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VA2 HOLLY v. Fichtenschlag (Cash v. Wildsteiger Land, Linda v. Widsteiger Land)

SV - Bundessiegerzuchtschau 1998
Klasa użytkowa suk

sędZia:
Helmut BUB

zgłoszonych był'o 315 suk do oceny po te-
stach plzedstawiono 88. sędzia p|zyznał t2
ocen Vorziiglich-Auslese, 67 Vorzuglich, 5
sehr gut, 1Ungeniigend' a3suki odeszły za
zaświadczeniem.

Siegerin t 998:

VA1 ZW. ŚWlata ANscHY V. d' N4agistra|e (Kar|y V' Arminius, Panja V' Wi|dsteiger Land)
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VA3 GINGER v. Blickfeuer (Aooll v. Laacher-Haus. Esme v. Reinbach)

Dużj' lełna subs|ancji' śrcdnio silna. sucha i ear.
ta, dobre prclorcje budowy, dobry wyru; dob.a pis-
mentacja' dobre pięho !łci' duł temperament. wy.
so}j, dlu8i kłąb, mocny, prosty 8lzbiet' dobra dł!.
gość 

' 
ułożenie fadu. Dotre kątowanie przodu i tyfu'

w}vażone proporcj€ kląrki piersiowej' poprawly
ftont. Proste stawianie końcfyn. wykaf.ła bardzo
prz€slrzenne' pełne siły chody pŹy dobrcj lif,ii
glzbi€tu' suka ta uosabia Ęp bardfo w/]z},małej
suki bodowlanej i została w tym roku wystawiona
ponownie w bardro dobrej kondycji. Ma bardro do-
bre pochodzenie' Pozwala to mieć nadfieję' że bę.
dżie w stanie trwale odciŚnąć w hodowli swoje pjęt.

VA4 JADE v. BlueRose (Lasso v. Neuen Berg, Nathalie v. d. Wienerau)

DuŹa' pełna substancji' średnio silna' sucha i zwar.
ta, bardzo dobre proporcje budowy, bardzo dobry
lł)rau 

' 
bardzo dobm pigmentacja' bardzo dobr€ pię|.

no płci. wysoki' długi kłąb' mocny' prosty 8żbiet'
bańzo dobra dfugość i ułożeni€ ,adu' Bardzo dobre
kątowanię przodu i tyłu' ul.łaźone ptopo.oj€ klatki
picrsiowej' poprawny front' ProŚle slawianie koń.
czyn' wykazała baldzo przestrzenne' pełne siły cho"
dy przy dobr€j linii gŹbietu' suka ta w}'różnia się
bardzo harmonłną budową wywodzi się z bardzo
dobrcj rodziny i powinna być w stani€ osiągnąć w
hodowli podobne sukcesy' jakie osiqrnęła w swojej

VAs CHIPSI van de Herdersfarm (Natz v. Steigerhof, Xena v. Wildsteiger Land)

OWCZAREK

Duża, pełna substancji, siina' sucha i zwada. baldfo
dobre proporcje budowy, dobry wyraz, dobra pig-
menlacja. wysoki, dfugi kłąb' prosty. mocny gnbiet'
dobra dłu8ość i ułoź€Die z8du. Ba|dm dobre kąto.
wanieQżodu i tyłu' w}ryażone proporcje klatki pier.
siowej' popńwny froDt. rył lekko zbieżDy' Proste
slawianie końc?'n pź€dnich.' Wyka2ała ba(dzo pże.
strzem€' pehE siły' pł}me chod'i sko nad t€r€n€m
pźy bardzo dobrym pźenosfeniu gfrbietem w po.
łączeniu z bedzo dobĘ linją 8Źbietu' Vice zwycięż"
człli trtłodziei z zeszłego roku ro&inęła się bar.
dzo dobae i wyróżniła sią podczas swojeeo pieN-
srego 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.



ffi
VA6 UNSA v. Hasenborn (Ex v. Felsenwehr, Widia v. Hasenborn)
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Du:ża' Pełna substancji' mocna, sucha i aarta, do"
bre prcporcje bldowy, dobry w),raz. dobm pignen-
tacja' dobrc pięho Płci' wysoki' długi k.łąb' mocnr
prcsty 8żbiet, dobra długość i ułożenie fadu. Do6re
kątowanie ptodu, bardzo dobre tyfu' trlważone prc.
porcje klatki piersiowej' popm\Ąny front. Proste śa.
wianie łończyn. wykazała silne' przestrzeme cho"
dy prfy dobrej linii gźbietu (ńwnież bez smyczy)'
RóMież ta suka uosabia poządany typ sftżynałej
suki hodowlanej ' cechuje ją popmwna budowa ana.
tomiczna' suka ta aprezentowala się w Norymber'
dre w najlepsrej kondycji, acrkolwiek w dalszyn
ciągu treba stwierdzić, ż w końcowej fafie pre.
fenhcji brakuje jej trochę dyiamiki i harmonii ru.
clru. Jako' że wywodzi się z dobrej redzinx powinna
f powodf€niem wnjeść swó.jwkład do hodowli'.

VA7 WOLDARONA v. d. Kahler Heide (Nicco v. Arlett, cugia v. d. Kahter Heide)
Na gómej 8lanicy wzrostu, peha substancj i' mocna'
sucha i zwańa' wydłużona' dobry wyraz' jeszcze
dobra pignentacja' wysoki. dłu8ikłąb. nocnx pro.
sty sĘbiet' dobra długość j ułożenie zadu' Bardzo
dobre k owanie Przodu i tyłu' wywaźone proporcje
kla|ki piersiowcj' poprowny no|rt' Tył lekko zbież.
ny. proste śawianie kończyn pĘednich' Wykazała
boldfo prreslrzenne' pełne sjły clody plfy bańzo
dobrej linii srzbietu i bardzo dobrym przenoszeniLr
srzbietem. Srrcha, mocna suka o bardzo dobrej bu-
dowie anatomiczncj' Mogła uplasować sję znacznie
wyżej 

' a|e zoslała wyslawiona w nickoŹysbtej okry-
wic włosowej ' Po tym' jak osią8nęła najwyźlzy punkt
swojej wys|awow€j ka(iery' na pieNszym planie
powinnozna|cźćsiętcE,jej użycie w hodowli. suka
la na bardzo dobrze pŹckazującą matkę' Pozwala
to mi€ć nadzicje. żc swoją ufsoką jakość pĘekażc

VA8 MAG|T V' Htlhnegrab (Largo V. Breidenbacher€ch|ofŚ, A|in V. H0hnegrab)

Duża' pełna subslancji' mocna' sucha i zwarta' be-
dzo dobre prcporcje budov], bardzo dobry wyraz,
dobm pjgrnenbcja' dobr€ piętno płci' 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. Proste stawianie kończyn' wykaza.
ła bddzo pŹestŹenne' pełne siły chody pr,y dobr€j
linii grzbi€t!' Ta jeszcze trochę młodzieżowa suka
w}Tóżnia się bar&o popmwną harmonłną budową
anatomiczDą Zwrua uwagęjej absolutna suchość i
ryaitość. ze względu na dobĘ linię natki naleł
oczekiwać, że suka ta wniesie swój wkład do ho.
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VA1O XANDA a. d. Haus Zygadto (Sasko v. d. Noriswand, Diana v Haus Ramona)

VAg XENA a. Agrigento (Cash v. Wildsteiger Land, Rendi a. Agrigento)

Duża' Peha substancji, nocba' sucha i fwata' wy.
dłuźona. b&dzo dobry w}w' dobra pigmęlt&ja,
dobre pięhto !łci. wysoki' długi kłąb' mocny' prosty
gzbiet' dobra dfugoŚć i ułożenie adu' Bardzo do.
bre kątowanie pr&du i tyfu' }'1r'aźone proporcje
klalki piersiowej, popravny ftont. Proste stawianie
kończyn. wykaała Prz€stlreffe' Śilne chody' Ta
bardzo kr,epka i absolutnie wytżymała suka znala.
zła się w 8rupie VA w szczlowyn punkcie ,wojej
wystawow€j karjery przede wszystkim fe względu
na swoją wsńość hodowloą - j€st matką zvycięż.
czyn| młodzieży z zeszłe8o roku.

Duża, pełna subslancji' mocno' sucha i zwarla' wy.
dfużona, dobry w},raz. dobra pigmentacja' dobre pięt.
no płoi' wysoki, dfu8i ktąb' mocny! prosty grzbiet,
ptzy dobrym ułożeniu tfochę kótki zad' Dob.e ką.
towanie przodu i tyłu' wywaźone Proporcje kla&j
piersiowej' popmwny aont' Proste stawianie koń.
czyn. wykazeta pżestrzenDe' pełne siły chody pźy
dobrej |inii gr,bietu' su}a ta wyróżniała się p€łną
tempemmenfu prezen|acją omz batdzo dużą cfujno.
ścią we wsfystkich fazach ruchu' Jest bardzo wy.
trzymała' w}.łodzi się z solidnej rodziny . jej tży
sioshy majĄ lic€ncję'

Duźa' pełna substancji' mocna' sucho i zw!rt.' wy.
dłużona' berdzo dobry .,vy!au 

' 
b&drc dobra pigmen.

racją bardzo dobre piętto płci' pełna temperame!.
fu. Dobra 8łowa' r'vysoki' długi kłąb, mocny' prosty
grfbiet, trochę loótki. dobEe ułożony zad' Dobr€ ką.
iowenie pŹodu' bddrc dobrc ryłu' w}vazone pro.
lorcje klatki pieBiowej. poprawly front. Tył l€kko
zbi€żny, proste stawifui€ kończyn Pż€dnich. wyka.
zała pełne siły' plz€stŹ€nn€ chody' przy dobrej linii
8rzbietu' suka t. wyróżniałe się absolut'ą śre.lnią
wi€lkością bardzo dobrą pigrnentacją oraz wymat
suchością i dartościł w pÓłącreliu z !o!.dpże.
ciętD}n .larciem do pżodu '' Jesl siostrą suti VA7
. ma więc IóMież dotlrc zapl@ze rodzifue'

uorj. *a*O*,nO v. d, Kahler Heide (Nicco v. Arlett, Gugia v d. Kahler Heide)
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Duża, pełns substancji, silns' sucha izwart.' bardzo
dobre proporcj€ budowy' dobry ł!raf, dobla pig.
mentacja' dobr€ Piętno ploi' Wysoki' długi kłąb' pro.
stx mocny gźbiel' dobra długość i utoż€nje zadu'
Bardzo dobr€ lqtowanie prfodu i tyłu' wyważone
proporcje klatki piersiowej, poprawny fiont. Proste
stawiani€ kończyn' Wykafała bardzo prz€s|rzmne,
pe}ne siły chodn przy dobiej linii gżbietu i dob./m
PrzeDosfeniu grzbietem. wyńźniała się bardzo po.
prawną budową analoniczną i pnwidtowym ruchem'
Nieslety ta pochodząca z Danii suka nie była w sia.
nie utzymać lokaiy po stĄ ze względu na cieczkę i
spadła po próbi€ sfybkiego kłuse'

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

Duza' P€łna su}stancji' mocna' sucba i ea!e' bar.
dzo dobret'oporcje budowy, dobry \'vłraz' bardzo
dobre piętD Płci- wysoki' długi kłąb' ptosty' nocny
8Źbiet' przy dobrym ułoŹeniu trochę krótki zad'
Bsrdzo dobre kątowui€ przodu i ryłu, wważone
proporcje ktatki piersiowej' prawidłoły n'o't' Tył
lekko zbiehy, prosle stawimie kończyn pżedni€h'
wykazała przestrzenn€. pełn€ siły chody' lrzy do.
brcj linii szbiebt.
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ANDI de Nellican (Remo de Herr Kan, Nelli de Coroninas)

Dua' pełna substancji. mocna' suclla i eafta' ba.r.
dzo dobr€ proporcje budow' dobry w}taf' dobB
pigneńtacja' bad"o dobrc piętno !łci. wysoki, dfu.
gi kłąb, mocnr prcsty gŹbiet, fad przy dobrci dfu.
gości powinien być lepiej ułożony' Bardzo dobre ką.
towanie pŹodu i tyfu, w}vażone proporcje kl'tki
piersiowej' poprawny front' grośb stawianie koń.
czyn' wyku ała bar&o pŹestŹenne' pełne siły cbo.
dy nisko nad tercnem. pży dobrej linii gizbietu (ńw.
nież bez smyczy)' Ta vahodowana w Hiszpanii suka
bardzo rozwinęła śię po ułciu z powodzeniem w
hodowli i w pełni uwydatniłł swoją doskonałość pre.
zen|acji' Ze względu na śwój pozyrymy o8ólny wi.
zerunek pwinns być wst8nie osadf'ć dalsze wyma-
eane akcenty w l szpańskiej hodov4i'

V1 HEILEI'S Tru+Love (Natz v.Steigerhof, Heilei's Aline)



V3 CALLA a. Agrigento (Scott v Deodatus, Hicki a. Agrigento)

Średniego wzrostu, pełna subslmcji, średnio silDa,
sucha i zwańa' dobre propolcje budo\ł'' dobły wy.
raz, bardzo dobra pi8mentacja' dobre piętno płci'
wysoki, dłlgikłąb' nocny' prosb/ grzbi€t' zad p.fy
dobre.j dłu8ości powinien być lepiej ułożony' Dobre
kątowanie prfodu' bardzouobre b/fu. łlważone pro.
porcje klatki pieBiowej' prawidłowy frof,l' Proste
stawianic kończyn tylnych, łokcie powinny być bar.
dziej zwiąrne' wykM8ła pżestrfenne, peIne siły

DUża' peln! subsBncji' mocna' sucha i zwańa' do.
bre proporcje budowy, dobry wyraz. dobra pigmen-
lacj8, dobre piętno plci' Wysoki' długi kłąb' Prosty'
mocny gfzbiet. tlochę krótki, dobrze ułożony zad'
Bnrdzo dobr€ k{towonie przodu i tyłu' wyważone
Foporcj€ klatki Pielsiowej, poPrawny front. Popraw.
ne slawianie kończyn' wykazała plzeŚtrzenne. pel.
ne siły chody pży dob!€j liniigżbie1u'

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

8 DWUM|Es|ĘczN K Ńao LUIy 7999

V4 KATRIN V.Winn|och (Jeck v. Noricum, Frónzi v. Winn|och)

elcZĄEEI.

V5 URSA v. Aurelius (Quai v d. steigermuhle, Lily v Aurelius)
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V6 CONNIE v. Tronie(Quartz dei Templari, Tini v. Schwabental)

Śr€dDiego wzrcstu, p€łna substancji, średnio silna'
sucha i zwańa' wydłużona' dobry w}'raz' dobr8 Pig.
meltacja, dobre pięho płci' wysoki' dłu8i kłąb' pro-
sry' mocny gżbieĘ zad pży dobrej długości powi.
hią być lepiej ułożony' Dob.e Ęto ,anie przodu i
tyfu' wlłażone proporcje klatki piersiowej' nomal.
ny front. Proste stawianie kończsn. wykazała We.
sEzenne' pełne siły chody'

Duża' pełna sllbśilncji' mocna' sucha i zwat.r' wy.
dhżonĄaobry \łfmz' dobm pigmentacjĄ dobre pięt.
no płci' wy6oki, długi kłąb' prosty! moony 8rzbi€t,
dobr! długość i ułożenie zadu. Bardzo dobre kąlo.
wanie pŹodu i tyłu' wywaźonę p.opo.lje klatki pier.
siowej' popnwny ftonl' Proste stawianie kończyn.
wykazała ba.dfo pżesFfenD€' pełne si|y chodn prfy
dobrej linii rrfbietu' Uszy sątroclĘ szeroko osadzo.
ne' znaczenia ns głowie stabo zaznaozon€. suka 13
nie jest "produklem jednostkowym".

V7 NOSCHA v. d. Wienerau (Matty v. d. Wienerau, Babsy v. d, Partnachquelten)

v8 A1{l{l v.

DuŹa. p€łna substancji. nocna, sucha i edt!, bd.
dzo dobre lropolcje budo$,y, dobry wlraz, dobm
pigmentacjĄ dobr€ piętlto płci' \ł!ski' długi łłąb'
mocny, w partii lędżwiowej lekto uliesiony gnbiet'
uad przy dobr€j długości powinifu Ęć-l€Piej ułożo.
ny. Dobrc łątowmie przodu' bardzo dobre tyh' \łf.
ważone proporcje klaiti pierśiowe.j' PopraMy front'
Prcste stawialie kończ'! tylnycb' łokcie powinny
być bardziej pią"jne' Wkazała przestIZfue, !eł.

Tronje (Pitt v. Tronje, Anchie v. Grenzland)
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wek cz€go i Pańslwu źyczę'

PSY M. Lilsknn AMANDA

- 
KlBrŁmlodzicży scs.xr|'LY A\bŃhcr Hóhc

() IIANNO Wr.ncr--
|sxsc. lxc M' |Nl]s  Śbłohcr l]oDc

SGI ZYCCO Arminius
O. URSUS B.lu

sG2.L^los di vign!Tij[ńł

SGI-BRANKO Kodhk
o, cAsll wikhlcigcf Lłnd
M RoslwildŚcigu LlnLl

sG4.Ax d| c!Ś' Pastori
O HOBBY Clctsoholorf

o '  RlKKoR Błd.Bo|l
M. BURNA l jas i l isk

26xSG

sGl.ZAMBIA ArminiUŚ
o. URsUs Błlu

sG2.JEssYKA flann€s
O. MAX Loggia Mercanti

PtlY
Klłs' iuniorów

SęIlżił: RcI! RUD]N
30xS(i. 3xC

SG3-Zlll7,l Simonhof
O..TOKER l larnrc lsb hc !n '
M. l]UltN^ tsłsi l ]sk

SC4-WANNl.lc Auringis

M . l lK l l  dc Aur ingis

SC5-ClNDl llirs.hcl
O L^SSO drcn Bcrg
M.l lUS I l iNohd

PSY
Klas8 uźytkows

:itlżil Renc Rn.tit,
7xVA, l5xV2xSG. lxC,

lxI)Z

v IJLKO de Aur ingis
O. VISUM Aaninius
M' FlllDĄ Auringis

v 2-ULAN l.clscngrollc
O. HOBBY Clclschenopf
M. SHEL.Ą Hascnbom

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

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

VA5-DANDO Murrtal
O. HANNO Wienenu
M. NADJA Lcchtal

VAGRoNNYB|ói.

