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dnlu 2 maja 2000r. od
było się oficja|ne spotka
nie z Prezydentern SV

Prezydent SV - Peter Messlet
z wizytą w Po|sce'

W jakjsposób sędziuje Pan, gdy

W neu fnajduje siędużailość psóW
ptzewidzianych da oceny ?
Na ogół sq to te psy, ktÓre widzia
łem już poprzednio przy okaz.ji ]nnych
wystaw' sędfiuję dużo i na wie|u
wystawach' Na bieżqco omawlam l
oceniam ty ko nowe egzemplarze,
które Widfę p erwszy raz na wysta
Wie. Na temat pozostałych psÓW

mam wyroblone rdanle na podsta

W e tego co Widfiałem oraz na pod

sta\dle dokumentacj zgromadzonei
f poprzednlch wystaw.

Czy Wstawca dastaje opis psa

na wystawie ?
sędfla ma przedstawione splawoz.
danie z głóWne.j Wystawy, d|a psó!ł
ponown]e ocenianych op sy sa już
gotowe' Na bieżqco opisuje on ty|ko

,,nowe' psy. ocena psa nagrywana
jest na dyktafon' Potem poró\łnuje

się opis danego psa f opisem z po.
prrednlch lat. E!ventualne dodatko-
We spostlzeżenia sędzia odnotowu.

le w karc e ocen psa,

Jak w Nienczech Wglada tech
nika opisu psa w pozycji stojace) oraz
jak sędziaokreśla lokaty nanastęł

Wymaga to dobrej znajomoŚciwzor
ca lasy, gdyż stanowi ona podsta\łę

do jak]ejkoIWiek oceny' DIa uniknię
cia dużych b|ędóW l rofbieżności po

W]nno s]ę stosollać jednoIite zasa'
dy oceniania psóW przezwsZystkich

sędziów.

Jakie jest Pana zcianie, jako Pre-
zydenta SV, na temat durych, prze-

rośnięach psóW, ale zato bardza ład.
nie iproporcjonalnie zbudowanych ?
Naten temat nie mam dobrego rda-
nia i  zdecydowanle nle popieram

psóW przerośn]ętych' Uważam, iź
tolerowanie takich psów jest zachętq
do odchodzen a od ściś|e okreŚ o'
nym norm i hodowania Właśnie ta'
kich okafóu co w rezu tac e będzie
znieksftałcało Wypracowany wzorzec
rasy' Górnq gran]cE wzlost! d|a
psóW rasy owczalek Niemieckijest
n]eodwo|a ne 65 cm wysokośc W
kiębie. Pojedyncze eczernp|a| ze
mogq być bardzo ładne i proporcjo.

na ne' a|ejednak muszq bezwzg|ęd
nie trzymaĆ naTzucony przef przez

wzorzec stan0aro.

Na co sęClzja powinjen zwracać
uwaqę przy ocenie psa: ba|!1ziej na
front czy na cienne oka psa ?
Jasne oko u psajest Wadq dyskwa
Iif ikujqcą.

Jak wyg]ada kwestja dotycząca
dodatkawch fębóW przedtrzano.

Pies nie rnoże otrzymaó MedyV.A' Z
brakiem jedynki o'P-1 może otlzy.
maćjedynie ocenę bardzo doblq, na-
tomiast n e może otlzymać oceny dG
skonalej. Jednak bardzo rzadko zda'
rza s ię'  abyWystqpł brak uzębien]a'

)ak sv proponuje postępować z
psami, które nie naja Właściwego

sV Wprowadziło iza|eca stosowanie
koniecznych badań genetycznych d|a
te] |ini] hodow|anej' Wobec której lst
nieje podeltzenie osrustwa. Badania
te Wprowadzone zostały ce|em Wy
eIiminowania takich prfypadkó\ł, a
także po to aby uzyskać moŹ|lwie
najczystszq genetycf n e i naj|epszq
Iinię hodow|anq' Rację fawsze na|e
ży oddać prawdfie. PragnęzauwałĆ,
iż plzepisy dokładnie okreś|aja jak

na]eży postępowaó przy ujawnien]u

Peteaern Messler'em. Zostalo ono
rorganlrowane przy okazji Krajowej
Wystawy PsóW Rasowych W Bydgosz
czy. Prerydent SV przyjechal do Po -
sk na faplosfenie Zwiqzku Kyno|o.
gicrnego w Polsce oddzial w.Byd-
Coszazy o6f Klubu Owczarka Nle-
m eck ego.

Podcfas pob}tu został poproszo.
ny o sędziowanie na r]ngu owczal.
ków Niemieckich i o Wystqp enie na
sem]narium sędzióW kynoIogicznych
psóW rasy owczarek Niemiecki, któ.
rego tematem byla ,,ocena owczar-
kóW Niemieckich w ringu' '.
W spotkaniu udz ałwziq| Plzewodn.
czacy za(zad| GłóWnego Zw qfku
Xyno ogicznego w Po sce - Andrzej
Mania' sędziowie;
Zbigniew szcześniak . oddf ał Byd'
goszcz' Przewodniczqcy K]ubll oN'
Zbign eW l\4i|ewski. oddf ałWarsza
Wa, W]ceplze!łodnicfqcy d/s Szko
lenla Klubu ON,
Mieczysław Gqtkowski '  0ddział
ŁódŹ, Wiceprzewodniczqcy d/s Ho
dowll Klubu ON,
Wa|demaI KosmaIski. oddział oIsf
tyn, Sekretarz Klubu oN,
Waldemar Federak - Oddzial Warsza-
wa, Skarbn k Klubu oN,
Ha ]na so|ska. oddział Gdańsk'
B|onisłaW L chtarski  oddział
Gdańsk'
Zbigniew Krawcryk Oddzial Sieradr,
WaldemarWoźn ca oddz]al Rybnik,
oraz wsfyscy hodowcy i wystawcy
owczarkóW N]emleckich. którzy wy.
lafiIi chęć Uczestnictwa w semlna.
rlum.
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tego rodzaju nieprawidłowości' Dużo
jednak za eł od tego, czy oszustwo
by1o świadorne' czydokonane przez
pomyłkę |ub nieuwagę' chodzi
przede Wszystkim o sprawę, o sam
fakt oszustwa a nie o osoby. Jeś i
ktoś świadomie oszukał podlega
Medy surowszej ocenie ikarze. Psy,
którym udowodniono inne pchodze.
nie otrzymajq nowe plawdziwe lodo.
wody. Koszty wystawienia rodowo-
dów będzie musiał poklyć najbar.
dziel obwiniony hodowca.

lak dalece toletowana jest przez
SV postawa tzw "krowia" i "francu-
ska" ?
obie uznane sq fa Wady' 'Klowiq''
postawę' czy|i rozbieżność kończyn
traktuje się jako bardfo poważny
bład, poważna Wadę. Natomlasttfw.
postawa,'francuska', niejestrażqcq
Wadq, nie na|eźy do gatunku cięż.
k]ch' Pies może otlzymać ocenę do-
skonała jeś| nle przeszkadza mu
ona W ruchu' zbieźnośó kończyn,
Wqskle ustawienie ostatecznie nie
jest tlaktowane jako Wada ciężka'

J akq wł a s nq Wy pr acowan a pr ze z
siebie technikę sędziowanja Pan ste
suje?
Każdy sędzia powinien stworzyć ]n.
dy1v]dua nQ technikę sędziowania'
Dzień przed Wystawq jest zawsze
dniem pełnym stresu' staram się na
przestrzeni całego r0ku' na wszyst.
kich Wysta!łach obserWować plezen.
towane psy i zbielać na ]ch temat
informacje. 0cfyw]ście wyrabiam
sobie Wtedy własne zdanie. Jeś|i
chodzi o rnoją technikę sędziowania'
to mam juŻ Wypracowanq' gotowa,
której niestety nie zdladzę, gdyż sta.
nowi ona mojq tajemnicę zawodowq'

Jakie ma Pan zdanie na temat
psóW z włosem fa]jstym na grzbie
cie lub zadzje, ale bardzo ładnych

Jeś i włos jesi bardzo mocno fa|o
Wany' może wystqpió brak podszerst-

ka' co jest wadq. Natomiast włos
|ekko fa|isty nie stanowidużej wady'

Jakie sq qg Pana tzw ''duże,,
problemy przy ocenianiu psÓw rasy
owczarek Niemiecki?
owczarek Niem eckijest psem uż}t.
kowym i tak musi być postrzegany'
Nie bez znaczenia pozostaje róWnież
fdrowie psa, jego sprawność fizycz.
na, temperament, ogó|ny wygląd'
chęć do pracy, p]gment, zachowanie
ploporcji ogó|nej, proporcj kończyn,
tułowia, głowy, grzbietu' osadzenia
ogona. Podczas sędz]owania n]e
na eży braĆ pod uwagę tzw' spraw
drugorzędnych, o mnie]sfym znacze.
n]u bardziej n]ż tych zasadniczych,
podstawowych i wtaściwych d|a
psów lasy owczarek Niemiecki.

