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VA3 GINGER v. Blickfeuer (Aoollv. Laacher-Haus.
Esmev. Reinbach)
Dużj' lełna subs|ancji'śrcdniosilna. sucha i ear.
ta, dobreprclorcje budowy,dobry wyru; dob.apismentacja'dobrepięho !łci' duł temperament.wy.
so}j, dlu8i kłąb,mocny, prosty 8lzbiet' dobra dł!.
gośćułożeniefadu. Dotre kątowanieprzodui tyfu'
proporcj€ kląrki piersiowej' poprawly
w}vażone
'
ftont. Proste stawianie końcfyn. wykaf.ła bardzo
prz€ s lrzenne' pełnesiły chody pŹy dobrcj lif,ii
glzbi€tu' suka ta uosabia Ęp bardfo w/]z},małej
suki bodowlanej i zostaław tym roku wystawiona
ponowniew bardro dobrejkondycji. Ma bardro dobre pochodzenie'Pozwala to mieć nadfieję' że bę.
dżiew stanietrwale odciŚnąćw hodowli swojepjęt.

VA4 JADE v. BlueRose (Lassov. NeuenBerg,Nathaliev. d. Wienerau)
DuŹa'pełnasubstancji'średnio
silna'suchai zwar.
ta, bardzodobreproporcjebudowy,bardzodobry
lł)rau bardzodobmpigmentacja'
bardzodobr€ pię|.
' wysoki' długikłąb'mocny'prosty
no płci.
8żbiet'
bańzo dobradfugość
i ułożeni€,adu' Bardzodobre
kątowanię
przodui tyłu'ul.łaźoneptopo.oj€ klatki
picrsiowej'
poprawny
front'ProŚleslawianie
koń.
pełne
czyn'wykazałabaldzoprzestrzenne'
siłycho"
dy przy dobr€j linii gŹbietu'suka ta w}'różnia
się
bardzoharmonłną
budowąwywodzi się z bardzo
dobrcjrodzinyi powinnabyćw stani€ osiągnąć
w
hodowlipodobnesukcesy'jakie osiqrnęła
w swojej

VAs CHIPSI van de Herdersfarm(Natzv. Steigerhof,
Xenav. Wildsteiger
Land)
Duża,pełnasubstancji,siina' suchai zwada. baldfo
dobre proporcje budowy, dobry wyraz, dobra pigmenlacja.wysoki, dfugi kłąb'prosty.mocny gnbiet'
dobra dłu8ość
i ułoź€Diez8du. Ba|dm dobre kąto.
wanieQżodui tyłu'w}ryażoneproporcjeklatki pier.
siowej' popńwny froDt. rył lekko zbieżDy'Proste
slawianiekońc?'n pź€dnich.' Wyka2ałaba(dzopże.
strzem€' pehE siły'pł}me chod'i sko nad t€r€n€m
pźy bardzo dobrym pźenosfeniu gfrbietem w po.
łączeniuz bedzo dobĘ linją 8Źbietu' Vice zwycięż"
człli trtłodziei z zeszłegoroku ro&inęła się bar.
dzo dobae i wyróżniłasią podczas swojeeopieNsrego wyśq'u w klaśi€ uzytkowej na BsZ' bardfo
przekony\ł.ują.ą
prefentacją w}.łodzi się f b&da
dobrcj rodziny i powiM być w stanie Prze}azać
potonstwu swoje f alety.
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VA6 UNSA v. Hasenborn (Exv. Felsenwehr,
Widiav. Hasenborn)
Du:ża'Pełnasubstancji'mocna,sucha i aarta, do"
bre prcporcje bldowy, dobry w),raz.dobm pignentacja' dobrc pięho Płci' wysoki' długik.łąb'mocnr
prcsty 8żbiet, dobradługość
i ułożeniefadu. Do6re
kątowanieptodu, bardzodobretyfu' trlważoneprc.
porcje klatki piersiowej' popm\Ąnyfront.Prosteśa.
wianie łończyn. wykazała silne' przestrzeme cho"
dy prfy dobrej linii gźbietu (ńwnież bez smyczy)'
RóMież ta suka uosabiapoządanytyp sftżynałej
suki hodowlanej' cechuje ją popmwnabudowaana.
tomiczna' suka ta aprezentowala się w Norymber'
dre w najlepsrejkondycji,acrkolwiekw dalszyn
ciągutreba stwierdzić,ż w końcowejfafie pre.
fenhcji brakujejej trochę dyiamiki i harmonii ru.
clru.Jako' żewywodzi się z dobrejredzinx powinna
f powodf€ n iemwnjeść
swó.jwkład
do hodowli'.

VA7 WOLDARONA v. d. Kahler Heide (Niccov. Arlett,cugiav. d. KahterHeide)
Na gómej8lanicywzrostu,peha substancj
i' mocna'
suchai zwańa' wydłużona'
dobry wyraz'jeszcze
dobrapignentacja'wysoki.dłu8ikłąb.
nocnx pro.
j ułożenie
sty sĘbiet' dobradługość
zadu' Bardzo
dobrek owaniePrzodu i tyłu'wywaźoneproporcje
kla|kipiersiowcj'poprownyno|rt'Tył lekko zbież.
ny. proste śawianiekończyn pĘednich' Wykazała
boldfo prreslrzenne' pełnesjły clody plfy bańzo
dobrejlinii srzbietui bardzodobrymprzenoszeniLr
srzbietem.Srrcha,mocnasukao bardzodobrejbudowieanatomiczncj'
Mogłauplasować
sjęznacznie
wyżeja|ezoslała
wyslawionaw nickoŹysbtej
okry'
wic włosowej' Po tym'jak osią8nęła
najwyźlzypunkt
swojejwys|awow€ j ka(iery'na pieNszym planie
powinnozna|cźćsiętcE,jej
użyciew hodowli.suka
la na bardzo dobrze pŹckazującąmatkę' Pozwala
pĘekażc
to mi€ ć nadzicje.żcswojąufsoką jakość

VA8 MAG|T V' Htlhnegrab(LargoV.Breidenbacher€ c h|ofŚ,
A|inV.H0hnegrab)

Duża'pełnasubslancji'mocna'suchai zwarta'bedzo dobre prcporcje budov], bardzo dobry wyraz,
dobm pjgrnenbcja'dobr€ piętnopłci' Wysoki, dłu8i
kłąb'mocny' prcsry grzbiet' fad plzy dobrym ułoże.
niu trochę k.ótki' Dobr€ kątowmie pŹodu' baldm
dobre ryłu' srważone proporcje kta&i piersiowej'
lopra\łny front.Prostestawianiekończyn' wykaza.
łabddzo pŹestŹenne' pełnesiłychody pr,y dobr€j
linii grzbi€t!' Ta jeszcze trochę młodzieżowasuka
w}Tóżniasię bar&o popmwną harmonłnąbudową
anatomiczDąZwrua uwagęjej absolutnasuchość
i
ryaitość.ze względu na dobĘ linię natki naleł
oczekiwać, że suka ta wniesie swój wkład do ho.
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Land,Rendia. Agrigento)
VAg XENA a. Agrigento(Cashv. Wildsteiger
Duża'Peha substancji,nocba' sucha i fwata' wy.
dłuźona.b&dzo dobry w}w' dobra pigmęlt&ja,
dobrepięhto!łci. wysoki' długikłąb'mocny' prosty
gzbiet' dobra dfugoŚć i ułożenieadu' Bardzo do.
bre kątowaniepr&du i tyfu' }'1r'aźone proporcje
klalki piersiowej, popravny ftont. Proste stawianie
kończyn. wykaała Prz€stlreffe' Śilne chody' Ta
bardzokr,epka i absolutniewytżymałasuka znala.
zła się w 8rupie VA w szczlowyn punkcie ,wojej
wystawow€j karjery przede wszystkim fe względu
na swoją wsńośćhodowloą - j€st matkązvycięż.
czyn|
młodzieży z
zeszłe8o roku.

VA1OXANDA a. d. Haus Zygadto(Saskov. d. Noriswand,
Dianav HausRamona)
Duża,pełnasubslancji'mocno'suchai zwarla'wy.
dfużona,
dobryw},raz.
dobrapigmentacja'
dobrepięt.
no płoi'wysoki,dfu8iktąb'mocny!prostygrzbiet,
ptzy dobrymułożeniu
tfochękótki zad' Dob.eką.
towanieprzodui tyłu'wywaźone
Proporcjekla&j
piersiowej'popmwnyaont' Prostestawianiekoń.
pełnesiłychodypźy
czyn.wykazetapżestrzenDe'
dobrej|inii gr,bietu'su}a ta wyróżniała
się p€łną
prezen|acją
tempemmenfu
omzbatdzodużącfujno.
ściąwe wsfystkichfazachruchu'Jest bardzowy.
trzymała'
w}.łodzisię z solidnejrodziny. jej tży
sioshymajĄlic€ncję'

uorj. *a*O*,nO v. d, Kahler Heide (Niccov. Arlett,Gugiav d. KahlerHeide)

Duźa'pełnasubstancji'mocna' sucho i zw!rt.' wy.
dłużona'berdzodobry .,vy!aub&drc dobrapigmen.
'
racją bardzo dobre piętto płci' pełnatemperame!.
fu. Dobra 8łowa'r'vysoki'długikłąb,mocny' prosty
grfbiet,trochęloótki. dobEe ułożonyzad' Dobr€ ką.
iowenie pŹodu' bddrc dobrc ryłu'w}vazone pro.
lorcje klatki pieBiowej. poprawly front. Tył l€kko
zbi€żny, prostestawifui€ kończyn Pż€dnich. wyka.
załapełnesiły'plz€stŹ€nn€
chody' przy dobrejlinii
8rzbietu' suka t. wyróżniałesię absolut'ą śre.lnią
wi€lkością bardzo dobrąpigrnentacjąoraz wymat
suchościąi dartościł w pÓłącreliu z !o!.dpże.
ciętD}n .larciem do pżodu '' Jesl siostrąsuti VA7
. ma więc IóMież dotlrc zapl@ze rodzifue'
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vA72 ANDI de Nellican (Remode HerrKan,Nellide Coroninas)
Dua' pełnasubstancji.mocna' suclla i eafta' ba.r.
dzo dobr€ proporcje budow' dobry w}taf' dobB
pigneńtacja' bad"o dobrcpiętno!łci. wysoki, dfu.
gi kłąb,mocnr prcsty gŹbiet, fad przy dobrci dfu.
gościpowinienbyć lepiej ułożony'Bardzo dobreką.
towanie pŹodu i tyfu, w}vażone proporcje kl'tki
piersiowej' poprawny front' grośb stawianie koń.
czyn' wyku ałabar&o pŹestŹenne' pełnesiłycbo.
dy nisko nadtercnem.pży dobrejlinii gizbietu (ńw.
nieżbez smyczy)' Ta vahodowanaw Hiszpanii suka
bardzo rozwinęłaśiępo ułciu z powodzeniemw
hodowli i w pełniuwydatniłłswojądoskonałość
pre.
zen|acji'Ze względuna śwójpozyrymy o8ólny wi.
zerunekpwinns być wst8nieosadf'ć dalsze wymaeane akcentyw l szpańskiejhodov4i'