M' KAYA Blóie

yA7-vINos Mónchberg
o' NUTZ Mónchberg

M. CoNNY diVigmTaiful sc|.L^NDo Zirńdorf.r
Gnuńer

SUKI SG4_MlRco schrrorh.r
.  O.] l lvBo n. orr ikn

K|asą m|oozlezy M'TINA HJU\ Rlon
Sę.l2 i.l : E.luar.! Hduat n

o. IIOBUY Clctschcrlopi
Itl. CINA Rolcn Matlcr

SC2-CRANDO .l.i P.ofeti

SG3-LARRY T.irndorrcr

o. HOBBY Glctchc!1opf

sG5.lNDo c.rst|lugĆ|

PSY
(l!!Łj!nioli{ł

Sęt1fi1: Ea^ ,yoHRLE
24xSG.lxG

sG3-KAssI.{Krlurerwiese scl.Kłr.lŚoLLY
O. HOBBY Glctsclrcrropf o. YOKER Lcchtal
M. KLoRA kauteNiese M. Karats RoNDA

SG+LILSKAN Ncver cive SG2-NICKI cigelŚfchon
Up O. INGO Honnd
o. Karars wtTus M. ELFY Gigelsfclscn

KLUBOWA WYSTAWA OWCZARKOW NIEMIECKICH
FRAUENFELD . SZWAJCARIA

Dzięki uprZejmości redaktora naczelnego Khlbowego Pr
sma ''sC Actucl'' Pana Ericha LoCHERA z Litlau mogę
przedstawić PańSlwu wyniki Klubowej wystawy owczar.
kówNiemicckich' Pan Erich LocHER rók locznic. od cza-
su moich pobytów w pięknej szwajcarii . przysyła mi lvy-
nikiwystawy khlbowcj w swoimkraju'.]a osobiścic zaś dażę
ogromn.] s)nrpdl|a lcn l l . ,cpiękn} krJj , ,  \|ó|cE. '  u)hio.
Zł€m ni€zapomnianc sfudcnckie wrażenia. w czasic nmich
pobytów zawsze starałcm sie zobaczyć,.kIubówki''' Z wy.
staw tych w patniac i pofoslały mi. oprócz oczywiścic Piek.
nych owczarków szw4carcka organizacja' punktualność i
dyscyplina. Po tżykrotnych wizylach osobistych do chwili
ob€cnej coroczrie ślcdfewynikiz wyslaw klubowych' Manr
jednak gorącą adzic]a żc będzic mi jeszcze kiedyś danc
uczestniczyć w jed e.j z ko1cj0yclr szwajcarskich ''klLlbó.

WYNIKI WYSTAWY

Wystawa w Frauenfeld odbyła się w dniach 26'27
września l 998r' Zgłoszono na nią 3 07 owczarków z Włoch.
Niemiec. Francji' Czcch(|) isuwajcarii' Do sędziowania
zaproszono Panów: Peler oDERMATT' Eduard HoFMAN'
Rene RUDIN, Ar(rllo JANKE i Hans wÓHRLE. Nawysta.
wie klubowej obolviąZywal podzialna klasy| szcu €n iąt (6'9
msc)'szczcniąt (9.l2 nrsc) orazmłodzieżn juniorów i użyl.
kowe' W sanych klasach szczeiiąr pokazano Ią'zn;e aż' 6,7
owczarków!' Nalomiasl najwięcej wystawianych owczar.
ków by1o w klasic,juniońw psów . ]]' w klasach użytko.
wych psów i ŚLlk byb ich odpowiednio 25 i l9. To właśnic
wklasie użylkowcj suk wysląpila czeska sukaQUEEN Ha'-
tis/NATZStcigcrhof.D|^NA Hartis/. którazdobyłapiękny
tytuł VA4' Gorąco gratuluję!

JaceK fYDZIK

M NAltzlSsE Mónchbcrg

SUK'
Klasa uźJtkowa

S&l: l: Aturo JałI.c
5xv . loxv4xsc

V I-ODISSA Pistc rrophc
O. URSUS Slc i  l r .gcrqucl lc
N.l. RENNII rhscnborn

y^2.v^L|.I E MauŚcspiiz
o' l]^LK lsidotł
M' Kl]LLI ||cngŚ| lgc

v 3-I,|ilK^ |'IauŚ Bork
O. JECK Noricunr
M. oRNA slciŃngcrqucllc

VA4-QUEEN Hrrth
O NATZ Slcigc rof
M' DIANA H ńiŚ

VA5-AYLEEN Sllhonia
O. LESKO Anninius

"Najtopsza hodowta"

4 du Moulin du Kronthal

8. Haus Rupp 2

"Raptot 
uktor i jeElg

potornatwo"

C^SH wildstei8er Lrnd

HOBBY Glelschenopf
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PSY
Klasa doroslych

sędfia: Ka|el strouhal

VAl Zw. Klubu, CWC
SIRK v. Wildsteiger Land
O. Gldo v. W dsleiger Land
Nł. G na V' Wi|ds|eiger Land

VA2 APoLL ornis.Boh€.
mia
O. Hobby vG etschedopf
l\,4, Oresira z Krkonosskeho

vl0 QUEEN Hańis
o' Nalz V' steigeńof
l'4' Diana Hańis

vl1 PEGGY Hańis
O. Ovid v.d. Kahler Heide

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

Vl3 UTA Krasnoocko
O. Waldo v Noriswand
ll. Venja v.d. Hohen Erle

PSv
K[ąsa juDioróW

sędzia: Ladjslav safa|

VD1 YECK Hańis Bohe.
mia
O. Lesko v. Atminius
M, Palme Ornis

VD2 GILDO v. Robinson

o' zapp V' |i,4ónchberg
1,4. Wendy Haus Babllon

VA3 NERO Dohina
O. Lasso v. Neuen Berg
lV. Caris Dolmina

vl xAvER v.c|' Rómerau
O. Eros v.d. Luisenslrasse
lV, Inga v, Hause Monica

v2 olsoN Marśar
O. Apoll v. Laacher Haus
ll. Aika v. Slephansquelle

V3 ZEUS Ornis-Bohemia
O. Hanno v.d. Wienerau
]V]' Dixie Hań s

o' Sasko Nońswand

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

VD4 MARco ż Targenu
O. Frei Caral
N/. GaW Tomapefr

VD5 QUASTOR DoIIby
Bohemia

STAWA KLUBOWA GZEGH
29.08 . 30.08.1998

Mlada Boleslav
VS SAM Krasnoocko
O. Grando v. Kaimlingo
M. Lana vd. Hohen Erie

V6 Wanko Ornis
O. Condor v. Nazibiihl
M. Dix e Hartis

V7 PRINZ z RogoweJ
o, Lasso V' Neuen B€rc
lv l .QoyrRogowej

VB XATO z Podkosteli
O. Condor v. Nazibnhl
,,1. Buniv. Balll

Vg QUANDO Hartls
O. Natz v. Steigerhof
l\,4. D ana Harl s

V10 GEPARD z Hamandy
O. lndo Noriswand
l\,4. Enke Kaibach

Vll SAGAR z Jarwln
O. Yack v. Wildsleiger Land
1,4. Dixi Koz-lvar

V12 ARTY od Biśanky
O. Boris v.d. Hohen Erie
['ł' Dor Ru|andske zalisi

Vl3 CANTO z Baslloje
O. Ouinto v.d. Noriswand
M. Koja z Pohr. Pasma

Vl4 GERO z Blatonskeho
Zamku
o' omat z B]at€nskeho
zańku
M. Zara z Blalenskeho
zańku

SUKI
Klasa dorcslych
sędzia: Jj|i siska

VA1 Zw. Klubu, CAC
NIWA Kolorado
O. Endo vd. Pisie Trcphe
l\'ł ' frcia v' schmó|derpark

VA2 Res CAC KARINA

O. Nalz Steigerhof
M. Athena z Gentu

vA3 VEGA Ornis
O, Jeck v. Noricum
M. Dta Dolmina

V1 NICCA Krasnoocko
O. Ajax v Haller Osning
M. Sanna Mikor

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

V3 FANTA Rumina Mora-

O. Ron v. Lechlal
[/. Laris Dolmina

V4 CORA Damyl
O. Orno z Poluxu
lV. Anusch Carat

VS TEREZKA Anrebri
O. Orno z Poluxu

V6 Simon Krasnoocko
O. Grando v. Kaimling
M. Lana vd. Hohen Erle

v7 LE|D| carat Boh€mia
O. Cash v. Wildsteiger Land
M. Dixie Carat

V8 FANTA Carat Bohemia
O. Cash v. Wildstelger Land

v9 oRNA Hańis
O- BEvos v. Steffen Haus

owUM|Es|ĘczN|K Nr 10 urt Ęss L7'

lV4' Daisy Hańls
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O. Mike v. Haus Bork
lvl. lVess e lrluka

VD6 PADDY Dolmina
O. Nevado v. Bad-Boll
N,4. Laris Dolmina

VD7 AMON z Divokeho

O. Rocco v Sch oB Run-
ding
M. lrc lv-Re

VD8INTER z Hamandy
O. Torro v. Sleigerhof
M. Enke v. Kaibach

vD9 UGAN Hańis
O. Nicco v. Arlett
M. Daisy Hartis

VD10 RlCKv. Trafalga
O. Tacko v,d. Wienerau
ll. Goldie v Staufen

vDl'| v|TUs Hańis
O. Hobby v. Gletscherkopf
lV. lris Oolmina

VD12 TASS Corov
O. Hero v, Kaibach
lV. lvleryl Corov

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

sul.J
K|asa jutrioó]&

sędzia: Ladis|av safar

vD3lJNA Hańis
O. Nicco Arlett
M. Daisy Hartis

vD4 VARA Hańis
o. Hobby G|etscheńopf
lV. lris Do mina

VD5 EOERA Dlha Roven
O. Scott v. Deodalus
l\,'1. Honda v Nordsee Slurr

VD6 CHANEL Bohemia

O. Lesko v. Kaibach

VO7 XANTA Krasnoocko
o' o' zapp V' |V|ónchbotg
l\,4. Eve vd. Hohen Erle

VD8 WANTA Krasnoocko
O. Tackovd. Wienemu
l\,4. Tapsiv. Forsthaus Ha-
tlich

vDg T|NA Hańis
O. lJk v. Arletl
M' D ana Hańis

VD10 ZARA lrluka
O. Wallo v. Ecknachlal
l\,4. Tina Onyx Bohemia

VDll OARLIN Ornis Bo-

O. Gero Dolmina
I\,4. Pamela Omis

VD2 ODDIS Framato Ro-

O. Zello v Steinhagerquelle
lV. Charda Framato

VDI ISKA Dtha Roven
O. Shanto's Xano
lvl. Hexi Dlha Roven

VD3 ARNO Harlis Bohe'
rnia
O. Kimon v. Dan Alhedy's

l\,4. Palrne Ornls

VD4 FEDOR r Podradbuzi
O. Ajax v Haller Osnig
M. Uta vd. Rot6n Matten

vDs B|LLY Hańis Bohe.
mla
o' Ka||y v'd' Hopfońha|e
M' Linda Hańis

VD6 YWAN Krasnoocko
O, Bursche aus Westsach-

M. Venja v.d. Hohsn Erle

VD7 ERO z Podradbuzi
O. lwan Lechta
l\4. Una Rolten lvatter

VD8 XORAN Mikor.Dogs
O. Fail Mikor
M. Bacara Mikor

VDS YAGO Krasnoocko
O. Bursche aus Westsach-

M. Venja v.d. Hohen E e

VD10 YETY Krasnoocko
O. Bursche aus Westsach-

['!' Venja v'd' Hoh€n Et|e

VD2 TAN|z Lip €
O. Scotl v Deodatus
M. l\,4oni vd. Teufelskanrel

VDI NETTY Framato Ro-
lau
O. Lord v Georc Viclor
Turm
lvl. Dana a.d. Schwazen
Zwinger

PSv
K]asa mlodzięży

sędzia: Jan Gecelavsky

VD1 HARRO v. SchloB
Runding
O. Predo v. Holledau
lV. Friha v. SchloB Runding

VD3 ZESSY Clark
o' Zapp V' llónchbelg
M. Donna v.d. Paderquellen

VD4 YCCA Krasno ocko
O, Bursche aus Wsstsach-

lV. Venja v.d. Hohen Erle

VOs WETTA Fabare Bohe-
mia
O. Kim v Kaibach
l\'ł ' genesis Fabare

VD6 RONYA z Agiru
O, Ursus v, Batu
It4. Sendy z Agiru

VD7 CHANEL Jar-Val
O. Delos vd. Steinhegerqu-
el le
|\'ł' jackiV'd' Pisle Trophe

vD8 GARINA z Podko5tell
O. Lucky v. Ecknachtal
M. Buniv Batu

VDg FELI z Podradbuzi
O. Ajax v Haller Osnig
M. Uta vd. Rolen Matler

VDl0 FATTY z PodkoŚteli
O. Walo v. Eckbachlal
M. Uta vd. Grenzsladt Laa

sux,
K|asa młodzieży

sędzia: Jan GecelovskyVD2 BONA Wolfeland
o. DeIos sleinhógerque]le
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1 D CWC PACoI Rogowei
O. LASSO v. Neuen Berg
M. DOLLY z Rogowej
H. L. Szyra

0. PUTZ Kam |eł
M. DORIS Banadera
H' RÓŹańska
Wł' W szymońcfyk

3DNATZzKojca

O, PIROL v, Kronensee
M. FABRI z Kojca

H. ]. spużak

4 D DANTO z
Niewiadomskiei Doliny
O. RAlvlON v. Bad Boll
N4. IDA z ziern Rybnickiel
H' M' szołtysek

5 D EDEI,{ rnad Strumyka
O.JOKKER z Gentu
M.HESA znad Strumyka
H' i Wł' K' Rakon ewsk

K|asa uźvtkowa (3)

1 D CwC Zwyc, Wyst. i
Rasy DON MirPol
o. H0SS Glosemosens
l\4. |GA f BoŹenina
H. i W. Vl. Pietrus ak

2DPR|NZzBogowei
O. LASSO v. Neuen Berg
ll. DOLLY z Rogowej
H. L. Sryra

3 D FELIX v. Hollager Land
O. WOBO v. Larchenhairn
M. PISCHA v. Holtkamper
See
H. B. Kohlbrecher
Wl. Z. Radriejowsk

K|asa chamlionów (2)

1 D CWC NATAN r Inielina
O. KAS v.d. Herderskr ng
N4. VINA v. Kronensee

2DJOXXERzGentu

O. FANDO z Gentu
M. CINDY z Gentu

SUKI
sędzia:

Mieczysław Mateja

x|asa mrodzieżv (5)

1 D zwyc. Mł' AFRA
schr€idon
O. KASTOR v. Amur
lv,l. MRINA z Gentu
H. 1,4. Cirz
W. Nl' cichostępski

2 D AFRA że ska|nogo

0. ULLY v. Furstenberg
l\,1. ANNI Concordia
H. G. .lureczko

3 BDB ZYRA ze Skalnego
wzśólzd
O. FLICK v. Arlet
M. IVAUSlAvax

4 BOD XORSA znad
Strumyka
O. .l0KKER z Gentu
M. CYN znad Slrumyka
H. K. Rakoniewski

5 BDB VARTA Advil
O. ALEXIS v. Taubenbrunnen
lvl. JAGA z Danaru

K|gsa iuniolów (1:})

1D CWC XAI'{NE v

O. GRllUl,4 v. Tradisius
M. JoGA v. Nieuw andshof
H. G. Kroesen

2DlGAzKokoszyckioj
O. IOKKER 2 Gentu
[.4. AGA r Kokosryckie]
H' ] '  zemło

3 D GLORIA Linabero
O. tuAX v. Haller osnlng

H. J- szmaja

4 D MAMBA Jukoland

o. ZBÓ.J Acel AUreUnr
lV. NANI z Kokosryckiej

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

6 BDB IGA Cratak
O. FELLO v. Valenunhoi
M. XITA Riwelino

7 BDB UN|A Hbzpań3kie
Srebro
O. JOKKER z Gentu
['4' MANDRA H szpańskie
Srebro
H. R. Reuter

a BDa JORKA znad
strumyka
0. IOKKER z Gentu
1,,1. HESA znad Strurnyka

9 BDB OOLLY Abakus
O. NATZ v. Steigerhof
M. WERRA v. Ad erweg
H. M. Dziuba

10 BDB BEZA vlgil
O. LEX Woj-Bas
Nl. BIANKA Genoma
H. J. Selkowsk

at BDB ElzA z zi6|on€go

O. HEIK0 v. susannenhain
lvl. TEIVIPRA Alzacja
H. A. Kuchafsk

12 BDB FLORYDA

O. TONY v. Winnloh
l\,l' K|ss| ch|lba oddziału

Klasa otvrarta (8)

1 D CWC BEAUTY z Polany
Imie|ińśkiej
O. PIROL v. Kronefsee
M.VINA v. Kronensee
H. B. Napierska

2 D GALA znad Strumyka
O. IOKKER r Gentu
Vl. GALA znad Strumyka
H. ] Wł. K' Rakoniewski

RYBNIK

4.10.1998
PSv

Mieczysław Gqtkowskj

xlasa m|odzików (5)

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

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

3 BDB DAN Ledusiowy
Miot
0. DLNOR a. Agrigento
1,1, ATI!4A Leszczynianka

K|asa m|odzi €żv (3)

l .DD|EGOzPolany
|ńie|iń3kiej
O.VANDO v. N4oorbeck
M.VINA v. Kronensee
H' i  Wł' B'  Naperska

2 BDB RACXER vd,
l(aiŚerstadt
O. GUSTL v. Wildsteiger

N4. TEIRCA v. Bad'BoLl
H. A. Sobczyk

3 DB ARON Gremaldo
O. LEX z Rogowej
lV4' BoN| B ały Kopiec
H' G'  z ęta|a
Wł' K' Gozdawa.Grajewska

Kasa iuniorów (1)

I D JADO a.d. SchwaEen
zwinśeJ
O. QUANTO a.d.

lv,l. PETZI v. Sa rgitter L,lllieu
H. G. Kasper

E3s4'9fua!!ą (6)



14 DWLrM Es ĘczN|h NrLo Lul., 1999

3DELZArRogowej
O. KAS vd. Herderskr ng
N4- DOLLY r Rogowej
H. L. Sryra

4 D YEl,{NI v.d. schB€ nel
Mitte
O. RAMON v. Haus Babi lon
lvl. TROJA v.d. Schwer ner
I/ tte

5 D CYltl znad Strumyka
O. HEIKO v. Susannenhain
ll. HERA znad Strumyka
H. i W. K. Rakonlewski .

!4są!łtloEą (2)