Czy dysplazja jest zaliczana clo
Wad genet,lznych zwiazan''ch z uka.
towaniem kończyn, czy jak ma to
miejsce w Japonii, z przerostem
psów o bardzo dużej ilości przypad.
kóW dysplazji ?
Japończycy na dyspIazję szczegó|nej
uwagi nie fwracajq. Dysp|azja jest
na ogół Wadq genetyczną' a|e może
byó także Wadq pourazowa'

J ak wyglqda ocena dysplazji ?
Ocena tego rodzaju wadylest dwu-
stopn owa, W Niemczech Prowadro-
ne jest postępowanie 5plawdzajqce
pod kqtem ,Wartośc] hodow|anej',
o.z obc]qżeniem dysplatycznym ) wo.
bec egzempLarzy wo Inych od dyspla-
zji' Każdy pies ma warunkowo orze.
kanq dysp|azję. znajac jego stan i
sprawdzajqc stan zdrow]a jego plzod.
ków można z duŹym prawdopodo.
bieństwem wyliczyć obciażenie dys.
pIavczne danego egzempIarfa ' I\.4oŹ.
Iiwejest okreś|enie czy ten pies bę.
dzie dysplatycznycry nie. w rodowo-
dach psów plzed imienlem fnajduje
się c}.fra' która odzwlercied|a jego
Wartość hodowLanq przy ewentua'
nym obciqżeniu dysp|atycznym ' leżeIi
pies z cyfrq ,,100'' odpowiada śred'

n ie] WyciQgniętej z rasy' to jest to ty|.
ko oczekiwanietego co może ewen.
tua|nie nastQpić' Nie oznaczato sta.
tusu psa z obciqżeniem dysp atycf.
nym' Pies musi mieć wykonane prze.
śWiet|enia W k]erunku dysp|afji sta.
wóW, które stanowia podstawę do
jego oceny pod kqtem ewentuaInej
deformacji stawów i do okreś|enia
jego wartości hodowIanej'

Czy SV honaruje polskie badania
na dysplazję ?
sV iZKWP n]e majq podp]sanych sto-
sownych umów o współpracy i Wza'
jemnym honorowan]u badań na dys'
p|azję'

czy ,,polski kórunE,' jest uznawa

Korung mus być wyłqcznie niemiec'
ki. Zakwalif lkowanie do hodowli to
nie ty|ko kórung, to Wystawy' prze'
świet|enie' DNA, Wyszko]enle, egza-
miny, ocena psychiki, itd. To prawie
dwu, a nawet trzyletnia obserwacja
psa' Kórungtojak kropka nad i.

czy w takim razie będzie uzhany
korlng zrobiony w Polsce, ale przy
ohecności sędziów niemieckich z
uprawnieniamiSV ?
Powiedzia1em kórungto nie wsfyst.
ko brakuje podpisanych stosownych
umów o wzajemnej współplacy, W
tym o wzajemnym honotowaniu ke-
rung. Bardzo ważne ]est zdanie eg.
zaminóW schH |' || i ||| stopnia, od
czego w dużej mielze za|eży zdoby.
cie korung' sVjestzdania, ż naieży
przy tym z|ikwidować praktyki tuly'
styczne niemieckich hodowcóW upra
wiane pod katem łatw]ejszego !fy'
skania egzaminóW icencji '  i tp' P0'
winna zostać przygotowana odpo'
wiednia umowa o współpracy, tak
jak ma to miejsce z innymj krajami.
W Polsce przebylvam dopiero po raz
pielwszy i nie widziałem jeszcze
Waszych psów rasy 0N' Wzwiązku z
tym nie mogę udżieIić dokładnej od
powiedfi' Trudno coś W tej kwestii
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odpowiedzieć. NaIeł utworzyć erun.
townE strukturę. Do sV zlzeszonych
].est ponad 50 państw Każdy klaj
składa o cośwn]osek ichciałby aby
zostal on natych m iast zrea lizowany.
Jednak nie wszystko można frobić
jednocześnie' Trzeba być cierpIilwm
i czekać na wtaściwy moment, na
swojq ko]ejność.

Czy istnieje perspektwa zawar-
cia takiej umow? co nalezyzrobić,
aby doptowadzió C]o jei podpisania ?
świat jest duży,a obszar dzialania
WJsV jest roz|egły' Podfie|ono ś,\'iat
na regiony, za dopasowanie Europy
środkowej iWschodniej do niemiec.
kieeo systemu od powiedzialny jest
dr. Wolfgang Tauber z Austrii.

Polskie eEzaminy lPO, uznawane
saw nistrzostlvach świata. Dlacze
go jest taka różnica w traktowaniu
egzaminów polskich ?
W Niemczech istnieją przepisy, któ.
re ściś|e okreś|ajq, iz p]es ma zdać
egf ainin u sędziego z uplawnienia.
m] sV Gdyby po|scy sędziow]e mie ]
!prawnienia SV, to Niemcy, hodow'
cy nlemieccy przyjeżdża|i by do Po|.
ski zdob}Ą'ać eefam]n'

co należy zrobić, aby zdobyć
uprawnienia sędziowskie sv ?
W chwiIi obecnej opracow]łVany jest
nowy prcigram, nowa inŚtru kcja W tym
zakresie przeznaczona dIa sędfiów
Będą tam wskazane Walunkijakie
na|eży spełnić, aby móc otlzymać
uprawnienia SV. Chodri tu o jedna-
kowe waIory sędziowskie. ]stotne sq
przede wszystkin lata praktyki ra-
Wodowej, ćwiczenia. naj|epiej odby.
te w Niemczech. Dla zagranicznych
sędziów n]e jest tatwym zadaniem
otrzymaó uprawnienia sV' Musi to
być długo|etni dobry hodowca' dłu'
go|etni sędzia w swoim kraju. Wy
maga się od niego asystentury w
Niemczech i ocfywiście dobrej zna'
jomośó jęfyka n]emieckiego'

sędziowie z Ukrainy, czech, s|o.
Wacji, węgier zdaja e9faminy bez ma.
joności języka niemieckieco. Dla.
czego wobec PolakóW taki Wmóe
został postawiony ?
0 i|e m] wiadomo z Po|ski nie Wpły.
nęły w te.j splawie żadne podanla.
Obecnie wsttzymane jest werbowa-
nie sędziów zagranicznych ze wfg ę.
du na opracowylvanie nowych prze-

co móełby Pan powiedzieć po].
skim sędziom i hodowcom od sie.
bie jako Wezydenta sv i hadowcy
psóW rasy oN ?
Największym najważniejsrym ce|em
hodowcóW owcfarkóW Niemieckich
jest maksyma ne osiqgnięciejedno-
Iitośc]tej lasy' Na efy unikać podzia.
lu na hodow|e użytkowe i wystawo
we. Powin en być jeden kierunek
hodowli. W praktyce jest to trudne
do zreaIizowan a' Pies uż}tko!ły nie'
stety nie jest jednoczeŚnie psem
w}stawowym' W każdym razie dzie.
je się tak bardzo rzadko. Plzy duzej
popu|acji psóW taka sytuacja by|aby
bardriej prawdopodobna. Ples rasy
0N musi !łyg|ądaó jak pies użytko.
Wy' a niejak tfw. pies rzeŹnika' Nie
moźna też dqżyć do prfetypifowania
rasy oN' Przekatowan e ty|nej koń.
cfynytojedna z typowych cech prze-
rasowienia. Jeźe]] pies ma 6.7 |at i
nie będzie trenowany prfez hodow.
cę ub \łystawcę' nie będzie mógł
ustać stabinie na swoich kończy.
nach. Będzie się chwiał' będzie stać
niepewnie' Psa nie ocenia się prze.
cież Wy|qcznie na Wystawach, a|e
takźe w polu jego działa nośc]' Mlmo
wieku musion stać pewnie istabi| '
nie na swoich Wszystk ch łapach' Nle
może mieć fbyt dłUglej kośc] pod
udzia. Pies potrrebuje Medy zblt
dużo siły, aby ustać' Długa kość
uniemoż|iw]a mU pewne stanie bez
chWiania s]ę.

