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SV- PeterMesslet
Prezydent
z wizytąw Po|sce'
dnlu 2 maja 2000r. od
byłosię oficja|nespotka
nie z PrezydenternSV

Wjakjsposób sędziujePan, gdy
W neufnajdujesiędużailośćpsóW
ptzewidzianych da oceny ?
Na ogół sq to te psy, ktÓre widzia
łemjużpoprzednioprzyokaz.ji]nnych
wystaw' sędfiuję dużo i na wie|u
wystawach'Na bieżqcoomawlaml
oceniam ty ko nowe egzemplarze,
które Widfę p erwszy raz na wysta
Wie. Na temat pozostałychpsÓW
mam wyroblonerdanle na podsta
We tego co Widfiałemoraz na pod
sta\dledokumentacjzgromadzonei
f poprzednlchwystaw.

psóW przerośn]ętych'
Uważam,iź
jest
zachętq
tolerowanietakichpsów
do odchodzena od ściś|e
okreŚ o'
nym norm i hodowaniaWłaśnie
ta'
kich okafóu co w rezutac e będzie
znieksftałcało
Wypracowany
wzorzec
rasy' Górnq gran]cEwzlost! d|a
psóW rasy owczalek Niemieckijest
n]eodwo|a
ne 65 cm wysokoścW
kiębie. Pojedyncze eczernp|a|ze
mogq być bardzoładnei proporcjo.

