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Po X|XWystaw]e k ubowej opadłyjuż
emocje' toteż n]ożna spokojn]e na
podstawie wynikóW wystawowych
zastanowić się i ocenić pracę orga
nizatoróW sędzióW, a takźe trud ho.
doWIany' Wystawowy hodoWcóW
owczarka niemieckiego.
Wystawa odbyła się W uloczyłn Więc.
borku, nad malowniczym jeziorem,
można było po trLrdzie wystawowym
znakomicie odpoczqć, Iub odpręłó
się podziWiajqc krajobraz' Można ty|.
ko pozazdrościć zna kom itych waru n.
kóW do organizowan]a wystaw z dru.
giej zaŚ strony tlzeba docenić zna'
kom itą organizac]ę wystawy' Niewie|.
klm niedociqgnięciem było późne
zorganizowanie sekretariatu klubu,
plzez co kiIkunastu wystawców n]e
będqcych członkam] klubu nie u ści.
ło petnej odptatnośc fa wyŚtawę'
zarzad k|ubu podejmie odpowiednie
kloki' aby taka sytuacja nie po\Ątó.
rfyła się na ko|ejnych Wystawach'
Mam nadzieję' źe ko|. z Rybnika by|i
na tej imprezie i podejma tq dobrq
hossę W organizowaniu wystaw k|u.
bowych. Wystawa odbtvała się we.
dług tradycyjnych zasad. Jedynq
f mlanQ była trójstopniowa ocena te.
stóW psychicznych.
Testy psychiczne przeprowadz t wice-
prezes ds. szkolen aZbignlew Mllew-
ski. Wydaje się' że na taka ocenęw
naszych Warunkach jest jeszcze za
wcześnie. Przy niezb}t dobrym pozic
mie naszych pozorantóW tlud no byto
uchWycić róźnicę pomiędfy chwytem
wybitnym a doskonałym, dostatecz.
nym a niezaliczonym. szczegó|nie,
gdy po dwóch osobnikach o znako.
mitej psychice szedł pies dobry' lub
odwrotnie ' po kilku słabych szedł
plzeciętny. N a|eżałoby Wróc ió do fa.
sady, aby Wy|aniaó poforantów W d ro.
dze e iminacji, jak to było w Łodzi '
Pozorowan e na wystawie kiubowej
jest zarafem faszcz}tem,jak ic]ęż

sędziowie najWyżeJ oceniaIi budowę
anatom iczna, podobieństwo do ojca,
luch' Mniejsza uwagę zwraca|i na
ko|or, pigmentację i szatę, ponieważ
w naszej hodowli nie mamy z tym
większych kłopotów
Wygrała grupa BAJXA Domenica re.
prezentujqca bardzo duże podobień.
stwo do ojca ' aż 22 osobniki Wyróż.
niajQce się budowa anatomicfnq,
bardzo doblym kqtowaniem i ru.
chem. Przy doborze tego reproduk-
tola na|eży zwrócić uwagę, źeby do.
bierać suk| dominujqce na ciemne
oko i silne stawy skokowe.
Pofostałe trzy grupy bardzo wyrów.
nane, reprezentujqce dobry średni
typ' bardzo doblywyraz' duże podo.
bieństwo do ojca.
Dobierajqc do krycia ULKA na|eł
zwrócić uwagę' że przekazuje on
bardzo dobrq głowę' grzbiet' siIne
ty|ne baldzo dobrze ukształtowane
l(ończyny' natomiast ramię jest nie.
co krótk]e' Nie na]eży siInie inbredo.
Wać na !RANA, ko]arzyć f | ln|aml.
JACKA Noricum, ZAMBA Vinerau,
[4ARKA Haus Beck.
Wykorzystu]qc GILDo na|eży pamiF
tać, że daje on bardzo dobrywyraz'
średnityp, bardzo dobra koŚć, zna.
kom ty pigment. Przekazuje I ed na k
skłonność do pogłębionej k|atki pier.
siowej i nadmiernej krz}.'!izny |ędźwi.
Można ocfek|Wać dobrych skojalzeń
z Iinia URANA' ZAMBA' DAXAWiene.
rau,
Bardzo dobre wrażenie lobita glupa
soNNEGo. Dobry średnityp' bardfo
dobre podob eństwa, mocny grzbiet
i kqtowanie tyłu' Już na zeszłej Wy'
staw]e pies ten pokazał bardzo |ad.
ną grupę' zwyróŹniajqcym się DAN.
TE]\,4' Psu temu wróżyłem dużq przy.
szłość Wystawową i się nie pomy|i
łem' Prfy doborfe na|eży zwrócić
uwagę na siłę fundamentu partner
ki. Nie za]ecałbym siInego inbredu

Wbtstara KftboflaOtU
Utl@Oil{2lXl0cJ.

kq pracq' d atego pozorant musi
znajdować się w naj|epszej folmie'
obserwujqc niektóre,,gWiazdorskie''
poczynania pozorantÓW można było
się fastanowić' co oni tutaj robią'
Takim postępowaniem można znisz.
czyć całorocznq pracę Wystawcy' Wy.
daje mi się' że pozoranci powinni
dokładać najwyższego Wysilku, aby
ułatwić placę psu, prowadzqcemu,
a także sędziemu, pozorujqc pew.
nie, precyzy]nie, bo na improwifację
lub naukę]est na ringu za późno'
Na najb iższym posiedzeniu zalzqdu
k|ubu będę wnioskowat o plznvró
cenie oceny dwusto pn iowej (zaliczo
ny, n iezaliczony) oraz przeprowadze
n e e|iminac]i pozorantów. sędzia
MiIewski włożył dużo trudu' aby Wy.
ŚzkoIić szerokq grupę pozorantóW i
szkoda byto było zaprzepaścić' Re.
asumujqc' statystyczn ie MĄ,g|qda|o to
podobnie' jak na ŚWiatówce (3o .
4ayo zwie|zat n e za |czyło, a|e , ]ak
wypowladajq się fachowcy' tojest o
te 30% za duźo). Pamiętajmy' że sq
to te najIepsze' uż}tkowe psy' to co
się dzieje f tymi gorszymi? sprawa
jest bardzo ważna' b0 95% nabyw.
ców kupuje owczarka dIa ]ego psy.
ch]ki i to on] stanowia podstawowy
rynek zbytu. Bez niego nie będzie
można utrzymać Wysokiego poziomu
psów Wystawo\łych. Zachęcam ko.
|egóW do organizowania kół tereno.
wych, a przy nich p]aców szko|enio.
wych. Wspó|nie po prostu łatwiej.

Konkurencje hodow ane
oceny dokonaIi przewodniczący Z'
szcześniak iwiceprezes ds' hodow.
Ii M. Gqtkowski.
Do konkurencji,,Reproduktor i jego
potomstwo', zgłoszonych było 7
grup; Wystawiono 4' Na]więcej po.
tomków było Wgrupie BfuM Dome.
nica 32 psy. W w grupie musiało
iść minimum 7 potomków.
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na JAcKA' Dobielać raczej sukiz Ii.
nii ZAMBA, MARKA, DAyvĄ Wienerau.
Mamy nadzieję, że pies ten pokaże
również dobrq, a|e Iiczniejszq grupę
na przyszłej Wystawie' a cfęŚćf nich
będzie w k|asie użJ,tkowej.
Tego serdecznie życzę Wsfystkim
Właścicielom leprodukto|ów.
0bserwujqc glu py reploduktorów nie
można nie dostrzec o|brzymiego za
angażowania w|aścicieIi' w szczegó|
ności p'p' KajakóW iŚwiniarskich.
lvlusimy zdawać sobie sprawę, że
gromadząc dużq grupę zwierzqt ho'
dowcy ciężko jest potem je wysta.
Wić, przez co otrfymuja one nieco
gorsfe |okaty wystawowe ' osobiście
będę premiował duże grupy repro.
duktoróW bo ty|ko na odpowiednio
dułnj materia|e można okreś|ić stan
pogłowia i wysunqć odpowiednie
wnioski. oczy,lviście nie na]eł tego
traktować jako by|ejakości. Na ełto
odcz't},r,vać w ten sposób' że psy
przeciętne W gr!pie nie będq obni.
żać całej oceny grupy' np' jeże|i re.
prod!ktor będzie prowadzlł za soba
20 psów podobnych do siebie' a z
tego ponad połowa będzie zasługi.
Wać kwa|]fikację hodow|anq pod
Wzg|ędem budowy anatomicznej,
taka grupa będzie \łyżej notowana
od grupy, która będzie miała ty|ko
minimum potomkóW. Tak]e trakto.
wan e grup Jest praktycznie sloso-
Wane W Iiczqcym się śWiecie owczar.
karskim' Daje moż|iwość o€anizo.
wania dpbrych wystaw To powodu-
je duźą |iczebność WystawcóW 1nie.
stety wszędzie sq potrzebne pienia.
dze)' a plzede wszystkim chc ałbym
doplowadzić do tego' aby stworfyć
po|skie |inie hodow|ane, żeby nie
zaprfepaścić Wysiłku tych hodoM
ców, którzy nakładem nieraz o|brzy'
mich środkówjeżdźq i kryją czo|owy
mi psami za granicq, Iub sprowadf a.
jq sprawdfone reproduktory' Naj|etr
sze reprodLtktory, moim zdaniem,
powinny tworzyc grupę doskonałych
Wybranych + 1 z ich najlepszych Śy.
nów. Mam nadzieję, żeten wniosek
uzyska poparcie Większości hodow.