1 D cwc G|NA Ł

O. PIROL v. Kronensee
N'I. PISCHA v. Holtkamper
See
H. W Eggeman

2 BDB lALl$ Weź Go
Czart
0. BILL Hart is CS
M' AZ']A Weź Go cza(
H. R. N4ajchrrak
Wł' c' stróż

K|asa chamoionów (2)

1 D CWC Zwyc, Wyst.
llrrA v, Hollag6? Land
o. FELIX v. l-lolager Land
M. QUlNlv. Kfonensee
H. B. Kohlbrecher

2 D QUINTA Acer Aureum

M. FINA Acer Aureum

x|a8a wereranów (1)

1 D NEFRA Hbzpańlkie
Srebro
O. NATAN v. Hiilsbach
ll. BONA z Koszarowego
Osied a

KRAKOW

10.11.10.1998
Pliv
sędzia: Mieczysław Ma.

teja

K|aga fi odzikóvi/ (2)

1 BDg IXAR r Xrywlan
O. LORD v. Georg Vicktor

H. R. l .  Gesinowscy
Wł' B'] '  Ma|inowscy

2 BDB CIMBO Ardolia
O. LORD v. Georg vicktor

v]. DoRA z Kr)Ąv|an
H. iWł' P'  BoŹko

Klasa m|.odziożv (1)

1 D ztłlyc. Mł. GoRDot{ oe

o'D|EGo ze spręcowa
M.B0NA De Marko
H. 1,4. Omochowski

Kla8a iuniorów (3)

1 o ATAN Woj.Bas
O. HoSS v. Brachtal
M. BIRA WolBas

2DFEGERzKrywlan
o. sA['4l\ło V' Femereck
N4. VENA z Krylvlan
H. R. Gesinowski
W' U. świetlicka Rlsiłowicz

3 D JADO a.d. Schwanen
2winge?
O. QIANTO a.d.

M. PETZ|v. Sa zgitter lvllllieu
H. G. Kasper

Klasa otwarta (3)

1 D CWC CACIB Zwyc.
Wyst. XONDOR v
Foulniermtihlsnbach
o. LASSO v. Neuen Berg
M. ORLAv.
Fourn ermLrhlenbach
H- H- Vlrlnster

2 D Res. CACIB PACO z
RoEowei
o. LASSo v. Neuen Berg
t\4. DOLLY z Rogowej
H. L- Szyra

3DNATZ2Kojca
championów
O. PIROL v. Kronensee
[.4. FABRI z Kojca

H' J. spużak

x|aŚa Uźvtkowa (4)

1 D CWC PRINZ z Rogowej
O. LASSO v. Neuen Berg
M. DoLLY z Rogowej
H. L. Szyra

2 D RAMBO vd.
PlaB.onburg
O. NATZ v. Steigerhof
N4. SAN.IA v. K rschental
H. W Hassgal
W. K. Dobrzański

3 D INDUS v
Fourni€lmilhIenbach
0. ERO v. Batu
14. ORLA v.
Fourniermiih enbach
H. H. l,4Unster

4 D GERo Ald€|ia
O. IAGO v.d. Wo fsburg
M. QUINTA V, Bewie
H. P' Bożko

K|aga wototanów (1)

J. D Loao l€ss
O. N4ARKo v. Haus N ko ai
M' N4|GA Diabe|ski Zqb
H. B. G anowska

SUKI
sędzia: Mieczyslaw
Mateja

K|asa m|.odzików (3)

1 BDB ARIA z Bobowej
O- INDUS v.

lv4. UKENA ALracja
H. J. Janik

2 DB XAI,{A Woj-Bas
O. DERBY a.d. Schwarren
zwinEel
lvl. TOLA Woj Bas

Dyskw. (naganne
rachowanie wystawcy)
CORA Adelia
O. LORD v. Georg Vicktof

M' ooRA f KrtĄV|an

x|asa młodzieżv (8)

1 D zwyc. Mł. AFRA
Schreidon
O. XASToR v. Amur
[,4. KARINA r Gentu
H. l l .  Cirz

2 D SAMI Woi.Bas
O. FELLO v. Va entinhof
[4. NANA Woj-Bas

Wł' R'H' zych

3 D ZlSl re Skalnsgo
wzcóna
O. FLCK v. Af et
Vl.  VIAISIAvax
H, G, Jurecrko

4 D R|KA De"B€B
O. IAGO v.d. Wolfsburg
lvl. ETNA De'Bes
H' iWł' R' Kłapkowski

5 D CORA woj-Bas
O. LEX Woj'Bas
lvl. TEKLA Woj-Bas

K|asa iunio.ów (5)

1 D CWC O|(LAHOMA

O.IAGO v.d. Wo fsburg
M. BASTA z Kojca Elbikame

2DKAL|PsozPałacu

O.INDUSv.
FoJrnierm0h enbach
lvl. SANDI Kadiman
H. i W. M. Kaca-Bibrlch

3 D GLORIA Linabero

alaZĄBEr.
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O. AJAX v. Haler Osn ng

H. .1. szmaja

4DMAX|zDziedzic
O. PIROL v. Kronensee
Vl. ELVI z Dziedzic
H. M. c ieś|awska
Wł' |' stek|a

s BDB CYLI Skand
o. IAsSo z Rogowej
N4. LINDA od Kajruta

Xlasa otwarta (4)

1D CWC Rss. CACIB EMI

O. Z EGAN v. Wesenborn
lvl. ESPE v. Sironabad
H. Z. szcześniak

2 D CYTRA tuketlla
O. ZEOJ Acer Aureum
1,1. CELA z Polskej Wsi

3DXAJArDrlodzlc
O. ESTO v. Batu
lv'l. DORA z Rogowej
H' M' c eś awska
w. A. T ahnybok & A.
Domański

4 o |NGA sądockis Lachy
O. FELLO v Valentinhof
M. LUNI ze Seberovo Dvora

K|aga uźvtkowa (1)

1 D CwC GINA v.

0. PIROL v, Kronensee
lU. PISCHA v. Holtkamper
See
H. W Eggenran

X|a3a chamoionów (3)

1D CWC CACIB zwyc.
Wyst. i Rasy lPSl r
Oziedzic
o. GERo r Rogowej
lV. tLVl z Dziedzic
H' Ął. cieś|awska

2 D lLl(A v Hollagsr Land
O. FELX v. Hollagef Land
N4. QUINI v. Kronensee
H. B. Koh brecher

3 D QUINTA Acsl Aureum

M. FINA Acer Auieum
H. W. Ziemecki

K|a3a wotoranów (1)

1 D CELA z Polskisj Wsi
0. VELLOW a.d. Schwarzer
ZwinCer

H' G' Kró|

IAPONIA
22.LL.LW
sędzia: Peter Mef3ler

PSY
K|asa użWkowa

VA1 lvlARCO v. Fossheler

SGl QUEST oN Avax
SG2 AREC v. Lechtal
SG3 DOLFO v. H. Tokinashi

SG4 K NG of House saint
Bois
SGs SALBERT v Leo Pantora

SUK'
K asa uż.Vtkowa

VA2 OORI.IAN Yohaness Berg
VA3 l4akros East
VA4 HERO v Kaibach
VAs VITIS v H. Farrenkopf
VAO NATAN v. Beflekasten
VI X|NE v.d. Hohen Ere
V2 GERBY v. Farbenspiel
V3 KROG vd. Wienerau
V4 ATLAS v. Fockbeker See
V5 K MON aus Ag genlo

K|asa iunioróW
sG1 QUAI v. Fabenspiel
SG2 WOLF v Schlossgraben
sG3 ULT |vo V' Kóngskrome

SG4 ESPRT of Saint Fuli.lr.
SG5 ZAUBER v Yoko

SGa LASSO aus Agr gento
K|asa młodfeżV

QUENA v H. Sommerlade
VA2 FEL CIA Karat s
VA3 CHIPSY Della Valcuv a
VA4 GESHA v Steigerhof
VA5 ORSINA v. Wildsteiger

VA6 ASS|vd. Do omiten
VA7 TOSPI v. Patersweg
V1 KATHR N B|ue.|ńs
V2 QUESIA v. Ka bach
V3 FIO v.d. Ernetranch
V4 ZENSIv. H. Kaibach
V5 N4AGGY v Tronje

K|asa ]unioróW
SG1 OELA v Amadeus
SG2 CON4ET v. Eellevue
SG3 ANSILA v. S ngspie
SG4 NELDA v. H. Yonago

SGs UBERFULLE V, B ndecK
K|asa młodzieźv

SGl SKONA v. Leo Pantora
SG2 NANNA v H. M charadai
SG3 lv4All v. Arline
SG4 HELGA v. N4igasen Suzu,

Hodowfa ,,vom Haus Galli" sptzeda
szczenięta z następuj4cych skojarzeń:

I
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w.m
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ZABRZE

18.10.1998
PSY

sędzia:
Mieczysław |r'lateja

K|asa m|odzików (2)

1 BDB DON Xordo
o. PAco z Rogowej
lvl. CORA od Karolaka
H. K. Korczyk

2 DB BERT z zawadzki€j
Gólki
O. ULLY v. Fiirstenberg
N4. ONY z Klemens CS
H' P. chlószcz

K|aga mł'odzieżv (3)

1D DIEGO z Polany
Imig|iński€j
O.VANDO v. N4oorbeck
ll,VlNA v. Kronensee
H. iW. B. Naperska

2 D KORAT znad Strumyka
O.JOKKER r GentLr
M.CYNI znad Strumyka
H. K- Rakoniewski

3 D RACI{ER vd,
KaiseBtadt
o. GUsTL v. W ldsteiger

lvl. TEIRCA v. Bad-Bol
H. A. Sobczyk

K|asa iuniorów (7)

1 D CWC GORDOT'i De

o'D|EGo ze spręcowa
M.BONA De l,,larko
H. N.4. Dmochowski

2 D HADES znad Strumyka
O.JOKKER z Gentu
M.CYNI rnad Strumyka

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

16 DWUM Es ĘcfN|K N|Lo LuIy 7ggg ewczĄ3E!.

lv4. PETZlv. Salzgitter lvlilleu
H. G. Kasper

4 D ABI Psi Kanior
O. INOUS v.

M. ZOJA Psi Kantotr

5 D GERO Linaboro
O. A.IAX v. Haller Osning

H. W. J. Szmaja

6 BDB HAZARD Madera
O. HELD v. Nether and
M. G|NA ch|lba oddziału
H. M. Kawula

7 DB BEN szopi€nice
O. PIROL v. Kronensee
M. Az']A Weź Go czart

Klasa otwarta (4)

l' D cwc ANtoN AbakuŚ
0. ULK v. Arlett
1,4. SABAT|Nlv.d. Burg Bis-

H. lvl. Dz uba

2DPAcozRogow € j
O. LASSO v. Neuen Berg
N4. OOLLY z Bogowej
H. L. Szyfa

3 D cELLo Linab€lo
O. TOLPAN v. Noort

H. l. Szmaja

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

K|aŚa użvtkowa (2)

1 D CWC PRINZ z Rogowej
0. LASSO v. Neuen Berg
N4. DOLLY z Rogowej
H. L. Szyra

2 D SBERMAI,{ Acer

M. FINA Acer Aureum

K|asa chamDionów (2)

1 O CWC ZWc. Wyst.
oMAN ż Lilich Ddów
O. DAGO r Bo enia
|vl. ASTA z Lisich DołÓW

2 D MAXON v, Aminius
O. FANTO de la Valcuvia
Vl. LEIM v. Haus Bork
H. H. N'lartin
Wl. l- Czerniakowska

SUK'
sędzia:

lwona Magdziarska

K|aga m}odŹików (2)

1 gOB ITA Linaboro

H. iWl- J. Szmaja

2 BDB ll|EGY z |mi€|ina
O. GERO z Rogowej
M. YULLE v. Burbrink

K|asa młodfieżv (12)

1 D Zwyc. Mt YOKO z
xojca Elbikams
O. ULK v. Arlett
M. ELBE v. Bad-Boll
H. lWl' N,I' Bachó|z

2 D SORAYA Asarko

O. ULK v. Arlett
M. GRAFFI Asarko Lordana
H, iWl. G. Okrasa

3 D LADY Abakus
o. QUA|v.d. sieben Burgen
M. ANETTE v. Abakus
H. M. Dziuba

4 D ZAMBI ze Skalnego

O. FLICK v. Anet
M. NIAUSI Avax

5 D lTAl{A Asarko Lordana
O. ESCO v.d. Wienerau
N4- PARI Asarko Lordana
H. W. G. Okrasa

K|asa iuniorów (11)

1 D CWC CYIRA Skand
o. TASso r Rogowel
M. LINDA od Xaiuta
H. iW. L l\,4ack ew cz

2 D CORA Wirakocry
0. JOKKER r Gentu
M. DOLLY v.Sinclelbachta
H. M. Sojka

3 D REMA Prltinus
0. MS v. Herderskring
l\,4. KELLY z lmielina
H. S. Olszewska

4 D DUMA Abakus
0. NATŻ v. Ste gerhof
N4. WERRA v. Adlerweg
N. W. M. Dziuba

5 D GLORIA Linaboro
O. AIAX v. Haler Osning

H. J.  Szmaja

Klasa otwarta (1it)

1 D CWC Zwyc. Wy3t, i
Basy Zll'{A Otnis Bohomia
O. HANNo v.d. Wienerau
1,1. DIXIE Hartis CS
H. l. Kratochvil

2DLoRAz|g|ast €Eo

O. JOKKER z Geniu
1,4. OTTIE v. Z tterta
H. J. Boba

3 D JAIIXA vd, Wanneee
O. PERO v. Noon
[4. LISSI v. Hohen Drawehn
H. G. Kofschek

4 D JUDITH Paka
Wilkofaka
O. J0XKER z Gentu
N4. TINA Gisr

5 D OBNELIA z
Ma|chitowej Łąki

Vl. BETTY spod Wangu
H. E. Plewka
W|' D' Byłeń



6 BDB LUPA du Val D'Anzin
O. HOLECK du Va D Anzin
lvl. ILENA du Domaine des

Wł. A' Rozwadowska

7 BDB ARll$ DIRA r
lmiolina
O. ZAHAR r Jurajskiego

N/. NADJA v. Kronensee

X|asa ufułkowa (1)

1 D G|NA v. Kronens€e
O. PIROL v. Kronensee
M. PISCHA v. Holtkamper
See
H. W Eggeman

Klasa chamoionów (3)

1 D cwc qU|NTA Ac€t

lV. FINA Acer Aureum
H. W Z emeckl

2DlPSlzDziodzic
O. GERo z Rogowel
tu|. ELVIz Dz edric
H' M' cieś|awska

K|asa woteranów (1)

1 D NEFR^ HigżpańŚkie
Srcbro
O. NATAN v. HU sbach
M' BoNA z KÓszarowego
Osied a

POZNAN

7.8.11.1998
P5Y,

sędzia: Pjat| śtiwka

K|asa mł'odzików (2)

1 BDB FAX Rodiaz
o. A.IAX vd. Roten Matter
1,4. BENFCA Rod az
H' ą szka ski

2 DB.oo f Dąblówki
Leśnej
O. NERO v. Hohen Drawehn
M. REDA lask e.
H. lvl. Olech
W' M' spiżewski

K|asa młodzieżv (6)

1 D Zwyc. Mt HERO De

O.LASER u Platoon
NI.BRITTA De Nlarko

2 D CZARLI wolBa3
O. LEX Woj-Bas
M. TEKLA Wol.Bas

3 D ORO v. Hald.nbucho
O.JUMBO v.d. Dolorn ten
M.HEXE v Haldenbuche
H. H. Knopko
Wł. Glzeslak / Roszkiew cz

4 BDB BEMoz f Umu|to!ła

M.NlKl r Urnultowa
H. R.J.  Glapa

5 BDB GRAI,{D ż Umu|to!ła
O.BOY v.d Roten Matter

H. R.J.  Glapa

6 BDB ABISZ Agnlara
O.BAIK v. Domenica
M-TESSI De Bes

W' M' GoŹdziewski

K|asa iuniorów (5)

1D cwc R€s. cAc|B AIAN

O. HOSS v Brachta
lvl. BIRA WoiBas

2DQUANDOrBorol iny
O. QLJANTO a.d.