D]aczeEo z hodawli zostały Weli
minowane inne umaszczenia niż czar

l\lamy miot, wszystkie psy po TlMo
sq szaro.podpa|ane' Całe potom
stwo otrzymało takle umaszczenie.
szary koIorteż jest ładny. JednakŹe
T|Mo d a mnie jako sędziego jest
psem najładniejszym, najb iższym
wzorcowi tasy. obecnle jego szcze
niaki majq dopielo 6'8 dni. T|Mo
daje doskonały typ glowy, korpusu'
Po n]m potomstwo jest przewaŹnle
sfaro.podpa|ane, sqwi|czaste ub w
innych ko orach. Pierwszy razod 20
|at pokazało s ę coś nowego' god-
nego dużej uwagi i d atego T|Mo jest
tak dobrre ocenlany. TlMOto po pro-
stu bardzoladny pies. W Niemczech
jest ok' 200'000 owczarków N e.
miecklch, a w Polsce ok. 4.000.

lakie ma Pan zdanie na temat
problemóW z uszami, a W szczeeÓl.
naściuszu zb,Ą Wiotkich inie stojĄ.
cwh?
Ta cechajest cechą uWalunkowaną
genetycznie. Potomstwo z wiotkimi
uszami prawdopodobnie pochodzl od
,,kundli" niemieckich. Tzn. chodzi o
to, że takie sfcfeniaki pochodzą od
rodz]cóW rofmnożonych mimo znacz.
nej iIoŚc] cech odbiegajQcych ]stot.
nie od wzorca rasy. Abytakiproblem
w hodow i nie powsiał' na|eŹy do.
kładnie zapoznać się z IinlĘ przod.
kóW psa' Psa z Wiotkimi uszami nie
można postawić na poczqtku staw.
ki. Psy z uszam podklejonym o.aby
stały będq m]mo wszystko przeka.
zylvać Wadę \łiotkiego ucha potom.
stwL]' ponieważ u nich Wadę tq z|i.
kwldowano,,mechanicznie" poprzer
podklejenle, usztyvvnianie. Ponadto,
nie należy robić przeg|adu hodow|a.
nego reproduktora czy suki z adno-
tacją ''hodow|ane,' |ecz ich potom
stwa' Potenc.jał genetyczny reproduk'
tora można oceniaćdopielo po prfe'
g|adzie jego potomstwa'



sędziowanych p|zez Pete?,a Mess|e]'a.

4' JAzoN Ź więcboBk|e] Dollny
5. ||tTR Rodiaż cza|ne podpa ane.
11'02'1999l, PKR'|33601' nr łe]
923/XL /99, (YASSXo Roren Matter orNA
Fle seńel Hol]e)' hod.Potr
sŹka Śkl' wł' Piotrsfka|ski.

6. AXSEL Vlgor crarne podpalane,
14'01.199ł. PxR'|34415' nrre] '  \
15043/xll/99, (Z EGAN Wlesenborn Gorda
Kańlenna Twiefu f a)' hod. Marcin
fuó|lkowski, wl' Marc n &ó|kwski.

7' EvAs|o von B.d.Bo|d.czarn€ podpaane.
20,04.1999r., Pl(R.w Przyg.,
nr €j, ?. (R|XKoR von Bad.Bod' MILKA Voń
No swand)' hod' NańsPeter
Rieker' Wł' Jamsław M e|ńikiewicz'

8. PANTo UnIon cfalńe podpaIane
1o'11,199&' PKR'l'3434a' ńr re]'
291/xL\ /9a'  (BA|K voń Domen ca
LAMBoRGIN wi|dńa eńs). hod' A'P
swń arsĆy. wl' A'P swinialŚcy'

9.E|xożsóńo.hod@ólA|ól czarnepodpa|d
ne, 01 05.1999r., PXR,1 34239, nr
rej .15O14/Xl l99,(LJLl lvonAreu CORSAKa
m enna Tw eldza)' hod' fdf s|€W
LukaŚ]k wl Ewasvzeeckó'

10. MARxo z |ływ|an - czame podp€|ane'
02.04,1999r,, Pm..33064, nr rej.
5754/v /99, (MAooF von Fmer€ck . Po 1 '
FNMr Krywlan), hod, B. l .
Ges nowscy'wł' B']' Ma |ńowsĆy'

!t. EsPRlT f s.mochodowol A|B|.Ćzańe pod'
palane 01 05.1999r.,PKR.w
PRZYG' nr re] 197/XV|||/99. (ULK Von łett

Tw]eldfa) hod, fdzŚławLukaŚ k'wl, Katalfyńa

t2. DAIGR z SEmochodowoj Alol crarne pod

PKR |31550 ńr le]' 7015/xV|||/98. (FABo
vonschaÓher'ch'PL Po 1
coRsA Kam e.na Twerdra), lrod. zblgnew

l. ToNl Asa&o Lodana czame podpalane,
03.05.1999r., PKR. w PRZYG. .r
rel. 3925/XXX/99. 00OLvof Jahnhohe |TAM
Asa oLordana). hod Grzgorz
okasa wl. Arl( Marciniak

1. Ax|M Raneo MoEsa. cfarne podpaańe,
20.09.1994r. PKR.l.31730, nr rel.
740/xLllj/9a' 1BA|X VÓn Domenca BoRUsA

cfa]|lowski' Wł' Malek-|es ÓłÓwski.

2. MERIDA Hagi cfa lne podp.Iańe'
13.06.1994r. PKR.131546, nr reJ.
3459/XXXll/94, (ROYvd. Rolien Mater BESS

saw cki, Wł' wa|demd Wób ewski,

3. YUGo Mi6 Maż cfatne podpalane'
2o'0a,199al' PKR' 32123, nr €j'
60013/|/93 (P|RoLvom Xrcnensee NARA Ź
Beol ny) hod Waldemarfede6k,

4. SASXO Unlon w cfaste, 24.10.1998r,,
PKR. 32264, nt te), 249/tt\ttt/94,
(BA kVon Domenica-x|RAvonTh!ńelNÓ0' hod
A'P'swnerscy.wl &ażyna'
Pawel ss n]óEki& Błaszc.yk

s, CHUCk von Rok.r - czarne podpa a.e,
20,09,1998t,, PBR W PRZYG, nrrej.
1'5223/x /9a' ((|MBo voń lMońĆhbe.g .
V]ENNA HUIfE fERENGEZ CNT),
hod. (N emcy) Kas1oup Reińha wl. Rysfard Kon.

1' ATL^S f Węcbolsk|e] Do iny

1' ATL^S zwilcboB|(|ol Do||ny-czalne podp€-
ane, 14.03,1998r., Prc..32251
nr le] 14599/x||/98. (LoRoVoń Geolg Wikrol
Tlrń PALME z W ę.borsk €]
0o iny)' hod' Lech Bardoński, wł' zblgnlfu szcze

2' fAsxo ż6 spĘ.owa ' Ćzańe podpaane,
27 10,1997r., PKR.1.31167, rel.
77o4lx|x/97' (D xVÓm FŹńensple| oL|RAńm
Ho tkampel see), hod' Nońert
Pa|mowsk' wł' Mar UŚz f a|ewskl'

3 '  BEJ ż Uńu|towa cfarne podpa|ane'
24.03.1994r, PKR.|32923, nr iet,
253lxLVlL/9a (BA Klonoomenca BIRAŻ tu+
miku). hod' RadońkG apa.

4' UFo Unioń czamepodpa|€ne' 15 06'1997r'

273lxLV /97, (oAR(W|No Goowidma ens
GLoR|A Voń Bu€B sm6rck).
hod' PawełŚwiniarsk 'wł' Paw€ł swin a6kj.

5' FL|( Unio'Ćzame podpalańe, 13'o4'1s9al' '
Pm. wPRZYG' ft €j' ?' (BA K

Wn oomen ca - oX Un on)' hod' Pa@ł Świniatski.

6, GRAFF Konstar crarne podpalane,
20'10,1997l' PKR'|'29239, ńr rej'
247lxLvl97, )LASER von Platoon BETSY Dra
hvalCS), hod. Andrzel Winek,

1. WILLEROY Schloss Q!aevenb!rg

5. PYTON Asarko Lordana
6' EGoN Kań eńnaTwietdza

1' w|lLERoY s.h|o9. Qua.v.nbuĘ . cfańe
podp€ ane' 01.01 199l ' P(R'|.
32702' nr €]' 7929lx]x/95 (L.]LKAren'oL|RA

hod' (Niemcy)' Wl. Nolbe|| P€howsk '

2,  looR r Borol lny .  czarne podpa ane,
2311,1996r., P(F 1.26902, nr rel
299o2/VI||/96' (RoY Voń Roteń Mattel. KUD]E
Tilenzbachta|)' hod' WojĆ ech
TulŚki €wicf ' M' Wo]Ćiech Tu iewicz'

3' A'Ax Łd. RotÓn Mattoi. czalne podpa|ane'
2a.o5.1993r, PKR.f28889, ft rel,
13lxLV /93' (Hoss von HaŚenboln GERoA
v.d. Braukapelre). hod turl Roten, wl, Pawel
Tońasf Śwn aśk &Blasfc4k.