PeteaernMessler'em.Zostaloono
przyokazjiKrajowej
rorganlrowane
Wystawy
PsóWRasowych
WBydgosz
do Po czy.PrerydentSV przyjechal
sk na faplosfenieZwiqzkuKyno|o.
gicrnegow Polsce oddzialw.BydCoszazyo6f KlubuOwczarkaNlem eck ego.
na ne' a|ejednakmuszq bezwzg|ęd
Podcfaspob}tuzostałpoproszo.
nie trzymaĆnaTzuconyprzef przez
ny o sędziowanie
na r]nguowczal.
wzorzecstan0aro.
kówNiemieckich
i o Wystqp
eniena
sem]narium
sędzióWkynoIogicznych
psóWrasyowczarekNiemiecki,
Czy Wstawca dastaje opis psa
Na co sęClzja powinjen zwracać
któ.
uwaqę przy ocenie psa: ba|!1ziejna
regotematembyla,,ocenaowczar- na wystawie?
przedstawione
ma
splawoz.
frontczy na cienne oka psa ?
kóWNiemieckich
w ringu''.
sędfla
Wystawy,d|a psó!ł Jasneoko u psajest Wadqdyskwa
W spotkaniu
udzałwziq|
Plzewodn. danie z głóWne.j
czacyza(zad|GłóWnego
Zw qfku ponown]eocenianychop sy sa już Iifikujqcą.
Xynoogicznegow Po sce - Andrzej gotowe'Na bieżqcoopisujeon ty|ko
Jak wyg]ada kwestja dotycząca
Mania'sędziowie;
,,nowe'psy.ocena psa nagrywana
.
jest
poró\łnuje
na dyktafon'Potem
dodatkawch fębóW przedtrzano.
Zbigniewszcześniakoddf ałByd'
goszcz'Przewodniczqcy
się opis danegopsa f opisemz po.
K]ublloN'
dodatko- Pies nie rnożeotrzymaóMedyV.A' Z
ZbigneWl\4i|ewski.
oddf ałWarsza prrednlchlat.E!ventualne
d/s Szko Wespostlzeżeniasędziaodnotowu. brakiem jedynki o'P-1 może otlzy.
Wa,W]ceplze!łodnicfqcy
maćjedynieocenębardzodoblq,nalenlaKlubuON,
le w karce ocen psa,
tomiastn e możeotlzymaćocenydG
Mieczysław
Gqtkowski' 0ddział
skonalej.Jednakbardzorzadkozda'
d/s Ho
Jak w Nienczech Wglada tech
ŁódŹ,Wiceprzewodniczqcy
brakuzębien]a'
nika opisu psa w pozycjistojace)oraz rzasię' abyWystqpł
dowllKlubuON,
jak
oddział
oIsf
sędziaokreślalokatynanastęł
Wa|demaI
KosmaIski.
)ak sv proponujepostępowaćz
KlubuoN,
tyn,Sekretarz
psami,
to
dobrej
znajomoŚciwzor
które nie naja Właściwego
Federak- OddzialWarsza- Wymaga
Waldemar
ca lasy, gdyżstanowiona podsta\łę
wa,Skarbnk KlubuoN,
oceny'DIauniknię sV Wprowadziło
iza|eca stosowanie
Gdańsk'
dojak]ejkoIWiek
Ha]naso|ska.oddział
po
d|a
koniecznychbadańgenetycznych
B | o nisłaW
L c h tarski oddział cia dużychb|ędóWl rofbieżności
jednoIite
której
lst
stosollać
zasa'
te]
|ini]
hodow|anej'
Wobec
W]nnos]ę
Gdańsk'
Zbigniew
KrawcrykOddzialSieradr, dy ocenianiapsóWprzezwsZystkich niejepodeltzenieosrustwa.Badania
te Wprowadzonezostałyce|em Wy
ca oddz]alRybnik, sędziów.
WaldemarWoźn
a
eIiminowania
takichprfypadkó\ł,
oraz wsfyscyhodowcyi wystawcy
jako
jest
po
uzyskać
moŹ|lwie
Pana
zcianie,
Pretakże
to
aby
N]emleckich.
którzy
wy.
Jakie
owczarkóW
lafiIichęćUczestnictwa
w semlna. zydenta SV, na temat durych, prze- najczystszqgenetycfn e i naj|epszq
Racjęfawszena|e
rlum.
rośnięachpsóW,ale zato bardza ład. Iinięhodow|anq'
nie iproporcjonalnie zbudowanych ? żyoddaćprawdfie.PragnęzauwałĆ,
jak
okreś|aja
Natentematniemam dobregorda- iżplzepisydokładnie
popieram
postępowaó
przy
na]eży
ujawnien]u
nia i zdecydowanlenle
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z rasy'tojestto ty|.
ka' co jest wadq.Natomiastwłos nie]WyciQgniętej
wady' kooczekiwanietego
co możeewen.
|ekkofa|istyniestanowidużej
tua|nienastQpić'
Nieoznaczatosta.
dyspatycf.
Jakie sq qg Pana tzw ''duże,, tusu psaz obciqżeniem
prze.
problemyprzy ocenianiupsÓw rasy nym'Piesmusimiećwykonane
owczarekNiemiecki?
śWiet|enia
Wk]erunku
dysp|afjista.
psem
podstawę
do
Niem
eckijest
uż}t.
wóW,
które
stanowia
owczarek
kowymi tak musibyćpostrzegany' jegoocenypod kqtemewentuaInej
pozostaje
Niebezznaczenia
róWnież deformacjistawówi do okreś|enia
fdrowiepsa,jegosprawność
fizycz. jegowartości
hodowIanej'
na, temperament,ogó|nywygląd'
chęćdo pracy,p]gment,
zachowanie
CzySV honarujepolskie badania
ploporcji
proporcjkończyn, na dysplazję?
ogó|nej,
głowy,
grzbietu'osadzenia sV iZKWPn]emajqpodp]sanych
tułowia,
ston]e sownychumówo współpracy
i Wza'
lak dalecetoletowanajest przez ogona.Podczassędz]owania
honorowan]u
badańnadys'
SV postawatzw "krowia"i "francu- na eżybraĆpod uwagętzw' spraw jemnym
drugorzędnych,
o mnie]sfym
znacze. p|azję'
ska" ?
obie uznanesq fa Wady''Klowiq'' n]ubardziejn]żtychzasadniczych,
postawę'czy|irozbieżność
kończyn podstawowych
i wtaściwych
d|a
czy ,,polskikórunE,'jest uznawa
jako
poważny
psów
bardfo
lasy owczarekNiemiecki.
traktujesię
niemiec'
Wadę.Natomlasttfw.
Korungmus byćwyłqcznie
bład,poważna
jest
postawa,'francuska',
zaliczana clo ki. Zakwaliflkowanie
to
niejestrażqcq Czy dysplazja
do hodowli
prze'
cięż. Wadgenet,lznychzwiazan''chz uka. nie ty|kokórung,to Wystawy'
Wadq,nie na|eźy
do gatunku
egzaDNA,Wyszko]enle,
k]ch'Pies możeotlzymać
ocenędo- towaniemkończyn, czy jak ma to świet|enie'