wostkę. otóż okazuje się' że zwycięz
ca juniorów z wystawy śWiatowej Brg
men 2000 jest wnuczkiem BfuKA
Domenica ze strony matkl.

/ NEPTUN Bad Ball
RAPISLTpTa

\ RAPI Jaguar -
BAJK Oomenica

W związku z tym mam nadzieję, że
skoro Duńczycy mog|iosiqgnqć taki
sukces, to Po|akteż potrafi.

Konkurencja,,Najlepsza hodowla"
Do konkurencji zgłosiło się 19 grup
hodowlanych, w tym jedna zagranicz'
na ze słowacji, a mianowicie Dlh'a
Roven p. Majsniara.
M]ło było popatrzeć na pełne dyscy.
pliny i profesjonalizmu pokazanie
osiqgnięć hodowIanych poszczegól
nych kojców całości dopełniaty pięk.
ne dresy charakterystyczne dla da-
nej hodow|i. Trzeba przyznać, że cc
raz tlldniejjest ustawić stawkę, fe
wzg]ędu na wyróWnany poziom' sę.
dziowie na]Wyże] punktowa|i budowę
anatomiczną, podobieństwo olaz
f różnicowanie płci i ruch' Mniejsze
znaczenie mialy pigmentacla, szata
ityp' ponieważ nie mamyWększych
kłopotów z tym i cecham i' oczywiście
nie znaczyto, abynie zwracaĆ uwagi
na te cechy, a|e w tej chwi|i nie sa
one pierwszej wag]' 0gó|ne prfygo.
towanie było baldzodobre poza dwo.
ma grupami, które Wydawały się
nam prfetrenowane, w tym jedna
będqca w okresie inienia'
Wygrała gl!pa Asarko Lordana. Re.
plezentowała dobly średni iyp o bar.
dzo dobrej różnicy płci' bardzo dobra
anatomicznie, ŚWietnie plzygotowa.
na ruchowo, w bardzo dobrej kondy-
cji. Bardzo dobrze przygotowana.
słowa uznania na|eżQ się również
Panu okrasiezato, że wystawi| swo'
ja grupę na Wystaw]e W Bremmen.
WsryscyWiemy i|eto kosztuje Wys]ł.
ku organizacyjnego i finansowego.
oczywiście sprawa nie miała żadne.
go wplylvu na wynik konkurencji.
Miło jednak wiedzieć' jak nasi ho
dowcy usi}ujQ nawiqzaćwaIkę z naj'
|epszymi, chociaż z góry' ze wzg|ędu

na prfepisy, stojQ natrudnej pozycji.
zarfqd pode]muje lozmowy różnymi
kanałami, oficja|nymi i na gruncie
towarzyskim, aby ujedno|icić nasze
przepisyz przepisamisV i podpisać
umowę między naszymi k|ubami.
Niestety napotykamy na duże trud
ności nawet ze strony nasfych
owczarkarzy ito będacych nierazWe
Władfach ZWiqzku' ostatnio prowa.
dfono rozmowy z Prezydentem SV
Przy okazji wystawy w Bydgoszczy,
plzy Współudzia|e naszego przewod.
niczqcego p' A' N4ani'
Wracajqc dotematu największĘ kon.
trowersję wzbudzilo przyznanie dru"
giej lokaty grupie Dlh'a Roven. Wy-
jaśniam, że grupa ta' bardzo ładna
anatomicznie' miała zb}t małą róźni.
cę płci' W grupie tej Występowały
młodziutkie samce' jeszcze nie W
petnidojrzałe'
Nie będę dokładnie omawiał wszyst.
klch grup. Powiem ty|ko, że nie ma
dużych różnic poziomu, zarówno w
plzygotowaniu, jak i W]akości zwie.
lzqt. Każda grupa była szczeElółowo
omóWiona na wystawie k|ubowej'
Widać, że hodowcy baldzo dobrze
radzq sobie z doborem paltneróW do
swoich zwierzqt' Krycie za granicq
cfoło\łymi leproduktoran]i daje co.
raz |epsze wyn ki' Wydaje m się' że
dobrze by było, aby hodowcy z wy'
przedzeniem re klamowali takie kry'
cia w naszym czasopiśmie. Było by
to z korzyściq dIa hodowców, ajed.
nocześnie dIa całej hodow|i' ponie.
Waz szczen ięta traflałyby najczęściej
W lęce profesjona|istów.
co możemy doradzić hodowcom'
otóż zauwałć njożna colazwiększe
piętno hodowli w poszczegó|nych
grupach i to jest zjawisko pożąda'
ne; aIe takźe zjaWisko niepożądane,
czy|i hodowanie na tzw.jednq cechę
np. na dominujący:
- KOtOr
.nadmiernqwieIkośó
. głębokość kqtowania tyłu
- grzbiet.
otóż hodowanie na określonq cechę
doprowadfiło niejednĘ hodow|ę do
upadku, szczegÓlnie łatwo jest to
zauważyć W hodow|i prfemysłowej,
a|e i w hodow|] arnatorskiej można

Na zakończenie oceny
róW' chciałbym podać

reprodLrktG
takq cieka.

FEre



łato narobić sfkody, trudnej do od'

I tak hodowanie typu dużego pro
Wadzi do osłabienia zdoInoŚci lucho
wych zwerzqt (tworzymy statyczne
posągi), zatraca się uz,tkowość; g|ę
bokie kqtowanie ' to |uźne stawy
skokowe , dysplazja, a przez to ob-
niżen]e u4tkowości'

Tabela nl 1obrazuje wpływ, jaki
maja poszczegÓlne reprodukto|y na
vtynikiwystawy.
Na wstępie kiIka słów Wyjaśnienia'
otóż w lnformatorze K|ubu rasy 2/
2o0o ukazały się dwie tabe|ki I l i  |||
p' KrÓ|ikowskich' ae sq one nie.
4lodne z zasadq ob|iczania przyjętq
po wYstawie w Łodzi. Aby prowadzlć
jakqk0lwiek statystykę, naIeży jq prc
wadziĆ p|zez dłużsfy czas Według
okreś|onych niezmiennych zasad'
Największe fdumienie budzi u mnie
fakt' że przy Wy|iczaniu średn]a jest
znacfnie Większa niŹ najwyżs4/ skład.
nik' co.jest niemoż|iwe matematycz.
nie' np' maksyma|na i lość p!nktóW
2a ocenę VA i cfołówka Po ski . 6'
m]nima|na 4, a średnia 9'83. Na.
stQpiło tu jakieś niedopatrzenie ze
strony komitetu redakcyjnego, ale
nie robi błędówten, co nic nie robi.
Przechodzqc do meritum sprawy,
WylaŹnie widać zgodność oceny ho.
dow anej z wystawowq. Niewie|kie
rÓŹnice spowodowane sq przeważ
nle gorsrym przygotowaniem kondy

tJparvinbred na okreś|one Iinie (bef
badania skutków) może prowadzić
do poważnych chorób: fwyrodnienia
ldfenia kręgowego, głuchota, dysp|+
zja . ostatnlo często Występujqce
zwężenie upustu źołQdka, autyzm'
Hodowca powinien bacznie obser
Wować nie ty|ko fwierzęta fostawiG
ne W kojcu, a|e także u nabylvców'
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Źeby mieć duł obszar obserwacji'
Medy można wyciqgnqć Wnioskibal'
driej prawidlowe. Ze swej strony
sędziowie czuwajq, żeby nie doszło
do Wynaturzeń W naszej rasie i ich
uwagi na|eży przyjQć jako podykto.
Wane troskq o dobro hodow|i' a nie
osobiste wycieczki.