4. 0ON l l rPol  cr6rne podpalane,
06,10.199r,,PXR,1.25361, nr rel,
212o7lxxl /95' (Hoss 0losenmo5€n.s. hl'ch'

M' Pierus ak'wł' M Pe|lusak'

5. FYtoN fualko lo'dana . czarne podpa ańe'
23.07.1995r,, Pl(R,l-24970, nr rel.
13349/x]]/95' (' a' LEsKo von AminiuŚ ' ' a.
SETI Sandater), hod. GrzeEorr
okrasa' wł' EuEen Usz Andrzejewski'

6. EGoN {.m|MM TMgtdż . Ćz€me podpa|ane.
03'07 199&' PXR'.27012 ńl
rej. 13727lX /96, (frEGAN vom Wesenbon

hod, fbEn eW szcześń ak' M' Ewa ourek.

7' JUMBo Animar'(|Po 2) cŹańepodpaIanel
03'07'1996.'' PKR'.25753' ńr €j'
15141/Xlr/96, (V sUMvonAminlls ZiSSlvon

Glfesiak' wl' PiotGrzędf cki'

L GERO llnabeo (lPO 1) czaprakowe,
15.12.1996r., PXR. 26442, nr Ej.
3337/xXX/96, (A.|AX wn HallerOSN|NG- Ch,

l-
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3 BRISLocusSolus

.BtĄwlei7€ @tate@.

03.05.19S4r., PKR.131393, nr rej.
709/XL /94, (BA Kvon Domenlca BORYSIA

czajkowsk łł, z}€mUnt czr]k@Śki'

3' ULM^zw.so|6kioj zagrcdy'cŹańe podpa.
lane 19.09.1994r., PKR.1.34117,
I |E. 150OOA| /93 (HoSS wm No angerLand
'zNAzweselskejZagtudy),
hod' Bo eŚle Wese sk 'M' TomaszMnich

4. PALMA 2 B.rollnt crarne podpalane,
0a.09.1998r.,  PKR. 31385, nt@1,
74542/xt /98, (WAx aus Btunnestrasse
oNDRA voń Dunischenke).
hod ' Wo]clech Tu|ki€wicz. M. fygmunt Gorzyck '

5' cE tA ż samochodoBol 
^|o| 

. czaprakowe'
07.05,1998r., PXF,l32O17, nr rcl
7048/Xvlll/94, 1MMON von Aminius OLGA z
34 rJrcy), hod, ZdzisrawLukasik,
M. Ba|,oara rcs|ańsk+seku|aska'

6. c^lHY von Roka9 czarn€ podp€ an€i
20,09.1998r., PKR w PRZYG.,
ńr te] '  ? '  ( 'a '  X lMBo Vom Monchbe € .  ' € '
WJENNAvon Huiref evengezicrr0,
hod Re nhad Krstrup' wł' L€ch Ba.doński'

7.  URXA MI6.M.ż. Ćfalne podpaIańe'
11'o5'199al ' PKR'|3o9a3' ńr le]'
59243//93' (P RoL Voń Xlonensee AR|A z
Fame]Doiny),hod Wadeńal
Fedoćk' wł' PaWel l'l clla Śk '

a' ANDY w||cŹ' x|an cfarne podpa|ańe'
24'10'199al, PKR'| 3446a' nr rą'
994a/xx/9a (ch.PL. |Po 2' 'a' ]Ec W |Ćfy
X]an. |P0 1 'a, s DoRA Voń
Flańkengo d)' hod. M rosł€W lfuwa czuk' Wł' Da

9. SANDRA ! 34 Ul lcy-czarno podpaane,
08.09.1994r,, PKR, W PRZYo.,
ntrel ,  ?,  ( ,a PYTON Asa o Lodana., ,a oLA
z34LJ icy),hod. Eugenusz
Andrzejewski, wł' EUceniusz Ańdlf e]ewŚki'

10'SELAf wóo|sk|Ól zagredy cfarńe podpa.
lane, 06.06.199ar. PkR.l 32 901,
n. d' 967alxxlga' (LoRD Vom Geo€ V]ctol
TUm'HERAzWese Śk iej
z €grody), hod' Bo|eŚław WeŚe|sk ' M Malek

11. oTT| Uńloń Ćzarne podpa ane'
07.09.1994r., PXR 132990, nr rel
269/xLvll/98, (NAXvd. Roten Matter- UFArcn

hod' A'P' Św n arscy. wl' A P' swin arscy,

t:1, FIOflA A..rko Lordana-czame podpa ane,
. . . . . . . . .  PXR,131389, nr Ej .
3683/xxx/94 (URslsvonBaru.GAB|Asarko

Okrasa, wl. Artur Marciniak.

13. MUA Unio. czafne podpalane,
27 01 '199a| ' ' PRR' |-31T12' d| lą
223lXLVt|/9a, (BA]KVon DÓńeń ca sNAvom
AÓs|e| sch]oss) hod' Paweł
ŚwiniaBki' wł' |wońa Plzyby ak'

14. Us| zwe..|skiej zagrody czańe podFa|a
ne' 19'09'199ar'' PKR |śa07'
nrEj' 14953/x||/93' (HossVom Ho| angerLańd
. z NA ż Wese skie] faglody).
hod' Bo|esławWeŚe|Śk'' !ł' kzimierz Fadlow

15, ADRIA .  Nois -  czarne podpa ane,
21,20,1998r. PI(R.. . . . . . . . . ,  nr rej .
252lxLV| /98'(BAl(Wn DomeniĆr.BE|| Unon)'

16. ' |AtxA An.t.h i .  BoI .  cfŹplakowe'
25.04.1994r., PKR.l.3335a, nr rc1.
9763/xx|/93' (ch ńsERvonP|atoon cll' FAN
TAAnatulria Box), hod. Luiza
N lŚson'wl, LUzina N lssoń'

17. BAISA ż KwiltogÓj o6ady . czańe podpa|a
ne, 09.05.1994r., PKR..33397,
ńlEj' 7151lxv|||/93' (z EGANvonWeŚenborn
ZADRA z Kwiatowet osady),

hod' Edwald MaĆiejewsk 'wł' Edwald Macie]eE

14, cz l lA Tonbo czarne podpalane!
06.07.199ar.. PKR.t 32111, nr re].
6129/X/98, (JANKY aus Agrigento DONA.ra
sk er), hod Tomasz Boglck ,

19, HARoA xanlGnna TwlonLa crarne podpa
lane, 08,07,1998t, PXR,I 31912,
nt rel, 14610/Xrrl98, (SONY Brebe - BONA z

hod'zb gn ew szczesn ak' wł' Piovszumsk '

2. HlRAcHl Ho tkamper see
3' RoMA sądeck|e Lachy
4' ALMAfWęcborck el Do| ńy

6' BR TTA f WięĆbośk ej Do| ńy
7' AR ŚA cfalkowyośrodek
8' BoRAf Więcbośke] oo|lny

10' oD|NAfWięcborskiej Do iny

1. H|RAoH| fio|tk.mpł s@ . cfalnó podpa a.
.e, 01,09.1996r., PKR. W PRŻYG,
n|Ej' ?' (sAMMo FmeleĆk.NAD|N Ho|tkampel

Niedergasse 'wl, Noóel|Pa mowŚki'

2. RoMA sąd..k|. L.chy.cfahe podpaańe'
15'11'1997l'. PKR'.33137' ńr re]'
219olxxx/99'(t]LKVońAnett Mantavondel
Ho|f heińer L]ńde) llod' Andlf ej
Woda łł' Marzena stlysfowska'

3. AM|XA ' Ćzańe podpa|ane' 03'05.1998r'.
PXR. 31731, rej. 738lXL[/94
(BA K BoRUSTA), hod' fygmlntcfa]kowŚk 'wl.

4. AlM^ z w]ę.boBkioj ool|ny czane podpa a
ne, 14,03.1994r., PKR,I 31013,
nr ret, 6035/rxl94, (LORD von oeorga Vidor
Turm PALMAf więcboEkiej
Do iny)' hod' Lech Bardońsk 'wl, Tomasz Boguc.