V1 HEILEI'STru+Love(Natzv.Steigerhof,Heilei'sAline)
Duża,pełnssubstancji,
silns' suchaizwart.' bardzo
dobre proporcj€ budowy' dobry ł!raf, dobla pig.
mentacja'dobr€ Piętnoploi' Wysoki' długikłąb'pro.
stx mocny gźbiel' dobra długość
i utoż€nje zadu'
Bardzo dobr€ lqtowanie prfodu i tyłu' wyważone
proporcje klatki piersiowej, poprawnyfiont. Proste
stawiani€ kończyn' Wykafałabardzo prz€s|rzmne,
pe}nesiły chodn przy dobiej linii gżbietu i dob./m
PrzeDosfeniugrzbietem.wyńźniała się bardzo po.
prawnąbudowąanalonicznąi pnwidtowym ruchem'
Nieslety ta pochodzącaz Danii suka nie byław sia.
nie utzymać lokaiy po stĄ ze względu na cieczkę i
spadłapo próbi€ sfybkiego kłuse'

V2 QUENA Berbe (Hobby
v. cletschertopf,
Orlev. Klrchental)

Duza'P€łna su}stancji'mocna'sucbai ea!e' bar.
dzo dobret'oporcjebudowy,dobry\'vłraz'bardzo
dobrepiętD Płci-wysoki' długikłąb'ptosty'nocny
trochękrótki zad'
8Źbiet' przy dobrymułoŹeniu
Bsrdzo dobrekątowui€ przodui ryłu,wważone
proporcjektatkipiersiowej'prawidłołyn'o't' Tył
lekkozbiehy, proslestawimiekończynpżedni€h'
wykazałaprzestrzenn€.pełn€ siłychody'lrzy do.
brcjlinii szbiebt.
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V3 CALLA a. Agrigento(Scottv Deodatus,
Hickia. Agrigento)

Średniego wzrostu, pełnasubslmcji, średniosilDa,
sucha i zwańa' dobrepropolcje budo\ł'' dobływy.
raz, bardzo dobra pi8mentacja' dobre piętno płci'
wysoki, dłlgikłąb' nocny' prosb/grzbi€t' zad p.fy
powinien być lepiej ułożony'Dobre
dobre.jdłu8ości
kątowanieprfodu' bardzouobreb/fu.łlważone pro.
porcje klatki pieBiowej' prawidłowy frof,l' Proste
stawianickończyn tylnych, łokciepowinny być bar.
dziej zwiąrne' wykM8łapżestrfenne,peInesiły

V4 KATRIN V. Winn|och(Jeckv. Noricum,
Frónziv.Winn|och)

DUża'peln! subsBncji'mocna'suchai zwańa'do.
bre proporcjebudowy,dobry wyraz. dobrapigmenlacj8,dobrepiętnoplci' Wysoki'długikłąb'Prosty'
mocny gfzbiet.tlochękrótki, dobrzeułożony
zad'
Bnrdzo dobr€ k{towonie przodu i tyłu' wyważone
Foporcj€ klatki Pielsiowej,poPrawnyfront.Popraw.
ne slawianie kończyn' wykazałaplzeŚtrzenne.pel.
ne siłychodypży dob!€ j liniigżbie1u'

V5 URSA v. Aurelius(Quaiv d. steigermuhle,
Lilyv Aurelius)

Na góDej gfuicy wzostu' peba subs|ancji'mocna'
suchai łarta' wydłużona'dobry wylaz' bardfo do.
bra pigmentacja,dobre piętno płci' wysoki' długi
kłąb'prosly' mocny gzbiet' trocbę kiótki. dobrze
ułoźonyzad' Ba.dm dobrektowmie lrzodu i ryłu'
wyważoneproporcje k]atki pi€lsiowej' pop.awny
&ont. Dłu8ie, miękkie śródręcze'proste stawianie
kończyn' Wykaała bedzo pcestrzenne' pełnesiły
chody' siekeze fuchwy lekło nieróMą

elcZĄEEI.
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V6 CONNIEv. Tronie(Quartzdei Templari,Tiniv. Schwabental)

Śr€dDiego wzrcstu, p€łna substancji,średniosilna'
suchai zwańa' wydłużona'dobry w}'raz'dobr8Pig.
meltacja, dobrepięho płci' wysoki' dłu8ikłąb'propowi.
sry' mocny gżbieĘ zad pży dobrej długości
hią być lepiej ułożony'Dob.e Ęto ,anie przodu i
tyfu' wlłażone proporcjeklatki piersiowej'nomal.
ny front. Proste stawianiekończsn. wykazałaWe.
sEzenne'pełnesiłychody'

V7 NOSCHA v. d. Wienerau (Mattyv. d. Wienerau,
Babsyv. d, Partnachquelten)

Duża'pełnasllbśilncji'mocna'suchai zwat.r'wy.
dhżonĄaobry\łfmz'dobmpigmentacjĄ
dobrepięt.
no płci'wy6oki,długikłąb'prosty!moony8rzbi€t,
dobr!długość
i ułożenie
zadu.Bardzodobrekąlo.
p.opo.ljeklatkipier.
waniepŹodui tyłu'wywaźonę
siowej'popnwnyftonl' Prostestawianiekończyn.
wykazała
ba.dfopżesFfenD€'pełne
si|ychodnprfy
dobrejlinii rrfbietu'UszysątroclĘszerokoosadzo.
ne' znaczenians głowiestabozaznaozon€.suka 13
jednostkowym".
niejest"produklem

v8 A1{l{lv. Tronje(Pittv.Tronje,Anchiev. Grenzland)

DuŹa.p€łna substancji.nocna, suchai edt!, bd.
dzo dobre lropolcje budo$,y,dobry wlraz, dobm
pigmentacjĄ dobr€ piętlto płci' \ł!ski' długiłłąb'
mocny,w partii lędżwiowejlekto uliesiony gnbiet'
uadprzy dobr€j długości
powinifu Ęć-l€Piej ułożo.
ny. Dobrc łątowmie przodu' bardzodobretyh' \łf.
ważoneproporcjeklaiti pierśiowe.j'
PopraMy front'
Prcste stawialie kończ'! tylnycb' łokcie powinny
być bardziej pią"jne' Wkazała przestIZfue, !eł.
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KLUBOWA WYSTAWAOWCZARKOW NIEMIECKICH

FRAUENFELD . SZWAJCARIA

Wystawaw Frauenfeldodbyłasięw dniach26'27
Dzięki uprZejmości
redaktoranaczelnegoKhlbowegoPr
z
Litlau
mogę
września
l 998r'Zgłoszono
na nią307 owczarkówz Włoch.
Actucl'' Pana Ericha LoCHERA
sma
''sC
wystawy
owczar.
Niemiec.
Francji'
Czcch(|)
isuwajcarii' Do sędziowania
przedstawić
PańSlwuwyniki Klubowej
rók
locznic.
od
czazaproszono
Panów:
Peler
oDERMATT'
EduardHoFMAN'
kówNiemicckich'PanErichLocHER
.
Nawysta.
pięknej
przysyła
mi
lvyRene
RUDIN,
Ar(rllo
JANKE
i
Hans
wÓHRLE.
szwajcarii
su moichpobytóww
podzialna
zaś
dażę
wie
klubowej
obolviąZywal
klasy|
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AMANDA
M. Lilsknn

PSY
-

WYNIKI WYSTAWY

KlBrŁmlodzicży
|sxsc.lxc

SGI ZYCCO Arminius
O. URSUS B.lu
sG2.L^los di vign!Tij[ńł
M. CoNNY diVigmTaiful
SGI-BRANKO Kodhk
o, cAsll wikhlcigcfLłnd
M RoslwildŚcigu LlnLl
sG4.Ax d| c!Ś' Pastori
O HOBBY Clctsoholorf

scs.xr|'LY A\bŃhcr Hóhc
M' |Nl]s Śbłohcr
l]oDc

SC4-WANNl.lc Auringis

PtlY

M . l l K l l dc A ur i ngi s

5xv . loxv4xsc

SC5-ClNDl llirs.hcl
O L^SSO drcn Bcrg
M . l l U S I l i N o hd

V I-ODISSA Pistc rrophc
O. URSUS Slci lr .g crq ucllc
N.l.RENNII rhscnborn

() I I A NNO W r. n c r --

Klłs' iuniorów

SęIlżił: RcI! RUD]N
30xS(i. 3xC

sc|.L^NDo Zirńdorf.r
Gnuńer
o. IIOBUY Clctschcrlopi
Itl.CINA RolcnMatlcr
SC2-CRANDO .l.i P.ofeti

SG3-LARRY T.irndorrcr
o' R l K K oR B ł d .B o |l
M. B U RN A l j a s i l i s k

o. HOBBY Glctchc!1opf

SUKI
.
K|asą m|oozlezy
Sę.l2i.l : E.luar.! Hduat n
26xSG

SG4_MlRco schrrorh.r
O .] l l v Bo n . o rr ikn
M'TINA HJU\Rlon
sG5.lNDo c.rst|lugĆ|

sGl.ZAMBIA ArminiUŚ
o. URsUs Błlu

PSY

sG3-KAssI.{Krlurerwiese
O. HOBBY Glctsclrcrropf
M. KLoRA kauteNiese

(l!!Łj!nioli{ł
Sęt1fi1:Ea^ ,yoHRLE
2 4 x S G.lx G
scl.Kłr.lŚoLLY
o. YOKER Lcchtal
M. KaratsRoNDA

SG+LILSKAN Ncver cive
Up
o. KararswtTus

SG2-NICKI cigelŚfchon
O. INGO Honnd
M. ELFY Gigelsfclscn

sG2.JEssYKA flann€ s
O. MAX LoggiaMercanti

M NAltzlSsE Mónchbcrg

SG3-Zlll7,l Simonhof
O. . T OK ER l l a r nr c l s b hc !n'
M.l]UltN^ tsłsil]sk

PSY
Klas8 uźytkows
:itlżil Renc Rn.tit,
7x VA ,l5x V2x SG. lx C,
lxI)Z
v I J LK O de A ur ingis
O. VI SUM A aninius
M' FlllDĄ Auringis
v 2-ULAN l.clscngrollc
O. HOBBY Clclschenopf
M. SHEL.Ą Hascnbom

SUK'

Klasa uźJtkowa

S&l: l: Aturo JałI.c

y^2.v^L|.IE MauŚcspiiz
o' l]^LK lsidotł
M ' K l]LLI ||cngŚ |lg c
v 3-I,|ilK^ |'IauŚBork
O. JECK Noricunr
M. oRNA slciŃngcrqucllc
VA4-QUEEN Hrrth
O NATZ Slcigc rof
M ' D I A NA H ńiŚ
VA5-AYLEEN Sllhonia
O. LESKO Anninius

vA3-RAMBAZ hohenIrl.
o' RoNNY Dajńant Dog
M. DALLAS OIICTiUS

"Najtopsza

VA4-LUCKY Karrsanken
o CASH WildŚteige!Land
M. LUTZI Karawankcn

4 du Moulindu Kronthal

VA5-DANDO Murrtal
O. HANNO Wienenu
M. NADJA Lcchtal
VAGRoNNYB|ói.
M' KAYA Blóie
yA7-vINos Mónchberg
o' NUTZ Mónchberg

hodowta"