Tabela 2 (na str 6)obraruje dalsze
losy hodowli na ringach. W obu ta-
be|kach przyjęto zasadę' źe ocenia
się minimum potrzebne w danej kon'
kurencjir dla grup hodowlanych - 5,
dIa reprodu ktorów . 7, w przypadku
róWnej i|ości punktów wygrj,1/va glu'
pa' któla ma Więcej poz},tJ,lnych po'
tomkóW Preferuje to dyscyplinę Wy-
stawowq \łyrównuje szansetym' któ.
rzy wystawiajq więcej zWierzqt'
AnaIizu.jqc punktację Wyraźnie widać,
że do 13 miejsca sq niewie|kie róż.
nice w poztomie wystawianych zwie-
rzqt. Wniosk] d|a hodowcóW sa po.
dobne, znaIeźć jak najWiększa iIość
doblych \r'Jystaw]aczy' właściwie przy
E|otowaó do wystawy' Na ringu sę.
dzia dodatkowo ocenia kondycję
zwierzęcia i fachowe pokazanie.
Po ocenie hodow|ane] rozpoczęło 5ię
sędziowanje W pozycji ,, na stój''. Prze.
blegało sprawnie' Trochę kłopotu
było f koordynacjq oceny końcowej
w k|asie młodzlków i championów'
KoIedzy sędfioWie z Niem]ec trochę
się wyłamujq i trudno jest zgrać spla'

cylnym, a w prfypadku wystawienia
więksfej iIości zwierzqt, blakiem
doblych,'Wystawiaczy' ' '  Pewne róż.
nice spowodowane sqteżtym' że w
k|as e młodfików, a częŚciowo mło.
dzieży ijunioróW, nie przyznaje się
ocen doskonałych' AnaIizujqc oceny
doskonałe ibardzo dobre, zauwaźa.
my' że wymienione reproduktorydo.
brze plzekafują swoje cechy na po.

Wydaje mi się' ze właściwie dobie.
rajqc parę hodow|ana' czy|i pamię'
tajacjakie cechy ma reproduktor i z
jakiej ',krvr'i'' się wylvodzi, moźemy
jeszcze Więcej osiagnqć'
Mam taka propozycję, aby po każ.
dej Wystawie k|ubowej drukować
krótkie rodowody od 3 poko eń wraz
f wykorzystanymi in bredam i, aby inni
hodowcy mog|i prześ|edzić drogę
hodow anq Wyróżnionych egzemp|a.
tzy,

cfołówk.
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Tabela Nr.7
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Wy tak' aby k|asy następowaly po
sobie. Nasuwa się tu oczywisty Wn iG
sek, abyte k|asy sędziowaIi po|scy
sędfiowje.
W k|asie młodzików zostana zmie.
nlone oceny z obecnel oceny bardzo
doblej na obiecujqcq' mniej obiecu.
jqcq. Mam nadzieję, że zakończymy
do tej pory spo ry WeWn qtrfk|ubowe
iWiększa grupa włqcry się do pracy
W k|ubie' Będzie można Medy do.
k1adniej zrobjć stavstyk|, a dla k|a.
sy mlodzikóW olaz k|asy młodzieży i
ju n iorów \łykonać oddzieIne ob||cze'
nie, prrez co obraz Powystawowy
bytby jeszcze bardziej k|alown}Ą
sędf loWIe zaglaniczni rnieIi niewie|.
kie zastrfeżenia do przygotowania
lvystawowego. Przyzwyczajeni do
ogromnej dyscypliny u siebie, nie
mog|i zrozumieć, źe poczqtkujqcy
wystawca nie um]e wystawić psa,
pokazać uzębienia' że nieKÓre osob'
n]ki sq zb}t nerwowe' Na szczęście
n e bylo tchólz|iwych. Kłania się tu'
taj praca W sekcjach' kołach tere'
nowych' na p]acu przed Wystawq'
Zwycięzcam i zosta|i cAN DY Masslau
i LEIF D h'a Roven ze slowacii.
K]asę rnłodzieł suki ocenia| sędzia
F.P KNAUL' zgtoszono aż 60 suk'
Ta k|asa była fawsze dobrze obsta.
Wiona. sędzia p|fyznal aż, g czołó.

Tabela Nr.2

wek, co wyraźnie śWiadczy o pozio.
mie prezentowanej k|asy' Dużo mło.
dzieł po czołowych reproduktorach
niemieckich. Ale na ich tle bardzo
dobrfe wypadły reproduktory,'po|.
skie', wyhodowane u nas lub sta-
cjonujqce. Wygrała bardzo przekony.
WujQca N|cK|A|hambra po zasłużo.
nym Jago Wolfsburg. Moim zdaniem
trochę małowykorzystanym. sukite,
zdaniem sędziego Knau|a, reprezen.
towały dobry Średnityp' ploporcje i
kątowanie' bardzo dob|e przygoto
wanie do wystawy.
K|asę m|odzieł psów oceniałsędfia
B. Wieneke. Licznie obsadzona kla-
sa. Wygrał ładnie poruszajqcy się
Nlalco z Kr}Ąd|an, przed |TALo D|h'a
Roven i MAXEM z Krlvlan. lvlolm
fdaniem i sędziów niemieckich, naJ.
ładniejsf ym psem, prfyszłościowyrr
był trzeci pies ' Max' Ustawiony po
ocenie ,,na stój'' na pierwszej pozy.
cj i, osłabt jednak kondycyjnie' oba
psyz hodow|iz Klyw|an zasługujq na
uwagę hodowców' Być możejest to
przysz|y za|ażek po|skich ]inii hodow
|anych. GratuIacje d|a hodowcy' ktÓ.
rym jest ko|. GęsInowski ' cała czo.
łóWka po kryciach zagranlcznych.
Mam nadzieję' że wszyscy czołowi
młodzieżowcy zostana Wyszko]eni i

na następnej Wystawie k|ubowej
będą pokazaniw k|asie użytkowej '
TradycyJnie bardzo wysoki poziom
reprezentowała kIasa j u niorów su k.
Niespodziewanie wygrała znakomicie
prrygotowana do wystawy, delikat'
na, bardzo dobrze prrygotowana FAXI
Dlha Roven ze Slowacji. W tej kla-
sie przewaga leproduktorów stacjo
nujących w Po|sce' WyraŹnie fazna'
czyła się hodow|a Lestes Brawa kol'
Bagrowskiego' średnim poziomem
nie odbiegała ta klasa od k|as W
światóWce. Jako ciekawostkę po.
dam fakt, żejedna z suk up|asowa.
ta się w Bremmen z ocena bardzo
dobrq. U nas była teź bardfodobra i
to zdecydowanie w tlzecie] częŚci
stawki. o jakości całej grupy może
stanow|ć fakt' żejedna z suk op|sa.
na jako bezbłędna anatomicznle,
zna|azła się w trzydziestce ty|ko za
zbieżnie ustawione kończyny' sędf ia
kilkaklotnie Wskaą/wał na niq jako
Wzór budo\,!y an atomicznej.
Niestety ty|e dobrego nie mogę po.
wiedzieć o k|asie jun|orÓw psÓw.
Było ki|ka dobr}th psów, a|e były sła"
bo przygotowane do wystawy. Wobec
czego sędzia p'Wieneke postawił na
przygotowanie kondycyjne i dał Wy.
glać cL|FoW| Rykoń' Długo prowa.
dził Kadet de Malco' lednak Więk'

Lp
Polski

6 okt.

ocena

5

badzo

4 pkt. 3 okt. o Dkt.

ocena

,,-1" pkt.

|oŚĆ oce. Srednia
iIość

L
2
3

5
6
7
a
I

1l
12
1a
L4
L

11
7t
1E

Satysfakcja
z Kr)4,vlan
ze ska]nego !łzgólza
lVis-l\,Ąar

Wol-Bas

Unikat

5
2
3
2
2
2
2

;

t

2

1
1

2

;
1

;

