
Bydgoskim. Był to dla lnnic zaszczyt iwyróżnienic sędziować na tak pięknie zoF
ganizowancj wystawic. WieIkic słowa uznania dla organizabrów tejże wystawy i
i uważam. że przyszłoŚć naszcj rasy leży włnśnie w tego typu spotkaniach fachow-
ców iprzyjaciól '

Jak ltidzę przyszlość naszego k|ubu ?
Uważam' żc nic moŹcmy sie dzielić. klub powinicn być jeden. We władzach po.
winnj pozostać ci, którzy łączą sympatyków 1ej rasy, a nie poprzcz różnc intrygi
dzic|ą' Powinni to być ludzic prawi, oddal]i tej rasic. doświadczeni i mający auto-
rylct w Śpmwach wzorca i hodowli' Dużą rolq w wyborze władz Klllbu powinni
odgrywać hodowcy' To właśnie im zawdziQczalny. że możemy oglądać coraf ład-
niejsze owczalki' sQdziowic powinni być przykładcm na wystawach i poza nimi.
Niestety częslo się zda|za. że niektórzy Sędziowie w obecności osób postronnych
głośno i pogardliwic krytykltją Weldykty innych' To niedopuszczalne. Ponadto
sędfiowie powinni być szkoleni w celu ujednolicenia opisów i werdyktów' KwaI-
talnik o.N. powinien być redagowany w innej formie. powinicn pomagać a wła-
ściwic pokazywać dfogq w hodowli wszystkim lrodowcorrr, służyć informacją co
dzieje się w SV - przewodnim klubie oW, przenosić to na polski grunt i wydawa-
ny być tak aby nic podejŹeń' że służy do prywatrrej reklamy siebie i własnych
psów.

- A co w No$ym Roku ?
Kolegom i hodowcom źyczę w 1999 r dużo sukcesów.
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m.GALA znad strlmyka

Kasa otwarta

1dGk'cwc Esc|A dÓl| Ab|b|

3do5k G|NA xlońońśoo

m.PSCHA Ho lkampe.see

4d@k HEIXE. Galii

wł.E'Kut

dGk SABATINI Abakls

o,BOCCO Schloss Rund ng

m,Land.RADKA Egid us

x|.śa uMkowa

l'dosk.zw.wyśtawy'zwRa
sy'cwc PENNY Ho|zheimór

m.PAULA Horz heimer Linde

2dosk AFFA z BEeźnicy

ń,FENGA schmo]groben

xIaśa.hamoionów

1doŚk'cwc |LKA Ho||ager

KROSNO 98

sęd2ia:
Wiesław ziemecki

PSY
5j!s!!!e!0n]a!

1bd LUCKAS AlhambE

2bd BAs(o 2 Łowbk|ej

hod' wł' K'Batóg

Ka.a n|.o.|ż|óźv

lDosk.Zs.Mlodz. DALLAS

(|a.a |un|olów

ldo.k.CWC ANTON Abakus

m.SABATLNI Burg B smarck

2bd FAx G|ba|owa Gó6

(|asa otwarta

ldoBk.Zw.Wystawy,CWC

wł'K'Batóg

3dosk NATŻ 2 tujca Champio

ń'FABR|f Koica champ onów

4bd R|K z Jurajskiego źńdła

m'GARDA z J!ra]skjego Źródta

Wł'E.Kut

o'GABR0 Burg ReicheńŚtein
m'HERKA GrubeńŚtÓh

Klasa użr.tkowa

o,ROCCO Schloss Rund ng

2doŚk' FART ż Koica E|b|tang
o'GABRo Bulg ReichenŚte r

U!!!-cĘ!!!lo!ć!d

l.dosk.Cwo OMAN z Ll.lch

m'AsTA z Lis cl] Dołów

ll|a!! bolaro]da

ldosk,URAN Acor Auroum

m.TANNE Schwarren f winger

suKl
E!94 !!b!!iló!!

3bd KA,IA ż |bjca E|bikame

ń'E|A z |fuj.a E b]kame

X|a3a m|ldzieżv

ldGk.ZwMlodr, CELI od

m'KEssA z Maćkowe] stanicy

SdGk YOKO z (ojca Elbikame

m,ELBE Bad Bo

o'0ABRo BurgReich€rŚtein

?bd czANDA od sża|ooóJ

m.KEssA z Maćkowej stan cy

o,(EY Holzheimer L nde

x|6s. iuniorós

l.do6k SGHONY Saurus

2dosk XAJA ż Dzi.d.ic

Wł'A,TlahńybÓk A.Domański

3bd O|(LAHOMA Alh.mbE

m,BASTA z Kojca E b kame

4bd GAPS| żn.d strumyka /
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ZBOI Acer Aureum
Urodziłsię26 czerwca 199lr Nie