8. HausRupp2

uktor i jeElg
"Raptot
potornatwo"
C^SH wildstei8erLrnd
HOBBY Glelschenopf

f fir

owUM|Es|ĘczN|K
Nr10 urt Ęss L7'

WY STAWA KLUBOWA GZEGH
29.08 . 30.08.1998
Mlada Boleslav

PSY
Klasadoroslych

sędfia: Ka|el strouhal

VS SAM Krasnoocko
O. Grandov. Kaimlingo
M. Lanavd. HohenErie

VAl Zw. Klubu,CWC
SIRK v. WildsteigerLand
O. Gldov.W dsleigerLand
Land
Nł.G na V'Wi|ds|eiger

VB XATO z Podkosteli
O. Condorv. Nazibnhl
,,1.
Buniv.Balll

Vll SAGAR z Jarwln
Land
O. Yackv.Wildsleiger
1,4.
DixiKoz-lvar

VA2 APoLL ornis.Boh€ .
mia
V12 ARTY od Biśanky
O. HobbyvG etschedopf
l\,4,
Oresiraz Krkonosskeho O. Borisv.d.HohenErie
['ł'Dor Ru|andske
zalisi

Vl3 CANTO z Baslloje
O. Ouintov.d.Noriswand
M. Kojaz Pohr.Pasma

o' Sasko Nońswand

O. Nalz Steigerhof
M. Athena z Gentu

vA3 VEGA Ornis
O, Jeck v. Noricum
M. Dta Dolmina
V1 NICCA Krasnoocko
O. Ajaxv HallerOsning
M. SannaMikor

Vl3 UTA Krasnoocko
O. Waldov Noriswand
ll. Venjav.d.HohenErle

PSv

K[ąsajuDioróW
sędzia:Ladjslavsafa|

V3 FANTA RuminaMora-

M. Zara z Blalenskeho

V4 CORA Damyl
O. Ornoz Poluxu
lV. AnuschCarat

zańku
SUKI

Klasa dorcslych
sędzia:Jj|i siska

VD2 GILDOv. Robinson
o' zapp V' |i,4ónchberg
1,4.
WendyHausBabllon

VS TEREZKA Anrebri
O. Ornoz Poluxu
V6 Simon Krasnoocko
O. Grandov. Kaimling
M. Lanavd. HohenErle
v7 LE|D|carat Boh€ m ia
O. Cash v. Wildsteiger
Land
M. DixieCarat

VA1 Zw. Klubu,CAC
NIWAKolorado
O. Endovd. PisieTrcphe
l\'ł
' frciav' schmó|derpark

VD1 YECK Hańis Bohe.
mia
O. Leskov. Atminius
M, PalmeOrnis

V2 XORA v. Finkenschlag
O. l\,4iro
v. Hollkampsr
Nindrav.Tamaraspiize
1,4.

O. Ron v. Lechlal
[/. LarisDolmina

v2 olsoN Marśar
O. Apollv. LaacherHaus
ll. Aika v. Slephansquelle
V3 ZEUS Ornis-Bohemia
O. Hannov.d.Wienerau
]V]'DixieHań s

VA2 Res CAC KARINA

Vl4 GERO z Blatonskeho
Zamku
o' omat z B]at€ n skeho

zańku

vl xAvER v.c|'Rómerau
O. Eros v.d.Luisenslrasse
lV, Ingav, HauseMonica

vl1 PEGGY Hańis
O. Ovidv.d.KahlerHeide

Vg QUANDO Hartls
O. Natzv. Steigerhof
l\,4.
D ana Harls
V10 GEPARD z Hamandy
O. lndoNoriswand
l\,4.
Enke Kaibach

VA3 NERO Dohina
O. Lassov. NeuenBerg
lV. Caris Dolmina

vl0 QUEENHańis
o' Nalz V' steigeńof
l'4'DianaHańis

vl2 HONDA z Hamandy
O. Herov. Kaibach
lV. lra v. Kalbach

V6 WankoOrnis
O. Condorv. Nazibiihl
M. Dixe Hartis
V7 PRINZz RogoweJ
o, LassoV' NeuenB€ r c
lvl.QoyrRogowej

lV4'Daisy Hańls

VD3 ToRRo Hańis
O. Ulk v.ArLett
M. DianaHańis

VD4 MARco ż Targenu
V8 FANTA Carat Bohemia O. FreiCaral
O. Cash v. Wildstelger
Land N/.GaW Tomapefr
v9 oRNA Hańis
O- BEvos v.SteffenHaus

VD5 QUASTOR DoIIby
Bohemia

a!rcaaBE!.

K Ntlo LUł 7ggg
1:! DWUM|Es|ĘczN

O. Mikev. Haus Bork
lvl.lVesse lrluka
VD6 PADDY Dolmina
O. Nevadov. Bad-Boll
N,4.
LarisDolmina
VD7 AMON z Divokeho
O. Roccov Sch oB Runding
M. lrc lv-Re
VD8INTERz Hamandy
O. Torrov.Sleigerhof
M. Enkev. Kaibach
vD9 UGAN Hańis
O. Niccov.Arlett
M. DaisyHartis
VD10 RlCKv. Trafalga
O. Tackov,d.Wienerau
ll. Goldiev Staufen

vD3lJNA Hańis
O. NiccoArlett
M. DaisyHartis
vD4 VARA Hańis
o. HobbyG|etscheńopf
lV. lris Do mina

VDl3 XIRBI Krasnoocko
o' zapp V' lvónchberg
l,{.Eve v.d.HohsnEre

sul.J

K|asajutrioó]&

sędzia: Ladis|av safar

VD6 CHANEL Bohemia
O. Leskov. Kaibach

VD8 WANTAKrasnoocko
O. Tackovd.Wienemu
l\,4.
Tapsiv.ForsthausHatlich
vDg T|NA Hańis
O. lJkv.Arletl
M' D ana Hańis
VD10ZARA lrluka
O. Wallov. Ecknachlal
l\,4.
TinaOnyx Bohemia
VDll OARLINOrnis BoO. Gero Dolmina
I\,4.
PamelaOmis

VDI NETTY FramatoRolau
O. Lordv GeorcViclor
Turm
lvl.Danaa.d.Schwazen
Zwinger

VDI ISKA DthaRoven
O. Shanto'sXano
O. Zellov Steinhagerquelle lvl.HexiDlhaRoven
lV. ChardaFramato

VD5 EOERA Dlha Roven
O. Scottv. Deodalus
l\,'1.
Hondav NordseeSlurr

vDl'| v|TUs Hańis
VO7 XANTA Krasnoocko
O. Hobbyv. Gletscherkopf
o' o' zapp V' |V|ónchbotg
lV. lris Oolmina
l\,4.
Eve vd. HohenErle
VD12TASS Corov
O. Herov, Kaibach
lV. lvlerylCorov

VD2 ODDISFramatoRo-

PSv

K]asamlodzięży

sędzia: Jan Gecelavsky

VD1 HARRO v. SchloB
Runding
O. Predov. Holledau
VD2 BONA Wolfeland
o. DeIossleinhógerque]le lV. Frihav. SchloBRunding

VD3 ARNO Harlis Bohe'
rnia
O. Kimonv. DanAlhedy's

VD2TAN|zLip€
O. Scotlv Deodatus
M. l\,4oni
vd. Teufelskanrel

l\,4.
PalrneOrnls
VD4 FEDOR r Podradbuzi
O. Ajaxv HallerOsnig
M. Utavd. Rot6nMatten
vDs B|LLY Hańis Bohe.
mla
o' Ka||yv'd' Hopfońha|e
M' LindaHańis

VD3 ZESSY Clark
o' ZappV' llónchbelg
M. Donnav.d.Paderquellen

VD6 YWAN Krasnoocko
O, Burscheaus Westsach- VD4 YCCA Krasno ocko
O, Burscheaus WsstsachM. Venjav.d.HohsnErle
lV.Venjav.d.HohenErle
VD7 ERO z Podradbuzi
VOs WETTA FabareBoheO. lwanLechta
mia
l\4.Una Roltenlvatter
O. Kimv Kaibach
l\'ł
VD8 XORAN Mikor.Dogs
' genesisFabare
O. Fail Mikor
VD6 RONYA z Agiru
M. BacaraMikor
O, Ursusv, Batu
It4.Sendyz Agiru
VDS YAGO Krasnoocko
O. Burscheaus WestsachVD7 CHANEL Jar-Val
O. Delosvd. SteinhegerquM. Venjav.d.HohenE e
elle
jackiV'd'PisleTrophe
|\'ł'
VD10 YETY Krasnoocko
O. Burscheaus WestsachvD8 GARINA z Podko5tell
O. Luckyv. Ecknachtal
['!'Venjav'd' Hoh€ n Et|e
M. Buniv Batu

sux,

K|asa młodzieży
sędzia: Jan Gecelovsky

VDg FELI z Podradbuzi
O. Ajaxv HallerOsnig
M. Utavd. RolenMatler
VDl0 FATTYz PodkoŚteli
O. Walo v. Eckbachlal
M. Utavd. GrenzsladtLaa

DWUMEs ĘczN|hNllo

RYBNIK
4.10.1998
PSv
Mieczysław Gqtkowskj

1 D CWC PACoI Rogowei
O. LASSOv. NeuenBerg
M. DOLLYz Rogowej
H. L. Szyra

xlasa m|odzików(5)

O. FANDOz Gentu
M. CINDYz Gentu

o. ZBÓ.J Acel AUreUnr
lV. NANIz Kokosryckiej

SUKI

5 D AKSA spod Chronia
O. TASSO z Rogowej
M. GOGA z Kokosryckiej
H. D. Mirera

sędzia:
Mieczysław Mateja
(5)
x|asamrodzieżv

0. PUTZKam|eł
M. DORISBanadera
H' RÓŹańska
Wł'W szymońcfyk

1 D zwyc. Mł' AFRA
schr€ i don
O. KASTORv.Amur
lv,l.MRINAz Gentu
H. 1,4.
Cirz
W. Nl' cichostępski

3DNATZzKojca

2 D AFRA żeska|nogo

2 BDB DOI'{Xordo
o. PAco z Rogowej
M. CORA od Karolaka
H. K. Korczyk

O, PIROLv, Kronensee
M. FABRIz Kojca

0. ULLYv. Furstenberg
l\,1.
ANNIConcordia
H. G. .lureczko

3 BDB DAN Ledusiowy
Miot
0. DLNORa. Agrigento
1,1,ATI!4ALeszczynianka

4 D DANTOz
Doliny
Niewiadomskiei
O. RAlvlON
v. Bad Boll
N4.IDAz ziern Rybnickiel
H' M' szołtysek

1 BDB FREI z Polany
Imie|ińskiej
o' JANGo v' Fijrctenb€ l g
M.VINAv. Kronensee
H. B. Napierska

K|asa m|odzi€ ż v (3)
l.DD| E G O z P ol an y
|ńie|iń3kiej
O.VANDOv. N4oorbeck
M.VINAv. Kronensee
H' i W ł 'B ' N ape r ska
2 BDB RACXER vd,
l(aiŚerstadt
O. GUSTLv. Wildsteiger
N4.TEIRCAv. Bad'BoLl
H. A. Sobczyk
3 DB ARON Gremaldo
O. LEX z Rogowej
lV4'BoN| B ałyKopiec
H' G' z ę t a| a
Wł' K' Gozdawa.Grajewska
Kasa iuniorów (1)
I D JADO a.d. SchwaEen
zwinśeJ
O. QU AN T Oa. d.
lv,l.PETZIv. Sa rgitterL,lllieu
H. G. Kasper