I

L

4
3

3

6
t
L
2
LL
5

I

3
2
3
3

1
1
I

2

t
3

;
1
1

;

t

3

1,

l

1

5+1
5+3
5+1
5+3
5+2
5+2
5+1
5+7

5-1
5,1

5+72
5+0
5+1
5+O
5+0

5,7
5-1

6,0

4,4
4,4
4,6

4,2
4,0
4,O
3,4
3,8

3,4
3,4
2.4



szość pracy w ringu sfedł innocho.
dem' mimo ogromnych wysiłków pre
Wadzqcego. za to został przesunię.
ty na drugq lokatę. szkoda, że nie
ma kogo Wyróżnić' bo to najb iższe
fap|ecze reproduktorów fVTam na
dzieję' źe podczas prezentacjiW nad
c|]odzacym sezonie wtaścicie]e do.
brze przygotują swoje psy izatrq to
n ekorzystne wrażenie. Przechodf qc
do opisu kiasy otwaltej, chciałbym
kiIka ciepłych slóW powiedzieć o p.
JOrgensen e,
W odróżnieniu od sędziów niemrec'
kich' któlzy będac znakomitym] fa.
chowcami, całyczas rea|izujq w rin
gu swojq poIitykę' maja Własneja;
p' ToniJorgensen znakom icie wyczuł
colest potrzebne w nasfej hodowli.
.sędziowanie jego było baldzo przej'
rzyste' łatwo nawiąflvał kontakt f
Wystawcaml' jednocześnie umiał
utlzymaĆ dyscyp|inę W ringu. Jestem
pod duŹym Wrażeniem.
W tej klasle zdecydowanie domino-
waly suki r polskim pochodzeniem,
p0 czołowych reproduktorach nie
mieckich. Potwierdza sięfakt' że sukl
mamy bardfo dobre iWiększośó do.
śWiadczonych hodowców umie do.
blać, nie zważajqc na koszty, na]|ep
sze reproduktory. W hodowlijestto
niezwyk]e cenne' Zwycięfyła R|TA
Wol Bas, bardfo dobrze przygotowa-
na do wystawy i bardzo dobrze pre-
zentowana. Jak kilkakrotnie podkre-
ś|ał sędzia' co najmniejjeszcze dwie
sukiby|y równorzędne, co róWnież
ŚWiadczy ojakości Występujqcych w
tej k|asie zwierzqt' P|zyznano aż 9
czołóWek Po|ski, mimo, że to suki
dorosłe bez WyszkoIenia.
W k|asie otwartej psóW Wygral Wy.
różniajacy się w glupie swo]ego ojca
DANTE Ry Li]\4a.Ja. stoczył on facię.
tq Wa|kę o pierwsze miejsce z FLA.
XEM v. Holtkamper See, ale niewie
]e odbiegała poziomem pozostała
trójka zcfotówki. Psy te reprezentu
jq bardzo dobryśrednityp, o bardzo
dobrym wyrazie, mocnym fundamen-
cie i silnych glowach, dobrej pigmen,
tacji i właściwych proporcjach, bar
dzo dobrew ruchu. Abyjednakte psy
odegrały większq ro|ę w hodow|i,

muszEjak najszybciej przejść do k|a'
sy użytkowej'.
W k|asie championóW suk wyraźnie
byio Widać podzlał na s!rki stalsze.
go i młodszego poko enia. Widać
\łyrainy postęp hodow|any' Zwycię.
żyła Wobec tego m}odość. Wa|ka W
cfołówce była zacięta' Zdecydowaly
nieznaczne sfczegóły, jak np' brak
dojrzatej szaty' Zwyciężyła najIepiej
prezentujqca się w obu dniach r}^rva.
l izacjiFlFlRodiaz.
championy psy pogodził znajdujqcy
się w szczIowej formie ATAN Woj
Bas. Przewodniczqcy k|ubu z' szcze.
śniak miał ułatwione zadanie, ponie.
Waż dodatkowo z\łYcięfca był bardzo
dobrze prowadfony i przekony\'Vał
pigmentacjĘ' co W dotychczasowej
l(arierze raczej mu się nie zdalzało'
|\,'lartwi mnie jeden fakt, że pomimo
to' że sq fnane samce znajdujące
się min' od 1,5 loku na |istach ho'
dow]anych, blak jest, poza szczĘtko.
wyml wyjatkami potomstwa.
Wszyscy z dużq niecierp]iwościa
oczekiwaIi na występy obLJ k|as uŹ}t'
kowych. Moim fdaniem, Występ w
k|asie uż}tkowej to swoiste nadanie
sz|achectwa psu i hodowcy. Zwierzę
w tej k|as e musi Wykazać się nie
ty|ko budowq anatomiczna, przygo.
towan em formy oraz kondycji, ale
przede Wszystkim musiucieIeśn ać
charakter owczarka niemieckiego.
Przy okaz]i testóW napisalem, że sta'
tystyka testóWjest niezła, a|e ty|ko
statystyka I ty ko wybranej grupy zwie
rzqt' Jeże|i ujmiemy to W stosunku
do grupy osobn]ków doros|ych, to
będfie to już ty|ko kiIkanaście pro.
cent, a w stosunkLt do zarejestrowa
nych psóW dorosłych skromnyodse.
tek procentL]. Wracajqc do k]asy
championóW suk zauważyć |atwo
brak' 'nowych twarzy,' '  oczylviście
psich. Wobec tego waIka rozegrała
slę między uźltkowymi dojrzatymi
przeciwniczkami colsq Kamienna
Twierdza' a NIKĄ co|orado'
ZwycięŹyła c0RsA' prezentujqc zna.
komicie: średnityp' doskonałq bu.
dowę anatomicznq' piękny ruch inie
fmordowa n a witaInoŚć.
Zdanie to ułatwiłjej znacznie Właści
ciel NIK| prezentujac ją w nadmiarze

MIEs|ĘczNIK l{r 2o Ą,'lRfEc 2ooo

masy, przez co przenoszente rucnu
grzbietem nie było tak stabi|ne' a
poza tym suka ta nie w}trzymała
kondycyjnie' szczególnie w szybkim
kłusie bez smycfy' Pozosta|e sukj
bardzo dobrze prrygotowane do wy-
sta\4y. Jedynie BETA Vigi odstawała
WyraŹnie kondycyjnie i była ź|e pro.
wadzona' Żałowaó na|eży' że ki|ka
mtodych przepięknych sLJk nie zdało
testów. l\,1am nadzleję, że hodowcy
nie plześpiqtego sefonu iruszq się
osuo 0o pracy,
Nieco |epie] bylo na ringu psóW u
przewodniczQcego szcześniaka' Mó
Wię nieco lepiej' bo k|asa byla nieco
Iiczniejsza, a w poróWnaniu z Łodziq
duży spadek. o braku Wflostu po'
ziomu Wtej klasie świadczyfakt, że
nawet zagolzaIi przec]wn icy zwycięz.
cy BAJKA Domenica móWi|i, że był
k|asĘ sam d|a siebie' JaŚniejszym
punktem w tej grupie był soNNY'
który za pokazanie tadnej grupy
awansował na drug e miejsce' Na.
0a oczekulemygrup potomstwa po
W|LERoY'U, AJAXSIE, DoNlE' Źeby
wypromować po|skie Iinie hodow|a.
ne rozszelzono dość |iczn egrupęVA
(moźe trochę na wyrost), aby zare.
kIamować po skie reploduktory.
Jakie sq przyczynytakiego stanu rze
cry. i\loim zdaniem przyczynjest kil,
ka. Po pierwsre niefrasobliwa poli-
tyka poprzednich zarzadóW, tfw ska.
kanie z 'kwiatka na kwiatek" bez
konkretnej an a Iizy ciqgto śc i hodoW
lanej danego psa. Lansowano psy
ładne, przypadkowe, bez oparc]a W
Wylóżniającym s]ę potomstwie' Pod.
noszono ciqg|e poplzeczkę nie po.
prfez zachęty, |ecz utrudnienia regu.
Iaminowe (prfykładem ostatni regu.
Iamln)' Ko|ejna przycfynq jest brak
dwustopn iowości hodowIi' jak to jest
wwie|u krajach wiod qcych w hodow i
owczarka niemieckiego' omawiałem
tę sprawę dokładnie na spotkaniL] f
hodowcami w Eydgoszczy. Szkoda,
że pomimo |icznych zaproszeń do
dyskusji nikt nie fabrał głosu. W
skrócie rzecz się ma następujqco:
hodowla jest podzielona na maso-
wq lsportowq: Do hodow|i maso'
wej dopuszcza się zwierzę (W za|eż.
ności od kraju) po przeg|qdzie, na
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którym ocenia się budowę ] psychi'
kę zwierzęcia nieszko|onego. Testy
psychiczne po|egaja najczęŚciej na
sprawdzen iu twaldości i ostrości na
smyczy oraz odpomoŚci na zjawiska I
grupę osób, pojazdy rnechaniczne,
stlzal i inne mało znane dfu ięki (np.
szelest), lub dodatkowo, tak w An'
g ii' plzejścle przez ażurowq kładkę.
sq to proste ćWiczenia, które nie
sprawiają doblemu psychicznie psu
kłopotu. Natomiast' jak wynika f
moich obserwacji wystawowych,
mogq być groźne d|a niejednego
WyszkoIonego championa. Zwierzę.
ta te były szerokim fap|eczem d|a
hodow i sportowe]' spowodowałoby
to' że Wie|L] ,,dzikich'' hodowcóW po'
wlóciłoby do zwiqzku. HodowIa spor.
towa charakteryzowała by s ę tym,
że zwierfę musialoby zdawaó |icen.
cję' W zamian za to miałoby znacz.
nie więcej przylvi|ejóW częstsze kry.
cia, reklama w kwartalnikuw postaci
st hodowlanych. Z tej grupy wyla-