M- ONDRA v. Dunleschenke

3DCEZARzHodowl i

O. ZENTO v. Wiesenbom
M. GRAo]A z Więcborskie]
Doliny

4 DB BElt szop|€nice
O. PIROL v. Kronensee
M' AZJA WeŹ Go czart

5 Oa ALEX od Rafk.

Schwalbengfund
M' FALA ch|uba oddf|ału
H, B. Nowotny
W. M. Kowa ska.Weschke

K|aśa otwarta (4)

1 D CWC CACIB Zwyc.
Wyst. ALEX JAGO Zavingag

O. VOKOS v. Huhnegrab
tvl. VENTA SANDI Fajer
Stalker
H. O. Novak

2DATosfBómo|owoj
Groty
O. NADO Satysfakcja
[4. zNloRA 2 zeone] Górki

W|' A. Wiśniewska

3 D AK|M supd Ag€nt
O. WAN4BO v. Batu
M. XAZINA v. Batu

4 DB KNG Koby|a GóE
O. lv,lAlSTRO Obmostn
M. NATSCHA v. Heerbush
H. A. Kanigowski

K|aŚa użvłkowa ('jL)

1 D SONNY Btsbe am See
O. YASSKO vd. Roten N4attel
M. DINA Brebe am See

DWUM|Es|ĘcfNlK N| 10 ŁU]Y 1999

H. M. Bel ier
W. J.K. Kajakowie

L7

2 D LASER v. Platoon
O. VSUM v ArminiLrs
lvl. IAN4M v.d. Wienerau

W. lvl. Crern akowski

3 D DON MiFPol
O. HOSS Glosemosens
N4. |GA z Bożenina
H. i Wl. M. Pietrusiak

4 D CELIO Llnabero

H. J. szmaja

5 D ,EC Wilczy lftn
O. PASCHA v. Wolfsburger

M.QUENTI De ta orjent
H. W. N4. Kowalczuk

6 D ,UMBO Anlmar
O. VISUM v Arminius
M. SlSlv Bad-Bol
H. Z. Grzes ak

TDltORDzUmultowa
0. NERo v. Hohen Drawehn
l,4.B|RA z Kramlku
H. F.J.  Glapa

8 O I,{ADO Satystakcla
O. LORO v. Nieuwlandshof
l\,4. PALME v. Ernevanch
H. l. Rzuchowska-Strzelecka

9DELV|SzKramiku

lvl. [4oN|ż BeroIiny
H. J 'Rosiński

l .ODJAGOzWigborcklsj
Doliny
O. ULFO a. Agrlgento
M' GRACJA z W ęborskie]
Do iny
H' L' Baldońskl

11 DB EMAR B43eńówka
O. PASCHA v. Wolfsburger

zaEtody

K|asa chalnDionów (5)

1 D CWC WICKO v.

O. lvlARK v. Haus Beck
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M. XANDlv. Felsenwehr

2 D KlM Mi€ Maz
o. ZBÓ] Ace| AUrcum
M.TONA 1,4 s Maz

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

W' J' Bułka

4 D BONNY (a3 Kat
O. NEFO v. Hohen Orawehn
l,4.KATTY Acer Aureum .
H' J '  Bułka

5DlARrUmultowa
O. PASCHA v. Wo fsbriger

M. ZTA r Rexoly Ohrady CS
H. R.J.  Glapa

SUKI

zbigniew szcześniak

K|asa m|odzików (4)

1 BDB FlFl Rodiaz
O, AJAX v.d. Roten tv,latter
Nl. BENFCA Rod az

2 BDB |TA Linab€ro
O. ENZO v. Feuemelder

3 BDB lZlS linabero
O. ENZO v. Feuerme del

H. J. szmala

4 DB VESA Basrtan
O. LASSO v. Wutachta
M. ARTA Harnchov CS
H. Z. Sumowski

K|asa mlodfieżv (13)

1 D zwyc. MŁ sAM| Woj.

O. FELLO v. Va entinhoi

2 D ASTRA Bening
O. BA Kv. Domen ca

H' P Zle iński

3 D SUE Asa o Lordana
O. ULKv Ar ett
N4. GRAFFI Asarko Lordana

4DVAVAzUmultowa
O. NERO v. Hohen Drawehn
N4.ALETT v. Batu
H. R.J.  G apa

s D HIROSHIMA Gambol
o' olEco f€ spręcowa
Nl. CAREN r lasienicrank

6DVENUSzUmultowa
o. NERO v Hohen Orawehn
[4.ALETT v. Batu
H. R. l .  Glapa

7 D XUO Eskota
O. FOX z Agiru
M. NATJA v. Ritte|berg
H' iWł' M. G etka

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

9 D ZYRA zo ska|n€go

o. FL cK v. Anet
M. N4ALJSI Avax

10 D CZACZA Ryllmaja
o. RoY v.d Roten N,latter
N4' F|NA z Kojca champonów

11 D CON| Woj-Bas
O. LEX Wol Bas
N,l. TEKLA Wol.Bas

12OBORAzUmultowa

H. R.J.  G apa

13 D AR]A znad Ujścia

O. ROY vd Roten Matter
N4' ANA z oabrÓwki Leśne]
H' N,l' XrÓczyk

K|asa iuniotów (9)

1 D CWC QUINA z Beroliny
o. QUANTo a.d.

M. ONDRA v Dunieschenke

2 D ETNA Rychan
O. ROY vd Roten Matter

3DAXSAz|v|nyEłodu
O. TASSO z Rogowej

H. R. Kurbie l

4DlNArBorol iny
O. ROY v.d Roten lv,latter
M. KUDIE v Tr enrbachta

5 D GloRlA Linabero
O. AJAX v Haler Osning

H. J. srmala

6DlWAzUmultowa
O. NERO v. Hohen Orawehn

H. R.J.  G apa
Wł. K. Górcfyńska.Nowak

7 BoB DoNA z My|n€j

O. FAX a. Agrigento

H. W. S. Nlaury'Wawfzyniak

a BDB HEII od Kalruta

N4. ISA Kuver CS

9 BDB CELINA WAW6INO

H. A'  c ieś ak
Wł' J\,,l' Kowa ska Weschke

Klasa otwarta (7)

1 D CWC CACIB Zwyc.

^4. 
CINDY v. Plassenburg

2 D GERDA GRYZELDA

O. PASCHA !. Wolfsb!rger

[4. ETNA z Koby ej GÓ|y

3 D ALFA Berkres

O. HOSS u Brachta

H. M. Dominiczak

4 D OZI Quid
O. FELIX v. Sch oss Mickeln
N4. K|RA v'd' Be ingel wań€

5 D AIFA zo Zberek
O. NERO v. Hohen Drawehn

H' E' szymański

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

7 BOB KAJA r Patuckiej

N4. GRElv4A z Beroliny
H. Z. Gotzycri

K|asa użvtkowa (1)

IDSENDIz(wiatowoj

O. EMIR Santander
rv,l. BESIr Kwiatowej Osady
l-1. E. N4acielewsk

K|asa chamoionów (3)

1 D CWC QUINTA Acor

tvl. FINA Acer Aure!rn

2oPALMAfWięboEkiej
Ooliny
O. BORYS z Berolny
M' BR TA f Węborskie]
Dol ny

3 D PRIMA Satysfakcja
O. W CKO v. Felsenwehr
N4' PAL['4E od Źeksa
H. Wl. L Rzuchowska
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.|eślispojtzyjny n! Iodowód na.
szego owcfalku tjenricckic8o latło za'
uważymy. fe n.ny psów do tŻcciego po
kolcni. w więkŚ/oś.inic będą połtaŹać
9ę' Jcdlak W piątym' s7óstym poko|eniU
odnajdziemy identycfńe nd^y Psów' Ś|c
d7ą! lak da|eko j.k będfie lo ńjoż|iwc
Ślwicldzinry. że większość 1inii rcproduk'
torÓw kończy się na HorandZ]e v' cratnth
szt.
1bdowcy dążą do zdclitriowania iibrcd!
]ako krf yżowlnid spoklcwnn'rych 1c Śobą
fwicr1ąt hptzcdi i Płtlgnl.s|8cru ie ńlh
jcdnłk. żc lrfcoicź tvszyslkic owc7arki
nicnricckic Śł. do pcwńcgo ŚoPnia. spo
kr.łn'olcfc $bą' DIrlcgo konicof ni'icŚ
blrdfici dokladnx dcl]nici!. klóti b!,nri:
..InbrcdJcŚ lo k y7owrnic 7c Ń]bIl fwic'
|7ąl ściślcj spoklcwtrnn]y.h f iinyni nif
prfccielnc PokrcwiĆńŚlwo w obrebic po'
pulaoi i  .
Aby potółnłć stopic'i inbIcdu po{?cbny
jcŚ pcwicn syŚcnr polni{ńł Stopjcńpo.
krctvicńitw nr ic'y sie a ponbcą wŚp(il.
crynnik l  inbrcdu oprrcowrDcgo pr2cZ
Wrighl'tl. J nastaPnic u|rcsfc/oncgo pż,c/

I:\- r l (  ' /:  ) ,L.  t l+r.r)

F' oznrczr lu wŚPółcfynnik iltnldu b!.
dan.go osobnik.' F1'icŚ wŚpólczynnikicnr
inbrudu wspóltrcgo pżodka (osobnikd nn
klórcgo inbrcdujcnry)'. nI in2 oznacZ il
poko|cni!. w których występLie wŚnó]ny
pżodck (k{żdc wystą]icnic po stlonie ojca
jestdodlwunc do kożdc8o po slronie mat.
k i  minus jedcn) '  Ó jcst , lakjcn Śumy
o2nacf a.]acynr' żc wszyŚkic ścicżki doda.
wanc Śą ra?eir (jcś|i pics zinbrcdowany
jcsl dla kilku oŚobników to wspólczynni'
k i  ob1ic,amy oddzieInic dla każde8o z
nich' a następnie sunrldcnry ic)' Lic,ba ''
zostala wprowadfona. PonicwaŹ 1iczba
genów jesi dzielońa w każd..jgcncncji

Wspólcf yńnik inbredu jcs1 okre
śloną miaIą stopnia hońolygotyczności
zwicrzecia' W każdej rasie niektóre geny
są stałe d1a wszyslkich osobnikóu Liczba
genów przcnoszonych w dupIikacic
(homou ygotycznym) u każde8o osobnika
rasy możc być dosyć duźa. .o lłurngczy.
d|aczcgo kryżowanie dwóch owczarków
.la]e .ozpofnawalność potomstwa lej rasy.
Jeś|i owczarck miał' dla poparcia argumen.
lów' 2000 pargcnów iwszystkie owczaF
ki byly hotuorygolyczne dla 1200 z tych
pari wtedy system hodowllny jedynie

wplynąlby ńa Pofosta]e 800gcnóv Jcże]i
pojedynczyosobnikjesrz i ibredowanyna
0.15 lub l5% lo oznacra, re iego honro
zygotyczność dla tych 800 genów wzto
sla do I5 t'' JcŚ on ł ten sposób hońory.
gotyczny dla 1200 ge!ów. które poŚiadłą
wszystk ic owczarki nieDrieckie, plN 15%
7 800 gcnów (czyli l20) lub nrórviąc ina.
cr!'i .icst homozygotyczny d1a 1320 tdr
genów Wspótczynnik i|rb|cdu wspólnego
prfodka opuszczajny.lcśli nu on wańoś.
nifs7ą ńi' l0% (0'l) |Ub rodowód pruod.
ka jest ńieoŚi.lgrlny' Inbrcd z]vięksf ! szan.
se olrzynranił genólv lvspó|no8o Przodka
lv dUplikacie''leś]i prfodck (PicŚ nJ któtc
go 

'nbredujemy) 
byl  r inbredowany lo

sz.nse są zBiększone'
Aby 2iIUsltowrć lechnika obl i .

czanił wsŃlczy!nika inbrcdu poŚluŹę się
rodowodcnr utricglo(Ezncgo VA4 Odin r

Pics lc!'i.Ś 7inb|ldowany 2.] ńa Zrn1b'a
v'd' Wlcncruu' ( jcncnc ic ru|7iców fłwŚfc
Iic7ymy lłko nunrct |' Zlnrbwyslqplic ltl
ł druginr lokolcni! po slronic oic. i w
lr'zccln po s(ronic 

'n0lki. 
Slo$rj4c wr(il

(!/2)|' l=(l/2| = |) |)ó25 |lh ó,25%
PonicwM {sp(ilczynrik inbrcdu Zanba
lvynoŚi I'5ó'% możcmy go Nnrinąć. T k
więc poobliczcni! Świc|Il7iliś'ny. żcodin
v Ilitschc]JcŚ finb|cdowatry na ó'25.7tr
Jost to wiac wspólczyn!ik bczpic.fńy' Zu
nicbczpicczny uw!żr si(i wŚpólcfynnik o
wdrlości wiekszc'j niż 25%' 8dyż]cgo Śkut.
kdnri nrogą być nc8łtywnc zjawiska'
c7aŚam' nroźonry spotk.ć się z b.ldfiei
skompIikowunyjni inb|cdami' wykoży.
Ślam łjęc rodow.ll crr|'a lbcllr.rd v' ho'
hen EŚp' ważnego Ps! wc wcfcsnc.j histo-
riiraŚyjako przyklad do obliczcń' Mamy
tutaj ińbred ńa jednego. a takżc na ijrne

|,roszę złIócić lwagę na lo. że chociaż
NelIy Iislingen wyŚlępUe dwukrotnic. to
]est podana wylączniejako batka Nc]ly ll
Eisli'1gcn. Sląd też inbred odnosi się do
Ne]ly I l  I is l i lgcn ! l ie Ne]ly EiŚ| ingen,

lnbrcd na Nc||y II (klótajeŚtfin.
bredowana na 0.125) wynosi
i /2): It  = ( t/21 = 025
W1iczając wspó]czynnik Nc1ly I l olrzy'nu.
icnry : t .-?J!f/  0 125)=0.2313-28 l3%
lDbrcd na Hektoru jcsl bardziej zlożoly.
ponicw!ż byl Iicfońy równicż pŹcz Nel
ly 11. L in ie te orndczdnry pogNbiona
c7cionk'r czyIi :]'3-2, slłd leż ob|iofamy
rylko dla icdnej l in i i  :
( |/2f ] I=( l/2f a'ó25=6'25%
1nbtcd na Ho[!dajesl najbłrd1ici skom.
llikos.lny. 8dyż Honnd wy(ępujc w Ó |i.
n i l .h.  ł|c I in ic |!zcz l lck lora i  Nc||y II
lie jnogą być liczon.' Możemy to fobrl.
zolvać nłŚępL|iąco4 4.4 4.3'3' Linie pże?
llcklff! fMn.c7 n]y po8rubioną cucion
ką. l  ptzcf NĆ]|y I l  |odktcślury :
4.4.4.4 3.3
Każdł |iczbę f |cwcj Ślrony dodiicmy do
kiżdci 7 ptlwc,]. opnJ.l lrk słnnr ZłZn..

(1/2f!r  t  + ( t/2f ' r  +i/2fnr

( 1 /2)^ 1 (|/2)t | ( l /2)t = |) 01Ó9 = 4'ó9|h
PonicłM nic nrtlnry danych o 7inbrcdo.
w0nfu Ikn.lnd.l ilk inr l|ckto'ł nrcżcn]y
pomhć iclr współcuynniki' Wspólcfyn.
njk inbtcdu (iful.'{ I]bcr|rłtd wynoŚi :

Ncl ly l l  l ls l ingcn 0.28l3
Ilcktff v' sohwubcn 0'0Ó25
llonM v' cral.falh 0.0'1ó9
cxlkowi ly 0.3907 = 39.07%

ob]icanic wsp(]|cfynnika inbrcdu możc
wydałać sia lrudnc. alc przy odrobitrie
konccnlrdci i  n ic powinno przyŚporzyć
więkŚ2ychprcblcnrów DhUlatwieniapo.
dłję poniżc] wurtościd|a (l/2)'

ł, l /1|

3

5
6
7
8
9

l0

0.250
0.125
0.062s
0.0313
0.0156
0.0078
0.0039 .
0.0019
0.0010

25.0
12.5
ó'25
3. l3
1.56
0.78
0.19
0. l9
0.10

+ o zĄ ac za p o |om stw o E o ra n d4 v. c raf ru t h

Inbrcdy przcdŚawiamy.astępująco:
Nclly Il Eislingen 2 I
flettor v. Schwaben 3.3 2
Homnd v Grafrath
4.4.4_4 - 3_3

o inbredzic możcmy mówić tyl.
ko w pżypadku. kicdy len sam osobnik
występuje w rodowodzic po stronie ojca
]ak i matki' Podwójnc wystąrielie ]edy
niepojednej ze slron niebznacza'że nasz
pics jesl zinbredowany' Możcmy najwy
żej stwierd,ić' ze jedno z rodziców jcst f in

Nelly ll
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w nie]tieckich rodowodach cfęsto poda
wańe są inbredy n. osobniki 2lego Śanre
go nnnu, Jeśliw rodowodzie podanyjest
inbred np. I 3 Quando Quina v Aunl
nius ( Q wurfv. AnnintrE ) osoba nie
obez.ana z inb'edeDr nrogl.by obliczyć
współczynnik nrblcdu. kló|y wynosiłby
(1/2)J czy1i 3 '|3. lo '  w Źccfyvistoścj iE
brcd odnosisie ty|ko do tcgo slmeEooŃb.
nika. nic do osobnikólv zjcdńcgo 

'niotu'Możcnry więc to bt]rd1ic] po|r.wnie
pŻcdstawjć.]ako i]jbrcdy |'l.'| nd Xdlen
v. Annini ls i4.4 nr | , . lme v '  Wi|dŚteigeL
l ,ańd ( rod?ic v QlandaiQuiny ) '  Po ob-
Iic7eni! otży'nu,]en1y Wsp(ilcf ynnik tół

(1/2) l+ (1/2)r = l  5ó%. c2yl i  r 'ołorvic
otlfyDrane8o powyżcj' Tak wicc inbrcd ].
3 na Quanda lic oznacz! tcgo srmcgo co
jnbted 3 3 M Quando'Qulrł. MUsinry lo
lakże wziąć Pod Uwlgę hrbrcd onrówio.
ny wyżcj ]cs l  nażedzicnr o ogunnci
nrocy' Jcdnlk likilk wszyslkic ńilz(d7it'
o duż!.isilc ńj! swo]c nicbc?|icc7ńe Śt|u
ny. Nicdośłirdcfony hodowcl n]yś|ący o
ijjbrcdlic . ł tric fnl'il|cy pŚów. na klótc
iiibrcdLric, ich prcporcncil do prTck0zy$a
ńi. ccch 7xn'wno po7ylywnych 'i.k i nc
grlywtrych. tt)żc Ptadfcr Pżysrn'7yć Ś)
bic kl()p(nóy triżstkccs'w' lIodo$cd. k(ó.
tydccyduic sie n{ inbtcd |)ołinicn dolryc
fnrć J]ol(!nk(nv PŻcf kk'.ych wp Nidfl
i|lx.d inricć lcwną świ|dontlść ecch]t|.
kic 1 lcgo 5k()i.llfcn].l nnJgą lvyplyntlć |t'
lrrcdoB{nic n! psti lylko dl.llogo. żc by|
fwyciafcą czy ch!lnpi()ncnr jcst b1ęd|ym
tryś|cnicnr '  l , ()winni$ny wicd, icć i rk iĆ
ocolry dlny os)bńik lżckł/yw.| ŚłĆInl
pol('nsltv!'cfy fddrfxIy Śia RiwniĆż w.dy
Jcś|j l rk.  lo ńr|c7y Śpnwdfić c?y w ko]ci
tyĆh |tkolctrir.h ńwDicż sie on. 