5. AFRA z H.rdingu .  czarne podpalane,
27.41.1991t., PKR.I29aOA nt rci.
575lxL ||/97, {zBó] AoER AUreUń . c|As|A
Remva|cs)' hod' L' Wiśiiewsk '

1. ATAN WoiBa - (Ch.PL).crame podpalane,
27.121996r., PKR..29Oa6, nf cj.
22647lxxll/96, lBOSS von Bra.htal, BIRA Wol'

2. ANTo Ab5ku6 .  Ćzalne podpa|ańe
25.Aa.1996.., PAR. .27322, rt rci.
a12lXL /96' (ULK voń Al|ett ' SBAT|N Voń
Bu€Bisńarck)' hod' Marck

3, BRUSL@u6Solu8 (Ch.PL.,IPO 1) cfarne
podpa a.e, 04.01.1997r.. PKR.
27415 nr rej. 56523/t/97, (l(ERtPlha Rven
AFRA Gesńander) hod' Wito d
|]olbań'wl' Wro|d Nońan'

4, .rEc wllcuy xlan (Ch.PL., IPO 2) . crarne
podpa ane, 02.08 1995r. PXR.
23205,nrrel 4265/XXl/95,(PO PASCNAvon
Wo fsburgerSchloss PO3
QLJENT Deta Orenl), hod, Miecrysraw Bow8.
czuk'wł' Mi €czysław Kow8 czuk'

1' El| z w|ę.bo6k|.l Do||ny.czame podpa|€ne'
07,02.1999r., PKF..33091
n|l €]' 14a41/X /99' (!jkV'd' Dunueschenke.
DoNAzWięcborsk ej Do ny),
hod' Lech Bardoński' wł' ooń ńik s.ymańsk '
2,  , . . . . . . ,
3 '  xIL l  z Ag|tu Boch.n|. 'Ćzaplakowe'
03.03.1999r, PKR.|.34299, nr.el.
60979//99, (GTLDO Robnson Park. TOSCA
Mal| s)' hod' HÓ]ń lsasak

4 ULMA r Wese sk ej Zagrody

7 CENTA z Samochodowej Alei

9, SELA z Wese skiet ragmdy

11. FIONA Asarko Lodana

13, lslzWeselsk ej zagrcdy

17' BALSA z Kw abwel oŚady

19. HARDA Krm ennaTwle.dra

1'  zINA Unikat Ćfalne podpaane'
24'1o'199ar'' PkR' 34411' nl Ę.
326IXLV /93, (BAIK von Domenica QIJANA
Uńikal)' l]od' zb gn ewTobola'

2, AFI Raneo MoEsa .czarne podpaane,

r
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4- 5. 03 .2000
tPol
Nazwa psa/Przewodnik Konkurencje

ABC
Rarem Ocena/Lokata

FAMA Binard - ON
Jan Lenard - Katowice

9',7 q?5 80 269,5 BDB IV

XAVER vom Berg aln oń! oN
Beata Ryl - Pock

94 94 ) '71\ BDB, III

JERKAAKi . ON
Dariusz Kmiecik - Katowice

94 94 93 281 BDB _ II

FALCO Orehova Alej - malinois
Jan Lenard ' Kato\łice

96 92,5 98 286,5 BDB-I

IPO3

HETMAN De Bes - ON
.lęrzv wiatrowski - Katowice

'/l 93 83 24',1 DB-II

AKSEL cibaowa córa -oN
Janusz Machowski- KrakóW

56 q1 5 2J5 Ndst

CYTRUS Gisz - ON
Bosdan Kurpas . Katowicę

34 84,5 83,s f l f Niezrdowal.

ZORA Psi Kantor - ON
LudwikPisarczYk Katowice

86 q45 79 DBI

GUMP FORESRT Traho ' ON
stanisław Dablowski . Warszawa

90 43,5 rvycofa
nv

AKSELAbakus - ON
Barbara Jurczak Nowv Sacz

62 95 19,5 236,5 Dst', nięzal.

Obsada
Pozoranci: lPO1,

Pozoranci lPO3

sędziowska: Janusz Ruła|z
2 _ Michał Szalc, Mariusz Ryndak
_ Michał szalc, wojciech Bielak

oFERUlE szczenjaki po doskonałych rodzicach

KONTAKT: tel. G6O2 697 254, tel./fax &74 6a 68 222 ,

NIE|lńIECKT

WYDAWCA: Firrna ,K-DO", ADRES: 32.400 Brzesko, ul. Glowacklego 7,
tel./fax (0'14) 66 30 363, te. (0502) 697 254, E-MAIL: on@on.prv.pl, WwW: http:/
/Wwwon'prv'p| ' REDAKToR ltAczELNY: mgr K|fysztof Dobżański' DRUK: Brzeska
oficyna Wydawnicz6, A.R. Dziedzlc, Brresko, ul. Czarnowietska 1, tel. (O-14)66 31191
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hreltleznv _- Filjbfutnn Łodd 2o00
Już po laz drugiŁódź była or

ganizatorem I Otwartych Mistrzostw
Łodzi IP01, IPo2' IPo3, które odby.
ły się W dniach 25.26'03.2000 i
miały chalakteI pierwszych e|imina
cji do Mistrzostw ŚWiata PsóW
obrończych. zawody sędziowal pan
|gor Lenvarsky ze słowacji. Jest to
wie o|etnizawodnik i sędzia między.
narodowy, który sędziował Wie|e im'
prez najwyższej rangi' w tym pracę
węchową na l\4]stlzostwach świata
PsóW oblończych w 1997 roku w
Nitrze' sędziq rezerwowym ajedno'
czeŚnie orcanizatorem by| pan Ja'
nusz Rurarz,
Pracę obrończq pozorowaIi-W IP01
Klzysztof szymański z Nowego sq.
cza, W |Po3- Krzysztof szyma ń s ki i
Dariusz Kmiecik r Katowic.
W konkLrrencji IPo1wystanowało 6
psóW' w tym jeden pofa konku.
rencjq. W IP03wstartowało również
6 psóu a konkurencja |Po2 nie
odbyta się'
Na zawodach tych kró|owa|y owcza r.
ki niemieckie, na 12 startujqcych
psów 10 - t0 plzedstawicie e tej
rasy. Pozostałe to owczarek belgij'
ski malinois i american staf fordshi'
reterrier,

W lPOl wygral lan Lenard z
Katowic z psem rasy owczarek bel-
gijski ma nois FALCO Orehova Alej
i uzyskał 262 pkt' f ogó|na ocenq
dobrq' NajIepszy Wynik w pracy wę.
chowej i obrończej W tej konkurencji
osiqgnqł wspomniany Wyżej FALco'
ufyskał odpowiednio 93 i 91 pkt. W
posłuszeństwie naj|epszy wynik uzy-
skal Dar usz Kmiecik z Katowic r
sukq rasy oh]czarek nlemieckiJER.
KA Aki z i|ościq 81 pki.

W konkurenc] |Po3 Wygrał
Ludwik Plsarczykz chorfowa f sukq
rasy owcrarek niem ecki ZORA Psi
Kantol f i|oŚciq 241 pkt. i ocenq
dobrq' W pracy Węchowe]W tej kon.
kL]rencji naj epszy wynik z tQ samq
] ościq 78 pkt' uryskały: ZoRA Ps]
Kantor Ludwika Pisarczyka i owcza
rek niemieckiAXEL Abakus Barbary

Jurczak z Nowego sQcza' W posłu.
szeństwie naj|epszy wynik osiqgnę'
ła Grałna Radwan z Lub|ina z psern
rasy owczarek niemiecki GERRY
GREY Traho i uzyskala 88 pkt. Pra-
cę obrońcfq wyglał Jelzy Wiatrowski
r Katowic z psem tasyowczarek nie
mieckiHET|VIAN De.Bes iuzyskał 87
pkt.

Bardzo duże Ważenie na og|q.
dajqcych zawody zrobiła startujqca
poza konkurencjQ' po raz pierwszy
w lPOl czarna 2-letnia lsAllRA Tra-
ho o'K|MBA z cfeskiej Iinii ułtkowej
o.przewodnik ' Jarosław Kujawski z
Lubllna). Szybka i bardzo dynamicz'
na praca tego psa zna|azła odfwiel'
c]ed|enie w ocen]e stowackiego sę.
dziego' a posłusfeństwo W jej Wyko'
naniu uznane zostało za najbardziej
efektowne ćwiczenie zawodów.
Niestetywtym loku nie brał udziału
w zawodach ubiegłoroczny zwyclęz.
ca I otwartych Mistrzostw Łodzi
GUMP FOREST Traho o.z tej samej
hodowli co GERRY GREY i ISAURA).
Nie \łyieczona jeszcze kontL]zja ty|.
nejłapy uniemoż|iwiła mu start. Pies
ten w ubiegłym roku reprezentował
Po skę na Mistrfostwach ŚW]ata
PsóW obrończych W stockerau ijako
drugi pies w historii polskiej kynolo"
gii zaIicfył Wszystkie konkulencje i
został sk|as},fikowany na 67 miej.
scu. W tym roku Gl.lMP ma repre-
zentować Po|skę na Mistrzostwach
świata PŚów TropiQcych \^' Austrii'
Trzymamy kciuki za GUMPA i jego
przewodnika stanisława Dqbrow.
sK ego.