H. ]. spużak

5 D EDEI,{rnad Strumyka
O.JOKKERz Gentu
M.HESAznadStrumyka
H' i Wł'K' Rakonewsk

3 BDB ZYRA ze Skalnego
wzśólzd
O. FLICKv.Arlet
M. IVAUSlAvax

4 BOD XORSAznad
Strumyka
O. .l0KKERz Gentu
M. CYN znadSlrumyka
H. K. Rakoniewski

(3)
K|asauźvtkowa
1 D CwC Zwyc,Wyst.i
Rasy DONMirPol
o. H0SSGlosemosens
l\4.|GAf BoŹenina
H. i W. Vl. Pietrusak
2DPR|NZzBogowei
O. LASSOv. NeuenBerg
ll. DOLLYz Rogowej
H. L. Sryra
3 D FELIXv. HollagerLand
O. WOBOv. Larchenhairn
M. PISCHAv. Holtkamper
See
H. B. Kohlbrecher
Wl.Z. Radriejowsk

K|gsaiuniolów(1:})

6 BDB IGACratak
O. FELLOv.Valenunhoi
M. XITARiwelino

7 BDB UN|AHbzpań3kie
Srebro
O. JOKKERz Gentu
['4'MANDRAH szpańskie
Srebro
H. R. Reuter
a BDa JORKAznad
strumyka
0. IOKKERz Gentu
1,,1.
HESAznadStrurnyka

9 BDB OOLLYAbakus
O. NATZv. Steigerhof
M. WERRAv. Aderweg
H. M. Dziuba
10 BDB BEZA vlgil
O. LEXWoj-Bas
Nl.BIANKAGenoma
H. J. Selkowsk

O. HEIK0v. susannenhain
lvl.TEIVIPRA
Alzacja
H. A. Kuchafsk

1D CWC XAI'{NE
v
O. GRllUl,4
v.Tradisius
M. JoGAv. Nieuwandshof
H. G. Kroesen
2DlGAzKokoszyckioj
O. IOKKER2 Gentu
[.4.AGAr Kokosryckie]
H' ]' zemło
3 D GLORIALinabero
O. tuAXv. Hallerosnlng
H. J- szmaja

E3s4'9fua!!ą (6)
2DJOXXERzGentu

W. L. Sryra

5 BDB VARTAAdvil
O. ALEXISv.Taubenbrunnen
lvl.JAGAz Danaru
at BDB ElzA z zi6|on€ g o

K|asachamlionów(2)
1 D CWC NATANr Inielina
ng
O. KASv.d.Herderskr
N4.VINAv. Kronensee

Lun 1999 13

4 D MAMBA Jukoland

12 BDB FLORYDA
O. TONYv. Winnloh
l\,l'K|ss|ch|lba oddziału
Klasa otvrarta (8)
1 D CWC BEAUTY z Polany
Imie|ińśkiej
O. PIROLv. Kronefsee
M.VINAv. Kronensee
H. B. Napierska
2 D GALA znad Strumyka
O. IOKKERr Gentu
Vl. GALAznadStrumyka
H. ] Wł.K' Rakoniewski

Es ĘczN|hNrLo Lul.,1999
14 DWLrM

KRAKOW

3DE L Z Ar R og o we j
O. KAS vd. Herderskrng
N4-DOLLYr Rogowej
H. L. Sryra
4 D YEl,{NIv.d.schB€ nel
Mitte
O . RAMO Nv. H a u s B a b i l o n
lvl.TROJAv.d. Schwerner
I/ tte

10.11.10.1998
Pliv
sędzia: MieczysławMa.
teja
(2)
K|agafi odzikóvi/

5 D CYltl znad Strumyka
O. HEIKOv. Susannenhain
ll. HERA znad Strumyka
H. i W. K. Rakonlewski .
!4są!łtloEą

(2)

1 BDg IXARr Xrywlan
O. LORDv. GeorgVicktor
H. R.l.Gesinowscy
Wł'B']' Ma|inowscy

1 D cwc G|NA Ł

2 BDB CIMBOArdolia
O. LORDv. Georgvicktor

O. PIROLv. Kronensee
N'I.PISCHAv. Holtkamper
See
H. W Eggeman

v]. DoRAz Kr)Ąv|an
H. iWł'P' BoŹko

2 BDB lALl$ WeźGo
Czart
0. B IL LH ar ti sC S
M' AZ']AWeźGo cza(
H. R. N4ajchrrak

Wł'c' stróż

K|asachamoionów(2)
1 D CWC Zwyc,Wyst.
llrrA v, Hollag6?Land
o. FELIXv. l-lolagerLand
M. QUlNlv.Kfonensee
H. B. Kohlbrecher
2 D QUINTAAcer Aureum
M. FINAAcerAureum

x|a8a wereranów (1)
1 D NEFRAHbzpańlkie
Srebro
O. NATAN
v. Hiilsbach
ll. BONAz Koszarowego
Osieda

2 D Res. CACIBPACOz
RoEowei
o. LASSov. NeuenBerg
t\4.DOLLYz Rogowej
H. L- Szyra
3DNATZ2Kojca
championów
O. PIROLv. Kronensee
[.4.FABRIz Kojca

alaZĄBEr.
lv4.UKENAALracja
H. J. Janik
2 DB XAI,{AWoj-Bas
O. DERBYa.d.Schwarren
zwinEel
lvl.TOLAWojBas

Dyskw.(naganne
rachowaniewystawcy)
CORA Adelia
O. LORDv. GeorgVicktof
M' ooRA f KrtĄV|an

H' J. spużak
(8)
x|asamłodzieżv
(4)
x|aŚa Uźvtkowa

1 D zwyc. Mł.AFRA
Schreidon
1 D CWC PRINZz Rogowej O. XASToRv.Amur
O. LASSOv. NeuenBerg
[,4.KARINAr Gentu
M. DoLLYz Rogowej
H. ll. Cirz
H. L. Szyra

(1)
Klasa m|.odziożv
1 D ztłlyc.Mł. GoRDot{ oe
o'D|EGoze spręcowa
M.B0NADe Marko
H. 1,4.
Omochowski
Kla8aiuniorów(3)
1 o ATANWoj.Bas
O. HoSS v. Brachtal
M. BIRAWolBas

2DFEGERzKrywlan
V' Femereck
o. sA['4l\ło
N4.VENAz Krylvlan
H. R. Gesinowski
Rlsiłowicz
W' U. świetlicka
3 D JADOa.d.Schwanen
2winge?
O.QIANTOa.d.

2 D RAMBOvd.
PlaB.onburg
O. NATZv. Steigerhof
N4.SAN.IA
v. K rschental
H. W Hassgal
W. K. Dobrzański
3 D INDUSv
Fourni€ l milhIenbach
0. EROv. Batu
14.ORLAv.
Fourniermiih
enbach
H. H. l,4Unster
4 D GERo Ald€ | ia
O. IAGOv.d.Wofsburg
M. QUINTA
V,Bewie
H. P' Bożko

1 D CWC CACIBZwyc.
Wyst.XONDORv
Foulniermtihlsnbach
o. LASSOv. NeuenBerg
M. ORLAv.
FournermLrhlenbach
H- H- Vlrlnster

Wł'R'H' zych
3 D ZlSl re Skalnsgo
wzcóna
O. FLCKv.Afet
Vl.VIAISIAvax
H, G, Jurecrko
4 D R|KADe"B€ B
O. IAGOv.d.Wolfsburg
lvl.ETNADe'Bes
H' iWł'R' Kłapkowski
5 D CORAwoj-Bas
O. LEXWoj'Bas
lvl.TEKLAWoj-Bas

K|agawototanów(1)

J. D Loao l€ss
O. N4ARKo
v. HausN ko ai
M'
N4|GA
Diabe|ski
Zqb
M. PETZ|v.Sa zgitterlvllllieu
H. B. G anowska
H. G. Kasper
Klasa otwarta(3)

2 D SAMI Woi.Bas
O. FELLOv.Vaentinhof
[4.NANAWoj-Bas

K|asaiunio.ów(5)
1 D CWC O|(LAHOMA
O.IAGOv.d.Wofsburg
M. BASTAz KojcaElbikame

SUKI
sędzia: Mieczyslaw
Mateja
K|asa m|.odzików(3)
1 BDB ARIA z Bobowej
O- I ND USv.

2DKAL|PsozPałacu
O.INDUSv.
FoJrnierm0h
enbach
lvl.SANDIKadiman
H. i W. M. Kaca-Bibrlch
3 D GLORIALinabero

DW]MlEslĘczN|K
Nrlo LuTy7ggg !5

O. AJAXv. Haler Osn ng

K|agauźvtkowa(1)

H. .1.szmaja
4DMAX| z Dz i e dz i c
O. PIROLv. Kronensee
Vl. ELVIz Dziedzic
H. M. ci e ś | aw ska

Wł'|' stek|a

s BDB CYLISkand
o. IAsSo z Rogowej
N4.LINDAod Kajruta

Xlasa otwarta(4)
1D CWC Rss. CACIBEMI
O. Z EGANv.Wesenborn
lvl.ESPEv. Sironabad
H. Z. szcześniak
2 D CYTRAtuketlla
O. ZEOJAcerAureum
1,1.
CELAz PolskejWsi

3DXAJArDrlodzlc
O. ESTOv. Batu
lv'l.DORAz Rogowej
H' M' c eśawska
w. A. T ahnybok& A.
Domański
4 o |NGAsądockisLachy
O. FELLOv Valentinhof
M. LUNIze SeberovoDvora

1 D CwC GINAv.
0. PIROLv, Kronensee
lU. PISCHAv. Holtkamper
See
H. W Eggenran

IAPONIA

22.LL.LW

sędzia: Peter Mef3ler
PSY
K|asaużWkowa

SGl QUESToN Avax
SG2 ARECv. Lechtal
SG3 DOLFOv. H. Tokinashi
SG4 K NG of House saint
Bois
SGs SALBERTv Leo Pantora

VA1 lvlARCOv. Fossheler

SUK'

VA2 OORI.IAN
YohanessBerg
VA3 l4akrosEast
VA4 HEROv Kaibach
VAs VITIS v H. Farrenkopf
VAONATANv. Beflekasten
VI X|NEv.d.HohenEre
V2 GERBYv. Farbenspiel
V3 KROGvd. Wienerau
V4 ATLASv. FockbekerSee
V5 K MON aus Ag genlo