'|inlv't ja|y Wił( l( 'nojcŚ bołicnr. lc lvtł7 1c
wfroŚcnr wspólc7yInikr inbrcdu w^ust!
PI.wdopodobicliŚwo łyŚąPicti' ccch
Dc8llywnych' n'k wiec op(]cf Pożąd{.
Dych ccch nrug{ skUnN|ować sje ccchy
DjcpoŻld0nc (lc|ck ly)' l)o(ukich ccch ńa.
|cżą nrin' obnilonu |l('dność j od|Johość
t! chonlby' znnieisfoir u'inlność. dc|i.
kally wyg|ąd (cienkic kości. dh'gi wlo'
a tlkze ośabiony chlllktct (bojaŹ|nvość
cly ag|esj.), .leŚt to tfw dePrcŚj. hodow
|!n!. NJ kÓńiec wŚpon1ńę o]ĆŚzczcjcdncj
żec7y. .|eśli kloś popadlw klopot2powo
du inbred! nroże latwo. wprowelz''i.lc
Śko]arzenic z oŚob!ikicDr nicspokIclvnio'
lym Uzyskać wsPółczynnik jnbtcdu rów.
!y zcm. w przypadku hodowli opurtei na
koja!,cnN losowym nic mdjuż innej dro.
8iUcicczki Nic chciałbym pŻcf tc slowa
..Śtawiać..jcdynic na i|rbrcd. alc nryś|!. że
rczsądnicwprowaduany możc byćdob|fln
pro8ramcm hodowlanynr.

dego psa Wy|icza się jego |iczbę WH'
Wy|iczając Warlość' palrzy się na stan
biodrowy innych szczeniąt po rodz cach,
na rodzeństwa psa na rÓżn ce pom ę.

zwyc]ęzca śWiata l998r Rik-
kor von Bad-Bol l  ma 118 (ponad 100,
czy ż|e), 10o 11a = '18, ro 

^a.fy' 
że

R kkor ma negalywną |iczbę' Trzeba
zna|eŹć sukę, która ma co najmn ej
(100'18 = ) 82' Na przykład Gandi V
l\,4urrtal: 81 (100 - 81 = +19) Rikkor
ma 18. Gandima ł19' Razem Wyjdzie
+1, czyli pozylywna liczba ipozytnvne
pokrycie. Jednak psy (w Niemczech)
które n e rnaiąponiżei 100 nie będąpo'

Piestak na przyklad Fabio vom
schacher ma |iczbę 90 (dobra |icfba)'
To fnaczy' że on może pokryĆ suk ma'
jące aż 110| l'ła dużo Większy Wybór niŹ

Tabelki.
Czy dobre krycie, czy nie?

Pes :92 (100 - 92 = +8)
suka r 96 (100 - 96 = +4)
= wychodri +12 czyll dobre pokrycie.

Pes r110
Suka : 100
= -10' Ta suka rnusi byĆ pokryta psem'
klóry ma co nalmnie]90' WtedyWyidzie
razem 100

Ajakiega wH możne sĘ spodziewać się

P|zyklad: Fablo vom Schacher(WH 90)

Ojciec Kary v. Armin us (wHr 92)
Matka Venus v. Arminius (WH:89)
szczeniaki będą mia|y po| swoich ge.
nóW od ojca pół od malk '
czy| i :  pó| Kany = (9212 =) 46'pó lVe
nus = (89i2 =)44,5.
Możemy się spodfiewać WH:
(46 + 44,5 =90,5).

Suka

Micha! Nasowsk
nosowski@f rikoT.onet.p

wĄ8EI-
Co to jest HDZuchtwert ?

/a\ d 1. Lipca 1999r. w Niemczech
I l będzie zabronione kojarze.
\-.z nie psów i suk' które razem
mają'.Ho'zuchtw€rt.. powyżej 100.

Zuchtwe można przet]Urna.
czyć na 'WarlośĆ hodowaną' (WH)'
Zuchh,vert to niejest nic nowego. Ta me'
toda iest ]uż stosowana od d|uższego
czasu w hodowl koni. W Niemczech
k|ub rcsy 'German Spane|'uĄ,va WH
od 1983r' WH moŹna stosować do po.
prawan]a Wie u prob|emÓW genetycf
nych zwiąfanych z hodowaniem zwie'
|ząl''

Niemieck Kl!boWczarków
N emieckich (SV) fdecydował się wplo'
wadzić WH W bi\łe pżecwko dysp|a.
fi biodfowej' Ta decyzja zosta|a podję.
ta ponieważ slan bioder u oN się nie
poprawiłrnimotego' że psy sąpEeśw e'

stary sys|em n e działa d|ate.
go. żepes który nie ma dysp|azj może
mieć szczeniaki z dysp|azją Właśnie
tulaj eży najwększa różnica pomiędzy
slarym i nowym" systemem. WH opie'
ra sę na rzecfyw styrn stane bioder
szczeniaków i rzutlje jaki slanu bioder
można oczekWaĆ od szczen ąt po kon.
kretnym pse' |vlyś]jes| prosla Wy|icza
się jak jest średni stan bioder u kon.
kretne] rasy' Pes' klóry daie szczenia.
kom ''epsze biodra n ż średnia rasy _
iestdobry' P es' który daje poniŻej-jesl
zły' W przeciwieństwie do starego sys.
lemu stan bioderrodzicóW robisię mn e]
ważny Trfeba ]ednak pamiętać' że sta n
b odello]eden z aspektóW' których l|ze.
ba brać pod uwagę gdy sę hoduje oN'
Jeże] pies daje stan bioder. który jesl
poniżej śrcdniej rasy. a|e za to dosko.
nałą psych kę itd trzeba m! zna|eźć
sukę' która daje stan bioder powyże]
średniei' Wt€n sposób gorsfy pi€s ilep.
sza suka razem powinny dać slan bo.
der średni'

W praktyce wyg|ąda to nas|ę
pująco' Wprowadzono indeks na któryrn
można odczy|ać WH. Powiedzmy' że
80% ON nie ma dysplazji. Zdefiniowa'
no' że średn]a rasy (80%) będze róW.
nala się 100 na ndeksie. To znaczy, że
od psa ktÓry ma WH 100 można się spo.
dziewać szczeniakÓW z stanem bioder
równającym sięśredniej rasy' Usta|ono
też' że psydające szczeniak o epszym
stanie b oder niżśrednia rasy (czy|i100)
będąmiały |iczbę WH poniżej 100' Psy
które dają gorsze stany boder będą
mia]y |iczbę WH powyżej 100, Czy : m
nŻsza ||czba - |ym większa wa ość
hodow]ana' Wyższa |iczba - niższa War'
tość. (Uwaga| N ektÓre kraje np' Da
nia - robiąodwrohie' Nad l00 jest do.
bżem. pod 100jestŹ|e)' Potem dla kaŹ'

Pawinna się jednak starać aby używać
psa (i suki), ktÓre nają niższe liczby'
czył Większą wa|1ość hodaw|aną a nie
takje' klÓre ledwo nają poniżej 1a0!

:82
: 118

Krycie które akura| jesl dozwo|o.

Aby krycie było dozwo|one w Niem.
cz€ch' suma nie może być n€gatyw.
na (mniejsza niż..0' ')



Co to jest KORUNG ?
Wszystko rozpocfęlo się W

latach dwLrdz eslych nasze-
go wieku' ÓWcfesna sytuacja

gospodarcza w N iemczech spowodowa
łB' że wieiu hodowcÓw owczarków nie.

w ptzeciwnym rafie lzo-
ba f nim od nowa pŻyslę.

t''', '., 
,^ " oc, t^. ""'' ,, '' ', 

pować do |icencji dwu|el.
l . |h '  ]- .| 'a.  r '  ł ' :I ' t : l '  / l r '  

' ' ' '  ' ' l tne| l  
5uKon c|ę7arnycn

t ' ' .n '- , ' , ' ' , i , .  t t , ' t t . ' '  ł ' t , , ' l '  , , ' -  |powyżq 42 dn'a c|ązyI
K'1'l''' ' rL'|1|' -"'lli' ń| h] |Ub halmiącycl" (ponzej

dowodowych SV albo in-
nycn ufnawanycn przez
SV
' być wo|nyrn od dysp|azji
stawu biodrcweso ("a")
. posiadać śWiadectwo
zdania egzaminu szkole-.
niowego (d|a psów prze.
bywających w Niemczech
musi to byÓ minimum
schH l/lP 1 zaliczone u
sędziego sV; w lym roku
wprowadzono dodatkowe

Ki,1u9'9łl \' oa nnl!!cl1: ł,1NlaI !
kllla.l ' |i|'\ |a |ł'luch |,\hiL:Ą'|!h n|^i

!lch,\|!\al * lbĄQilic (]n Pfu\|tj Kij,ac

^1|| 
Pllłt Mnhtl Pjer. Kolllo|l l:dn.

ljthniih|aĄhl.h)

rnóg d|a obcokajowców chcących za|i.
czyć niemiecki Kórung ze swoim ps€m.
Każdego roku w slyczniowym numeŻe
gafety sv wydrukowany lesl plan licen-
cji na bieżący rok| |erminy' miejsc6, sę.
dziowie oraz osoby na adresk|órych na.
leży przesyłać zg|oszenia ' W lym samym
numerze jest teŹ zawsze blankiel zgło-
szeniowy. Zg|oszenia są pzyjmowane
najpÓżniej do siódmego dnia pzed t€F
minem licencji. W lyrn roku wprowadzo,
no dodatkowe udogodnienie dla zglasza-
jących: kierownik danej |icencji (Kórs|el
|en eiter) ma obowiązek pŻesłać do s]e.
dziby głównej sV w Augsburgu kopie
Wszystkich zgłoszeń W lerminie nio póź.
niej niż sfeść dni pzed Kórungiem. Do
dnia' w którym ma odbywaćsię |icencja
sV splawdza czy dany pies spełnia
Wszys|kie wymagania i czy rnoże zoslać
oceniony przez Kómeistera' Jakjest |o
Ważnym niech wyjaŚni poniższy p|zykład '

Jeden z nolch psóW - lndus . zostal spro.
wadzony do Polski jaka szczenię' W PoL
sce robit Wjęc prześwie enie' oceny wy-
stawowe' szkolenje, pżegląd hodowla.
ny €tc, Kiedy pastanowjlan pojechać z
nin do Niembc na Kbrung' zasięgalam

DwUM|Es|ĘczN K Nr 10 LUTY 7999 2t

EW' Kólung ( i.

nd. Od roku
1929 Uą,.u/a się

|atach tr2ydziestych wprowadzono ńw.
nież pojęcie Leisi(rngszucht (hodow|a
szko]eniowa)' odnosiło się ono dozwie.
rzą|' których przodkowio do drugiego po.
kolenia mieli zaliczony egzamln szkole-
niowy. W tym samym mniej więcsj cza.
sie zmieniono regu amin wystaw Owcza,
rck ni€mi€cki mógł od tą pory otrzymaÓ
na wystawie ocanę doskonałąty|ko pod
warunkiem' że posiadał za|iczony egf6'
min szko|€niowy' Na wystawę k|ubową
można było zgłaszać wyłącznie psy' któ.
r9 otrzymały Wcz€śnioj ocenę doskona-
łą i k|órych rodzice posiada|i wyszko|e'
nie' zataz€m ggzamin szko|oniowy stał
się Wymogiem dopuszcz€nia do Kólun'
gu. W iaki Więc sposób hodow|a |icen.
cjonowana zosta|a na stałe związana z

dzo dobra lub dobra z wystawy), ale o
wspania|ej psychice' Licencję pzyznaje
się dwlslopnlowo: pieMszy raf jedynie
na okres dwóch |at (pzykładowo w se.
zonieJ998 psom pŻystępującym po raz

pierwszy do Kórungu
pżyziaje się |icencję na
|ata 1999.2000), a następ.
nie dopiero dożywotnio
(nawązując do popŻed'
niego plzykladuI psu, ktÓ.
ry posiada |icencję na |ata
1999.2000 na|eży pŻed.

]ą w sezonie 2000'

42 dn od ulodz €n]a
szczeniąt) przysługuje jsdnokrotne p€.
Wo pzedłużenia |icenc]ina]ede. rok bez
pokazywania suki sędziemu (Kórme sto.
rowi)' |stnieje óWnież moŹ|iwość po|ep-
szenia k|asy licenc] (po upłylvie loku od
czasu uzyskania), ale jedy-
nie u |eqo samego sędz

P|z yslępując do ]icgncji
raz pierwszy pies ( lu
suka) m!si misÓ przede
wszystklm odpowiedni
wiek (przykładowo W s€zo.
nie 1sss mogą pr2ystępo.
wać do Kórungu psy uro.
dzone w 1997 iWczgśniei)
oraz spełniać nas|ępujące

KóŁ und Le.
is lungszuchl .

ł € ' '  (Leis lung.
szuch|) są już w

od

księgach ro'

runki dopuszczania owczarkóW do Iicen'
cji' zmienionoleż sam jej rcguIamin . jed.
nakże ce| pozostał tgn sam:dopuszcza.
nie dq rozrodLr jedynie wysslekcionowa,
nych zwis|ząt i poprzez 1o stałe podno.

zaos|rzenie: w pŻypadku egzarninu |P
punktacja z obrony nie może być mtriej.
sza niŹ 80 pkt')
. posiadaó minimum jedną ocenę z Wy.
stawy. pzynajmniej'dobĘ . u sędzie.
go SV
. mieÓza|icfony u sędziego sV €gzamin
wyl|zyma|ościowy AD (20 kilometrów k|u.
sa przy roweze) lub zaliczony egramin
psa paslerskiego HGH. Zwolnione z tego
wymogu są psy pr2ystępujące do icen.
cji w wjeku powyżejsześciu |at'
| ńajważniejsze: właścicie| psa rnusi być
członkiem sV Jesl to Więc pieMszy wy.

Kdulrgł n, oG n,Ielch: Panćhad:enie .]o
nliej,|.o rcżPoż(h PlIjĄ, o |lEi (pieŚ '

Kondor I Forh1ialriihkIbach) - ki.nu.k
pEc n ics!Ćza,|ą Ęu,acują laś,ny

go ocenę daskana!ą uzyskana u sędzb.
ga sv w Polsce i zostałan bez prcble-
nu pEyjęta na Kórung' Po zaliczeniu li.
cencji wrócilan do Polski i z niecierpli.
WoŚcią czekałam na przes|ania z Augs.
burga Kórscheinu (dokumentu potwiar
dzającego zaliczenia licencii), jak również
na zwrol radowodu' Jakież było noje
zdzlwenie' gdy po pewnyn czasi€ ow
natan z sv wiadoność' że licencja ln.
dusa nle noże zostać uznana przez sV
ze względu na to' że ma on palskje pfe.
świetlenie' a żaden lekarz f państw daw.
nego bloku wschodniego nie ma upraw-
nień sv do odczy|u p|ześwietleń. Nic się
wielkiego nb stah, w Polsce niemiecki
Kórung nie jest do niczego potnebny
(naŻe tylko dla $łasnej satysfakcji)' zdz'
wia mnie tylko' że ani Kórstellenleit€Ę
ani Kónneister nie wiadzieli a nie uzna.
waniu polskich prześwietl€ń przez sV,
Nie omieszkatam napisać o tym do sv'
Zapewne moja syluacja nie była odosob.
nionyn przypadkiem - sv podaje' że
znjana sposobu wefikacji zglosz€ń na
Kó ng zostala spowodowana licmyni

Dzisiejsra niemiecka licencja hodowla,
na dzieli się na dwie k|asyi Kórk|asse 1 i
Kórk|asse 2' Licencję k|asy pieMszej
olzymują psy po|ecane przef sV do
hodowli, natomiast kJasy drugiej - tylko
dopuszczone do hodowli. Klasadruga li
cencji jest z reguły ''fuńką, d|a owczar.
ków gorszych ekslerierowo (ocena bar.



22 DWUM EslĘczN|( N|1o LUIY 1ggg

Tegorocznazmianawreg!|arni. stÓW nie Clyskutawali z sędziąi pozoran
nie |icencji spowoduje, że jeżeIi dany p es le'] Publicznaść zqromadzona wokół
zoslanie dopuszczony do o.eny p|zez by|a Wy|ażnie abeznana z zasadani
Kófine stera na pewnojego ||'cenc)aza prfeprcwadzanja prób psychicznych' ba

Oktaskant nagradza-

dara był mÓj 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|e wy'
raczniąw rasie awczarek nieniecki) nieh
więcej takich pftykładÓW A do Wszysl
kjch ktÓrzy wybierąq się ze swain psen
na takąlcencję: naprawdę wańo caś la.

Pies' który pzeszedł |icencję
jest przez pewien okres pozbaw ony ory-
gina|u rodowodu rodowÓd (W przypad
kU predłużan a Ic€ncj rÓWnieżKorsche-
in)iest przesyłany od raz! po zakończe.
niu licencl do Augsburga wraz z doku
mentacją sporządzonąprzef Kórme ste.
ra ' Waścic eI otzymUje zastępczy doku'
ment (św adecbvo f aIiczonego K0r(lngU),
ktÓryrn może |egitymowaĆ psa na wysla.
Waclr. pfzyzgłasfaniu miotLr itp Po upły'
we pewnego cfasu (f reguly okolo me
sąca. ae n ekedy nawelk ka miesięĆy)
\łłaśc c e olrzymuje rodowód iKórsclre.
n listem poleconym na adres domowy
Sam Kórsclre n (opróczdanych psa k|a'
sy i okresu cencl, miejsra przeprowa-
drenia licencl ilp )zawiera szczegolowy

. wzrost, Waga głębokość iobwód k|atki

słowny op s eksterieru (podobny do
opisu psa na wyslawie) i charakleru

wĄ3EL

mację cflonkowsk4 . ]zwlerząt' ktÓre pazy'
sV wlaśc cle|a w Ńdnl!|tI l)!; hnn'\ h Kii1,lnk| ],lk" tywne zaliczyły prÓby
przypadk! przedłu ilnh.l|t1\ |L|| n|,\|ńl]lah|lu!fuln. psychicfne Do aceny
żania cenciiWvstar rńą /||,| t\tr r lil n]Iliihh|hd|h: przystępawały nai.
cfa lodowÓd i za. :'(;1ó | Il ll!\l1|:\ B|ls 1,^|1ln||'.)1) piefu psy. potem suki
śWiadczen e o pos ada nym K br]ng| lzw wed]ug numerów katalagowych, Na pa
Kórschein (ocfywiście opróczważrc)]e. czętku sędfja nakazal cale/ siaWce
g]tymacji człon kowsk ej)' sana cercja (aczywiście osobny psy' a osobna suki)
]est szczegó|ową oceną eksleriefur cha. poruszaĆ s'ę w ringu rÓżnym tempem. a
rakter! danego fwierzęc a. dokonywaną naslęprle' po sp|aw.lzeniu obojętności
pżez spec]a|nego sędzego sV lfw na slrzał (czwÓtkami). przysIąpiłdopiero
Kórmestera' D|a zainteresawanych za. do aceny indywidualnei Jeżeli.lanypies
m eszczono poniże] opis przeblegu lypo. riub sUła) p rzys!ępował da |icenc]i pa raz
wet n ernreck,et hcencji pieMszy' nusiał u.]ać się do specjahe