jeś|nle przeszkadza
mu miejsce w Japonii,z przerostem miny,ocenapsychiki,itd.Toprawie
skonała
obserwacja
kończyn, psów o bardzodużejilościprzypad. dwu,a nawettrzyletnia
ona W ruchu'zbieźnośó
psa' Kórungtojakkropkanadi.
Wqskleustawienieostatecznienie kóWdysplazji?
jest tlaktowane
jakoWadaciężka' Japończycy
nadyspIazję
szczegó|nej
jest
uwaginie fwracajq.Dysp|azja
czy w takimrazie będzieuzhany
genetyczną'
pracowan
pr
Wadq
a|e
może
korlng
zrobionyw Polsce, ale przy
Jakqwłasnq Wy
ze
z
na
ogół
a
ohecnościsędziówniemieckichz
siebietechnikęsędziowanjaPanste byótakżeWadqpourazowa'
uprawnieniamiSV
?
suje?
Powiedzia1em
kórungtoniewsfyst.
Każdysędziapowinienstworzyć
]n.
Jak wyglqdaocena dysplazji?
stosownych
dy1v]dua
nQtechnikęsędziowania'Ocenategorodzajuwadylestdwu- ko brakujepodpisanych
jest zawsze stopnowa,W Niemczech
W
Dzień przedWystawq
Prowadro- umów o wzajemnejwspółplacy,
5plawdzajqce tymo wzajemnym
honotowaniu
kedniempełnym
stresu'staramsię na nejest postępowanie
przestrzeni
hodow|anej', rung.Bardzoważne]est zdanieeg.
całegor0ku'na wszyst. pod kqtem,Wartośc]
plezen. o.zobc]qżeniem
dysplatycznym
schH |' ||i |||stopnia,
od
kichWysta!łach
obserWować
)wo. zaminóW
psy
woInychod dyspla- czegow dużejmielzeza|eży
zdoby.
towane
i zbielaćna ]chtemat becegzempLarzy
orze. ciekorung'
sVjestzdania,
żnaieży
informacje.
0cfyw]ście
wyrabiam zji' Każdypiesmawarunkowo
praktykituly'
znajacjego stan i przytymz|ikwidować
sobieWtedywłasnezdanie.Jeś|i kanqdysp|azję.
jegoplzod. styczneniemieckich
stanzdrow]a
hodowcóW
upra
chodzio rnojątechnikęsędziowania' sprawdzajqc
prawdopodo.
juŻ
gotowa,
pod
ków możnaz duŹym
wiane
katemłatw]ejszego
!fy'
to mam Wypracowanq'
wyliczyć
obciażenie
dys. skaniaegzaminóWicencji'
itp'P0'
którejniestetyniezdladzę,gdyżsta. bieństwem
zawodowq' pIavcznedanegoegzempIarfa
odpo'
nowionamojqtajemnicę
' I\.4oŹ.winnazostaćprzygotowana
tak
Iiwejestokreś|enie
czyten pies bę. wiedniaumowao współpracy,
jak
nie.
w
rodowoinnymj
krajami.
mato miejscez
Jakie ma Pan zdaniena temat dziedysplatycznycry
psóW z włosemfa]jstymna grzbie dachpsówplzedimienlemfnajduje W Polsceprzebylvam
dopieropo raz
jego
jeszcze
pielwszy
widziałem
bardzo
ładnych
się
c}.fra'
która
odzwlercied|a
i
nie
cie lub zadzje, ale
przyewentua' Waszychpsówrasy0N' Wzwiązkuz
Wartość
hodowLanq
jesi
dysp|atycznym
dokładnej
od
i
włos
bardzo
mocno
fa|o
nym
obciqżeniu
Jeś
' leżeIi tymniemogęudżieIić
śred' powiedfi'TrudnocośW tej kwestii
Wany'
możewystqpió
brakpodszerst- piesz cyfrq,,100''odpowiada
tegorodzaju
nieprawidłowości'
Dużo
jednakza eł odtego,czyoszustwo
przez
by1oświadorne'
czydokonane
pomyłkę|ub nieuwagę'chodzi
przedeWszystkim
o sprawę,o sam
fakt oszustwaa nie o osoby.Jeśi
ktośświadomie
oszukałpodlega
Medy surowszej
ocenieikarze.Psy,
którymudowodniono
innepchodze.
nieotrzymajq
noweplawdziwe
lodo.
wody.Kosztywystawienia
rodowodów będziemusiałpoklyćnajbar.
dzielobwiniony
hodowca.
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sędziowiez Ukrainy,czech, s|o.
D]aczeEoz hodawlizostałyWeli
odpowiedzieć.
NaIełutworzyć
erun.
Wacji,
węgier
zdaja
e9faminy
bez
ma.
minowane
inneumaszczenianiżczar
townEstrukturę.
DosV zlzeszonych
Dla.
].estponad50 państw Każdyklaj jonościjęzykaniemieckieco.
wobec
PolakóW
taki
składa
o cośwn]osek
ichciałby
aby czego
Wmóe l\lamymiot,wszystkiepsypo TlMo
Całepotom
sq szaro.podpa|ane'
zostalon natych
miastzrealizowany. zostałpostawiony?
takleumaszczenie.
Jednaknie wszystkomożnafrobić 0 i|em]wiadomoz Po|skinieWpły. stwootrzymało
jest ładny.
jednocześnie'
JednakŹe
TrzebabyćcierpIilwm nęływ te.jsplawieżadnepodanla. szarykoIorteż
jest werbowa- T|Mod a mniejako sędziego
jest
moment,na Obecniewsttzymane
i czekaćna wtaściwy
psem
ze wfgę.
najbiższym
niesędziówzagranicznych
najładniejszym,
swojqko]ejność.
du na opracowylvanie
nowychprze- wzorcowitasy.obecnlejego szcze
niakimajqdopielo6'8 dni.T|Mo
Czy istniejeperspektwa zawartypglowy,korpusu'
dajedoskonały
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po].
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?
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ne
stu
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W Niemczech
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lasy'Naefy unikaćpodzia. jest ok' 200'000 owczarkówN e.
i wystawo miecklch,
a w Polsceok.4.000.
Polskie eEzaminylPO,uznawane lu na hodow|eużytkowe
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re ściś|e
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u
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z
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6' EGoNKań eńnaTwietdza