Zawody plzebiegały sprawnie
W miłej ko]eżeńskiej atmosferze.
Pogoda dopisała, pub]icf ność nieste.
ty nie, jak to zwyk|e b]ĄVa na impre'
zach tego rodzaju' lViłośników spor'
tu kynologicznego odczuli pewien
niedos}'t' że wystartowało tak mało
psóW Pociesza.jace jestjednak, że
W konkurencji IPo1 pojawiły się rnło.
de psy, które dopiero rozpoczynajq
karierę sportowq' sq to psy znajdu.
jqce się w rękach szkoleniowców i

wie o|etnich zawodnikóW, jest więc
szansa, że będziemyje mog|i og|q'
dać przez ki]ka |at na zawodach za'
równo w kra]ujak i za granicq.
Na uwagę zasluguje fakt, że mog|i'
śmy fobacfyć na tych zawodach mło
de owczarki niemieckie z hodowli
uż}tkowych' tak różne w ekterierze
od tych' które zwyk|iśmy og|qdać na
po|skich ringach Wystawo\łych i któ.
re przyspalzajq wie|e prob|emów w
ocenie eksterieru sędziom na Wysta'
Wach' W Po|sce nie ma Wyodrębnio.
nych inii sportowych' a Więc brak
jestklrerióWich kwa|ifikacji hodow.
|anej' w której zasadnlczq ro|ę po.
Wlnno odglywać wyszko]enie psa'
jego walory psychlczne izdrowotne
o np' dopusfcfenie do hodow|i psów
tylko z biodrami ocenionymi na A1).
Na|eży iczyć Śię ztym' że psów tych
będzie colaz Więcej wraz z rozwojem
kyno|ogii sportowej, która zyskuje i
u nas coraz Więcej zwo|enn ikóW K|ub
owczarka powinien Więc przyjqć za'
Śady dopuszczan ia do hodoWlizwie'
rzqtz iniiuż}tkowych, by ich właścl'
c e|e nie mLrsie|ijeździć za gran|cę
po zdobycie tych uprawnień'
zainteresowan]e M istrzostlvam i było
znikome nie tyiko Wśród pub|iczno.
ści łódŹkiej. Biorac pod uwagę' że
prawie W każdym oddzia|e jest od.
działowa Komisja szko|enia można
było spodziewać się Większej fre.
kwencji WidzóW DopisaIi za to asy.
stenciprób pracy, sędfia zezwo|ił na
asystowanie 4 osobom. Wszystkich
zainteresowanych szkoleniem oraz
sędziów zalóWno plÓb pracy jak i
eksteieru serdecznie zapraszam na
ko|ejne Mistrzostwa |Po już w czer&
cu do Katowic. Zawody to impreza
równie dużej ranci jak wystawa i
powinna zglomadzić milośników
owczarków niemieckich, bo głóWnie
one startujq w takich zawodach.

I

MaĘo,źata Golen,4,,
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Wyniki ll Otwattych Mlstlzostw Łodzi
tPol, tPo2, tPo3

25.26.03.2000 - Łódź
obsada sędziolłlska: Igor Lenguarsky _ Słtnłacja
Pozorąnci; IPo 1 _ Krżysztolf SzymanĘski
Pozoranci IPo3 - Krzlsztof Sz1mański, Dańusz Kmiecik

IPO 1

rPo 3

Lp. Nazwa psa/PrzeWodnik/oddział B C Razem Ocena Lokata

')-. FAIVA Binard ON
Jan Lenard - Katowice

84 70 7a Dost. 4

2. XAVER Berg am Ort ON
Beata RVl . Płock

91 77 a2 250 Db. 2
3. AFRA ON

Dorota Skotnicka. Łódź
7a 32 4I 151 Nieza-

oowat.
5

4. JERKA AKi ON
Dariusz Kmiecik Katowice

80 81 80 24r Db. 3

5. FALCo Orehova Ale.i - malinois
Jan Lenard Katowice

93 78 91 262 Db. I

6. ISAURA Traho ON
JarosaW Kujawski PoZnań

80 poza
konkur

I , ALGA Kam Saw amstaff
WodzimierZ Gossa ŁódŹ

68 66 159 Nieza'
oowat.

6

2. GERRY GREY Traho ON
Grażyna Radwan Poznań

8 88 85 181 Nieza- 5

3.
AXEL Abakus ON
Barbara 'Jurczak Nowy SQcz 7a 81 79 234 Dost. 2

4. AKSEL Gibaowa cra ON
Janusz |V|achowski . KrakóW

27 85 76 188 Nieza-
oowat.

4

5. ZORA Psi Kantor ON
Ludwik Pisarczvk ChorTw

7A 83 80 24r Db. I

6. HETIVIAN De-Bes ON
Jerzy Wjatrowski Katowice

25 83 a7 195 Nieza-
dowal.

3
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Pniba odw€i

30 Schritt

sfkic 1pokazu.ie schomat po|a do prób odwaEli p3ów podczaslicencji

Tlumaczenie opisóW
WarteposiUon,miejsceocrekiwanta

'30 krokóW
Grundstel lung,postawafasadnicfa

.0dpięcie smyczy
(Schnur) 15 schritt ' (trasa dojścia) 15 kroków
Anme|dung beim Kórrneistern GrL]ndste||ung .zame|dowanie się
sędfiemu w postawie zasadnicfej
Wartepunkt - mlejsce oczekiwania
Aus|aB R ichte r |d ' Kontrole . wyjście ' sędfia kontro |a b leżqca
EinIaBAnme|dung'Wejście.zgłoszenie
Ringtafel: Zeitplan u. Ergebn. - tablica ringowa, plan crasowy i wyniki
Helfer 1, Helfer 2. Helferzelt pororant 1, pozorant 2, namiot
pororantow
wartebereich| 10 Hunde p|ac oczekiwania: 10 psów

L1

i|ń,
I oo.n"u

ił

o

, i|ó
l ł *.nn

::"ll
;

lffilli'ftl@[";x
l@

l-
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opis próby odwagi w rogu|aminie
licencji

I Napad z ukrycla
1. Przewodnik me|duje się f psem
na smyczy u sęoz|ego
2' Po wskazaniu sędziego
przewodnik przyjmuje postawę
zasadniczq W oznaczonym miejscu
W od|egłoŚci 30 krokó\ł od
kryjóWki iodpina psa ze srnyczy
3. smycz na|eł przewiesić prfez
ramię, Iub schować za ubranie
4' Na Wskafanie sędziego
przewodnik idz]e z psem odpiętym
ze smycfy w kierunku kryjóWki
pozoranta
5. Pies ma ść tuż prfy nodze
przewodnika
6. Na wskafanie sędziego pozorant
podejmuje napad z okrzykami
wystrasfania na przewodnika i psa,
gdy przewodnik wzgl. pies rnajduje
się 5 kroków od kryjówki
7. Pies musi natychmiast pewnie i
energic2nie odeprzeó napad przez
twardy i pełny ch\ł}t
8. Gdy pies chwycił, otrzymuje od
pozoranta dwa uderzenia pałkq na
uda' boki, Iub oko|ice k|ębu' p].zy
czym ma być Wraźny odstęp
pomięclzy uderzeniami
9' D a odparcia ataku fefwa a się
przewodnikowi na pobudzenie

oowagl psa
10. Na wskazanie sędziego
pozorant za przestaje ataku na psa
i pozostaje nieruchomo.
11. Pies ma samodzlelnie, wzgl.
na komendę,,puść', puścić rękaw i
plInowaÓ pozolanta
12. Przewodn k psa otrzymuje od
sędziego znak na plzystqpienie do
psa,
13' Zaplna psu smycz i udaję się
do kry]ówk] Wskafanej przez
sędziego.

ll. Odparcio ataku czolowego z
zaskoczonia

1. Przewodnik psa zostaje
Wylvołany przez sędziego z kryjóWki
izajmuje Wskazanq pozyc.ję (na nii
środkowej)
2. Psu odpina s]ę smycz itrzyma
się go za obrożę
3' Pies zachowuje tę pozycję, qf do
czasu wysłania go do odparc a
ataku rorkarem,,bierz"
4' Na znak sędfiego pozorant
opuszcza wskazana mu przez niego
kryjówkę w od|egłości o' 70 80
krokóW od plzewodnika psa ] idfie
w poprzek placu normalnym
krokiem.
5, Przewodnik psa wzylva
pozoranta do zatrzymania się

oklzykiem ''stój ''6, Pozorant nie reaguje na to
wezwanie ] ataklje cfoło na psa i
przewoonrka,
7. Natychmiast po lozpoczęciu
ataku sędzia daje znak
przewodnikowi do obrony
8' Przewodnik natych m iaŚt Wysyła
swojego psa rozkarem,,bierz", a
sam pozostaje na miejscu,
9. Pies ma W pełnym pędzie
enelgicznie chwycić siInym, pełnym
i spoko]nym chwytem iodeprzeć
atak
10. Gdy pies chwyc , pozorant po
klótkiej utarczce. bez stosowania
uderzeń pa|kq. ma zap|zestaó
oporu na znak sędfiego'
11' Następnie pies ma
samodzieInie, wzg|' na komendę
',puść', puścić rękaw i piInować
pozoranta
12' Na znak sędfiego przewodnik
zb]iża się prostq drogq, norma|nym
krokiem do psa lzapina mu smycr,
13. Ptzewodnik z psem na smyczy
odrneldowuje slę u sędfiego i
schodziz placu.