Drugi mój pies Kandar'tratil go punklu pamiarawega' gdzie byl Clo
da Polski z Kófungiem na dwa |ata: 1997. kladnie mie|zany iWażony. zwierzęla
1998' Aby byĆ W zgadzie zregulaminen pźedłużające licencję pżystępowały ad
Irzeba więc było w zeszlym rcku przed. razu da aceny w ringu ' sędfia .lÓkta.lnie
łużyć mL licencję albo też zrabić po pra. agląCla! każdega psa: na stÓj iw tuchu
stu polskiprzegląd hodawlany, Wybrałam Rlng wyglądal jak na
lo pievsze i 13 czeNca 1998 roku (pa każde] potządneJ wy.
wcześniejsfym przes|aniu zgloszenja ) sl aw l e owcz at k
znalazłam się w nałą niejscawaści kolo niemieckich: duży'
Hamburga: Tomesch . na typÓwyn pla. wewnętrzną taśma

stawty sięty]kadwie sukj! Nasanym pa. się ani jeden przypa.
cząlku odbyły sję Iesly psychiczne (na|. dek od|zucenia psa ze

-d 
iLalen'awyn ]dĄi|ń i NÓączern n!'nialpn Doąrcd^u

pełno, Licencja zaczynała się o 8 aa rano sęclzia dyklowa|apis
. p|oszono jednak o Wcześniejsze pży. nlaszynistce nie
bycie Każ.]y z uczestnikÓw po uiszcze. Pomnał ]ednak o
niu Óp|aty atrzymał nuner sta|tawy ika bliczności gtośna
tdlag lglosfon)rh 2o'lólÓ 16 p,ai |A nenlu]"' do

lyn 6 p|zedlużałolicencję). Da aceny nie dego psa' Nie zdaży! \khlhl]ru|i|Ó|:KiiDn]!|r.1\!|t moŹ|iwośc np' zwią

piev psy potem sukiwedług numerów Wg!ędu na gorszy eksIerier: bŻydsze
katalogawych)' Test wyglądat analogicz. asobniki atŻynywaly drugą klasę ]icen'
niejakna siegetschau: atak zza nania. cji (na 22 zwlerzęta ]lcencjanawane pa
Iu i próba odwagi psa' Rygaryslycznje raz pierrivszy 14 atrynała licencję k]asy
p|zesttzegano nomentjw zap]nania iod. piefusfej: wś|ód 14 zwieEąl przed]uża'
pinania psa fe smyczy' racfej nie zda. jĄcych licencję 8 niala Ka*|' 1) Gadna
tały się pńby podtrzynywania psa za pÓ.lkrcślenia była miła atmosfera panu"
abmże przy podchodzeniu do pazonnta jĄca zarówno Wśród właścjcieli psów jak
ukrytego w namiocje' Jeżelipies na roz. i wśród publczności' Wdać, że jest ta
kaz pżewodnika nie puszcal pazaran lraktowane jako bezslranny przeglĄd
ta sędzia pozwalał jeszcze na tzy ko' pozionu zwjerql' a nle jako niezdrcwa
nendy. Jeżeli pies nie puścił pa czwańej rywa]jzacja hÓdawcÓW A zatazem także
kamentlzie, zoslanie adnotowane to w pewnego rodzaju spatkanie towaryskie,
jega dokunentach (Kórschein), Jeżelija' możwaśćwymiany paglądów czyIeż po
kieś zwierę nie zaliczybtestów (np' na. prostu potozmawiania o ulubianej rasie'
wet na chwjlę puścib rckaw padczas pra. WśrÓd publiczności C|om]nawa|l awczar
wadzenia przez pozorcnla)' nie prystę' karze z rodzinej oG Tornesch' nie bra
powało da oceny eksterieru Prydafy. kawało jednak gÓści 2 sąsie.lnich "ad
ło się to dwón sukom . szkoda' ba by|y działów'', Byłanjedynqcudzozienkąna
niezwykle ladne' ale nlestety sam wyglą|1 tą lcencjl i nuszę pfyznać' że spatka'
nie wyslarcza da zakwalifikowania do ho. lam się z bardzo njtyn prfyjęcien'
dow 'Właścicjelepechowych sukzacho. wszyscy cleszyli się , Że poszlo ni (a
wali,,klasę'': nie prosilia paw|órzenje te właściwle nan, bo pżewodnikien Kon.

szczegÓ|ne za|e|ylwady oaz fa ecenial
ostrzeienia hodow ane
W przypadku przedlużania |jcencji po'
miary i opisy pozostają n ezrn en one .
SV dołącfa jedyn e zaśw adczenie o
pfzedlużeniu LiĆenc]i dożywotnio f ogó.
nikowyrn opisem kondycj psa w dniu
Kórungu (czasami f drobnym uzupełn e'
n em np' o związaniu lokci)' opisy cen
ci wszystk clr psÓw W cLąg Lr danego roku
są pod kon ec roku fbierane W izw,
Kórb!ch. ktÓry moŹna odpłatn!e nabyĆw
SV Zbióltakich ks ążek |icency]nych daje
Więc,jeŻe| nie pełny' to na pewno znacz.
ny obrcr poglowia hodowlanego owczar
kóW niemieckich W Niemczech, Na|eŹy
życfyĆ poskim owcza*azom. aby do.
Źy i lakiego.sposob! przechowywania
polskiej dokLrmenlaci hodowlanej

opracowała Joanna Donańska (regula
nin Kórun7u na pol1stawie nateriałów
sv)
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ne od siebie oddziały/np' opo|e iszcze.
cin/ n e fna|az]y się W jednym okręgu'
Umoż|iwi |o ,zb żenie', hodowców do sie.
dz bywłaściwego oklęgu, co m'in' ulanei
załatwian e lÓŹnych forrnaności, Jedno.
cześnie należy dąiyĆ do tego, aby Upro
ściÓ We|e obow ąfujących obecnie pro.
cedu. Tak w najw ększym skrÓcie pżed
stawia]ą się postula|y Gru py Iniciatywne],
ktÓle foslanąpoddane pod dyskusję na
zjeżdzie De|ega|ów'

3. SekretaŹ . skarbnik

W statucle okreś|ić: ce|e, prawa iobo
Wiązk, wie|kość sk|adek' Na eży Wy-
rażnie podkreś|ic' że grupa laka dzia.
ła W ramach oddziałU i przes|zega
statutu i regu|aminu Związku Kyno|o.
gicznego' Wg mojego projektu Po|skę
na]eży podz]e|ć na 5 duŹych okręgóW
z tymczasowymi siedzibami w najsil-
nie]szych oddziałach czy|i takich' któ.
te posiadają najIepszą obsadę perco.
naIną (działaczy).
Niżej podane powinny zająć się orga.
nizacją wyborów do władz okręgu'
okręg | - Wschód . l\,4arek Czemiakow.

okręg || ' południ€ . Barbara czaśaw.
ska
okręg |||. zachód . Joanta Wajdz]k
okręg |V . północ . Zbigniew szcze.
Śniak
okręg V. centrLlm . lMieczysław Gąt-

Nie jest to róWnoznaczne z !ym' że te
osoby będq szefani okręgu '

( Mapa z podzialem polski na okręgi
znajduje się na dole s|rany 24)

OROYNACJA WYBORCZA
Dotychczasowi kierownicy sekcji w od-
działach zostaną fobowiązani do pże-
prowadzenia wyborów de|ega|ów na
zjazd klubu Wg klucza 1 delegat na
20 LldokUmentowanych członkóW sek.

sędzioWie eksterieru'
W tej chwi|i przypuszcza]n]e będfie to
ok' 100 de|egaiów + 25 sędziów
Na z]eździe de|egaci wyb]otą prze.
wodnicfącego k|ubu' a ten dobiera
sobie zarząd . moia propozycja /M'
czerniakowski| 7 osób'
Na lym samym zjeźdz]e . aby zaosz-
czędfic de|egaci okręgóW Wybiorą
swoje Władze na szczeb|u okręgu (5
osob).

or(RĘG

2. Z-ca d/s hodowli
3. Z-ca d/s organizacli
4. Sekretarz - Skarbnik
5' członek

KUJB
1 ' Prz ewod niczący
2. Z-ca d/s hodowli

4. Sekrelarz
5. Skarbnik
6' członek
7' członek

Uchwala z dnia 16 stycznla b'r' Zarzad
GlóWny Zwięzku Kyno|ogĆfnego W Po.
sce na podst' 528 pkt' 23 statutuZWiąż
ku powołal k]ub owczarka Niemeckie
go.
|n]cjatorry powołania K|ubU zapraszaję
na Wa|ne Zebranie Klubu, które odbę
dzie s ę :L7'04'99

W*!iłła:ł:,d"g.l,m.
bów Ras (s28 pkt' 23)' Warlnkiem po.
slania K lbu było zna|ezenie ]oo chęl
nych do ws|ąpienia w szereg nowolwo.
fonego K|ubu oN. dzia|ającego w struk
|uraclr ZW Kyn w Poisce pŻestrzega.
jącego statut iRegu|amin lego ZWiązkU'
Wtedy to zawiązala się grupa inicjatyw'
na na cfe|e któę stanę|i: ll Gątkowski,
P Świnarski. Z' |\,'|i|ewski, z' Klawczyk'
R. Pacho|ak' W Wożnica i P' Tiahnybok
(klóry później się wycofał)' WśrÓd hodoe
cÓw rozpoczę' się rofmowy' wyłoniła się
grupa osÓb' k|Órych ce|emjest nakleś|e.
n e rcm hodowliON pod patrcnalom Zw.
Kyn' i llworzenie prężnie działaiącego
Klubu ON.
zlożenie w czevc|)'98 s|y dek|aruią.
cych chęĆ przysląpenia do nowotwozo.
nsgo K ubu oN pzyspieszyło decyzję
za.ządu Głównego o powołaniu K|ubu
oN i przeprowadzeniu demokraty€znych
Wyborów do zarządu K|ubU, Grupa ini.
cja|ywna dąży do wybrania na zjeŹdzie
De egalów/klóryodbędz e się w Warsza.
Wig 17.|V 1999/ 11.osobowego zarządu'
W jego sk1ad mogą wojŚć |udzie z du.
żym doświadczenie m w sprawach ho.
dow|i' dz]ałający z rozmachem' k|órfy
potraiią wprowadzaÓ W życie przepisy
obowiązu]ące w niemieckim k]ube SV
|deąnowego k|ubu pow nno stać sę do.
pasowanie W jak naikrótszym czasie do
wymogów sV i oparcie swojej działa|no.
ści na Wzorze K|ubU dz]ałającego w
Niemczech. Ko|z ys|ając także zdośW ad.
czeń K|ubóW oN w czechach i na slo'
wac]i' W szybkim iempie należy oplaco.
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 naslępnie Wdrcżony
do rea|zacji, N6leży oczekiwać' Źe każ.
dy kandydatdoZar2ąd! opracuje i pued-
staw swojąpropozycje p|an! placy Wy.
bÓr osób do zaządu K|ubu oN pow]nien
op eraÓ s ię na głosowaniU plogram.
cfłonkowie za|ządu muszą byĆ śWiado'
mi, Źe będą rof|iĆzani z pzyjętych na sie.
bie zobowązań' Ważną sprawą jest po
dz al terytora|ny' obecny ZaŻąd K|ubu
pmponuje podzle|iĆPolskę na 5 okĘgów'
zaŚ grupa inicjalywna' uwaz Źe oplyma|.
nyrn rozwiązaniem będzie Wyodrębnie.
nie 7 okręgóW chodzio lo żeby odda o.

zamieszczamy takŹe propozycję
obecnego Zarządu K|ubu oN'
pŻ edstawione na jego poszerzo'
nym posiedzeniu w styczniu '99 w

PLAN PRACY NA 1999r.
|' Konlynuorvanie prłĆ nrd 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! ńUń1cl I w c7eści dolyczącci dop!Śf.
cZrnił do ho.loyli (koni.ofność cr7. ni'
nL, rPO I dl. Nk urodzonych po
]()'0ó' |1)99l)
5' Pvcp|!u'!(i7cnic s7koIcnia sedfiów
ó' oPncowaniĆ i 1.(wicd7cńio prc]cktu
Uicdno|icctri! s|]osobu sędfnlvatil 7'
WyŚąPi.nic do kIubu sv w Śptl{ic Śe.

8. Rozpoc7acic współpLtlcy 7 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 .  Kontynuowaric wydawrDi. . ,Biu lcty-

INICJATYWA ODDOLNA
obecnie s|ruk|Ura KIubu opiera sięie.
dynie na zbiurokratyzowanych sek-
cjach k]erowanych pżez osobę nomi.
now ańą pŻez za|ząd oddzia|u'
Na cze|e stoi zaŻąd K|ubu zalwier-
dzony przez P|enum zaŹądu Głów.
nego, Nowa struk|ura .na być wzolo-
wana na sprawdzonej orga nizacji nie-
miecklei.
Na tetenie objętych działa|nością od.
działU może powstać ki|ka grup min:
30 osobowych' klóre będą wspó|nie
tlenowa'' Wymieniałysię doświadcze.
niami itp' W takiej można' a nawe|
trzeba pżeprowadzić Wybory opraco.
Wać s|alut grupy'
Władze |akiej grupy:

2. Z.ca Pzewodniczącego
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UZUPEŁNIENIE Do
e!c.Ą8EI-

KOMUNIIGTU nr. 1/8
L Do pŻe9|ądu hodow|anego'

który składa się z: testóW psy-
chicznych i oceny eksterieru
mogą p|zystąpić psy/suki po .
ukończeniU 15 miesięcy'
sędziemu przeprowadza]ące-
mu przeg|ąd hodow|any na|eży
pŻedstawić:
a) oryginal rodowodu z wpisem

'wolny od dysplazji" dokona-
nym przez Lecznicę upoważ.
nioną p|zez związek Kyno|o-
giczny (honorowane są prze.
śWiet|enia zagraniczne)
b) trzy kańy oceny f wystaw /
jedna z Wystaw musi być mię.
0zynarooowa
Po za|iczeniu pŻeg|ądu ho-
dow|anego sędzia wpisuje do
rodowodu , zakwalifikowany do
hodowli na okres 2 lat". Po
dwóch |atach na|eży powtóżyc
przeg|ąd' Do da|szej hodow|i
będą kwaIifikowane psy/suki,
któ|e otrzymują Wpis .,doż}vr'ot.
nio zakwaliflkowany do hodow-
tf .
Zarząd K ubu sugeruje, aby
przeg|ądy hodoWIane organi
zowane byly Wspólnie d|a kiku
sąsiadujących ze sobą oddzia-

Powyższe Wchodzi W życie .
30.06.1999r.
Na każdej Wysiawie organizo.
Wanej przez Związek Kyno|o.
giczny sędzia ma obowiązek
sprawdzenia oryginałóW rodo-

Nie dopLrszcza się do udziału
W Wystawie psódsuk W Wieku
powyżej 15 - miesięcy sprowa-
dzanych z zagranicy' które na
orygina|e rodowodu nie ma]ą
zarnaczonej noslryf ikacji. Tym
samym psy/suki figulujące W
katalogu wystawionym jako
Własność obywateIa poIskiego
musząW rodowodzie posiadać
numer PKR.

Propozycja regula
minu przeplowadzc
naa testu psychicz-
ne€lo podczas prze.
g!ądu hodowlanego.

1' Do przeg|ądu hodow|anego' który

. testóW psych cznych

rnogą p|zystąpić
'psy po LJkończeniu 18 mies ęcy,
.suki po ukończeniu 15 miesięcy
Sędflemu pfeprowadzającemu prze.
g|ąd hodow|any na eŻy pŻedstawićia)
oryginał rodowodu fwpisem,wo|ny od
dysp|az]i' dokonanym pŻez |ecznicę
upoważnioną przez związek Kyno|o.
g|czny (nonorcWane są
przeświet|enia f agranicf ne)
b)dwle kańy oceny z wyslaw z ocena.

.d|a psów dwe oceny doskona|e
-dla sukidwieoceny rn n. bardzodobre
c) dokument stwierdzający pozy|ywne
fa| czenie egzaminu IPo |ub róWno.
rzędny zagraniczny (d|a psóW)'
Po za|iczen u przeg|ądu hodow|anego
sędzia Wpisuje do rodowodu .fakwa .
fikowany do hodowli na okres 2 lal .
Po dwóch Iatach na|eży powtórzyć
przeg|ąd Do da szej hodow kwa|ifiko.
Wane będą psyi suki które otrzymają
Wpis''dożywotnio zakwalifikowany do

W lestach psychicznych winno uczes!
niczyó rnax' trzydz eśc] psóW/su k. Przy
większe] i|ości zapsóW naeży zapew.
nić druq ego sędziego'
Nie przeprowadza się zróżnicowanych
fotm teslu psychicznego d a psóW/suk

|||' Wprowadza się d|a suk uro-
dzonych po 30.06.1999r obo-
wiązek wyszko|enia IPo I jako
warunek dopuszczenia do ho-
dowli.

w za|eżności od ich

I
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warunki konieczne do prz€prowa.
dzenia prz€g|ądu hodow|anego.
1' ogó|nie dostępny leren o wyslarcza
jących wymiarach' na ktÓryrn na|eży
Wylyczyć 1aśmą r]ng o wymiatach 20 x
30m' W pob|iżU na|eży w},tyczyć miej.
sce d|a przeprowadzenia testów psy
chicznych o wym.20 x 70m.lt4lejsce lo
winno być odgrodzone taśmątak, aby
przebywać |arn mog|i wylącznie:
.sędzia przeprowadzający test

-WlaśĆ cie| (pżewodn k psa)
2' N ezbędne pomoce
'namiot |Ub duży stacjonarny pataso|
. slo|ik ikrzesełka W Wystarczającei i|o.

. miatka do pomiaru wysokości psa/su k
' dwa sprawne p]sto|ety i Wystarczają.
ca i|ość naboi
. chorą!iewki do oznacfania od|egło.

. |aŚma do oznaczania ringÓw iterenu

. chochoł (namiot)

. W pzeg|ądzie poza sędzą asysten.

- sekrclarz wyznaczony przez Kierow-
nika sekcji organizu]ącei przeg|ąd
- pozorant w kompletnym ochronnym

obecność innych osób na lerenieprze.
znaczonym do przyjrnowania przeg|ą.
du hodow|anego bez zgody sędziego

Przed rozpoczęciem pzeg ądu hodow-
|anego sędzia i asysten| sprawdzają
zgod ność numeru tatuażu z oryginałem

Testy psych czne rofpoczynają s ę ba.
dan]em odporności na stzał'
za|eca się jednocfesne sprawdzanie

i 'v . ,
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max' czterech psÓw, Badane psy po.
zostają w pozycji ,,na stój,' na |uŹnej
smyczy w obecności przewod nika ' Psy
i sukl które fa|czyły badanie odporno.
sc na stzał pojedynczo wchodzą na
Wyznaczony teren i za|iczają dwie pró.