spieszyło mu się za bardzo na ten
ziemski padól' cdyby nie pomoc dr
wct' Jana T\ł'ardonia z Akademii
Rolniczej \,c Wrocławiu. to zapew.
ne w ogó]e nie oglądałby blasku
słońca' D| T\'ardoń popisał się ca-
łyn swym kunsz1cm nic nie uszka-
dzając lt,yciąganenru szczypcalni z
suki malcorri. który tkwił u ujścia
macicy od ki1ku godzin uslawióny
pyszczkicm do przodu z łapkalrr i
wyciągniQlynri wzdhlż tulowia co
nic dawało żadnego punklu facfe-
pieDił. '  Byl on jcdynym szczenię.
cic ln w lynr miocie. Jego marna
ZWEETY.r.d. Schwarzcn Zwirrgcr,
f  k lórą do kryciajcŹdziłcm do Nic-
micc do IIEKTORA v.Anrr inius za-
.ięła siq ninrjak każda dobra suka' Z
pok.l ncln nic bylo kłopotów' rcz-
Wi.j . lł s ie jako oscsck bcz ploblc-
mów' Jak każdcgo szczcniaka w
wicku ok' 4lygodni zaczyn łcnr
pl'zyzwyczajaó do innych kalm niż
mlcko matki' Picrwszy raz dałcm
nnl n]iolonc gotowanc mięso woło-
wc. Poshwilcm jc w miscczcc w
koicu. . icgo m ma- Zwccly- chcia-
la sobic ''coś Prlckąsić'' a malec rzu-

'  c ił s ię na niąz walkotcm w gf lrd|c '
Takjakbyjuż wicdział. żc to lniaso
miało być dla nicgo. Ach ty nraly
zbóju Zawołałem Da niego. popallfył
się na mnie przez mgnicnic oka i
dawaj znowu do miski '  I  takjuż zo.
stał nazwany' PrZy tatuaźu wyglą'
Clał na całkięm obiecująccgo suczc.
njaka' Trzymałcm go u siebie przez
4 micsiącc po czym dałem na od
cbowanie mojemu przyjaciclowi, a
j ednocześn ie współzawodnikowi na
wystawach. Marianowi Taurogiń-
skicmu' Znając jego doświadczenjc
wiedziałem' że szczcniak Die prze-
padnic. a ponadto zdawałęm sobie
sprawę' że Marian będzie w stanie
poświęcić mu znacznic więcej cza.
suniŹja. Poprzedni pies' którego ku.

pił ode mnie CoNTI Accr Aurcum
był z powodzcniem przez niego wy.
stawiany i szkolony.

Pietwszym dużyrrr osiągnięciem
wystawowym ZBÓJA było wygra-
nie klasy nrło<lzieży oraz porówna-
nia z psem z klasy młodych psów
(taki wówczas obowiąfywał re8ula-
min wystawowy) na Międzynarodo
wej Wystawie w Warszawie w 1992,
którąsędzjował śp' Marian sfyman.
kicwicz. W opisie psa M. Szyman-
kiewicz podkreślił nicspotykaną do
tej pory u naszych psów wysokość
kłębu' co widziało się u ZBÓJA w
każdcj pofyoii' Nie trzebfl było psa
poclnosić' wyciągać mu tylncj łapy
czy tcŹ robić innc cuda' on po pro-
stu był tak Zbudowlny anatomicz'
nic' Z ohqcony tym sukccsc|'n Zgło-
siłcm go na Wystawę Światową do
Diisscldorlu. Chciałcm Bo lanr za.
wicźć sanr, alc luź przcd tą wysta-
wą cicczkę doslah następna moia
importowana suka LINDA v.f laus
dcrdlli Bubcn' któtcj ojccm był naj-
znamicDitszy nil owc. a chyba i nfl
naszc czasy - URAN v. Wildslcigcr
Land' Pojcchałcnr zatcnr Z suką do
krycia do Nicmicc do YIC]KA v.
Brci1fckl (późnicj tcn pies byl u kol '
Turkiewicza w Poznilniu. Z lcgo
krycia byłyicdynic dwa szczeniaki
- IKA i IKo. który stal się moin
kolejnym reproduktorcnl) Zatcm
ZBÓJA bczpośrcdnio na wystawę
lnia] do*,icźć k|oś ze znajomych
Maliana' By]a piękna gorąca koli-
cówka lata. Ów Matiana fna.jomy
chcąc psu ''oszczędzić'' upału w sa-
mochodzie pootwicral  w nim
wszystkię szyby, aby panował ,\nily