4. SASXO Unlon w cfaste, 24.10.1998r,,
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wł'zblgnlfuszcze
0o iny)'hod'LechBardoński,
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7. U RXA M I 6 . M . ż . Ć f a l ne po dpa I a ńe'
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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
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Eugenus z
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Ańdlfe]ewŚki'
Andrzejewski,
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T U m'HE RA zW es eŚ k i ej
z€ g rody), hod' Bo|eŚław
WeŚe|sk M Malek
'

4 ULMAr Wesesk ejZagrody
7 CENTAz Samochodowej
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9, SELAz Weseskietragmdy
11. FIONAAsarkoLodana
13, lslzWeselsk ejzagrcdy

11. o T T | U ńl o ń
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252lxLV|/98'(BAl(Wn DomeniĆr.BE||
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17. BAISA żKwiltogÓj o6ady . czańe podpa|a
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lane,08,07,1998t,PXR,I31912,
nt rel, 14610/Xrrl98,(SONYBrebe- BONAz
hod'zb gn ewszczesnak' wł'Piovszumsk'

2. HlRAcHlHotkampersee
3' RoMA sądeck|eLachy
4' ALMAfWęcborckel Do|ńy
6' BR TTAf WięĆbośkej Do|ńy
7' AR ŚA cfalkowyośrodek
8' BoRAf Więcbośke]
oo|lny
10' oD|NAfWięcborskiej
Do iny
1. H|RAoH|fio|tk.mpł s@ . cfalnó podpaa.
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3. AM|XA ' Ćzańe podpa|ane'
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1 ' zINA Unika t
Ćfal n e p o d p aan e '
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326IXLV /93, (BAIKvon Domenica QIJANA
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c za f ne po dpa l a ne,
13. MU A U ni o .
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DÓńeń ca sNAvom
AÓs|e|sch]oss)hod'Paweł
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4. AlM^ z w]ę.boBkioj ool|ny czane podpaa
ne, 14,03.1994r.,PKR,I31013,
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Turm PALMAfwięcboEkiej
Do iny)'hod'LechBardońsk TomaszBoguc.
'wl,

14. Us| zwe..|skiej zagrody czańe podFa|a
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'
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AKSEL cibaowacóra -oN
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jest więc
Jużpo laz drugiŁódź
byłaor Jurczakz NowegosQcza'W posłu. wieo|etnichzawodnikóW,
ganizatorem
IOtwartych
Mistrzostw szeństwienaj|epszy
wynikosiqgnę' szansa,żebędziemyjemog|iog|q'
ŁodziIP01,IPo2' IPo3,któreodby. łaGrałnaRadwanz Lub|ina
z psern daćprzezki]ka|atna zawodachza'
łysię W dniach25.26'03.2000i rasy owczarekniemieckiGERRY równow kra]ujaki za granicq.
pierwszych
miały
chalakteI
e|imina GREYTrahoi uzyskala88 pkt.Pra- Na uwagęzaslugujefakt,żemog|i'
cji do MistrzostwŚWiata PsóW cę obrońcfqwyglał
JelzyWiatrowski śmy
fobacfyćnatychzawodach
mło
obrończych.
zawodysędziowalpan r Katowicz psemtasyowczarek
nie de owczarkiniemieckiez hodowli
|gorLenvarskyze słowacji.
Jest to mieckiHET|VIAN
De.Besiuzyskał
87 uż}tkowych'
tak różnew ekterierze
wieo|etnizawodnik
i sędziamiędzy. pkt.
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og|qdać
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narodowy,
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Wie|eim'
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i któ.
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wie|eprob|emów
w
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by|pan Ja' o.przewodnik
' Jarosław
Kujawskiz jestklrerióWichkwa|ifikacji
hodow.
nuszRurarz,
Lubllna).
Szybkai bardzodynamicz' |anej'w którejzasadnlczqro|ępo.
psa'
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rasy.Pozostałe
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na 67 miej. działowa
Komisjaszko|eniamożna
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chorfowa
f sukq zachtegorodzaju'lViłośników
spor' powinnazglomadzićmilośników
rasyowcrarekniemecki ZORAPsi tu kynologicznego
odczulipewien owczarków
niemieckich,
bogłóWnie
Kantolf i|oŚciq241 pkt. i ocenq niedos}'t'
żewystartowało
tak mało onestartujqw takichzawodach.
jestjednak,że
dobrq'W pracyWęchowe]W
tej kon. psóW Pociesza.jace
kL]rencji
najepszywynikz tQ samq Wkonkurencji
IPo1pojawiły
się rnło.
MaĘo,źata
Golen,4,,
] ościq78 pkt' uryskały:
ZoRA Ps] de psy,które dopierorozpoczynajq
KantorLudwikaPisarczykai owcza karieręsportowq'sq to psyznajdu.
rekniemieckiAXEL
AbakusBarbary jqce się w rękachszkoleniowców
i
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Wynikill OtwattychMlstlzostwŁodzi

tPol,tPo2,tPo3

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

IPO1
Lp. Nazwapsa/PrzeWodnik/oddział
')-.