. alak na pżewodnika z ukrycia (cho'
chol) z uchwyceniem rękawa
' pościg f Uchwyceniem rękawa (d|a
psóW czołówka.,)' Pozorant pzy ataku
nie Wydaje żadnych oktzykóW!
Zarówno przy prÓbie ataku na pżewod
nikajak i pży pośc gu i 'cfołóWce' pies/
suka ma pfzef krÓtką chw]|ę podjąć
bezpośredn ą WaIkę z pazaŻntem
Każda próba zakończon6 odeiściern od
pozoranta na od egłość w ększąniż 2m'
nie może być za|iczonaI
PEy prÓbie ataku na przewodnika po.
zorant uderza pałką dwukrotnie psa/
sukę (tak ]ak na egzamin e |Po |)
2. Psy isuki po zaIiczeniu t€stu psy.
ch cznego przechodzą Wraz z przewod.
nikiem na ng przeznacrony do oceny
eks|erieru gdfie będąocenione ind)^'.
dua ne W pozyc] na slą' i W ruchu '
szczególowy opis €kster eru naniesio.
ny zostanie pŻez sędziego na .,kartę
oceny ekserieru.,' Pozakończen u pz€'
g|ądu hodow|anego K erownik sekc]i
p|z eś|e n iezwłocznie do K|Ubu owczaF
ka sprawozdanie z przeprowadzonego
przeg ądu

Szanowni Koledzy
w oshl|!0r okrcsi. włtid hodoNc(nv i wv-
slłrvc(]wowcznrklnv nicnli.ck ch w1mslx njc.
7ldowoIcnic7csp.{n nłs/ososq|ZnŃlnil
ZdłJchy in]ic oc7ywii.io doskonnIc sl)[wę
7l.go. żc kudy wctrlykl ball7ic !l]l|fu]wno
7rvoIqńd ki,w.ilk i p'7c.nvnik(,'w Nic nUżc.
nry ]! ńtrk ]ckccwx'yĆ .|]ili] htrlfL. 1]|n kl(i.

rych ńd wystlwlch.icstcnny oslatcc7fu nrstlD

^by 
$ plz],szlości złl]obicc j!k]DkoIwiek k|y

lykonr proJmy od dnia 0l.09'l99|J Śosoł'ai
ł]rlącznic dwustopn]owy syslefo sędaosan]a.

Ad i), klżdcgo psa .c.|]!nly indywidunLnic
spo|f ąiiz ąc jcdn.c7cn1ic {'vczcrpL!ący opis
w ka|.lc occny' P. 7'końcZcńfu occny..D. *ój..
]vywoofu cDrvy |sy /godnic z oŚh|oną koici

^d' 
b) l:o $y\'o]ł1]u ko]..ńośc] |)ŻyśĘnuic'

nrydosed7i \'!ń]l..s n[hu..,sugcnrjcDylby
w|akŚ74 c7qić n\lnll sadzńrlDił pŚy po|u.
sflły Śię wo|ńyh kroklcnr' s7ybkikh|Ś sloŚ}
wló w koji.orvy|l sl nn n.wm]ł ko|\u|.n.

)iłŚ/y|] Z dn jcfi podc7!Ś sq 7nNlDił In]cży
Ś7c7.!n|ńJ,nlcrsk Nfuwić M n!Ślq]]!iącc c|..

|. kąldlrńll kol]c7yn [r7cd|]ch
l. tu$!n'lcglc usl.wi.nir korioz!n frrclnLch i
lyIhydr z ówR)..D. s1i)i..ilk i ..w i]dni.

^d'|l' 
W NLęks7.ści D(nv]Ślk nokvy$l

|ych fu DJs1ych NyŃlwrch kltl(^!u]l [oń
C1yn Pr1cdni.h nl)Źn1ok|!ś ]ć. i lko..  oblo.. '
NrLcty wlsTrklwra Nyrsukil hfl dzo Llobry n
k{loNllicn] k.|ic/vl i |]lcnri(jwlćNy'r7ł |(,
k l la.  oc7y$]i . ic ' ioŻcL] i] !]c cIc rcD1y bl  o

Ad.f I llnl/. wtryn c crrcnl.nr hu(Lorvy
.i$r | (nvrolcslc uslis i$ i. i r(iwellcnic ktri
c1yn ] ' ics/!|k l/wddrńi i i i ' l | tr  |]oshM|]dń.

o(lŚldwi{) lo ] odc]łlię|c klk.ic. knilkj. dghni.
.7o|t \'yk(jk ń c nx)'c o1l7y|llć \'yŹsZc
oocIy'iłk ..bl|1lrc obm.. |,jcsrn]kn 7 w l.
n'i 1y|]lyoh ko|jc1yn kIowi! poŚ|lsł. 1lr)rl
w4ś[]. !ŃllY !(i.. l'nc Ś1xwy skoIo!c. /n'
]]]llll ic k.ńcf J'ń. ogmnic^Dy p.{N Dic ł!)żc
.h7y|'ł..ocIy wyżsZL'i njż..bltrl7. d.bIl..
Ad !.l srwicrll^nic. /c fics/nLk! ir{ dfugi

]vlos zaws7c spo(ykł sięzc sp|7ccivemfeŚto.
.y ł'yslarviającego' Nalcży baczną Uwlge
zwrócić na ńiedoz]vo]onc. a o{ctnio coft |f cza-
śclcJ lvyslęptliące stżyzcDic pyn{ Po Uzn!.
nlu t)sa]Ś]kl fn dlgow|osc occni nic możc być

Adp4 P|łwid|owl wysokość u psó]v njc
m.żc pr1cklrczlć 65cn]. a u nik óocnr' KIą.
Ą.c {rvjc]dzenic. żc n]ino lo ńl zlchoł'.nc
|rcporic ni cży lnko$!ć onloŻric, wyso-
kosć przcktrlcz.jqca 6fufi [ psów l ó]cn U
Nk ńUsi być traktdvdnc ]|ko wnd. i occDa
llc ńożc być łyŹŚ7r n]ż

^d 
P'5' MiekIic ]ub opld itlcc trs7y trllcżl

Illktownć 'ilk. \łłde i occnn Dic nh,. by.
Nyżsa n]ż..bł Zodob ..' s7cmko |!Lb7bicŻ
n]! Unn]vnrĆ us7y ńt'g4 być lrodsllł'll do ob
n]żcnil |()klly Mrchnnioznc us7k.dzcDic !ohl
\inno lr]rć NlwiĆldzoDc f lświldc2.Iioi1 wc

w Pvy]]d kl glo b|lku nl)żc 1o być norvo.
Icnr d. tbni/cDin ll)k.ly,lilż4.o {'ddy ogonl
rvtlyw'ił( rrcnnri. Dr og(iln! rvysl ts!
nnl8l| by. podshwą do obn]7.lir occny |)(L
NV.Ćhn]c qnq]]uitlcc Ii.wi.Lkic 1Vndr ogo.
nn (^wirdiic Lor'ic(nvki, nlch{chc skrcccni.
(|) ) no/o byc nodslJwt|(Lo ohtriżcnil |()kl1y.
|D.|wixiioogoDJ b((|łcc sk\ lk]cf ]qk]iBośc
l0b |]t lohI iwoic in l lŻcbyć |D|Ń|Ną ( lo obn.

^(|]r.ó' 
Ws/c|[ic $l y uqbicńil wyklZ.nc

w. rv^nlu n'Ś7ą hyć u]Śhwąt|o obnj'.njl
.Ćcny l]|l|' |,| fl),Ć hy! ]jo(](nwą |icpl7]r-
ZrU'r (.W(. |l({]uii c |]| lic są Po(lŚhNl|
doob|l7łni l .ccDv i  I l ) t l1v
W\Tcl l i i !  n)cchrnir/f  c !s/kod/cnir  7qb(n\
(brnlii)N Inv by. | Nvict|^ńc 7!śwjldc7o

7dlr l i l i t |r]qo{! l] loco|I7c1qściL. i|]|yypd(|| i i
!icNInicilvJ!Ó /r!|]oslnilh[ż. wobq! Śe
d1i( ' ,w. whścio]cI i .  $ ls||sc&v i ." ib ]! l  k,
\'lr1ys1t|cych |{cq Llń n fc7NlLa $ 1rkich
||7y|rldkl.h nx Ny\|l||jicńic o AwjcŚ7c|]c \'
|)|lw!ch c7|(nrkl w|łścicicln ]]sl Uc7Ć{tr c7.l

serdocznio zap]a3zamy Państwa na wysta
wę otvczarków Niomieckich, któ'a odbę.

dzie się 2. kwietnia l999r. ku Gzci
Vladimira Palsy.

ciriłl])fi qlolsorerł l'ysrnly]c( TwlNNER Doll r00d.

Mieisce wystawyl
KOSICE - stadion 'Vysne Opatske"
sędziowie:
- Joachim Steigler 

^^/USV/ 
SRN

Wszystkie k|asy psów
- Otakar Meloun /CKS/

wszystkie klasy suk
P|atności:
1) pł' do 12'04'1999 '150 sk /koron/
2) pł' do 26'04-1999 .300 sk
Ad.es kontalŃowy:
Michaela Spitkova
Kuzmanyho 1
040 01 Kosice

Slovenska Unla Chovatelov Ne-
mecĘch ovc|akov zap]asza na
wystawę owczarków N|em|ec-
k|ch' która odbędz|e sIę 4. ma|a
w Vyhne - na Słowac||.

Sędziowie:
- |{łzll,lER l{|sBA{
- łNDRE/6 RL|DCLF

Robeń Hudec.
Slurovo 2l
9ó8-0l Novo Bono
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l. Przepisy ogó|ne
s1

ReguIamin HodoW|i PsÓW Rasowych
Wprowadfa się na podstawie s 28 pkt,]o
s|atu|u związku Kyno|ogicznego W Po|.
sce' zwanego daej zwązkiem'

s2
Hodow|a psów rasowych prowadzona
przez czlonków zw ąfk! ]est hodoW ą

9.
Ce em hodowl jestdoskonalenie posrcze-
gó nych ras psÓw pod wzg ędem cech fi.
zyenych psychicznych i użytkowych z
Uwzg ędnieniem podstaw naukowych'

s4
Hodow|ę psÓW rasowych w Po|sce ukie.
runkowuje Zarząd GłÓwny związku po.
puef powolywane przez siebie: Główną
Kom sję Hodow|aną oddziały związku i

9c
Hodowcą]est członek zwiąf ku, prcwadzą.
cy hodow|ę na |erenie Rą zgodnie z pze.
pisami ninielszego Regulaminu, posiada-
iący i6dną ub więcej suk hodow|anych
oraz zah,! erdzony przydomek hodowlany.

lo
Nadzór nad p.zeslżeganiern Regu|am.
nu Hodow|i Psów Rasowych na gży do
zarządu Głównego (fa poślednictwgrn
G|ównej KorniŚii Hodow anej) zarządÓw
oddfiałów związku (za pośrednictwom
oddziałowych Komisji Hodow|anych)'

ll. Przydomki hodowlane
s7

1' cz|onek Związku rozpoczyna]ący pro.
wadzenio hodow|i jest zobowiązany Wy.
stąpićozatwierdzsnie pzezzarząd Głóe
ny przydomka hodow|an€go' Przydomek
zgłasfa sę za pośrodn ctwem zażądu
oddzialu na formu|arzu (wzórzal' n|'' )w
dwóch egzernp|a2ach' z ktÓrych po za'
lwierdzsniu jeden otrzym'rje hodowca,
drugi pozoslaje w aklach Oddzialu
2' zarząd GlóWny odmawia zare]esircWa.

a) o brzmieniu dentycznym lub bardzo
zb iżonym do iuż za€jestrcWanego.
b) w ]nnym niż posk języku WspÓ|cze'

3' PŻydomek otŹymują wszystk e szczs.
nięta pochodfące z danej hodow| bez

4. BEk zareies lrowanego przydomka
uniemoż|iwla Wydan]e metryk d|a szcze.

5' NafWę psa pisze sę wiekimi li|erarni.
zaś pŹydomek malymi, np' sMoK z Kor
degardy, Prima JUNO. Pzydomek hodow
any może być pisany przed |ub po nazwie
psa' co us|a|asię przy rejeslmwaniu pzy

s8
1' PŹydomek hodow|any za@jestrowany
pŻez zauąd Główny jest ch.on ony. Po
zatwierdzeniu pzydomek nie
może być zmieniony chyba' że w zatwier.
dzonejwersj nie może być zarejestrowa.

2' Hodowca może za pośrcdnc\dem za.
rząd! oddzialu zglos Óswój pżydomekdo
ZaŻądu GłóWnego W ce u Wp sania 9o do
M ędzynarodowego Repeńorium Przy.

3. Przydomki uznane prfef Fc| malą
pierwszeńslwo przed pfydomkami fare.
lestrowanymi wy|ączn e przez za|ząd
GłÓwny' W raz e proteslu na zyoenie Fc|
przydornek k.ajowy zosianie r ikwidowa-
ny jeś okaże się identyczny f pżydom.
kiem uznanym pzez FCl.
4' Właśc cie] pŻydomka ma pEWo wziąÓ
na wspó|nika pełno|etn ego cf|onka Zw ąz.
ku' Pfedstawic]e|sbło takej spó|k nae.
ży do Właścicie a przydomka'
5' Nowy w|aściciel po przojęciu hodow|i
moŻe fachować plzydomgk W drodfe
dziedziczena |ub za pisernną zgodą po'
pzedniego hodowcy, po|wierdzonąpfez
ZaŻąd GlÓwny zw ązku' W pŻypadkach
spornych Wiążąca ]€st decyz]a zarządu
GłÓwnego.

|||. suk| hodow|an€
s9

1. Do hodow|i dopuszcfa s ę sukę któ|a
spelna ponższe ub inne' zalwiedzon€
pŻez zaŻąd Glówny Wymog:
a) iest zarejeskowana w Zwiąfk! olaz
Wpisana do Po|skiej Ks ęg Rodowodowej
(PKR)|ub Księgi Wstępnej (KW).
b)ukończyła 18 mies ęcy' z wyjątk em ras
wymienionychwS9pkt.2
c) Uzyskała. po Ukońcfeniu 15 mi€sięcy
w dowo|nej kasie' od co na]mnejdwóch
sędfiÓw. tzy oceny doskona|e |ub bardzo
dobrc' w lym iedną na wyslawie m ędzy.
narodowej lub klLrbowel,
2 Dopuszcza siędo pieMszegokryca po
ukończeniu 12 miesięcy suki ras wioko.
głowych:bU dog angieski' bu|dog francu.
sk 

' 
pekńczyk, mops' klóre W k|ase m|o.

dzieży od dwÓch sędziÓW uzyskaly |rzy
oceny co najmniej bardzo dobre. oalsre
używanie suki do hodow wymaga uzy-
skana ocsn co nalmniej bardzo dobrych
po ukończen]u 15 miesięcy'
3. Kerownik sekc] (Prz€Wodn czący od.
działowej Komis]i HodoW]anej) po|wierdza
spienienie przez sukę powyŹszych Wymo.
gÓw poprzez adnotację w rodowodzie

'SUKA HOOOWLANA - Dala.. . .  . . . . . . . . . . .
Podpis''''''' ''' '' opal.zoną pieczęcią
Oddzialu. Suka uznana jesi za hodowla-
ną od daty dokonania powyższej adnota.

s10
sukę hodow|aną prereieslrcwanąz inne.
go oddfiafu można Użyć do hodow|i pod
Warunk]em pzekazana między oddzia.
lami dokLrmentacji hodowlanej Ew karty
sz|y,vlnej . Przekazanie rnusi nasląpió W
ciqgu 30-tu dni, na wniosek Oddzialu re

sl1
]' oddzialowa Komis]a Hodowana może
Wnioskować do ZarŻądu oddzialu o za'
Wiesfen e uprawnień hodow|anychsuk na

okres nie krÓlsfy n ż 12 miesięcy
w przypadkU nie siosowanla się hodowcy
do Wymagań zawańych W n niejszyrn Re.