ożywczy wiatcrck'.. Alejak się oka
zało było to zabójcze dla psa . przc.
ciągi' W DtisseIdorfi c osiągnęliśmy
i takjakdo tei pory największy suk-
ces. Wolbrzymiej stawce po occnie
na stój ZBÓJ był wywołany na
pierwszym miciscu wśr.ód grupy

psów do tej pory nie znanych - tego
do dzisiaj żaden pics ani suka z pol-
skiej hodowli nie powtórzył - ale
micjmy nadzieję, żę to sięjużwnaj'
b|iż,szym czasic zmieni ' Zaten
otwierała się przed nim możliwość
awansu nie tylko do wyższcj grupy.
ale i do awansuznacznie dalej. Nie-
stety następncgo dnia w ocenie w
ruchu Zawianie uszu dało o sobio
znać' ZBÓJ nie chciał w ringu cho-
dzić' co chwiIc potrząsał głową no
i zamiasl awansować spadł o kilka
micjsc. Ale i tak miałcm satysfak-
c.lę. gdyż wiclu wystawców i ho-
dowców zagranicznych fwróciło na
tcgo psa uwagę'

W następnyrn loku wygrał bcza.
pclacyjnic klasQ.iuniorów u sQdzic.
go Z. szcfeśniaktt nfl Picrwszci Zi-
mowcj wyslawic owczarków Nic-
micckich w Warszawic' Była to
picl'wsza -oprócz Klubowych - wy-
stawa pośw iQcoDa jcdncj lasic.loz.
glywana przy nrrożncj zimowcj po-
godzic w glównci hal i Wyścigów
Konnych na służcwcu.

Tamlciwiosny na wystawach pa-
nował oD nicpodzielnic' Aż do MiQ.
dzynarodowcj w Warszawic. Ma-
rian Taurogiliski był wówczas cho-
ly i ptzckaza] ZBÓJ^ nicpamiQ!
ny tego co siq w Di]sscldolfic slało
- ponownic w ręce 1ego swego zna.
jomka. Efekt tak samo nie ciekawy;
pics pżeszędl wystawqjako nic fa-
uważony przcz sQdfic8o' A cóż
można Śiq spodziewać. jeżeli pies
bcz Właściwej opieki, a. ic8o pżc.
wodnik na ciQżkin kacu' Mimo to
waldck Federak zdecydowal się
kryć nim swoją sukę i z tego sko.ja-
żenia narodził się KlM Mis.Maz.
znany champion i reproduktor Po
tylrr doświadczenirr wystawowyn1
pies powrócił do mnic' Pracowałem
wtedy w wal.szawie' Nie miałem
nicstety kojców. a \yjazdowy hyb
pracy unienrożIiwiał mi pcłne zaję.
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cic się psem. oddałem go w bardzo
dobre r'ęce koleżance Wilk' miesz-
kającej na wsi pod Warszawą' Pies
miał u niej jak w bajce' Rfądził ca-
łyn gospodarstwem. nikt nie Śmia]
wejść najego teryto|ium' odbudo'
wał siQ fizycznic' Byłcm pełen na-
dziei plzed klubową w Łodzi' I do
tej poly nie wiem co się stało' Do-
słownic z dnia na dzień Pics slat SiQ
kompletnic, ale to konplehie apa-
tyczny. Nic go nie interesowalo.
Gdy zawsze rwał sję. kicdy mnic
zobaczył. gdy zawsze był pełen
agesji 8dy inne psy druźniono, tak
tutaj kolnpletny brak rcakirji. Chy-
ba DajwiQksza moja porażka w ky-
nologi i .  Do dr is ia i  nie wienr czcnrlr
to przyprs.rc.

Po lych przygodach i po rckon-
walcsccnc.j i  Marianr Taurogir iskie-
go zBÓJ powróoił zni)w do nicgo.
alc tym ra7cln' iuż tylko do nicgo. a
njc do żadnych fnajonrków' Na
wyslÓw.rch klubowych !v Rybniku.
Byloniu i Warsz.rwic wystawi.lny
by] w k|asic chanrpj(nrów. a]c f l l -
wsZc / powodZcnicn] fnl icf ł ni l
n ich dodt|tkowo próby odwagi '  W
Byton]iu w I995l zostaIuZnany nąj
lcpszynr rcprlxluktol.cnr i t k po*,in-
no być lów|icż w W.t lszawic w
I99ór '  D|. lczcgo l l lk s ię nic s lab .
pozoslanjc t() ' już wiccznq taicnlni
cą śp' E.Nowaka'

l]ył Wyslawi ny w sunric na 43
\ł,ystawach. na któych z&)by| l x
ZwyciQstwo Polski Mlodzicry. 4 x
ZwyciQstwo Polski ,4 x CACIB. 5 x
Rcs. CACIB, 37 x C'WC

Kl}l  różnc suki.  wybitnc i takic.