2.
3.

4.
5.
6.

FAIVABinardON
Jan Lenard- Katowice
XAVERBergam Ort ON
BeataRVl. Płock
AFRAON
DorotaSkotnicka.Łódź
J E RK AA Ki ON
DariuszKmiecikKatowice

FALCoOrehova
Ale.i- malinois
Jan Lenard Katowice

B

C

Razem Ocena Lokata

84

70

7a

Dost.

4

91

77

a2

250

Db.

2

7a

32

4I

151

Niezaoowat.

5

80

81

80

24r

Db.

3

93

78

91

262

Db.

I

ISAURATrahoON
JarosaWKujawskiPoZnań

poza
konkur

80

rPo3
I,

ALGA Kam Saw amstaff
WodzimierZ
Gossa ŁódŹ

2.

GERRYGREYTrahoON
Grażyna
RadwanPoznań
AXELAbakusON
Barbara'Jurczak
NowySQcz
AKSELGibaowacra ON
. KrakóW
Janusz|V|achowski

3.
4.

5.
6.

ZORA Psi KantorON
LudwikPisarczvkChorTw
HETIVIAN
De-Bes ON
Jerzy WjatrowskiKatowice

68

66

159

Nieza'
oowat.

6

8

88

85

181

Nieza-

5

7a

81

79

234

Dost.

2

27

85

76

188

Niezaoowat.

4

7A

83

80

24r

Db.

25

83

a7

195

Niezadowal.

I
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schomatpo|ado próbodwaElip3ówpodczaslicencji
TlumaczenieopisóW
Wa rt epo siU o n, m iej sceo cr ekiwa nt a
30 Schritt
'30 krokóW
Grundst ellung, po st a wa f a sa dnicf a
.0dpięciesmyczy

(Schnur)
15 schritt ' (trasadojścia)
15 kroków
.zame|dowanie
Anme|dung
beimKórrneistern
GrL]ndste||ung
się
sędfiemuw postawiezasadnicfej
Wartepunkt
- mlejsce oczekiwania
Aus|aBRichter |d' Kontrole. wyjście
sędfiakontro
|ableżqca
EinIaBA nm e|dung' W ej ście.' zgł o szenie
Ringtafel:
Zeitplanu. Ergebn.- tablicaringowa,
plancrasowyi wyniki
Helfer1, Helfer2. Helferzeltpororant1, pozorant
2, namiot
pororantow
wartebereich|
10 Hunde p|acoczekiwania:
10 psów
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opis próbyodwagiw rogu|aminie
licencji
I Napadz ukrycla
1. Przewodnik
me|duje
się f psem
na smyczyu sęoz|ego
2' Po wskazaniusędziego
przewodnik
przyjmuje
postawę
zasadniczq
Woznaczonym
miejscu
Wod|egłoŚci
30 krokó\łod
kryjóWki
iodpinapsa ze srnyczy
prfez
3. smyczna|ełprzewiesić
ramię,
Iubschować
za ubranie
4' Na Wskafaniesędziego
przewodnik
idz]ez psemodpiętym
ze smycfyw kierunkukryjóWki
pozoranta
5. Pies ma śćtużprfynodze
przewodnika
6. Na wskafaniesędziegopozorant
podejmuje
napadz okrzykami
wystrasfania
na przewodnika
i psa,
gdyprzewodnik
wzgl.piesrnajduje
się 5 krokówod kryjówki
pewniei
7. Pies musinatychmiast
energic2nie
odeprzeónapadprzez
twardyi pełny
ch\ł}t
8. Gdypieschwycił,
otrzymuje
od
pozoranta
dwauderzeniapałkqna
uda'boki,Iuboko|icek|ębu'p].zy
czymma byćWraźnyodstęp
pomięclzyuderzeniami
9' D a odparciaatakufefwaa się
przewodnikowi
na pobudzenie

oowaglpsa
10. Na wskazaniesędziego
pozorant
zaprzestajeatakuna psa
pozostaje
i
nieruchomo.
11. Piesmasamodzlelnie,
wzgl.
puścić
na komendę,,puść',
rękawi
plInowaÓ
pozolanta
12. Przewodn
k psa otrzymuje
od
sędziegoznakna plzystqpienie
do
psa,
13' Zaplnapsu smyczi udajęsię
przez
do kry]ówk]
Wskafanej
sędziego.