Kontiola identyfikacji
Przy odmeIdowaniu sędf ia
dokonuje kontro i nurneru tatuażu.

offi- L

T
I

*ffi l"

$io

|il*'|łilj
ffiio I l"'i'
|ili:|łiliffiix;l

nt-.l.r..]]iinll-ffi jił",d_-.|

oprac: V. Zi.enBckl
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LICENCJA HODOWLANA 2OOO

khrbowych
3' Oceny budowy anatomicznej.

Licencja będzie plfeprowadzona W
następujqcych tem inach i miejscach:
2a - 29.o7-2ooo l. Wrocław .
sędzia sV.WGelschwitz
04 - 05.O8.2ooo t Zakopane-
sędzia sV'H'P' Fetten
2L - 22.o9.2ooo l. Wrocław .
sędzia sV.F'Go|dIust
zgłoszen]a na posfcfegó|ne Iicencje
na eży plzesyłać na kserokopii
załaczonego formu arza'  który
prosimy Wypełn ć pismern
drukowanym' Termin zgłoszeń upłlva
dwatygodnie przed datq |icencjl.
zgłoszenia na|eł Vv}syłaĆ na adresI

dla icencji organizowanych we
Wroc|awiu: Wiesław zlemeck], u|'
K|onowa 4, 54.008 Wrocław
' dla l lcencj i  organ zowanej w
zakopanem: Krzysztof Dobrzańsk,

zwlązek KynoloElcmy w Polsce
Klub owczałka Nleml.cklego
zgłoszenie do |iconcji

Miejsce licencji:..",.,,.... ......,.. Data Liconcji

wtaścicie|:
Imię....... ' . .. ' ' . . ' ' . . ' ' . . . ' . ... ' . .................. Nazwisko.

lub organlzuje w tym roku
l icencje hodowlane,
Ubiegać się o nie mogq psy

u|' Głowack]ego 7 32-800 Brzesko
Na potwierdzeniu zgłoszenia
rostanie podane dokladne mlejsce i
godzina lozpoczęcia próby
W}trzymatoŚci. Każdy jej uczestnik
pow]nien sam zapewnić sobie rowet
Na icencję oplóczoczylviŚcie psa czy
też sukina|ełzabrać ze sobq:
' 0ryginał rodowodu
' Świadectwowyszko|enia
' Zaświadczenie o wyniku badania

na dysp|azję z zaznaczo|ym
numerern Tejestru

' Co najmniej dwie karty ocen z
Wystaw od dwóch róźnych sędziów
(d|a psóWzocenq doskonałq, d]a
suk z co najmniej bardzo dobrq)'

] suki, które W 2000 roku kończq 2
ata, ub stalsze, które |egtymują się
śWiadectwem Vvyszko enla stopnia co
najmn ej |Po 1, |ub lównorzędnego
uznawanego prfez Fc|, które majq
zaświadczenie o przeświet|eniu na
dysp azję z wynikiern A1 |ub A2 od
uprawnionego ptzez z wP lEkatza
wetetynarii,

Licencja hodow ana składa się z
tlzech częŚci:
1 . Plóba wytrrymalcści psa 

' czy|i b]eg
prfy lowerfe W tempie około 12
km/h na dystansie 20 km, z
dwoma ki kunastom nutowymi
przerwami co 7 km.

2. Próba odwagl '  podobna do
przeplowadzanej d|a psÓWf k asy
użytkowej W tlakcie wystaw

członek K|ubu TAK N|E *
Hodowca:
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lPatnĘct Qilntńcra T1gspra

//-.Lpa hodow|ora z He|rrstedt ooi1lo|nowald nas iż oklyła sę
l7we|kq ldłoba' bowem t! onJ 23'0r'.2000 z-nar| w'e||, 'kyno.
\y' og Ginther Kasper.

Gdnther Kasper urodzi| slę 31'07'1932r W Poznaniu. Wstapił do sV w
roku1951, gdzie poświęcił wie e |at d a swo]e.j u|ubionej rasy jakq był
owczalek n emiecki' Bl bardfo zaangażowany hodow|q iszkoeniem psów
swq bogatq wiedzę kyno|ogicznq i zaangażowanie chętnie przekazylvał
mlodszym ko|egom' W roku 1970 uzyskałgodność sędziego kyno|ogicz'

nego owczarkóW niemieckich.
Przez 30 |at sędz]owan1a w ringach catego śWiata dalsię poznaćjako znakomity fachowiec' hawca lasy

owczarek niemiecki. Hodow|a psów z kojca ',schwalzen Zwingei' znana jest na catym świecie. GLinther Kasperdał
się również poznaćjak z naj]epszej stlony W Po|sce, kiedy to W roku 1980 óWczesny przewodniczący k|ubu oN w
Po|sce' nieżyjĘcyjuż Malian szymankiewicfjako pierwszy nawiqzał z nim ścisła Współprace' Wynikiem owej wspóŁ
pracy była W tamtych czasach wie]ka pomoc ze stlony Gi]nthera Kaspra d a wie|u po|skich hodowców oN W spra.
wach hodowlanych.

Wie|u z nas znało Go osobiście, V]ie|u z nas gościłW swo]m domu. Myś|ę fe wsfyscy którzyz Nim przebywa.
Ii, odn]eś|ito samo wrażenie - znakomity sędfla, Iiczqcy się hodowca oddany przyjac e|' Jako pierwszy z sędzióW sV
sędziowalW Po|sce - W Poznaniu' gdfie się urodfi|. sty| i sposób sędz owania zaimponował nam wszystkim.

z odejściem Jego stlaciIiśmy dobrego' sportowca' sędziego przyjacie|ajako Źe słuźy| nam zawsze pomocq
W słowach i czynach'

W poglzebie Gunthera Kaspra Wz]ęła udfiał de|egacja z K ubu owczarka Niemieckiegow Po|scewosobach
Ko|. Wojciech a Tu rk]ewicza iWiesława Piechny z Poznania, którzy zakupiIiWieniec z biało.czerwonq szarfa ipojecha.
ui na pogrzeb na Własny koszt, a tym samym środk finansowe które K|ub by przeznaczył na poglzeb zostały
plzekazane na dzialalność K|ubu'

serdecznie Wam KoIedzy dziękujemy' W imieniu Klubu ON w Polsce

zbig ie|9 szcześ iak

LEGZNICA DLA zwlERzĄT
Siemianowice ś|4skie, uI. Hermana WóbIa 10

tel.22 85 986

tek. med. wet. Roman Aleksiewicz

poleca:
- szczepienia ochronne

- lecznictwo zwierząt
- Wiłty domowe

- diagnostykę rentgenowską i IaboratoryjnQ
- autoryzowane badanie dysplazji biodrowej