! o' Nonnu Vom Mónchberg
i lMart v. HrLLrs Beck.
I Guldi vom Trollbachtal/
I M. JUDITH vom Hasenbom

które ledwo, że pźeszły przegląd
hodowlany' ale w każdym miocic
przebijał się jego gęnotyp' Pofosta-
wił po sobie wspaniałe potomstwo'
Jego najwybitniejszy miot to KA-
STOR iKATTY Acer Aurcum -
były Znowu tylko dwa szczenięta w
miooie (to by] nój ówczesny syn
dron' a1e każde z nich zdobyło naj-
wyższc lauly zwycięslwa na K1u.

Największe osiągnięcia jcgo po-
tomstwa to:

KIM Mls' MaZ Młodzieżowy
Chanrpion Polski i  Chanpion Pol
ski. do tej pory byl wyslawiany na
33 wystawach gdzic uzyskal 5 x
CACIB' 3 x Rcs '  CACIB. ló  x
CWC. 8 x Zw. Wystawy. 5 z Zw
'|uniolów. ' jcst on ńwnicż fwycięz.
cą lanklngu wyst wowctso w I997

K'ĄSToR Acc|'ĄUrcum' ch nr.
pi{nr Polski. Z{'ycięfca Klubowci
l9l)4 w klasic nrłodzicży . otr'.y.
nla] n0 wystaw0ch ó x C,ĄClB' 25 x
CWC.5 x Z$. RÓsy.6 x Zw Wysl.r-
wy

KATTY Accf Aurcum - Chanr-
pion Polski. ZwyciQż,czyni KlUbo-
w.l |995 w kl. ls ic Juniolów. Zrvy-
cięzczyni K|ubowcj |99ó w khsic
uźytkowci . ponldlo 01|7yn]ala ni|
wyslawoch3xCACIB. l5 x CWC.
2 X Zw lł.lsy. 3 x Zw wyslawy

NIXI Accr Aufctln1. ZwyciQstwo
Klubowc l99ó w klasic otw.rI.tci.
Zwyciqsl lvo Klubowei lq97 w kla-
sicch nrpionów. ponłdlo otl7ym.t
ł.l 5 x CACIB. 20 x CWc. :l x Zw'
Rasy.6 x Zw Wystawy' Rówtricż jcj

llie\hł ZIEMECKI

! Szczenięta ur.15.07.98r.. psy
I --------- -----
i o. LORD vom GeoĘ Victor Turm "*T.mq"*

KONTAKT:
Marek Dziuba

I M. MIDI Abakus

/Cello v.d. Rónrerau
Ola vom Hasenboln/

OWCZAREK
rodzcństwo NILLo. NINKA, NI
CoL' NIEMRA było z powodze.
niem wystawiane i u7yskało kwali.
fikacjc hodowlanc

FLEUR Asketila również wielo-
krotnie uwyciężała na wystawach
klajowych i międzynarodowych'

Zdażały się takie wystawy' 8łów.
nie rt, rcgionie dolnośląskinr. gdzie
całą czolówkę psów w poszczcgól-
nych klasach stanowili potolnkowic
ZBOIa.

Ro7mawia]ęm na jego tcnlat wic-
lokrotnic r hodowcami i  sQdriami z
SV Za każdyn razen] pownci|lo
podstawowe pytanie - dlaczego nie

a w Polscc l iccnci i  -  takicj . iak
Kó|Ung W SY wówczt|s len pics
nlógtby być z powodzcnicIll wysta-
wiany w N icmczcch ikftt iach
ościcnnych. d]aczcgo w PoIscc nic
nra sqdZiego SV klóry nróglby plo-
pagować nasZc psy inas7c hodowlc
na arcnio nriQdzyn roLlowoj. To co
do tc i  pofy dzicjc s iQ w n.rsrynr klu-
bic u, .rspckcic konlakta)w miadTy-
n0|.(Xl(nVych nlożnr ok|cś|ić |apidiu'
nic "kurdy soLric rrcpkQ skrcLr ic" i
drugic porzck dlo " kupi l  zLr l(X)
sprzcdal7a 1000 a iDni pl  ckicm \!
r lchwycic ludal i".

Zl]O'| Dicstcty p17cd\ł'c7cśnic. tro
w wicku 7 la l  pl7cni( is l  s ia do Krlr-
iny WiccTnych Low(iw. Alc poro-
strwi l  swoich nastqpc(iw

ŻyI k|ó lko. alc w kynologi i  pol.
ski! ' i  poToslanic na trw lc wpisany
w.ic i  histof ie i . icszczc ffzcz wiclc
Ial bQdfic wyslqpowtł \\' rodowo-
clach olvcz.ttkóu, nicnicckich'
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Lidia Wręga

0-602-122-483
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o-22 664-77-33