oklzykiem ''
''stój
6, Pozorantniereagujena to
wezwanie
] atakljecfołona psa i
przewoonrka,
polozpoczęciu
7. Natychmiast
atakusędziadajeznak
przewodnikowi
do obrony
8' Przewodnik
natych
miaŚt Wysyła
swojegopsa rozkarem,,bierz",
a
sam pozostaje
na miejscu,
pędzie
9. Pies ma Wpełnym
enelgicznie
chwycić
siInym,pełnym
i spoko]nym
chwytemiodeprzeć
atak
ll. Odparcioatakuczolowegoz
10. Gdypieschwyc, pozorantpo
zaskoczonia
klótkiejutarczce.bezstosowania
uderzeńpa|kq.mazap|zestaó
psazostaje
1. Przewodnik
oporuna znaksędfiego'
przez
Wylvołany sędziegoz kryjóWki 11' Następnie
piesma
pozyc.ję
(na nii samodzieInie,
izajmujeWskazanq
wzg|'na komendę
środkowej)
puścić
rękawi piInować
',puść',
2. Psuodpinas]ęsmyczitrzyma
pozoranta
się go za obrożę
przewodnik
12' Na znaksędfiego
qf do zb]iża
3' Pieszachowuje
tę pozycję,
się prostqdrogq,norma|nym
godo odparca
czasuwysłania
krokiem
do psalzapinamusmycr,
atakurorkarem,,bierz"
13. Ptzewodnik
z psemna smyczy
4' Na znaksędfiegopozorant
odrneldowuje
slę u sędfiegoi
opuszczawskazanamu przezniego schodzizplacu.
kryjówkęw od|egłości
o' 70 80
psa ] idfie Kontiolaidentyfikacji
krokóWod plzewodnika
poprzek
placu
w
normalnym
PrzyodmeIdowaniu
sędfia
krokiem.
dokonujekontroi nurneru
tatuażu.
psawzylva
5, Przewodnik
pozoranta
do zatrzymania
się

oprac: V. Zi.enBckl
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LICENCJAHODOWLANA
u|'Głowack]ego
7 32-800Brzesko
lub organlzuje
w tym roku
khrbowych
anatomicznej.
N a po t wier dzeniuzgł os z e n i a
lic en cje hodow la ne , 3' Ocenybudowy
rostaniepodanedokladnemlejscei
Ubiegaćsię o niemogqpsy
W go dzina lo zpo czę cia p r ó b y
] suki,któreW 2000 rokukończq2 Licencjabędzieplfeprowadzona
Każdyjej uczestnik
się następujqcych
tem inachi miejscach: W}trzymatoŚci.
ata, ubstalsze,które|egtymują
sobierowet
Vvyszko
enlastopniaco 2a - 29.o7-2ooo l. Wrocław. pow]nien
samzapewnić
śWiadectwem
psaczy
Na icencję
oplóczoczylviŚcie
najmnej |Po 1, |ublównorzędnego sędziasV.WGelschwitz
prfez Fc|, które majq 04 - 05.O8.2ooot Zakopane- teżsukina|ełzabrać
ze sobq:
uznawanego
rodowodu
na sędziasV'H'P' Fetten
zaświadczenie
o przeświet|eniu
' 0ryginał
A1 |ubA2 od 2L - 22.o9.2ooo l. Wrocław. ' Świadectwowyszko|enia
dyspazjęz wynikiern
ptzezz wP lEkatza sędziasV.F'Go|dIust
badania
o wyniku
uprawnionego
' Zaświadczenie
Iicencje
zgłoszen]a
naposfcfegó|ne
na dysp|azjęz zaznaczo|ym
wetetynarii,
na eży plzesyłaćna kserokopii
numerern
Tejestru
fo r m ua r za ' kt ór y ' Co najmniejdwie kartyocen z
Licencjahodowana składasię z za ła czo nego
prosim y W ypełćn pism er n
sędziów
Wystawoddwóchróźnych
tlzechczęŚci:
psa czy|ib]eg drukowanym'
(d|apsóWzocenq
upłlva
doskonałq,
d]a
Termin
1 . Plóba wytrrymalcści
zgłoszeń
przeddatq|icencjl.
prfylowerfeWtempie'około12 dwatygodnie
bardzodobrq)'
suk z co najmniej
naadresI
na|ełVv}syłaĆ
km/h na dystansie20 km, z zgłoszenia
we
dwomaki kunastomnutowymi dla icencjiorganizowanych
przerwami
zlemeck],u|'
Wroc|awiu:
Wiesław
co 7 km.
4, 54.008Wrocław
2. P róba od wa gl' podobnado K|onowa
przeplowadzanej
d|apsÓWfk asy ' dla llcencj i o r ga nzo wa nejw
W tlakcie wystaw zakopanem:KrzysztofDobrzańsk,
użytkowej

zwlązek KynoloElcmyw Polsce
Klub owczałkaNleml.cklego
zgłoszeniedo |iconcji
Miejscelicencji:..",.,,....