QUENAv H. Sommerlade
VA2 FELCIA Karats
VA3 CHIPSYDellaValcuva
VA4 GESHAv Steigerhof
VA5 ORSINAv. Wildsteiger

K asa uż.Vtkowa

X|a3achamoionów(3)
1D CWC CACIBzwyc.
Wyst.i Rasy lPSl r
Oziedzic
o. GERor Rogowej
lV. tLVl z Dziedzic
H' Ął.cieś|awska
2 D lLl(Av HollagsrLand
O. FELX v. HollagefLand
N4.QUINIv. Kronensee
H. B. Kohbrecher
3 D QUINTAAcsl Aureum
M. FINAAcerAuieum
H. W.Ziemecki
K|a3awotoranów(1)
1 D CELA z Polskisj Wsi
0. VELLOWa.d.Schwarzer
ZwinCer

K|asaiunioróW

sG1 QUAIv. Fabenspiel
SG2 WOLFv Schlossgraben
sG3 ULT|vo V' Kóngskrome
SG4 ESPRT of Saint Fuli.lr.
SG5 ZAUBERv Yoko
SGa LASSOaus Agrgento
K|asa młodfeżV

H' G' Kró|

VA6 ASS|vd. Doomiten
VA7TOSPIv. Patersweg
V1 KATHRN B|ue.|ńs
V2 QUESIAv. Ka bach
V3 FIOv.d.Ernetranch
V4 Z ENSI v.H . K aibach
V5 N4AGGYv Tronje

K|asa]unioróW

SG1 OELAv Amadeus
SG2 CON4ET
v. Eellevue
SG3 ANSILAv. S ngspie
SG4 NELDAv. H. Yonago

SGs UBERFULLEV, B ndecK

K|asamłodzieźv

SGl SKONAv. Leo Pantora
SG2 NANNAv H. M charadai
SG3 lv4Allv. Arline
SG4 HELGAv. N4igasen
Suzu,

Hodowfa,,vom Haus Galli" sptzeda

I

szczeniętaz następuj4cychskojarzeń:

Ó J'c] v vÓibb€ r g. d6k . sch|3. r(j* la

NIEMIECl(l
DWU'"1|ESĘCZ\M'
N.10 Ltlry
',,,

w.m

t
atney:2x

zryc ęze ł|asyw Nigmas
. wyńry$scja

na s}slfla

AoRE$ 32{00 B2esko'u Głowack
ego7'
trr./fat.1014)
63 63 222 1e.64 64 300
l.]r^'
-łł+ hhp7iwWfteecomp|,owąa'€ | /
Red.kior N.cż.|ny:XlzysaÓf Dobzański
Poiekt winiclyroamlanSlyrna
Dtlk BżeskaoficynaWydałnicfa'
AR
DziedzcBlfeŚko'J, cfarńÓwie]ska
1
te /ax.(o 14)66 3x191 .
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ZABRZE
18.10.1998
PSY
sędzia:
Mieczysław |r'lateja
K|asa m|odzików (2)
1 BDB DONXordo
o. PAco z Rogowej
lvl.CORAod Karolaka
H. K. Korczyk
2 DB BERTz zawadzki€ j
Gólki

O. ULLYv. Fiirstenberg
N4.ONYz KlemensCS
H' P.chlószcz

lv4.PETZlv. Salzgitterlvlilleu
H. G. Kasper
4 D ABI Psi Kanior
O . I N O U Sv .

2 D KORATznad Strumyka
O.JOKKER
r GentLr
M.CYNIznadStrumyka
H. K- Rakoniewski
3 D RACI{ERvd,
KaiseBtadt
o. GUsTLv.W ldsteiger
lvl.TEIRCAv. Bad-Bol
H. A. Sobczyk
K|asa iuniorów (7)
1 D CWC GORDOT'i
De
o'D|EGoze spręcowa
M.BONADe l,,larko
H. N.4.
Dmochowski
2 D HADESznadStrumyka
O.JOKKERz Gentu
M.CYNIrnad Strumyka

3 D lADo a.d.schważen
Zwinger
o. QUANTOa.d.

M. FINAAcerAureum

K|asa chamDionów(2)
1 O CWC ZWc. Wyst.
oMAN ż Lilich Ddów
O. DAGOr Bo enia
|vl.ASTAz LisichDołÓW

M. ZOJA Psi Kantotr

5 D GERO Linaboro
O. A.IAXv. HallerOsning
H. W. J. Szmaja
6 BDB HAZARD Madera
O. HELD v. Netherand
M. G|NAch|lba oddziału
H . M . K a wu l a

(3)
K|aga mł'odzieżv
1D DIEGO
z Polany
Imig|iński€ j
O.VANDO
v. N4oorbeck
ll,VlNAv. Kronensee
H. iW. B. Naperska

2 D SBERMAI,{
Acer

7 DB BEN szopi€ n ice
O. PIROLv. Kronensee

M. Az']AWeź
Goczart

l' D cwc ANtoNAbakuŚ
0. ULKv.Arlett

1 D CWC CYIRA Skand
o. TASso r Rogowel
M. LINDAod Xaiuta
H. iW. L l\,4ack
ew cz
2 D CORA Wirakocry
0. JOKKER r Gentu
M. DOLLYv.Sinclelbachta
H . M . So j ka
3 D REMA Prltinus
0. MS v. Herderskring
l\,4.
KELLYz lmielina
H. S. Olszewska

SUK'

4 D DUMA Abakus
0. NATŻv. Ste gerhof
N4.WERRA v. Adlerweg
N. W . M . D z iub a

sędzia:
lwona Magdziarska
K|aga m}odŹików(2)
1 gOB ITALinaboro

2 BDB ll|EGYz |mi€ | ina
O. GEROz Rogowej
M. YULLEv. Burbrink

1,4.SABAT|Nlv.d.Burg BisH. lvl. Dz uba

K|asaiuniorów(11)

2 D MAXONv, Aminius
O. FANTOde la Valcuvia
Vl. LEIM v. HausBork
H. H. N'lartin
Wl. l- Czerniakowska

H. iWl-J. Szmaja

Klasa otwarta(4)

5 D lTAl{A Asarko Lordana
O. ESCO v.d.Wienerau
N4-PARIAsarko Lordana
H . W . G. Okr asa

5 D GLORIA Linaboro
O. A I A Xv. H aler O sning
H . J . Sz maj a

Klasa otwarta(1it)
1 D CWC Zwyc.Wy3t,i

Basy Zll'{AOtnisBohomia
O. HANNov.d.Wienerau
1,1.
DIXIEHartisCS
H. l. Kratochvil

K|asa młodfieżv(12)

2 D PA c o z R o g ow € j
O. LASSO v. Neuen Berg
N4.OOLLYz Bogowej
H. L. Szyfa

1 D Zwyc.Mt YOKOz
xojca Elbikams
O. ULKv. Arlett
M. ELBEv. Bad-Boll
H. lWl' N,I'Bachó|z

3 D cELLo Linab€ l o
O. TOLPANv. Noort

2 D SORAYAAsarko

2DLoRAz|g|ast€ E o
O. JOKKERz Geniu
1,4.
OTTIEv. Z tterta
H. J. Boba
3 D JAIIXAvd, Wanneee
O. PEROv. Noon
[4.LISSIv. HohenDrawehn
H. G. Kofschek

H. l. Szmaja

O. ULKv.Arlett
M. GRAFFIAsarkoLordana
H, iWl. G. Okrasa

4 D EDEN znad Strumyka
OJOKKER r Gentu
ll.HESA znad Strumyka
H. i W. K. Rakoniewski

3 D LADYAbakus
o. QUA|v.d.siebenBurgen
M. ANETTEv.Abakus
H. M. Dziuba

4 D JUDITHPaka
Wilkofaka
O. J0XKERz Gentu
N4.TINAGisr

4 D ZAMBI ze Skalnego

5 D OBNELIAz
Ma|chitowejŁąki

K|aŚa użvtkowa (2)
1 D CWC PRINZ z Rogowej
0. LASSO v. Neuen Berg
N4.DOLLYz Rogowej
H. L. Szyra

O. FLICKv.Anet
M. NIAUSI
Avax

Vl. BETTYspodWangu
H. E. Plewka
W|'D' Byłeń

DWUM|Es|ĘcfNlKN| 10 ŁU]Y 1999

6 BDB LUPAdu Val D'Anzin
O. HOLECKdu Va D Anzin
lvl.ILENAdu Domainedes
Wł.A' Rozwadowska
7 BDB ARll$ DIRAr
lmiolina
O. ZAHARr Jurajskiego
N/.NADJAv. Kronensee

X|asa ufułkowa(1)

POZNAN
7.8.11.1998
P5Y,
sędzia: Pjat| śtiwka
K|asa mł'odzików (2)
1 BDB FAX Rodiaz
o. A.IAXvd. RotenMatter
1,4.BENFCA Rodaz
H' ą szka ski

1 D G|NAv. Kronens€ e
O. PIROLv. Kronensee
M. PISCHAv. Holtkamper
See
H. W Eggeman

2 DB.oo f Dąblówki
Leśnej
O. NEROv. HohenDrawehn
M. REDA lask e.
H. lvl.Olech
W' M' spiżewski

Klasa chamoionów (3)

K|asa młodzieżv(6)

1 D cwc qU|NTAAc€ t
lV. FINAAcerAureum
H. W Z emeckl
2DlPSlzDziodzic
O. GERoz Rogowel
tu|.ELVIzDzedric
H' M' cieś|awska
K|asa woteranów (1)
1 D NEFR^HigżpańŚkie
Srcbro
O. NATAN
v. HUsbach
M' BoNAz KÓszarowego
Osieda

1 D Zwyc. Mt HERO De
O.LASERu Platoon
NI.BRITTA
De Nlarko

2 D CZARLI wolBa3
O. LEX Woj-Bas
M. TEKLAWol.Bas
3 D ORO v. Hald.nbucho
O.JUMBOv.d.Dolornten
M.HEXEv Haldenbuche
H. H. Knopko
Wł.Glzeslak / Roszkiewcz
4 BDB BEMoz f Umu|to!ła
M.NlKl r Urnultowa
H . R .J .G l a p a
5 BDB GRAI,{D
ż Umu|to!ła
O.BOYv.d RotenMatter
H . R .J .G l a p a
6 BDB ABISZ Agnlara
O.BAIKv. Domenica
M-TESSIDe Bes
W' M' GoŹdziewski

K|asaiuniorów(5)
1D cwc R€ s . cAc|BAIAN
O. HOSS v Brachta
lvl.BIRAWoiBas

L7

H . M . B el i er
W. J.K. Kajakowie

2 D LASER v. Platoon
O. VSUM v A r miniLr s
lvl.IAN4Mv.d.Wienerau
W. lvl.Crern akowski

2D QUA ND Or Bo r o liny
O. QLJANTO
a.d.
M- ONDRAv. Dunleschenke
3D CEZ A Rz H o do w li
O. ZENTOv. Wiesenbom
M. GRAo]Az Więcborskie]
Doliny