niani by by|i z\Ąyc ęzcy Wystaw owczar.
karskich' łqcznie z tytułam czołÓW
ka iVA' Rozróżniałoby się te psy po
Wpisie w rodowodach. Aw prfyszło.
ścidaŹ}ć na|eł do vrydawania innych
rodowodóW (np. W sV biały i lóżo.
wy). Następnq plzyczynq jest niejed.
no|itośó sędziowania. K|uby muszq
uzyskać większa autonomię W zakr+
sie po|ityki sędziowskiej, opiniowa.
nie kandydatów na asyŚtentóW i sę.
dziów' opiniowanie pracy sędzióW
przy przyznawan]u t},tułu sędziego
m]ędzynarodowego, czy też W klań.
cowym przypadku oceny i werJ,'fika-
cji sędziego. zalzqd k|ubu zorgani.
zował dwa szko|enia sędfióW a Więc
tyle, ile w poprzednich atach istnie-
nia k|ubll. A Wz]ę|i w nich udział sę.
dzioW]e reprezentujący aktualnie naj.
|epsza fomę sędziowskq. Mówi się,
Źe życ]e samo Wely,fikuje sędzlego.
A|e W praktycejest inacfej. Zarzqdy
oddf ialóW same zapraszajq sędzlóW,
a ] sam Wystawcy, chcqjak najw ę'
cej ocen doskonałych, bez względu
na to, czy one prfysługujq' czy teŻ
nie. W pierwszym plzypadku ładnle
Wyg|qda statystyka' W drugim ''b|lŹ
sfa koszuIa ciału' '  '  ' ' .

DołQczyć do tych Wszystkich kłopo.
tów na|eży jeszcz€ trudnE s}tuac].ę
materiaInq społeczeństwa. oczylvi.
ście na te sprawy mamy znikomy
wpt}V, a o inne, jeże|i uznamy za
właściWe, możemy poWaIcf yć.
Na zakończenie chciałbym się po.
dzielić uwaga m i dotyczacym i n ie ty|'
ko owczatkatzy, ale istnieniem
ZW]qzku. UwaŹam' że jeże|i oddzia|y
nie będq miaływiększej swobody w
dfialan u, nie będzie większej s]eci
oddziałóW na całym terenie' towie|e
osób odejdzie ze Związku' lJważam'
że okrqg o promieniu 40 km tojest
baldzo dużo' z przeprowadzonych
rozrnów f nab}1łcami dużo osób n]e
zapisuje s]ę do Zwiqzku bo ma za
da]eko. W tym św]et|e dziwi mnie
decyzjazarzadLr Glównego w Po|sce
o |ikwidac]i dwóch oddziałóW Rzeko.
mo jeden nie spełniał Walunku iIo.
ściowego członkóW a przecieżtakich
oddziałów o mniejszej Iiczbie człon.
ków jest znacznie Więcej. Wszystkich
na|eżatoby mielzyó jednq miarq. A
może sq to jak]eś persona|ne roz.
grywki, bo trudno jest znaIeŹć jakieŚ
słuszne Wytłumaczen]e. W drugim
oddz]a|e można było Wprowadzió za'
rzqd komisalyczny ce|em naprawy'
K ub owczarka strac ł dwie prężnie
dz]ałajqce sekcje' Wydaje m się, że
odbędzie się to bez echa W dfiała|.
ności k|ubu, szczegó|nie jeŚ|i chodzi
o wystawy. z iego co wiem, niel cz-
na grupa przen osła się do innych
oddzia|óW
Dyskutujemy dużo Wszyscy, jakq for'
mę organizacyjnq powinny przyjqć
k|uby' 0tóżjestem zdania' aby prfe}
ściowo utrzymać mode oddfiałóW i
klubów' Aby k|uby mogły się utrzy.
maó, członek zwiqzku powinien de.
k arować przynaIeżność dojakiegoś
k|ubu. jednocześnie opłaca.jqc skład'
kęłqczną na oddział iklub. Jeże|iby
chciał mleć wpł!ĄV na pracę pięciu
k|ubóW, to p]ęć składek k|ubowych.
Po pewnym czasie okleś|ić, czy taka
struktura zdaje egzamin, lub opowie-
dfieć się za federacjE kLubów ub
oddfialóW Dajqc pod rozwagę ko|e
gom te ki ka propofycji oczekuję
goracej dyskusji, na te i inne tema
ty, mogqce mieó wpłylv na ]stn]enie

siInego związku Kyno|ogicznego.
Pamiętajmy, że Wjednościjest siła i
duże moż|iwości oddfiaływania na
zewnątrz'
Z poważaniem
M. Gqtkowski

WYNIKI :

suki k|asa nlod!|ków
sędza F|anz -Peter KraU| - N emcy
ocen bardzo dobtych 11 lcfo|ówka Po.
ski l

ouża' s |na. wy|az sta. dob|y typ i Wylaf
sina głowa' wysok kłąb' nieco krótki' a|e
dobrze ulożony fad' francusk6 postawa
kończyn przednich' lył ń eco wqsk s he i

DUża s ina'  dobly typ l  wyraf norma|ry
k|ąb' n]eco krótkL fad |amlę pow nno byÓ
baldfe] skośie ty| batdzo dobne konto.
wany, dobre chody, wykrok powlnien bar

3.,AIGA 26 spręcowa

m. Nirah Holtkamper See

Duża s]|ńa' dobre prcporc]e' dobra gło
Wa' wysoki kłqb' n eco klótkl spadf sty
zad. flont p|oŚty' posuw powir en byĆ swo

4.TEXLA q HAU8 GAIIi
o '  Hardo sĆh|oŚ Runding

Wyraz sta, dobre proporcje, doory lyp,
wyskoki k|ąb' zad dobry, bardzo dob|e
kątowanie' llońt prosty, pięty stawóW sko.
kowych n e zwiqzane' Śi|ne chody. powiń.
ny być swobodniejsze'

m. Piggi Haus Borg

ouża, średnio mocna ekko wydłużona'
lsfy szeroko pos|awione' ramię krótk]e'
iył bardzÓ dobrfe kontowany. front pro-
sty' zad krótki' dobry poslw' Wykrok po.
w ńień być Śwobodnieiszy'

6.MEG| 2 WięcboBki.i Doliny
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Duźa' s Ina' wy|aźnle Wyd|użora, dobry
wysokl kłąb' zad rleco krÓtki i spadfisty,
dobro kątowanie pżodu l ty|u, pada na
prfÓd' chody m6ło płynne.