......,..DataLiconcji

wtaścicie|:
Nazwisko.
Imię.......'...''..''..''...'....'...................
członekK|ubu TAK N|E *
Hodowca:
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lPatnĘctQilntńcraT1gspra
z He|rrstedt
ooi1lo|nowald
nas iżoklyłasę
//-.Lpa hodow|ora
ldłoba'
bowem
t!
onJ
23'0r'.2000
z-nar|
w'e||,'kyno.
l7we|kq
\y' og GintherKasper.
GdntherKasperurodzi|
slę 31'07'1932r WPoznaniu.
Wstapił
do sV w
roku1951,gdziepoświęcił
wiee |atd a swo]e.j
u|ubionej
rasyjakq był
owczalekn emiecki'Bl bardfozaangażowany
hodow|q
iszkoeniempsów
swq bogatqwiedzękyno|ogicznq
i zaangażowanie
chętnieprzekazylvał
mlodszymko|egom'
W roku1970 uzyskałgodność
sędziegokyno|ogicz'

negoowczarkóW
niemieckich.
Przez30 |atsędz]owan1a
w ringachcategośWiata
dalsię poznaćjakoznakomity
fachowiec'hawca lasy
psówz kojca ',schwalzen
owczarekniemiecki.
Hodow|a
Zwingei'znanajest nacatymświecie.
GLinther
Kasperdał
się równieżpoznaćjakz naj]epszej
stlonyWPo|sce,kiedyto W roku1980 óWczesnyprzewodniczący
k|ubuoN w
pierwszy
Po|sce'nieżyjĘcyjuż
Malianszymankiewicfjako
nawiqzał
z nimścisła
Współprace'
Wynikiem
owejwspóŁ
pracybyłaWtamtychczasachwie]kapomocze stlonyGi]nthera
Kasprad a wie|upo|skichhodowców
oN Wspra.
wachhodowlanych.
Wie|uz nasznałoGo osobiście,
V]ie|u
z nasgościłW
swo]mdomu.Myś|ę
fe wsfyscyktórzyzNimprzebywa.
Ii,odn]eś|ito
samowrażenie
sędfla,Iiczqcy
- znakomity
się hodowcaoddanyprzyjace|'Jakopierwszy
z sędzióWsV
sędziowalW
Po|sce- WPoznaniu'gdfiesię urodfi|.sty|i sposóbsędzowaniazaimponował
namwszystkim.
z odejściem
JegostlaciIiśmy
dobrego'sportowca'sędziegoprzyjacie|ajako
Źesłuźy|
namzawszepomocq
Wsłowach
i czynach'
W poglzebieGunthera
KaspraWz]ęła
udfiałde|egacja
z K ubuowczarkaNiemieckiegow
Po|scewosobach
Ko|.Wojciech
a Turk]ewicza
iWiesława
Piechnyz Poznania,
którzyzakupiIiWieniec
z biało.czerwonq
szarfaipojecha.
ui na pogrzebna Własny
koszt,a tym samymśrodkfinansowektóre K|ubby przeznaczył
na poglzebzostały
plzekazane
nadzialalność
K|ubu'
serdecznie
WamKoIedzy
dziękujemy'
W imieniu Klubu ON w Polsce

zbig ie|9 szcześ iak

LEGZNICA DLA

zwlERzĄT

Siemianowiceś|4skie, uI. HermanaWóbIa 10

tel.22 85 986

tek.med.wet.Roman Aleksiewicz
poleca:
- szczepieniaochronne

-

diagnostykę
rentgenowską
i IaboratoryjnQ
autoryzowane
badaniedysplazjibiodrowej
lecznictwozwierząt
Wiłty domowe
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Jarcshw
19.03.2(x)0

k|asa młodzikow
ń' Ydette v'd' Wienerau
h i Wł'AńdrzejP Wowar

Sę dzia: Mie c zy słau Gąt kolll s kź
h

k asa młodzików
1 bdb EGONod S.alonol
ń' Kessa z Markoweislancy

kIasamłodfieżV
1 d zw Mlodzieży
D|x
ń' sasia V' NieL]w
andslrof
h. Klzyszlol Dobrzański
k|asańłodvchÓsów
1 d cwc KanoŁ sch|oB
m. Ronyav, SchloBRund.g

wl'i Bronsław Lichtalski

kIasa młodfieżv
1 d YUMA sąd.ckie Lachy
ń' Peńńy v Ho|fhemel Linde

ń'

|kav Ho||age|Land

dosk o Pora konk.) ROSI
krasa lzvtkowa
oRAGoN . Tuózyń.k|.go

o. Pascharv Haus Bork
h i wł. Robert Lampart

m, Hela z TuszynskieEoLasu
wł. Wa dem8r Domański

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

.d Bld.go

m' FUdżif KokosfFkiej

!]asó-]]Źtrl!!a
1 d cwc zoUBA żtUłyB

wł' Wa|demal Domańsk

x|asa iuno|ów
sG 1 AMBoss !' wgńdokr€ | !