3 D DON MiFPol
O. HOSS Glosemosens
N4.|GAz Bożenina
H. i Wl. M. Pietrusiak
4 D CELIO Llnabero
H. J. szmaja
5 D ,EC Wilczy lftn
O. PASCHAv. Wolfsburger

4 DB BElt szop|€ n ice
O. PIROLv. Kronensee
M' AZJAWeŹGo czart

5 Oa ALEX od Rafk.
Schwalbengfund
M' FALAch|ubaoddf|ału
H, B. Nowotny
W. M. Kowaska.Weschke

K|aśaotwarta(4)
1 D CWC CACIB Zwyc.
Wyst. ALEX JAGO Zavingag
O. VOKOSv. Huhnegrab
tvl.VENTASANDIFajer
Stalker
H . O. No vak
2D A To sfBómo |o w o j
Groty
O. NADOSatysfakcja
[4.zNloRA 2 zeone] Górki
W|' A. Wiśniewska
3 D AK|M supd Ag€nt
O. WAN4BO
v. Batu
M. XAZINAv. Batu

4 DB KNG Koby|aGóE
O. lv,lAlSTRO
Obmostn
M. NATSCHAv. Heerbush
H. A. Kanigowski
K|aŚa użvłkowa ('jL)

M.QUENTIDe ta orjent
H. W. N4.Kowalczuk
6 D ,UMBO Anlmar
O. VISUMv Arminius
M . SlSlv Bad-Bo l
H. Z. Grzes ak
TD ltORD z Umulto w a
0. NERo v. HohenDrawehn
l,4.B|RA
z Kramlku
H . F.J . Glapa
8 O I,{ADOSatystakcla
O. LOROv. Nieuwlandshof
l\,4.
PALMEv. Ernevanch
H. l. Rzuchowska-Strzelecka
9D ELV|Sz K r amiku
lvl.[4oN|żBeroIiny
H . J 'Ro siński
l.OD J A GOz W igbo r cklsj
Doliny
O. ULFOa. Agrlgento
M' GRACJAz W ęborskie]
Do iny
H' L' Baldońskl
11 DB EMAR B43eńówka
O. PASCHAv. Wolfsburger
zaEtody

K|asa chalnDionów (5)

1 D SONNY Btsbe am See
1 D CWC WICKO v.
O. YASSKOvd. RotenN4attel
M. DINABrebe am See
O. lvlARKv. Haus Beck

l,8

OWCZAREh

DWLJM|Es|ĘczN
h Nr ao u)11 7999
M. XAN D l v .Fe l s e n we h r

H ' P Zl e i ń s ki

2 D KlM Mi€ Maz
o. ZBÓ] Ace| AUrcum
M.TONA1,4
s Maz

3 D SUE Asa o Lordana
O . U LK v A re tt
N4.GRAFFIAsarko Lordana

3 D IASTOR Acor Aureum
o' ZBÓ,]Acer Auleu!
M. LINDAv Haus der Drei

4 D V A V A z Umulto w a
O. NEROv. HohenDrawehn
N4.ALETT
v. Batu
H . R .J .G a p a

W' J' Bułka
4 D BONNY (a3 Kat
O. NEFO v. HohenOrawehn
l,4.KATTY
Acer Aureum .
H' J' B ułka
5Dl AR r U m u l t o wa
O. PASCHAv. Wo fsbriger
M. ZTA r RexolyOhradyCS
H . R. J.G l ap a

SUKI
zbigniew szcześniak
K|asa m|odzików (4)
1 BDB FlFl Rodiaz
O, AJAXv.d.Rotentv,latter
Nl. BENFCA Rod az
2 BDB |TALinab€ r o
O. ENZOv. Feuemelder

3 BDB lZlS linabero
O. ENZOv. Feuermedel
H. J. szmala
4 DB VESA Basrtan
O. LASSOv. Wutachta
M. ARTAHarnchovCS
H. Z . S umo ws k i
K|asa mlodfieżv (13)
1 D zwyc. MŁ sAM| Woj.
O. FELLOv. Va entinhoi

s D HIROSHIMAGambol
o' olEco f€ spręcowa
Nl. CARENr lasienicrank
6 D V E N U Sz Umulto w a
o. NEROv HohenOrawehn
[4.ALETT
v. Batu
H . R .l . G l a p a
7 D XUO Eskota
O. FOXz Agiru
M. NATJAv. Ritte|berg
H ' i W ł 'M . G etka

M . OND RAv D unieschenke

H. M. Dominiczak

2 D ETNA Rychan
O. ROY vd RotenMatter

4 D OZI Quid
O. FELIXv. Sch oss Mickeln
N4.K|RAv'd' Be ingelwań€

3D A XSA z |v|nyEł o du
O. TASSOz Rogowej

5 D AIFA zo Zberek
O. NEROv. HohenDrawehn

H . R. K ur biel

H' E' szymański

4D lNA r Bo r o liny
O. ROY v.d Rotenlv,latter
M. KUDIEv Tr enrbachta

€ D BLANXA Ry|imaja
O. LnfO r Bero iny
N4.ASTRARylimata
H. R' K|qskała

5 D GloRlA Linabero
O. A J A Xv H alerOsning

7 BOB KAJA r Patuckiej

H. J. srmala

N4.GRElv4A
z Beroliny
H. Z. Gotzycri

6D lW A z Umulto w a
O. NEROv. HohenOrawehn

K|asaużvtkowa
(1)

8 D XESA Eśkońa
O. FOX z Ag ru
M. NATIAv. R tterberg
H . W . M . Gietka

H . R.J .G apa
Wł.K. Górcfyńska.Nowak

I D SEND I z (w iatowoj

7 BoB DoNA z My|n€ j

9 D ZYRA zo ska|n€ g o

O. FAXa. Agrigento

O. EMIRSantander
rv,l.BESIr KwiatowejOsady
l-1.E. N4acielewsk

o. FL cK v. Anet
M. N4ALJSI
Avax

H. W. S. Nlaury'Wawfzyniak K|asa chamoionów (3)

10 D CZACZA Ryllmaja
o. RoY v.d RotenN,latter
N4'F|NAz Kojcachamponów
11 D CON|Woj-Bas
O. LEX WolBas
N,l.TEKLAWol.Bas
1 2 O BO R A z Umulto w a

a BDB HEII od Kalruta

tvl.FINAAcer Aure!rn
9 BDB CELINAWAW6INO
H . A ' cieśak
Wł'J\,,l'
Kowaska Weschke
Klasa otwarta (7)
1 D CWC CACIB Zwyc.

H . R .J .G a p a
13 D AR]A znad Ujścia

CINDYv. Plassenburg
^4.

O. ROYvd RotenMatter
N4'ANA z oabrÓwkiLeśne]
H' N,l'XrÓczyk

2 D GERDA GRYZELDA

K|asa iuniotów (9)
1 D CWC QUINAz Beroliny
o . Q U A N T oa.d.

1 D CWC QUINTAAcor

N4.ISA KuverCS

O. PASCHA!. Wolfsb!rger

2 D ASTRA Bening
O . B A K v. D o m e nc a

O. HOSS u Brachta

[4. ETNAz Kobyej GÓ|y
3 D ALFA Berkres

2o P A LM A fW ię b oE k iej
Ooliny
O. BORYSz Berolny
M' BR TA f Węborskie]
D o lny
3 D PRIMA Satysfakcja
O. W CKO v. Felsenwehr
N4'PAL['4E
od Źeksa
H. Wl. L Rzuchowska

ffi
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INBRED - Narzędzie o o$romnei mocy

wplynąlbyńa Pofosta]e800gcnóv Jcże]i |,roszęzłIócić lwagę na lo. że chociaż
p o j e d y n c z y o so bnikj esr z iibr edo w anyna
NelIyIislingenwyŚlępUedwukrotnic.to
0.15 lub l5% lo oznacra,re iego honro ]estpodanawylączniejakobatka Nc]ly ll
zygotyczność
dla tych 800 genów wzto
Eisli'1gcn.Sląd teżinbredodnosi się do
sla do I5 t'' JcŚ on ł tensposóbhońory. Ne]lyI l I islilgcn! lie Ne]lyEiŚ |ingen,
gotycznydla 1200ge!ów.które poŚiadłą
lnbrcdnaNc||yII(klótajeŚtfin.
wszystkic owczarkinieDrieckie,
plN 15% bredowanana 0.125)wynosi
7 800 gcnów (czyli l20) lub nrórviącina. i/2): I t = ( t/21 = 025
.|eślispojtzyjny
n! Iodowódna. cr!'i .icsthomozygotycznyd1a 1320tdr W1iczając
wspó]czynnik
Nc1lyIl olrzy'nu.
szego owcfalku tjenricckic8olatło za' genów Wspótczynniki|rb|cdu
wspólnego icnr y: t.-?J ! f/ 0 125)=0.2313-28
l3%
uważymy.
fe n.ny psówdo tŻcciegopo
prfodkaopuszczajny.lcśli
nu on wańoś. lDbrcdna Hektorujcsl bardziejzlożoly.
kolcni. w więkŚ/oś.inicbędąpołtaŹać nifs7ąńi' l0% (0'l) |Ubrodowódpruod. ponicw!żbyl IicfońyrównicżpŹcz Nel
9ę' Jcdlak W piątym's7óstympoko|eniU kajestńieoŚi.lgrlny'Inbrcdz]vięksf! szan. ly 11.Linie te o r ndcz dnr ypo gNbiona
odnajdziemy
identycfńend^y Psów'Ś|c
se olrzynraniłgenólvlvspó|no8oPrzodka c7cionk'rczyIi :]'3-2,slłd leżob|iofamy
d7ą! lak da|ekoj.k będfie lo ńjoż|iwc lv dUplikacie''leś]i
prfodck(PicŚnJ któtc
r ylkodla icdnejlinii :
Ślwicldzinry.żewiększość
1iniircproduk' g o
byl r inbr edo w anylo (|/2f ] I=(l/2f a'ó25=6'25%
' n bsą
r ezBiększone'
d u j emy)
torÓwkończysię na HorandZ]e
v' cratnth sz.nse
1nbtcdna Ho[!dajesl najbłrd1iciskom.
szt.
A b y 2iI Uslto w rlechnika
ć
o bli. llikos.lny. 8dyżHonnd wy(ępujcw Ó |i.
1bdowcy dążądo zdclitriowaniaiibrcd! czaniłwsŃlczy!nika inbrcdupoŚluŹęsię nil.h. ł |c I inic|! z cz llcklo r ai Nc||yII
utricglo(EzncgoVA4 Odin r
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schH l/lP 1 zaliczoneu dusa nle noże zostaćuznanaprzez sV
Kondor I Forh1ialriihkIbach)
ki.nu.k
sędziegosV; w lym roku ze względuna to' żema on palskjepfe.
pEc n ics!Ćza,|ą Ęu,acują
laś,ny
wprowadzono
dodatkowe świetlenie'
a żadenlekarzf państwdaw.
runkidopuszczania
owczarkóW
do Iicen' zaos|rzenie:
w pŻypadkuegzarninu|P negoblokuwschodniegonie ma upraw. jed. punktacja
cji'zmienionoleż
samjejrcguIamin
z obronyniemożebyćmtriej. nieńsv doodczy|up|ześwietleń.
Nicsię
nakżece|pozostał
tgnsam:dopuszcza. sza niŹ80 pkt')
wielkiegonb stah, w Polsce niemiecki
jedyniewysslekcionowa,. posiadaóminimum
jednąocenęz Wy. Kórung nie jest do niczego potnebny
niedq rozrodLr
nychzwis|ząti poprzez1ostałepodno. stawy.pzynajmniej'dobĘ. u sędzie. (naŻetylkodla$łasnejsatysfakcji)'
zdz'
go SV
wia mnie tylko' że ani Kórstellenleit€Ę
Dzisiejsra niemieckalicencjahodowla, . mieÓza|icfony
u sędziegosV € g zamin ani Kónneisternie wiadzielia nie uzna.
na dzielisię na dwie k|asyiKórk|asse1 i wyl|zyma|ościowy
AD (20kilometrówk|u. waniupolskich prześwietl€ńprzez sV,
Kórk|asse 2' Licencję k|asy pieMszej sa przyroweze)lubzaliczonyegramin Nie omieszkatamnapisaćo tym do sv'
olzymują psy po|ecane przef sV do psapaslerskiego
HGH.Zwolnione
z tego Zapewnemojasyluacjaniebyłaodosob.
hodowli,natomiastkJasydrugiej- tylko wymogusą psy pr2ystępujące
do icen. nionyn przypadkiem- sv podaje' że
dopuszczonedo hodowli.Klasadrugali
cjiw wjekupowyżejsześciu
|at'
znjana sposobuwefikacji zglosz€ń na
cencjijest z reguły''fuńką,d|a owczar. | ńajważniejsze:
psa rnusibyć Kó ng zostala spowodowanalicmyni
właścicie|
ków gorszych ekslerierowo (ocena bar. członkiem
sV Jesl to WięcpieMszy wy.
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z sędziąi pozoran
Tegorocznazmianawreg!|arni. stÓW nie Clyskutawali
nie |icencjispowoduje,żejeżeIidany p es le'] Publicznaśćzqromadzona wokół
zoslanie dopuszczony do o.eny p|zez by|a Wy|ażnieabeznana z zasadani
Kófine stera na pewnojego||'cenc)aza prfeprcwadzanjaprób psychicznych'ba
Oktaskant nagradza-