T.KOllIEss I(UNEOUNOA Anarchl. Box
o, Nando v Uckerstrom
m, Fanta Arurchla Box
h. L, Nllsson

Dob|a wie|kość, dobr€ p|oporcle, p|ękny
wy|az| norm6|ny kłąbl n|€co krótki fad,
p|zód prosty l dobrfe kontowany' łokc|e
powlnny być bardfie] zwlązane, siny po-
suw' wyklok pow|nlen być swobodi ejsfy'

8.KEfl Rodl.z
o. Anton AbEkls

ouŹa' śr€dn|o mocna' |ekko wyd|użona'
lad nisco klótk, ram|ę kótkle, tyt dobrfe
kontowany' prfód powh]on być |epiel usta.
w|ony| mocr6 suchal chody pow|nńy być
bardfi6] płynne l swobodne'

9,NO(|A wol - 8..
o, oro v, d, H6 nbucho

Wł' W Puste n|k & z' sobcfak
ś|sdn o duźa, śIedr|o rnocis, r|eco Wy.
d|użona dobla głowa' Wysok k|ąb' k|Ótk
spadf|sty zad' dob|g kątowBn|e ptzod!
tyłu' plosty front' |okc|e pow|nny b),ć zw]q.
zan6i mocno przeslrz€nne chody| wysta.
won5 w s|aboJ ok|)^v|o włosow€J' prawe
ucho skelowano do środka.

l.o.AURA Fonom.n ż N|.po'ętu

wł' M Glotka
Dob|a W|€|kość |pgment, \łydłużona' de
bra glowa, usry .leco szefoko fozstawio,
ne' Wysoki kłąb' dob|e !łożonie d|ugość
fadu, dobre kqtowarie, front prosty, po,
suw powinien być si n ejszy swobodiie].

o. Jackson v,Lancherhaln

BD.'| Tor. zó skdnogo wz8órza
o. Zamp u Schloss Bunding
rn' zampi ze skahego Wzgórfa

DB13 F|ńbon Rykoń

DB14 Inga Union

DB.15 Laura z Nakló|.k|ogo Grodu

05T-16 Aka3 Wyrwldqb

m' Banca z Węcborsklej  oo|ny

Srkl kla8. nl'odrloty
sędfia Flanz Peter KnaU|
ocen doskona|ych - 9 lcfolÓWka Po|sk ]

o. JaEo v.d. wo rsbufg
m. Ydette vd, Wlenerau

Duża s |na' wyd|!żona' dobry typ i wy€z.
Wysok| k|qb' nie.o spadzlsty zadi lamlę
powinno być |epej u|ożore' front prosty'
dobfe kqtowanie ty,lu sllry posuw

2.lRA z Hodowll Ml.tr!. ,.na
o.zento V. W|€senborn
m' Paiteń z Węcborsklo] Dol ny

Duża . s na' petna substanc]l. dobra gło.
wa Wylafl kłąb wysokl| dobla dłlgość ]
ułożenie f6du. bardzo dobre kqlowan]e,
ploporcle k|atkl p|ors owel dobl€, si|ry
posuw, dobry wykfok,
3'|ENA Rodllz

D!ż5 mocna' dob|y typ wyraz, wysok|
k]ąb' dob.a d|ugość | L]łożen|e zadu, baF
dfo dobrze kontowana' floni prosty, z tyłu
nie.o wąska' mocne chody' wydajny po'

4. NAD| zs sk6|nógo wzlóza
o' zamp V' sch oŚs Rund g

Duża' mocna o pe|rym wyraze. dobra gło'
Wa' Wysoki k|qb, nieco krótk spadz|sty
zad' doble kqtowanie p|zodu l ty|!, pro.
sty przód' mocry posuW' dobly wyktok
mógłby być swobodnie]sfy'

5. TOFFI Asarko Lordana

rn, t6ka asarko Lordana

Duża, średnio s l|naI wydtużona' bardzo
dobry typ l wyrazl Wysok kiQb' fad |ekko
krótki i spadzisty' proste prowadzenie

0, INOVA Dlha Rovon

Duża' si|ra bardfo dobr€ plopolcje' mo.
na g|owal Wysoki kłąb. n eco klótki spa
dzisty zad' iront dobrl kątowanie prfodu
ba|dfo dobre, tył nleco wąsk ' sl|ny po.
suw i wydajny wykrok.

T.RONIA v. HauB Oalll
o,  Pascha vd, Jhanhohe

Duża' psha w typle' dobra głowa I wyraz'
dob|y k|ąb' dobra dłuEość ] ulożenie zadu'
bardzo dobte kątowanlo p|fodu i ty|u' p|G
sty frort' mo.ne prz€strfenne chody' wy-
stawlone w słabej ok|yv|6 włosowej'

a. DESSA Ml!. lvlrl
o' Gi|do v' Roblńson P6&

ouża, pelna Wylazu. $ysok| kłqb, zad ek.
k0 spEdf sty l  kątowarie prfodu dob|s '
plzód l lyl n eco Wąsk|'

9.BlRMA Wllcty Krn
o, Rlkkor v. Bad - Bo I
m,ls dora v, Ffankengo d

Duż5' sl|na' ba|dzo dobry p|gment. dob|a
glowa, uszy nieco szeroko rozstawons,
Wysok kłąb' dobry fad' bardzo doble ką.
towanle p|zodu i tyłu' front prost! doble

BDE.IO Alls Casallno

BDEI.I Lajka wol.'Ba6

wł. Kuchalska'Puste n k

BDB'12 Yuma Sqd6cki6 Lachy

m, Perny Ho zheimer L nde

BDB-13 lka coslander
o. Atos z Berno owej Grott

a
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BDB14 Xail tuarko Lordana
o. Zamp v Schloss RlndinE
ń' Gabi Asarko Lordana

BDB.15 Llnda z (rywlan
o. lascho Fiemereck

h'wl' R' GęŚ|nowsk

BDB-16 Evita Saty.lakcja .
o.wicko Felsenwehr
m. Hera Satysfakcja

BDB17 Ha$el Union
o. Baik v. Domenica

BDB.1a Doń|a 0ó.c6
o, Kastor s ronbad

BDB-19 Kotl Llnab..o
o. Sony Breebe am See

BDB-20 Ent. satyBaakcJa
o w cko Felsenwehr
m' Her€ satysfakcja

BDB-21 Sharon Aarko Lordana
o val lum Arm nus
ń' Pari Asa.ko Lordana

BDB'22 Gllly Unlkat
o' Gildo Roblńsoń P6rk

BDB-23 Shlba tlau. Oalll
o,  G do Robnson Pa

BD&24 Bona AbakoB

m' Rosa ch|uba oddz ału

BDB.25 Madz|ara |ńw|tlo
o. o ego ze spręcowa
m' |s]ss de La Va|lee des Tltańs

BDB.26 Pamó|a van.H€n
o. Sonny Brebe am See
m. Fumba Van Hen

BoB.27 Łada D9 Lux van.H6n
o. Kastor Sirorbad

BDB'2a EBpera Samochodowa Al.jt

ń'rolsa f Xam ennej Twierdzy

BDB.29 Rań| 2€ ska|nego wfgóŻa
o, cary Fjemerck
m. Anr cońcoldla

BDB.3o Enta Miś.Maz
o' Ba k v' Domen]Ća
m. Roma z Beroliny

BDB-31 Xia karko Lordant
o.famp Schloss Rund ng
m. Gab Asarko Lordana

BD&32 Una Ź Belo||ny
o. Lord Georg wiktor Turm
m'ondra Dun scheńke

BDB.33 HaCi Asarko Lordana

m. soraya Asa*o Lordana

BDB.34 Nika lo sk|anego wzgórża
o. Zamp Schloss Rund ng

BDB'35 Evi Mi5-M.z

BDB.36 E|a T€xa
o.sonny Brebe am see

BOB-37 DoBi Dangaj

DB.3A lallra Linaboro

D8.39 Jos.ohlno Gambal
o.Vl leroy Sch oss Querenburg
m' I i roshim €  Gambo|

DB.4o R|ka zs ska|nogo wzlóż.

D8.42 Ollmpl. V.n-H6n
o. G do Rob nson Park
m. Petfi Asarko Lordara

DB-43 Tatum A8arko Lord.na

n. ltaka Asarko Lordana

DsT.45 Balła No|3

osT.4B ora 
'ńad 

strumyka

m. Tora zrad strumyka

Dst-47 cynthla szerland

suki kla9a iunioló'
Sedria Franz Peter Kna!
ocen doskonałych .7 lczołówka Po ski]

Duża' średnio mocna. dobry wyraf i lyp.