V 2' z|To Ł L!Ńu|o
Wł'ch. Mó er i F.P.Knau|
V 3 z|MBo Ł E6wo||..T.|

K aŚa młodfiefv

SG 1 Kdo'E onN EDDI
0. flMBo EtsweierTa

sG 2 DURANv d, xlafle
0. QUATLER
Haus Reirerrand

SG3H A SXOykr ulr r

o' YAsso Hańńe|sbachelHof
.M' cHlEPsY Krumńenhćger

M' QUELLELeeEegeńd
sG 4 EL CrD e nabberg

V4NA ND o Ł Uck.6t.M
O, Z MBO EBwellerTal
M. YESSE EBweibfTal

M. CINDYHausKatheen
SG4GH lilOyRr ! n-

s G 3 E ń o s v X |e |n lo r Bt

W 4, E R E MY vxl u ń

3 d BERA z

m, Lady v, Nieuwlandshof

o. lRsus Batu

W 3 LEXORv d, Alma Mater

wl' WśńlewskaAgnleszka

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

SG2 HAGIMorlda

W 2 PERY !, d, Wanrcee

klasa otwrta

h'

M. GINALuhbrUgterrand

WlIMAMB OvOctue n to r

4 d DORIS ldlt

o. Atos zBemoowej Groty
m, Zmora z Zelonei Gork

Berlin
09.04.2m0
X|6sa mlodf ków

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

2 bdb ATOS z Bomolowej

2 bdb PAMIR. Kolonll

a'sedżia: Frank Galdlust)

3 d 0|N| ż Eociniogo Reer

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

SUKI

o. Karat Borekfwerzyniecki
ń. |ada z Koon oficelskiej

h' Franciszek ooblzański
wł' ]anusz lr,lachowsk

h' i Wł'Wito|dselalin

k asa otwańa
m, Basta z Koica Elb kame

19

O, PASCHAWofsblrger
M' QUENTL
De|tóorient

SUXI
K|asaUżltkÓwa

o,sędzia: F|ank cal dlust)

V1LA RRYŁ z o ńdo r 'o r
0' HoBBYGetschenÓpf

Kasą MlodzkÓw

20
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WlJ UDY f,

Xrumm e n h e g e r

M. G NA Lohbrilggerand
K|asa M|odzeżV
SG 1 Xldo"s OUE
O. Z MBO v, EBweilerTa

SG 4 LENA Ochsontor
O. ŻAMBSclroB Runding

{]-a9a-J@jqÓ!
S G l LU |SA v rb n d l r .s

sG3,uLYvo |veńho f

O. EAUGORECK
Va D,Anzln

sG4SELA z w eŚ ó|skiej
O. LORDGeorgVctor lurm
V 3 GERDAGRYŻETDA

SG 2 QUANDA Fr.nkengold
Ń]' ZENZ| Flankengod
sG 3 BLANXA wo|k€ B te|n
o. cENTo l,lonopteroŚ

sG 2 G|l.lAt Krumm.nhig€ l
O. YASSOHarnmesbacher
Hof
M. CHIEPSYKrummenhdEer

Warczawa

7.9.o.ł.2mo

SG 5 URANIAv EBweilerTal

O. PASCHAWofsburger

lM.YESSE EBweierTal

M' EINAz Xobye]Góry

K|asaUżltkowa

3. bdb VENTO Eskorta

4. bdb VASCO F.nom6n z

V4P R|ncEssŁ w o |ko nste

o' Gańbo Ńatmosens

3' dosk lłERo d. Ma'ło

o. sam y Lilttersbruck
m' Emma f Leśnego Potoku

4 dosk DAILAS Abaklrs

k asa mł odzik ó w
o. Villeroyv, schoB Rundng

o. Villeroyv Sch oB Rlrding

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

k asa młodfikóW

klasa otwarta
1, dosk ZASXO zs Spr?coua

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

m' o|ivia V Ho|tkómpersee

2. dosk XADET ds Marco

2. dosk GnAF saty€ f skcja
o. Gambo Kratmosens

3' dosk MARco 2 xiyg|ań
3. dosk AIOS r Bonolowoj
m' zmola z ze]one] GÓ|k

k asa młodzik ó w
1. bdb POWER rnad Widawy
m, Kasandfe rnad Widawy

o' Yasko yd' Roteń Matter
m' Gina NeBener Hóhe
k|asa iUń olrw
1' doŚk FLAX q Ho|tkAmpel

o' Tommyv' GleńŹenie|
m, Bera od Zegarmistrra

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

4, dosk CASZ ze Skalnego
o' Lord u Georg ViĆtolTulm
m, Bata znad Strumyka

k asa użVtkowa
1. dosk VIILEROY Schloss

kIasachamDlonÓw
1. dosk CWC BRUS Locus

sędżi
a: M' cżehi akÓwski
1' bdb |t.|Ezze spĘcog'
o' ]acksony Lórchenhań
m'Yerb6v' |-]o|tkómper
see

2. bdb NOSTRAWol-Ba3

3' bdb XAJA GB|ańdor

o' Rambo yd' P aŚsenblrś
m. lappy z ltujca Elbikame
4' AGAT z Leśnego Potoku

2' dosk GABBo stŹtysiakćia

m, Flovaz Klusrkowet
Do ny

Ę17N|KN.L6 LlPlEc 2ooa

k|asamłÓdzków
1, bdb XATIAsafto Lordan.
o, Zampv. SchloBRuding
m. Gab AsarkoLodana

2, bdb EVITAs.tysfakcj.
o, Wickov Fesenwehr

2. dosk lvET Matador
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