dara byłmÓj nąż) tak qh.!ka' Cieszę s!ę
bo magłan udawadnjć, że w Polsce
naŻna utĘynać nietylko kandycję psa,
ale ńwnież jego pazan szkoleniowy' l
aby Njency (]aka,że ta oni sĄ c]Ąg|ewy'
raczniąw rasie awczarek nieniecki) nieh
więcej takich pftykładÓW A do Wszysl
kjch ktÓrzy wybierąq się ze swain psen
na takąlcencję:naprawdęwańo caśla.

Pies' który pzeszedł |icencję
jest przezpewienokres pozbawony orygina|urodowodu rodowÓd(Wprzypad
kUpredłużana Ic€ n cj rÓWnieżKorscheod raz! po zakończe.
mację cflonkowsk4 .
]zwlerząt'ktÓre pazy' in)iest przesyłany
sV wlaśccle|a w Ńdnl!|tI l)!; hnn'\ h Kii1,lnk| ],lk" tywne zaliczyłyprÓby niu licencl do Augsburgawraz z doku
przypadk! przedłuilnh.l|t1\ |L||
n|,\|ńl]lah|lu!fuln. psychicfne Do aceny mentacjąsporządzonąprzefKórme ste.
żania cenciiWvstar rńą /||,| t\tr r lil n]Iliihh|hd|h: przystępawały nai. ra' WaściceIotzymUjezastępczydoku'
ment(śwadecbvof aIiczonegoK0r(lngU),
cfa lodowÓd i za. :'(;1ó| Il ll!\l1|:\ B|ls 1,^|1ln||'.)1)piefu psy.potem suki
psa na wysla.
ktÓryrnmoże|egitymowaĆ
wed]ugnumerówkatalagowych,Na pa
śWiadczen
e o pos adanymK br]ng| lzw
itp Po upły'
opróczważrc)]e. czętku sędfja nakazal cale/ siaWce Waclr.pfzyzgłasfaniumiotLr
Kórschein(ocfywiście
g]tymacjiczłonkowskej)' sana cercja (aczywiście
osobny psy' a osobna suki) we pewnegocfasu (f regulyokolo me
]estszczegó|owąocenąeksleriefurcha. poruszaĆs'ę w ringurÓżnymtempem.a sąca. ae n ekedy naw elk k a m iesięĆy )
c e olrzymujerodowódiKórsclre.
rakter!danegofwierzęca. dokonywaną naslęprle' po sp|aw.lzeniuobojętności \łłaśc
przysIąpiłdopiero n listem poleconymna adres domowy
pżez spec]a|negosędzego sV lfw
na slrzał(czwÓtkami).
Kórmestera' D|a zainteresawanychza. do acenyindywidualneiJeżeli.lanypies Sam Kórsclre n (opróczdanychpsa k|a'
pa raz sy i okresu cencl, miejsra przeprowada |icenc]i
m eszczonoponiże]
opis przeblegulypo. riubsUła)przys!ępował
pieMszy' nusiał u.]ać się do specjahe
hcencji
drenia licencl ilp )zawieraszczegolowy
wet n ernreck,et
Drugimój pies Kandar'tratil go punklu pamiarawega'gdzie byl Clo
iobwód k|atki
da Polskiz Kófungiemna dwa|ata:1997. kladnie mie|zany iWażony. zwierzęla . wzrost,Waga głębokość
pźedłużającelicencję pżystępowałyad
1998' Aby byĆ Wzgadzie zregulaminen
słownyop s eksterieru (podobny do
Irzeba więc byłow zeszlym rcku przed. razu da aceny w ringu' sędfia .lÓkta.lnie
opisu psa na wyslawie)i charakleru
łużyćmL licencję albo teżzrabić po pra. agląCla!każdega psa: na stÓj iw tuchu
stu polskiprzegląd hodawlany,Wybrałam Rlng wyglądal jak na
lo pievsze i 13 czeNca 1998roku (pa każde]potządneJwy.
wcześniejsfymprzes|aniuzgloszenja) sl aw l e owcz at k
kolo niemieckich:duży'
znalazłamsięw nałą niejscawaści
Hamburga:Tomesch. na typÓwyn pla. wewnętrznątaśma
iLalen'awyn
-d
pełno,

]dĄi|ń i

NÓączern

Licencja zaczynała się o 8 aa rano
. p|oszono jednak o Wcześniejszepży.
bycie Każ.]yz uczestnikÓw po uiszcze.
niu Óp|atyatrzymałnuner sta|tawyika
tdlag lglosfon)rh

2o'lólÓ

16 p,ai

|A

lyn 6 p|zedlużałolicencję).
Da aceny nie
stawtysięty]kadwiesukj!Nasanym pa.
cząlku odbyłysję Iesly psychiczne (na|.
piev psy potem sukiwedługnumerów
katalogawych)' Test wyglądatanalogicz.
niejakna siegetschau:atak zza nania.
Iu i próba odwagi psa' Rygaryslycznje
p|zesttzegano nomentjw zap]naniaiod.
pinania psa fe smyczy' racfej nie zda.
tały się pńby podtrzynywania psa za
abmżeprzy podchodzeniu do pazonnta
ukrytego w namiocje' Jeżelipies na roz.
kaz pżewodnika nie puszcal pazaran
ta sędzia pozwalałjeszcze na tzy ko'
pa czwańej
nendy. Jeżeli pies nie puścił
kamentlzie, zoslanie adnotowane to w
jega dokunentach(Kórschein),Jeżelija'
kieśzwierę nie zaliczybtestów (np' na.
wet na chwjlępuścibrckaw padczas pra.
wadzenia przez pozorcnla)' nie prystę'
powałoda oceny eksterieru Prydafy.
ło się to dwón sukom . szkoda' ba by|y
niezwykle ladne' ale nlestety sam wyglą|1
nie wyslarcza da zakwalifikowaniado ho.
dow 'Właścicjelepechowychsukzacho.
wali,,klasę'': nie prosilia paw|órzenje te

n!'nialpn

Doąrcd^u

sęclzia dyklowa|apis
nlaszynistce nie
Pomnał ]ednak o
blicznościgtośna
nenlu]"'

do

moŹ|iwośc
np' zwią
dego psa' Nie zdaży! \khlhl]ru|i|Ó|:KiiDn]!|r.1\!|t
się ani jeden przypa.
dek od|zucenia psa ze
Wg!ędu na gorszy eksIerier:bŻydsze
szczegÓ|neza|e|ylwady
oaz fa ecenial
asobniki atŻynywaly drugą klasę ]icen'
cji (na 22 zwlerzęta]lcencjanawanepa ostrzeienia hodowane
raz pierrivszy 14 atrynała licencję k]asy W przypadkuprzedlużania|jcencjipo'
piefusfej: wś|ód14 zwieEąl przed]uża' miary i opisy pozostająn ezrnen one .
jĄcych licencję 8 niala Ka*|' 1) Gadna SV dołącfa jedyn e zaśwadczenie o
f ogó.
pÓ.lkrcślenia była miłaatmosfera panu" pfzedlużeniuLiĆenc]i
dożywotnio
jĄca zarówno Wśródwłaścjcieli
psów jak
nikowyrnopisem kondycj psa w dniu
i wśródpublczności' Wdać, że jest ta Kórungu(czasamif drobnymuzupełne'
lraktowane jako bezslranny przeglĄd
n em np' o związaniulokci)'opisy cen
pozionu zwjerql' a nle jako niezdrcwa ci wszystkclr psÓw WcLągLrdanegoroku
rywa]jzacjahÓdawcÓW A zatazem także są po d ko n ec r o ku fbierane W izw,
pewnego rodzaju spatkanie towaryskie,
nabyĆw
Kórb!ch. ktÓrymoŹnaodpłatn!e
paglądówczyIeżpo SV Zbióltakichks ążek|icency]nych
daje
możwaśćwymiany
prostupotozmawiania o ulubianej rasie' Więc,jeŻe|
nie pełny'to na pewnoznacz.
WśrÓdpublicznościC|om]nawa|l
awczar
ny obrcr poglowiahodowlanegoowczar
kóW niemieckichW Niemczech,Na|eŹy
karze z rodzinej oG Tornesch' nie bra
życfyĆposkim owcza*azom. aby do.
kawałojednak gÓści 2 sąsie.lnich "ad
działów'',Byłanjedynqcudzozienkąna
Źy i lakiego.sposob! przechowywania
tą lcencjl i nuszę pfyznać' że spatka' polskiejdokLrmenlacihodowlanej
lam się z bardzo njtyn prfyjęcien'
wszyscy cleszyli się , Że poszlo ni (a opracowała Joanna Donańska (regula
właściwlenan, bo pżewodnikien Kon. nin Kórun7u na pol1stawie nateriałów