Wysoki kłab nieco kró|ki dobrże Ułofony
fad doble kĘtowanie przodu i tyłu' plÓsty
front, prfód ty| fb eżne mocne p|fe

m. lmka v d. r(efefschek

DuŹa' pełńa Wyrazu' wysoki k|qb, krÓtk
spadz sly zad' dobre kątowan e p|zod!
tyłu' flont p|osty' |Uźne lokcie' s ne chody

3' UNoJA sądock|o Lachy

rn. Manta v. D. Horheimer Linde

Duża' mocna. pełna substanc] dobly pig
ment. wysoki kląb. n eco spadzisty zad'
dob|e kątowańe' frońt prosty' uŹne lok.
cie z plzodu ń eco odsta]ą. mocny pos|]w'

4.ZEFANA von Bad-Boll
o' famp V' sch oŚs Rund ng
m. Xamara von Bad Boll
h '  Hańs '  Peter Reker

Na górńej grańicy wzrost! '  s i Ina. d0bry
pigrnent' wysok k|ąb' nieco krótki zad'
doblze kontowana' f|ont prosty. |uŹne łok-

o, Hoss v, Hollager Land

DuŹa' mocna' s ińy p]gment '  krótk zad.
powin en być wyższy kłqb zad spadfisty.
|!Źne |okcie. s |ny poslw.

6.BETTY Gib.ioua Góla
o.Fabio vom Schacher
m' Dora Gibałowa Góra

wl A' Dobrfańsk & szymczak
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sredn|o s]|na' Wydłużona, typowa i pełna
wyrazu' dobra g|owa' normalny kłqbl zad
slhl spadzisty' dobre kątowani€ plzodu i
tyłu' pros|y frort' |okcie ]uźne| dob|y po
suw' swobodny wykrok' powinny się epiej

?.ELl z wipcboBkloj Dorlny
o. ! k v, d, Duniescherke
rn' Dona z węcborskie] Do|iny

BDB.17 Etna z.Więcbolskie'
Doliny

m. Dona f Węcbotskiej Do|iny

BDB.1a XaF (rywlrn

BDB.19 Dal.y l(a.-t(at
o, Sonny Berbe am Sse
m' Kańy Acer AureL]m
h. w|' J' Bułka

BDB.2O Dobra Samochodow.

m, Corsa Kamlenna Twiefdza

BDB.21 Dolly zo spr?coM
o' ologo zo sp'ęcowa
m. Yetba vom foltkampe. See

Wł. M' zaewski

BDB.22 U|ma z wó..| .k|oJ
zaercdy
o. Hoss Hollager LEnd
m. Zha r weselskej zagrody

BDB.23 Anót Un|on

BDB'24 o.|. ż W|ęchoBk|o|

m' Ła|r a f Węcbo|skej oo ny

BoE.25 Lg||a xronnón s€ó

m. Qu nl (fonnen see

DB-26 C6|da z wlecbor3krol
Dollny

m. Łania z Więcborsk]e] Do|lrl

wl, Z, Berndt

D&27 |rzi Rodlar

m, G na Helsrer Hohe

DB-24 Bona Wilcry Xlan
o. Sonny Brebe am See

DBng 'lo||y Ł Ar|ott

osT-30 Zln6 unikat

DST-41 Uel z w..6l.kloj Z!-
ctody
o- Hoss Ho||ager Lańd
m. Zlna z Weselskel zagrody

Sukl kla.a oty.rta

BDEB Xlll t AElru Boh.ml.
o. G ldo Roblnson Pa
m, Tosca Hatis
h. r',1, Sasak

Duża' dobry typ' mocna sl|na głowa' €m ę
powinno b)ć Lepiel LJstawon€' Wysokl kłąb,
dobie kątowan e przodu I tyłu, pnestrzen.

BDB.9 |da ż My|nój orcmldy

h.W|' s' Maury.lławrzyn|a|

BDB.lo Ell z wleolorlkl.J Dotlny

m' DorE z węcborsk|sj Do|iny

Bl'B11 Ho|| znad sk.|n.śo wzgóż!

m' Mardra ze ska nego WzEóEa

BDB.!2 A.l Anaroi

BoE1i| F6nt. z6 spręcow.
o' J€sko Hohkamper see '
m. Glny v, St, M haels-Berg

m, Lanrborg nl  wi ldmarkers

m' LmborEiń i  W|dmarkels

sęd'a; Tony L' JoEensen IDE

ocen doskona'ch - 9 [czołów

o, .lello Mlchsistadte. RadhaLrs
m. Blra Wol Bas

Duża' mocne' n|e.o wydłUżona
o bardzo d0brym p gmencle,
bardzo dobry sucry wyraz, wy.
skok kłąb' dobra h|a gólna'
ba|dzo dobtze ułożony zad'
baldfo dobrc prcporc]€ k atkl
piols|owel' b6'dzo dług|g koś.i
aparatu ruchu, bardzo dobrc
kątowar e przodu ] tyłu' p|osty
frcn|' batdfo dynamlczńe cho.
dy.

2. AFRA ż. skaln.go wz8ó.

wl. M. szottysik
Srednlego wz.ostu, o bardro
dobrym typle suczymi bardzo
harmonijn ie zbudowana, baf,
dfo dobra górna i do|na |h|a'
bardzo doble kątowarie prfo.
du i ty'łu' p.osty front' o pełne]

o. Hooby v' G etŚ.hertopf

Średniego włostLJ' średniej
budowy o dobrym pigmencie,
dobra głÓwa' dobra gó.na inia'

t.
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ploŚty frońt. dobra Iin]a doIna' ne calkiem
zW qzana jeŚzĆze w lokc ach, dobre kQto
Wańie prfod! ibardfo dobre ty|u'  jdz]e
pros1ol doble prfestrzenńe chody'

o. Quia zu.d. seben Burgen

Ponad średniego wflostu' w typ]e suczym
o bardzo doblym wyraf ie.  wysok k|ąb,
mocny grzbiet dobrfe Ułofony fad' bar
dzo dobre proporcle prrodu bardzo dobre
kqtowan e p|zodU i tyłU. proŚty front' bar

o,sonny Brebe am see
m. o mpia od PeĆhoty

Duża w ba|dzo dobrym typie '  o dobrym
wylazel  wysok.n k lębe'  ńo.ńym grzbie
ce' prosty front' dobre kątowanie prfodu

o. ł]isch and's s mon
m. l l i  von Parad sgarten

Duża' ba|dzo pękna w typie suczym o do
brym wyraze. wysok kłąb' ńoc.y grfbi €t
jeszcze doblze ułożony zad. dobre propor
cje k|atk piersiowe]' /am|ę ńogło być |e
pei ulożone' bardzo dobre kątowanie tylu
z bardzo si|nyrn udem' n e zupełnie zwiĘ
zane łokcie, bardzo dobra w ruclru łatwo

7' RoM^ sqdóck|€ Lachy

m. Manta v. d. l'lolzhe mer L nde

Pońad średniego wzrostu s ina, mocno
fbUdowańa' baldzo dobre umaszczenie z
Wylaźnym p]ętnem plci' bardzo dob.a gÓl'
na nia, bardro dobry zad, bardzo dobre
kqlowan e prfodu itylu. bardzo dobre pro.
porcje k|atk pierŚ owei' prosty iront' ba|.
dzo dobrze rorbudowane udo, kroczy bar
dzo p0plawnle '  p l fodem tyłem, bardzo
dob|ze zdobywa prfestrfeń'

a' NAST^ von dór wanBee
o' Lasso V. NeL]eń Berg
m,wolEa von der wenerau

we], bardzo dobre kqtowanie p|zÓd! i|ył!,
plosty fiont' ty|em nieco zbieżna' bardzo

9DB.1o P.ta Miz.lMaś

Duża wydlużońa W typie suczym o bardfo
dobry.n koorze, dobra g]owa' dobry kłąb'
prosty glzbiet' fad pow nien być nieco d|uż
szy' dobre kqtowanie prfodu, bardzo do
bre tyłu, dobra In a do na'  prosty i ront '

BDB-11 tlr@hlma Gambol

m, caren f lasiemczanki

BDB.12 Pańda f w|ęcboEkioj Do|iny

m. Łajka z Więcborske] Do|iny

BDB.13 Rlt z w6.6|3k|ój zaśtody
o, Pascha wolisburger schloss

BDB.14 s|lka E.3wo||€. Ta|

m, cel ina Essweler Tal

BD&15 0€n| Un|on

BDB.16 Fonja Łd. LunEornhoido

m. Wendi v,d, L!.gemheide

BDB.17 Annó u Gibó. Ho'