Jarcshw
19.03.2(x)0

Sę dzia: Mie c zy słau Gąt kolll s kź

k asa młodzików
1 bdb EGON od S.alonol

ń' Kessa z Markowei slancy

kIasa młodfieżV
1 d zw Mlodzieży D|x

ń' sasia V' NieL]w andslrof
h. Klzyszlol Dobrzański

k|asa ńłodvch Ósów
1 d cwc Kano Ł sch|oB

m. Ronya v, SchloB Rund.g

2 bdb PAMIR . Kolonll

o. Karat Borek fwerzyniecki
ń. |ada z Koon oficelskiej

h wl'i Bron sław Lichtalski

k asa otwańa

m, Basta z Koica Elb kame

2 bdb ATOS z Bomolowej

m, Zmora z Zelonei Gork

krasa lzvtkowa
oRAGoN . Tuózyń.k|.go

m, Hela z TuszynskieEo Lasu

wł. Wa dem8r Domański

SUKI

m, Lady v, Nieuwlandshof

k|asa młodzikow

ń' Ydette v'd' Wienerau
h i Wł' Ańdrzej P Wowar

kIasa młodfieżv
1 d YUMA sąd.ckie Lachy

ń' Peńńy v Ho|fhe mel Linde

ń' |kav Ho||age| Land

dosk o Pora konk.) ROSI

o. Pascharv Haus Bork

h i wł. Robert Lampart

klasa młodvch suk
1 d CWC, Zwyc.Wyst, fwyc.Ra.
sy *KENDA Alh.mbra

Es|ĘczN|K t{r 1. |/PlFc 2ooo 19

h' Franciszek ooblzański
wł' ]anusz lr,lachowsk

3 d 0|N| ż Eociniogo Reer

o. Danto v, Moenenhberg
m. oini de la Va e des Fitans
h wl' Kazimerf Wójtowicz

4 d DORIS ldlt

h' i Wł' Wito|d selalin

klasa otwrta

m. Ara r famku Kmlty
h' i wł' Wito|d ser.fin

o. Atos zBemoowej Groty

h' wl' Wśńlewska Agnleszka

3 d BERA z .d Bld.go

m' FUdżi f KokosfFkiej

!]asó-]]Źtrl!!a
1 d cwc zoUBA ż tUłyB

o Feliks v. Nolager L6rd
m' sroga z Tufyńsklego Lasu

wł' Wa|demal Domańsk

Berlin
09.04.2m0

a'sedżia: Frank Galdlust)

X|6sa mlodf ków

WlIMAMBOvOctuentor

W 2 PERY !, d, Wanrcee
o. lRsus Batu

W 3 LEXOR v d, Alma Mater

W4,EREMYvxluń

M. GINA LuhbrUgterrand

K aŚa młodfiefv

SG 1 Kdo'E onN EDDI
0. flMBo Etsweier Ta

sG 2 DURAN v d, xlafle
0. QUATLER Haus Reirerrand

sG3EńosvX|e|nlorBt

M' QUELLE LeeEegeńd

sG 4 EL CrD e nabberg

x|asa iun o|ów

sG 1 AMBoss !' wgńdokr€|!

SG2 HAGI Morlda

SG3HASXOykrulrr

M. CINDY Haus Kath een

SG4GHl i lOyRr!n-

o' YAsso Hańńe|sbachel Hof
.M' cHlEPsY Krumńenhćger

K|asa UżltkÓwa

V1LARRYŁzońdor 'or

0' HoBBY GetschenÓpf

V 2' z|To Ł L!Ńu|o

Wł' ch. Mó er i F.P. Knau|

V 3 z|MBo Ł E6wo||.. T.|

V4NANDoŁUck.6t.M
O, Z MBO EBweller Tal
M. YESS E EBweibf Tal

O, PASCHA Wo fsblrger

M' QUENTL De|tó orient

SUXI

o,sędzi a: F|ank cal dlust)

Kasą Mlodz kÓw
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WlJUDYf, Xrummenheger

M. G NA Lohbrilgger and

K|asa M|odzeżV

SG 1 Xldo"s OUE
O. Z MBO v, EBweiler Ta

SG 2 QUANDA Fr.nkengold

Ń]' ZENZ| Flankengod

sG 3 BLANXA wo|k€Bte|n
o. cENTo l,lonopteroŚ

SG 4 LENA Ochsontor
O. ŻAMB Sclr oB Runding

{]-a9a-J@jqÓ!

SGlLU|SAvrbndlr .s

sG 2 G|l.lA t Krumm.nhig€l

O. YASSO Harnmesbacher Hof
M. CHIEPSY KrummenhdEer

sG3,uLYvo|veńhof

sG4SELAzweŚó|skiej

O. LORD Georg Vctor lurm

SG 5 URANIA v EBweiler Tal

lM. YESS E EBweier Tal

K|asa Użltkowa

O. EAUGORECK Va D,Anzln

V 3 GERDA GRYŻETDA

O. PASCHA Wofsburger

M' EINA z Xobye] Góry

V4PR|ncEssŁwo|konste

Warczawa
7.9.o.ł.2mo

k asa młodzików

o. Villeroy v, schoB Rundng

o. Villeroy v Sch oB Rlrding

o, V e.oy -v Schlo6 Runding
m. Celly Uzemie Zarrakov

k asa młodzików
1. bdb POWER rnad Widawy

m, Kasandfe rnad Widawy

o' Tommy v' GleńŹenie|
m, Bera od Zegarmistrra

o' Rambo yd' P aŚsenblrś

4' AGAT z Leśnego Potoku

m' Emma f Leśnego Potoku

k asa młodfikóW

o. riegar v. Wfesenborn
m' Gald6 (mleńńa TWerdza

2. dosk XADET ds Marco

3' dosk MARco 2 xiyg|ań

o' Yasko yd' Roteń Matter
m' Gina NeBener Hóhe

k|asa iUń olrw
1' doŚk FLAX q Ho|tkAmpel

o. Watro v. LSrchenhain
m. Fante v Hotkemper See

m. lappy z ltujca Elbikame

3. bdb VENTO Eskorta

4. bdb VASCO F.nom6n z

o. sam y Lilttersbruck

klasa otwarta
1, dosk ZASXO zs Spr?coua

m' o|ivia V Ho|tkómper see

2. dosk GnAF saty€fskcja
o. Gambo Kratmosens

3. dosk AIOS r Bonolowoj

m' zmola z ze]one] GÓ|k

4, dosk CASZ ze Skalnego

o' Lord u Georg ViĆtol Tulm
m, Bata znad Strumyka

k asa użVtkowa
1. dosk VIILEROY Schloss

2' dosk GABBo stŹtysiakćia

o' Gańbo Ńatmosens

3' dosk lłERo d. Ma'ło

4 dosk DAILAS Abaklrs

kIasa chamDlonÓw
1. dosk CWC BRUS Locus

sędżi a: M' cże hi akÓwski

1' bdb |t.|Ez ze spĘcog'
o' ]ackson y Lórchenhań
m'Yerb6 v' |-]o|tkómper see

2. bdb NOSTRA Wol-Ba3

3' bdb XAJA GB|ańdor

m, Flova z Klusrkowet Do ny

f
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k|asa młÓdz ków
1, bdb XATI Asafto Lordan.
o, Zamp v. SchloB Ruding
m. Gab Asarko Lodana

2, bdb EVITA s.tysfakcj.
o, Wicko v Fesenwehr

m. Sabatini w, Burg Bismarck

k|asa młodz eżv
1, dosk zwyc, Mlodz, xlu .

o, Gildo Fobinsor Park

2. dosk lvET Matador
o' LassÓ v' Neleń Belg

3. dosk LESI$ Wol-Bas

r. iwl .RlNzych

4. dosk DOBRA SanochodG

m' colsa Kamenńa Twerdza

t]!sąl]J!]!|0!!
1.dosk CWC RllA Wol.BaB
o, Jello v Michelsletter

wł.R]Mzych

2. dosk IAGA D&Malto

3. dosk ERA Satyslak Ja

4. dosk TRIXI Olha Roven

m' Honda v' Nordsee sturń

k asa otwarta
1' dosk cwc PAoLA satyś'

o' W cko V Fe|Śenwehr

3' dosk ltAsTA ud. wańngs9
o. Lasso y Neuen Berg
m. llolga yd. Wienerau

4' dosk AFRA f tl.ń|ńg!

k asa Użltkowa

1. dosk CWC DEVI Satysfak-

o. Wicko v Fe senweh.

2. dosk OALIA Bkorta

3. dosk HANA KoBtar

4' dosk EM| Go.|andót
o. Eńfo v' Feuelmelder

u!sa--onam!io!al!
1' dosk cwc zwyĆ'Wyst''

wl. R M Zych

1 V DANTE Ry Li Ma Ja
o. SONNY Brebe am See

schwe i ke I t ( oprócf kl asy
szczeńiat i nładzików)

sędzja: M' cżeniaka\|ski
1 sg. XEVIN Matador

I

l l l Dolnoślqska Wystawa owczatków Niemieckich
Wroc{aw-3.V.2000 r.

3 Sg, (EN Matador

m. NIK(A (oorado

4 Sg, TORO ze SkaheEo

o' ZAMP v'sch|oB Rund ńg

sędzia: M, czeniakawski
1 Sg - EGON od Szalonel

m. KESSA z Markowej stancy

2 Sg' EDO Texa
o. SONNY Brebe am See

m' wł' Maran TaurogńŚki
3 sg . DAl(o satysfakĆja

o, LES(O v,Denischen Nof

4 SE VUX z Berolny
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