sv)
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ne od siebieoddziały/np'
opo|e iszcze.
3. SekretaŹ. skarbnik
cin/ n e fna|az]ysię W jednym okręgu'
Umoż|iwi
|o ,zb żenie',
hodowcówdo sie. W statucleokreś|ić:
ce|e,prawaiobo
dz bywłaściwego
oklęgu,co m'in' ulanei Wiązk,wie|kość
sk|adek'Na eżyWyzałatwian
e lÓŹnychforrnaności,
Jedno.
rażniepodkreś|ic'
żegrupalaka dzia.
cześnienależydąiyĆdo tego,aby Upro
ła
W
ramach
oddziałU
i przes|zega
Uchwalaz dnia 16 stycznlab'r' Zarzad ściÓWe|e obowąfującychobecnie pro. statutui regu|aminu
Związku
Kyno|o.
pżed
cedu. Takw najwększymskrÓcie
GlóWnyZwięzkuKyno|ogĆfnego
W Po.
Po|skę
postula|yGrupy Iniciatywne], gicznego'Wg mojegoprojektu
stawia]ą
się
sce na podst'528 pkt'23 statutuZWiąż ktÓle foslanąpoddane pod
podz]e|ćna 5 duŹychokręgóW
dyskusjęna na]eży
ku powołal
k]ubowczarkaNiemeckie zjeżdzie De|ega|ów'
z tymczasowymisiedzibamiw najsil-

go.
powołania
|n]cjatorry
K|ubUzapraszaję zamieszczamy takŹe propozycję
na Wa|neZebranieKlubu,które odbę
obecne goZ a r ządu K |ubuo N '
dzies ę :L7'04'99

nie]szychoddziałach
czy|itakich'któ.
te posiadająnajIepszą
obsadęperco.
naIną(działaczy).
pŻedstawionena jego poszerzo' Niżejpodanepowinnyzająćsię orga.
nym posiedzeniuw styczniu'99 w nizacjąwyborówdo władzokręgu'
okręg |- Wschód. l\,4arek
Czemiakow.

W*!iłła:ł:,d"g.l,m.
PLAN PRACY NA 1999r.

bów Ras (s28 pkt' 23)' Warlnkiem po.
slania K lbu byłozna|ezenie ]oo chęl
nych do ws|ąpieniaw szereg nowolwo.
fonego K|ubuoN. dzia|ającego
w struk
|uraclrZW Kyn w Poisce pŻestrzega.
jącegostatutiRegu|aminlego ZWiązkU'
Wtedy to zawiązalasię grupa inicjatyw'
na na cfe|e któę stanę|i:ll Gątkowski,
P Świnarski. Z' |\,'|i|ewski,
z' Klawczyk'
R. Pacho|ak'W Wożnicai P' Tiahnybok
(klórypóźniejsięwycofał)'
WśrÓdhodoe
cÓw rozpoczę' się rofmowy'wyłoniła
się
grupaosÓb' k|Órychce|emjestnakleś|e.
n e rcm hodowliON pod patrcnalomZw.
Kyn' i llworzenie prężniedziałaiącego
KlubuO N .
zlożeniew czevc|)'98 s|y dek|aruią.
cych chęĆprzysląpeniado nowotwozo.
nsgo K ubu oN pzyspieszyło decyzję
za.ządu Głównegoo powołaniuK|ubu
oN i przeprowadzeniu
demokraty€ z nych
Wyborówdo zarządu K|ubU,Grupa ini.
cja|ywnadążydo wybraniana zjeŹdzie
De egalów/klóryodbędze sięw Warsza.
Wig 17.|V1999/11.osobowegozarządu'
W jego sk1admogą wojŚć |udziez du.
żym doświadczenie
m w sprawachho.
dow|i' dz]ałającyz rozmachem' k|órfy
potraiiąwprowadzaÓW życie przepisy
obowiązu]ącew niemieckimk]ube SV
|deąnowegok|ubupow nno staćsę do.
pasowanieW jak naikrótszymczasie do
wymogówsV i oparcieswojejdziała|no.
ści na Wzorze K|ubU dz]ałającegow
Niemczech.Ko|zys|ająctakżezdośWad.
czeń K|ubóWoN w czechach i na slo'
wac]i'W szybkimiempienależyoplaco.
Wać p|an pracy oraz sposoby rea|izacji
lego p|anu' który bylby zatwieldzony
przez z)azd De|ega|ów'potem Zarząd
Glówny fW Kyn', a naslępnieWdrcżony
do rea|zacji,N6leżyoczekiwać'Źe każ.
dy kandydatdoZar2ąd!
opracujei puedstaw swojąpropozycjep|an! placy Wy.
bÓr osób do zaządu K|ubuoN pow]nien
p l o g ra m .
o p eraÓ s i ę n a gł os ow a n i U
cfłonkowieza|ządu musząbyĆśWiado'
mi,Źe będąrof|iĆzani
z pzyjętychna sie.
bie zobowązań' Ważnąsprawąjest po
dz al terytora|ny'obecny ZaŻąd K|ubu
pmponujepodzle|iĆPolskę
na 5 okĘgów'
zaŚ grupainicjalywna'
uwaz Źe oplyma|.
nyrn rozwiązaniembędzie Wyodrębnie.
nie 7 okręgóWchodzio lo żebyoddao.

|' KonlynuorvanieprłĆnrd slruklutl
kfubu ON.
2' Doprowadfcnic s nłb|iźszyńl czasic
do dcnrokutyczncgo rvyboru rM4du
:] o|Ircowuntc j fllwi.tdZanic rc8U1łmi
nu pżcPlowłd2łnir lcs(ós' nsychic7.
4' wl|owadfctric Ufupcljjicń do kon ni.
k.t! ńUń1clI w c7eścidolyczącci dop!Śf.
cZrnił do ho.loyli (koni.ofnośćcr7. ni'
nL, rPO I dl. Nk urodzonychpo
]()'0ó' |1)99l)
5' Pvcp|!u'!(i7cnic s7koIcniasedfiów
ó' oPncowaniĆ i 1.(wicd7cńio prc]cktu
Uicdno|icctri!s|]osobusędfnlvatil 7'
WyŚąPi.nic do kIubu sv w Śptl{ic Śe.
8. Rozpoc7acic współpLtlcy7 fa8!lli.Z.
9' lowolłnjc ŚędfióW . do lrc|J|('wtd7x.
ńl.|lcs(Ów psyo1rjcZnych wylĄcZnic f
g|ona sedziów owcfrrkóv Niclnicokich
|0. wyślw! klubow! w ]999l
I l . K o n ty n u o wa r i cwy da wr Di . . , B i ul c t y -

INICJATYWAODDOLNA

okręg ||' południ€. Barbaraczaśaw.
ska
okręg |||.zachód . Joanta Wajdz]k
okręg |V . północ. Zbigniewszcze.
Śniak
. lMieczysław
okręg V. centrLlm
GątNie jest to róWnoznacznez !ym' że te
osoby będq szefani okręgu'
( Mapa z podzialem polski na okręgi
znajduje się na dole s|rany 24)
OROYNACJA WYBORCZA
Dotychczasowi
kierownicy
sekcjiw oddziałach
zostanąfobowiązani
do pżeprowadzeniawyborówde|ega|ówna
zjazd klubuWg klucza 1 delegatna
20 LldokUmentowanych
członkóW
sek.
sędzioWieeksterieru'
W tejchwi|iprzypuszcza]n]e
będfieto
ok' 100de|egaiów+ 25 sędziów
Na z]eździede|egaciwyb]otąprze.
wodnicfącegok|ubu'a ten dobiera
sobie zarząd . moia propozycja/M'
czerniakowski|7 osób'
. aby zaoszNa lym samymzjeźdz]e
czędfic de|egaciokręgóWWybiorą
swojeWładzena szczeb|uokręgu(5
osob).

obecnies|ruk|Ura
KIubuopierasięie.
dynie na zbiurokratyzowanych
sekpżez osobęnomi.
cjachk]erowanych
nowańą pŻez za|ząd oddzia|u'
or(RĘG
Na cze|e stoi zaŻąd K|ubuzalwierdzony przez P|enumzaŹądu Głów. 2. Z-ca d/s hodowli
nego,Nowa struk|ura.na byćwzolo- 3. Z-ca d/s organizacli
wana na sprawdzonejorganizacjinie- 4. Sekretarz Skarbnik
miecklei.
5' członek
Na tetenieobjętychdziała|nością
od.
działUmożepowstaćki|kagrup min:
KUJB
30 osobowych'klóre będą wspó|nie 1 Przewodniczący
'
tlenowa''Wymieniałysię
doświadcze. 2. Z-ca d/s hodowli
niami itp' W takiej można'a nawe|
trzebapżeprowadzić
Wyboryopraco. 4. Sekrelarz
Waćs|alutgrupy'
5. Skarbnik
Władze|akiejgrupy:
6' członek
7' członek
2. Z.ca Pzewodniczącego

24

e!c.Ą8EI-

DWUM|ES
ĘczNK Nr Lo LufY 1999

UZUPEŁNIENIEDo
KOMUNIIGTUnr. 1/8

L Do pŻe9|ąduhodow|anego'

Propozycja regula
minu przeplowadzc

warunki konieczne do prz€ p rowa.
dzenia prz€ g |ądu hodow|anego.
1' ogó|niedostępnylereno wyslarcza
jącychwymiarach'na ktÓryrnna|eży
Wylyczyć
1aśmą
r]ngo wymiatach
20 x
30m'W pob|iżU
na|eży
w},tyczyć
miej.
sce d|a przeprowadzenia
testów psy
chicznycho wym.20x 70m.lt4lejsce
lo
winnobyćodgrodzone
taśmątak,
aby
przebywać
|arnmog|iwylącznie:
.sędziaprzeprowadzający
test

naatestu psychicz-

któryskładasię z: testóWpsyne€lo podczas prze.
chicznychi ocenyeksterieru
psy/sukipo .
mogąp|zystąpić
g!ądu hodowlanego.
ukończeniU15 miesięcy'
1' Do przeg|ąduhodow|anego'który
sędziemuprzeprowadza]ącemu przeg|ądhodow|any
na|eży . testóWpsychcznych
pŻedstawić:
a) oryginalrodowoduz wpisem rnogąp|zystąpić
'psy po LJkończeniu
18 miesęcy,
od dysplazji"dokona'wolny
cie|(pżewodnk psa)
-WlaśĆ
nym przezLecznicęupoważ. .sukipo ukończeniu15 miesięcy
pomoce
2'
N
ezbędne
pfeprowadzającemu
prze.
nioną p|zez związek Kyno|o- Sędflemu
pataso|
'namiot
|Ub
duży
stacjonarny
g|ądhodow|any
na eŻypŻedstawićia)
giczny(honorowane
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REGULAMIN HODOWLI PSOW RASOWYCH
l. Przepisy ogó|ne
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Hodow|ępsÓW rasowychw Po|sceukie. żydo Właścicie
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lV Psy reproduktory
puef powolywaneprzez siebie:Główną moŻefachować plzydomgk W drodfe
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GłÓwnego.
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2' zarządGlóWnyodmawiazare]esircWa. używaniesuki do hodow wymagauzy- n czneiuznane]przezFc|. możebyćuży.
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