2. Stika kaci up.awnienia hodowane z
dniem 31 grudnia roku' W ktÓryrn ukoń.

3' oddziałowa Komisja Hodow|ana na
Wniosek hodowcy, może zezwo|ć na da|.
sze tżylvaniedo hodow]suki, która ukoń'
czyła 8 |at' pod Warunkiem' że jest ona w
badzodobrej kondycj idawała wańośc o

4' skreś|a sę z ewidencjisukę hodow|a
nąw przypadku ustania cflonkosnła wla
ścicie a. zgodn e z s 18 Slatutu zw ązku'

lV Psy reproduktory
$12

oo kryĆ dopuszcza się psa' który spe|n a
poniższe |ub inne zahłierdzone pzezZa'
rząd Glówny Wymog
a)jes| zaleieslrcwany W Zwązku olaz
Wpisany do Po|skiei Księgi Rodowodow€j
(PKR) ub Księgi wslępnej (KW),
b) ukończył 18 m es ęcy.
c) uzyskał. po Ukończeniu 15 miosięcy. w
dowo|nei k|asie' od co najrnn 6j dwóch
sędzlów' tzy oceny doskona|e, w tymj€d.
ną na wystawie międzynarodowoj |ub k|u.

s l3
1' Kie|ownik sekcji (Przewodniczący od.
dzialowei Komisji Hodowlanej) potwierdza
spehien e pŻez psa powyższych Wymo.
gów poplzoz adnolację w rodowodfie
PESI
REPRODUKTOR - Data.. . . . . . . . . .  .  Pod-
pis, ,  . . . . . ' ' ' ' ' ' ' '  opaIrzoną pie.zęcą od-
dzału wp]su]e qo na |is|ę reploduklońwi
powiadamia o lym Klub Rasy. Pies uzna-
ny jest za reproduktora od daty dokona'
nia powyższej adnotacji'
2' Reproduktor p2ebywaiący cfasowo w
Po|sce' stanowiący Własność cudzoziem.
ca imaiący rodowód organizac] zagla.
n cznei uznane] przez Fc|. może być uży.
lydo kryca suk bez ponownel kwalilikacj
do hodow|i' Właśc cie| rePrcduktora zobo.
wiązany jest wręczyć Właśc cie|owi suki pi.
semne polwierdzenie krycb oraz kserc-
kopli rodowod! rcprcdlkto.a.
3' Reproduktora prercjes|lowan€go z in.
nego oddział! można użyć do hodow|i
pod warunkiem przekazania rniędzy od.
df ałami żw, kar|y szblvnel' Pzekazane
musinasląp ć w ciągu 30.|u dni' na Wnio.

s14
1' oddziałowa Komis]a Hodow|ana może
wnioskować do zaŻądu oddfiału o za'
w eszenie uprawnień hodow|anych €pro
duklora na okres nie krÓlsfy nż 12 m]e.
s ęcyw p|zypadku nie slosoMnia się wla.
Ścic e|a do wymagań zawadych w nin ej'
szyrn Regulaminie.
2' D|a reproduktorów n]e Usla|a ŚięgÓrnej
granicyw eku hodow|anego ani|irnilu kryĆ'
3' skreś a się z ewidencji reproduklora w



28 DWUM|Es|ĘczN ( N| lo LU|Y 7g9g owczĄREK
przypadk! ustania członkostwa w|aścicie'
a' zgodnie f. 18 slatuiu związkL'

V Prawa i obowiązki hodowcy
s15

1. Hodowca ma prawo do:
a) uzyskania porad wsze kich inrormacji
u kierownika sekcji,
b) dostępu do |sty reproduktorow. c)wy

d) odchowanla wszyslkich urodzonych
szaeniąt' 2' Hodowca ma obow]ązek:
a)otoczyć opeką posiadane psy zapew.
nić im h gieniczne warunki utrzyrnania i
na|eżytą pie ęgnację' właściwie żywć'
chlonić pŻed przypadkowym kryciem'
poddawać szczep en]om ochronnym,
b)Upewnć s ię czy pes, którym zameŻa
kryć sukę jest reproduklorem.
c)og€n]Pyć mioty suk dojednegow rokLl
kaendażowym.
d) w prfypadku krycia suki fa granicą
olrzymać od W|aścicie a rcprodlktora pi'
somno potwierdfen e kryc a
W fo.m e przy]ętei W jego kraj! oGf kse'
rokop]ę rodowod! reprcdukiora Dolyczy
to rÓwn eż rcprcduktorÓw cfasowo p.ze'
bywających w Po sce'
e) przed kryciern suki usla|iĆ na piŚmie z
wlaŚcic€|ern r€produk|ora warunki rofli.
czenia na|eżnośc za krycie fa|eca się
stosowanie WariantÓW podanych W pkt V|l
Ś  17,
zlożyć w Biurze oddziału W stosowńym
terrnin e (najpóżn ejw dniu pŻeg ądu mio'
tu) lodcnekkadykopu]acj (WzÓr.zał'nr ' ,)
(lub w przypadku krycia zagranicznego
śwadeclwo krycia kserokopię rodowodu
rep.oduktora)' kańę m olu (wzÓr' zal n r' . )
oraz polwie|dzenie Wykonan a laluażu
(Wz& zal n.' ') ' złożenie W/w dokumen.
|ów jesl Wa.Unkiem wydania metryk
g)powiadomić właśc cie|a reprodL]klora o

h) poddaÓ szczenięb taluowaniu' klóre
pownno nastąpić najpóŹnieiw dn u prze.
g|ądu miolu Numeracja taluaży mus być
zgodna r rcleslrem prowadzonym w Od-
dziale oddfie|n e d|a każdei Źsy' zasady
|atlowania okreś a oddzie|na ns|rukcja'
i) udostępnić Kiefown kow sekcj (oddfa'
łowej Komisji Hodow anej) mio| ihodow|ę
do prz €g|ądu. odmÓWa Udostępnien]a
rnio|u do pzeg|ądu uprawna Zaząd od'
działu do odmowy Wydana meiryk P.o
lokół przeg|ądu miotu (WzÓr . fal' nr,,')
sporządza się w tzech egzemparzach z
których orygina| otfymu]e hodowca' ]ed.
na kopia pozoslaje w aklach oddzialu, zaś
drugą kopę oddzialprzesy|a do oddza.
łu' W którym zare]eslrowany]est reproduk.

j) wydawać nabywcom sfczenięta po
ukończeniu 7.mu tygodniwraz z rne|ry.
kami i książeczkam fdrowia,
k)uregu|ować We Właściwym lermine zo'
bowiąfan a wobec właśc]ciea reproduk'
tora' zgodnie f fawaĘ pisemną Umową

v|' Prawa iobowiązki właścicie|a re.
produktora

sr6
1' Waścicie| reproduk|ora ma prawo:

a) odmowy udos|ępn en a psa do krycia
Dez pooanra przyczyny,
b)pobierać ekwiwa|entza krycie na pod
stawle pisemnej 

'rmowy 
zawarlejr hodow

2, Właścic e| reProduktom maobowiązek:
a)oloczyć opieką posiadane psy. zapew
nić im higieniczne Warunki ulzymania
na eżylą p e|ę9nację, właściwie żywić,
poddawać szczepieniom ochronnym'
b) Udoslępniać Psa do krycia wyłącznie

c) przed kryciem suki usla|iĆ z hodowcą
na pŚme Warunki roz|iczenia na|eżnośc
za krycie' Zaeca się slosowanie warian'
tÓW podanych w pkl' V|] s ]7.
d) po kryciu wlęeyć hodowcy Wypeln o'
ny i podpisany odcinek ka(y kopulacti
(WzÓr. zał' nr,'')' Drugiodcnek zlożyć W
swoim oddzia e macieuystym
e) ljmoż|iwć i ułahł Ć oddz alowe] Korn|
sji Hodowanei kontro|ę warunków utfy'
rnanla psa jeso kondycl.

Vll. Ekwlwalent za krycie
s l7

Przed dokonaniern krycia' wlaśccie| suki
wlaścicie reprodlktora zobowiąfan są

usb|ić pisemn]e Warunk legu|acji na|eż'

za|eca się stosowanie naslępujących wa.

a) k|ycie za szcze| ę . po odchowaniu
czlelech |ub węcej szcfeniąt Wlaścicie|
reproduklola wyblera jedno szcfenię i e
późn ej niż przed ukońcfeniem 4 iygodni
życia iodbera je po ukońcfeniu 7lygo'
dni Jeśihodowca foslaw a szczen ę we
Własnej |rodow| ma pieMsfeńs|wo Wybo.
ru' Nieodebranie szczenięcia przed !koń.
czen em g.c]u lygodni Upoważńia hodow.
cę do sprzedańia 9o iWyp|acen a wlaśc.
c e|ow reproduktoE kwoty róWnej środniej
uzyskanej f e spŹedaży Wszystk ch szcz9.
n ąt po pollącen U kosztÓW żyW enia
szczenięcia fa okres od dna lkończena
7.miu lygodn życia do dnia sprzedaży:
. po odchowaniujednego szczen ęc a Wla.
śc cie| reproduktora ot|z yrnuje ekw wa ent
pieniężny w WysokoŚci
1/4 warlośc rynkowe] szczenięcia.
'po odchowaniu dwo]ga szczen ąl Wlaśc.
ciel reproduklora otrrymuje ekwwa ent
pieniężny w wysokości 1/2 Wa(ośc ryn.

po odchowaniu lrojga szczeniąt Wlaśc
cie| reproduklora okzymuje ekwwa €nt
pieniężny w wysokoŚci 3/4 WańośĆi ryn.

b) klycie za średnią wańość rynkową

' W|aścicie reproduktora otuymuje śred.
niąWańość rynkową jednego szczenięcia
(ufgodnioną pzed kryc]em) po spzeda.
niu Wszystkich szczen ąt danego rniolu'
NaeŹność pow nna być uegu|owana nie

w ciągu 4.ech rnieŚięcy od daty urodze'
nia się szczeniąt' W przypadku odchowa.
nia ]ednego' dwo]ga ub trqga szczeniąl
stosuje się pos|ępowanie ]ak w Warancie

c) krycie fa ekwiwa enl penężny

'po dokonanu krycia Wlaśc cie| sukiv!ry
płaca Wlaścicie]ow] reprcduktora kwoię
Uzgodnioną przed kryciem, przy czym
oplala nie podega zwrotowibez wzg]ędu

W prypadku. gdy nie urodzą się szcze.
nięta' hodowcy pzysłUguje prawo ponow.
nego kryc]a bez dodatkowej opłaty'

vll. Dokumentacla hodowlana
gt8

1 Kańa kopu|ac]l' kada miolu' plotokól
przeg|ądu motu oraz potwierdzenie wy.
konania taluażu są podstawą do wysta.

2 Kańy kopu|acji, kańy mot! imelryk są
dlakami ścisłego zarachowan a' Zażąd
oddz alu]estzobow ązany prcWadzićewi
dencję tych dfukÓW. Każdy druk musi być
opatrzony numerem ewidencyjnym

s19
1 |','lelryka Ważna iesl Wylącznie na tere
nie RP i upoważn]a do zarejes|rowana
Psa wiednym z oddzialÓw zWązku. wpi'
sania 9o do Po sk ej Ks ęgi Rodowodowei
(PKR)
]Ub KŚęgi Wstępnej (KW) i Wydan a Ro'
dowodu (wfÓr fal nd'') |ub Wyciąg! z KW

2' Rodowody psów wPisanych do Po|ske]
Księgi Rodowodowej (PKR) są podstawą
do zarcjestrcWania psa wyłącfnie na |e.
renie RP Rodowody eksporlowe (wzór zal.
nl,') są podstawą zarejestrowania psa W

3' Doklmenlację psów zalejes|rowanych
w oddza|e zw ąfku s|anowąkarty mięk.
ka isztywna (WfÓr.  za|,  n l , ' )

s20
Rodowód ekspońowy psa suk wyslawo.
ny przez zagraniczną organizaĆję kyno o.
g]czną będącą czlonk ern Fc|(M ędzyna.
rodowel Federacli Kyno osicznej) lub pro-
Wadząc dokumentację uznawaną pżez
Fc| rnus być za pośr€dnclwem Biura
oddziału przes|any da Biu|a zaŻądu
GlÓwnego W ce|u nostMikac]i Rodowód
po Wp]saniu do Po|skie] Ksęg Rodowo
dowej (PKR) |ub Księgi Wstępne] (KW) i
oPalrzeniu numerem Wpsu zwraca sę za
pośredn clwem Bura oddzalu WłaścĆie
lowi psa/suk. Rejestracja psa/suk w od
dziae nasĘpu]e po noslMikac]i rodowo
du. Numerwpsu do PKR ub KWumesz

w dokumentacji psa/suk po numerze ro-
dowodu ra9ranicznegol

521
1' Księgę Wstępną prowadzi się jedyn e
da Źs wskazanych puez zarząd GlÓW'

2, oo Ksęg Wsiępne] wpisuie s]ę doro'
słego psa Ub sukę' klórych \łyg|ąd Wyka'
flje Wsfysikie ceĆhy okeś|onei rasy, co
zostało siwieldfone podczas pżeg|ądu
kwa|if kacyjnego Na prfeg|ądzie kwa|if .
kacy]nyrn Wypelnia się .Wn Ósek o wp]sa.
nie psa/suki do Księgi Wstępnej.' (Wfól
zal' nr' )' Właścicie| psa/suk Wpsanego
do Księgi Wslępnei otrzymuie Wyciąg z
Ksę9 Wstępnej (wfór. zal' nr '.)'
3' Przegądu kwa|inkacyjnego dokonlie
sędza Kynoogicfny odpowedniej spe'
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4. Po|omshłU psów f KW wydaje się me.

5' Psa/sukę, których tży poko enia pzod
ków todzice' dfiadowie i pradziadowe)
fi gufująwKWwpisu]e s ę do Po|skiej Księ

s22
zm anawlaścicie|a psa/suki musi być z9ło
szona w Biuue Oddzialu ceem odnoto
waniaw rcdowodzie, na podslawie pisem,
nej zgody popŻedniego wlaściciela,

s23
o zagubien]u fodowodu |ubwyc ą9u z KW
właścicie| psa za poŚredniclwem Biura
oddf iału zawiadamia zauąd GłóWny, klÓ.
ry un oważn]a zagubiony doklmenliwy.
daje nowy z adnotacją dup| ka|'

vU|. Postanowieni. końcowe' .
s24

1. Do podejmowania decyzji hodowlanych
upoważn ony jest farząd oddzialu na
wn osek oddzialowej Komisli Hodow anej

i' W przypadku narusz€nia pŻepisóW n].
nie]szego Regu|aminu przoz hodowców
|ub Wlaścice|i reproduk|oróW zarząd od'
działu na wn]osok oddzałowei Kom sji
Hodowanej keruje sprawę do rozpatue.
nia puez oddzia|owy sąd Ko|eżeńsk 's25
1' Po Wyk Uczeniu czlonka ze związku psy/
suk na niego zaĘestrowane podega]ą
skleś|eiu z qes|ru zWązkJ
i n e mogą być pŻsrejss|rowane na inną
osobę' skroś|ena dokonuie zażąd od'
działU zawiadamia o tym zażąd Główny
o.az zarządy pofostałych oddz a|ów.

2. W okresie zawieszenia w prawach
Płonka posadane pzez niego psy/suki
ne mogą byĆ pzerejestrowane na nne'
go cf]onka Związku i użylvane do hodow|i
olaf nie mogąbraÓ udzialu w wystawach'
konkursach i pokazach.

s26
1' W Wyjątkowych pŻypadkach uzasad.
nionyclr dobrern hodowli psa rasowego,
decyzje wykraczające poza zakres usta.
lony w niniejszym Regulaminie podeimu-
je zaŻąd oddziału na wn osek oddz alo.
wej Komisj Hodowlanej.
2' Gówna Komisja Hodow|ana peln ro]ę
o.ganu odwoławczego od decyz]i zarzą'
du Oddzialu. Pisma odwolawcze sklada'
ne są za pośrcdnichvem oddzia|u'

927
sfczególowe pżep sy dotyczące doku.
mentacji hodowlanej ijoj obissu zawarte
sąw załąEnikach s|anow ących inlegBl
ną cfęŚĆ nini €jszego Regu|aminu'

s28
1' R€gu|amin wchodzi w życie z dn em 1

2, UI ieważnia s ę Regu|amin Hodow i
Psów Rasowych zalw]erdzony w dniu 1
stycznia 1995 roku.
WYTYCZNE DO REGULA]\, l INU HO.
DoWL| PsÓW RAsoWYcH
1. Uprawnena hodow|ane nabywano są
automa|yczn|e po spełnieniu Wymogów
resu aminowych, a adnola.ia
w rodowodzie o ich nabyciu dokonywana
jost na życzenie właścicie|a'
2. Psy/suk zakwaliiikowane do hodowli
przsd Wejścem w życie nnieiszego Re.
gu|am nu zachowują swo]e .'

3' N ezwłoonie po Wejśc u W życie fno
welizowanego Regulam nu Hodowlanego
kierownicy sekcji zobow ąfani są do po.
Wiadomienia w|aścicie|i Wcfeśniej zakwa.
inkowanych do hodow| reprcduklońW
suk o konieczności wpisania do rcdowo.
du, pued planowanym kryciem, posiada,
nych Uplawnioń hodow|anych'
4' Psy/suk 

' ktÓre zosla' wslępnie zakwa'
Ifikowane do hodow|i na pżeg|ądach
pfeprcwadzonych pfed wejściern w ży.
ce niniejszego Egu|aminu mogą byĆ do
31 grudn a 1999 kwalilikowane do hodowli
na dolychcfas obowiązu]cych zasadach,
|zn. po uzyskaniU od dwÓch sędf iów
dwóch stosownych ocen wystawowych'
5. W rodowodach suk hodowlanych po-
Winny być odnolowywane daty ich ko|ej.
nych miotów opalzonego pieczątką od.
działuwpisu może dokonać kierowniksek'
cj ' pracownik biura |ub nna upoważniona

6' Kiercwnicy sekc]i zob| gowani sądo pre.
cyryjnego inforrnowan a wsrystkich zain-
leresowanych o zmianach w Regulam nie
Hodow|i. a szcz€gó|nie do uŚwiadamiania
wlaścicie|orn reproduktoróW olaz hodow'
com zwiększon a zakresu ich odpowie'

7. Do czasu wydania drukiom nowego
RegL] arninu oddz ały powinny zadbać by
numer czasopisma P]Es. w którym opu.
bikowany zostanie lekŚt Regu|aminu do.
Śtępny był bez ogranicfeń

zwiątok Kyno|o!|iczny w Po|.co
oddział w l(łakowio

31.'101 KrakóW, u|' siraszewskiego 5
lel.lfax \O12) 422 8A 67

zaprasza na
KRAlowĄ wYsTAwĘ owczAnKÓw N|EMlI'cK|cH

któla oclbę<lfie się cIn. l 9'oó' l 999 r
n. stadlonlc KS "IUVENIA" ul. Na Blonh.h 7

sędziowiei
Theodor Lugbauer
Marek Czemiakowski

wysiawcy polscy lwysiawcy zaq6nidn

Wpłaty prosimy kierowaó na konto|
PKo I o/KEkóW 10202892-17 125.1.111

Termin prryjmowania zgłoszeń . 24'05.1999 r'
Pierwsze cztery psy w każdej klasie zostaną nagro-

dzone pucharami.
We wśf ystki.h k|.Ś..Ępso]Łiluk]bEócŁk|asmłodzikM
i wet9ranóWl!ŻeorcWa.|zolafostanie Dróba reakcji na

..9E& zwĄzEx xYt{oLoG|czNY w PolscE
il:ł. oDDz|AL w c|{on'!ow|E
ąffi" 41.500 chorzóW, ! . PowstańcóW 41

te. (032) 2410830, te./fax. (032) 24923OO
Bank s|ask 0/chorzów

NR 105012431000002764
ZAPRAISiZA NA:

KRAJoWĄ WysTAWĘ oWczARKÓW NIEMlEcKlcH
ORAZ

WYBRANYCH RAS PASTERSKICH, II, i IV GRUPY FCI
16.05.1099

Ka'i.Iisk' "sKlŁKA", Śriętochlowite łI' B|,tonŚka 40

Sedziow e OWCZARKoW NIEMIECXICHI
K. STROUHAL (CZECHY)
I\,1. CZERNIAKOWSKI
W XRAMARSXI

oprata na wystlwio pot'wyższona o 5 żr./nis doty.
Gzy wy3tawców 2ż $anicznych/

K|asa szczoniąt (wi6k G9 mi€sięGy) BEz oPlAtY !
D|a zwycięzców prżewi.lziang |iczns naśrody

osrAtaca.v tEI.Ml!. zB.'oszEŃ: 7.o,.'9go
TY zA zGŁoszEN|A:

15.04.19S9