BDB'1g sańdra z 34 u|icy
o' PńÓń Asarko Lordana

BDB.22 Bela r Xa3kady
o. fiegan Wiesenborn

BD&23 Bea z lkskady
o. Zlegan Wiesenborn

BDB.24 Babka Ardolia

BDB.25 Bal.a z Kwiatow.i Osady
o. Ziegan Wiesenborn
m. Zodr6 r (wiatowei Osady

BDB.26 Etna O..land.r

BOB.27 K4l Jamos

sukl k|a8a uźytkowa

sędf]a M ecfyslaw Gqtkowsk
ocen doskońały.h 5 lczo|ówka Po|sk ]

Ponad średnego wflostu o bardzo dobrym
wyraz e sucfym, no|ma ńy kłąb' ńocny BDB.19 cońta samochodowa A|€ja
grzb]et, zad pow n en być ńleĆo dł!żŚfy' o' Maron v' Ńminus
bardfo dobre propo|c.]e k|alki persiowe] m. o|ca z 34 U|iĆy
dobre kĘtowan e przodu. baldzo dobre h'  z '  Lukasik
kątowanie tylu' łokc e |uźne. nie Ćalkeń Wl' B' KostrfańŚka.seku Śka
zW ąfane' bardzo dobre chody'

9.FAMA f Po|any Imio|ińskioj
o']ańgo VÓń Furstenberg
ń' Vina vom Kronnensee

Duźa baldzo dÓbra w typle' o bardzo do.
bre] głowie' inil górne], o dobrym wyra.
zie' bżrdzÓ dobre proporcje k]atk perslo.

BDB.2o Bila Pepe|and Do|ina slońca

wł' Dobrfyńska & RodziewĆz

BDB-21 Sela z Weselskioj zagrody
o. Lord Goerg Wiktor Turm
m. Hera z Weseskiej ZaCrodY

l.CORSA Xamienna Twierdza

RównÓ śledńja o dobrym wyraz]e, dobrych
propolcjaĆl] '  ramę pow]nno być d|uŻsze'
baldzo doble kątowanie prfedn ch ] ty nych
kÓńĆzyn' dyńańicfry posuw' swobodny wy.

f
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o. Endo v d' Plst€ Trophe
m' Fr€Ja V. schmo|eQark

w|' A. Doblfańsk] & R. szmyd
Wlęo€J n|ź śrcdnla' o bardzo dob.rym V/yE"
zle' mocny 8rzblet' badzo dobrb kątowa'
n|e kończyn ty|nych plzodn|.h' bardzo
dobra górna |nla' dyramlczna akcja, do.

3'Tosrń D|ht' Fovon'

m, Honda v Nofdsee Stufm

sledn|a o bErdzo doblym wynżie I doble]
prgmontacJr, dobre proporcle, doskonaie
kąlowanle przodn|ch i ty|nych kończyn' dy.
ńEm|czny posuw' dobry wykrokl w dyna'
m|czngJ akcji zan]ża k]ąb

o. Jago v. d. Wolfsburg

sredn a o bardzo dobrym wrazie, dobrrch
plopo|.]achl mo.nym grzbiecle| dob|fe uło.
żonym fadzie' dobte kQtowanie prfednich,
bardzo dobre ty|nych kończyn' dynafiicz
ny posrrw, dobry wykrok.

6.oRwEL|A ż lu'|.chltowoj Ęłl

m. Betty spod Waigu

w|. o' By,leń
Ś|odnia o bardzo dobrym wyńf|o, doblych
proporcjEch' doblą gÓrnsj I n||' dobrc kł
towar e kończyn pnednlch' ba|dzo dobrc
|yhtth, ram|ę pow|nno być dłuższe I iep|ej
Ulozone| dynam cfny posuw Śwobodńy wy.

Dork"6 .'ora wlld.rolg.r tand
o' ze|o stelnhageĘuei|s
m. crecre w dstetger Land
h. M. Gobl

Ś|odn a o dob|ym wy|azis'

oo.ł.7 F|na o€!l.nd.t

Pon6d środn a o dobrym wylaz|e' 8|zb|6|
mocny] zad nieco k|ótk, kqtowan|e przo'
du Ityłu dob|e'  ramlę skrÓcon € ,  dobry
poŚuw' rnab Śwobodny v/ykrok'

Do*-a Oukdtl Saty.tak.Jt

m, Yoa z lvodeho udol
h. l. Rzuchowska-Strzeteoka

Śledn a o dob|ym wyr5z|el plfÓd n|eco
stromy| tył b5tdzo dob|y' mocny g|zbiet'
p|awldłowy fad' końcfyny staw]a p|osto'
oynam|czny posuwl n]eco mało swobodny

Do.ł.9 A|a5ka . więcbotlklo' Do||.y
o. Lord Georg Wlktor Turm
m. Pa ma z Wecborsktel Do iny

średnia' o bardzo dobrym wyrafie, bardzo
dob.ych proporcjach' bardzo dobre ką|o.
wanie prfodu i tylu, grzbiet mocny o bar-
dfo dobrej |in i' kończyny staw|a prosto,
oynamicfny posuw, dobry wykrok, w akcji

BDB'10 kira z Bukoec.

m. Dunia z Berotiny

srednia o mocnej g|owle, strońym plzo.
df ie '  dobrym kontowżnlu ty lu '  g|zbiet
mocny' rnocny poslJw w szybŚzej akcjlzsni"

BD&j.l Bota viśl|

suk| ł|ala cn.mp|onów
sędz|a Mleczysław Gądkowskl
ocon doskonałych . 5 [cfołówka Poski]

l..FlFl Rodlaz
o, Ajax v. d, Rotei Matter

Dorodna, bafdro dobry wylar, bardzo do.
bra lóli6 ||n|a' badzo dobrc kątowan]€
przodnlch I ty|nych kończyi' dynamczny
posuw, bardzo dobry wykfok.

2.OAJA ro ..
o. Pascha vom Wo|fsblE€l soh|ossŚ
rl1' Don|a z€ splęgowa

Śr€dn|a o baldfo doblym wyraz|€, dobry W
pfoporclach, dobre kqtowsnto prredntch,
baldfo dob|e tynych kończyn, gnblet
mocny z Wysok m k|ębem' kończyny sta.
w|a prostol dyńam|czny posuw' swobodny

h, M, Clrz
M' Dobrzański & clchostępskl
srednla o bardzo dobrym uyazie, dobrych
ploporcJach' bardzo dob|a 8ólna i do|na
]hl8, kątowarle pEedrlch kończyn dobrc,
tył bardzo dobre' końcfyny stawia prosto'
bardfo dobry wykrok' posuw| łokcle mog'
by bW lepiel prowadzone.

o. Lord Georg Vlctor Turm

Średnia' dobry wyraf' ciemne oko, dob|a
|in|a grzbietu' dobrd katowanie p|zedńich'
bardzo dob'e ty|nych końcfyn' dynańicf'
ny posuw, dobfy wykrok, w sfybszym ru,
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Ćllu n eco odstawia łokce

o, Diego ze spręcowa
m' He|a ze splęcowa
h i wł' R' Gęs]nowski

5.CENT ż No|ś
o. Aj.x v.d Rten lvatter

6.BRUTUS r wB.lskiei zagrody

7'BRUNo Mał -świt
o' ]acksoń V. Larchenlra n

h'  E '  ŚWitaIsk
w|'  E. św|alski

o.V l leroy v.Schloss Querenburg

Ó' Vi||eroy V' schIoss Querenburg

DB-12 o on E6korta

DB.13 Mak z więcbo6ki6i Do|iny

DB.14 Dax z Marmulkowógo Podwórka
o' D ego ze sp|ęcowa
ń' Ma]a samochodowa A|eja

o' ]ackson v' La/Ćlleńhe].

wł, M, Żm]jewski

DB.16 cygan z wóso|sk|ej fagrody

m. Hefa r Weselskej ZagrodY

sredn a, o bardzo dobrym wyrazie, wyrazi
stej  głow]e'  cemnym oku. bardŹo dobra
gólńa do|ńa inia. dobre katowanie koń
czyn'  p loŚte przedp ers e. dyńamirfny
posuW. bardzo dobry wykrok. kłab w ruĆhu
nógłby być bardz ej stabl ny'

oosk-6 Pola Mi3-lvlaz

Dorodna o mocnej g|owie ceńńyń oku'
wyraz slel piEmentacli, dolrrych propor
ci.clr nii grzbietu bardzo dobra do|ńa |j
n a bardzo dobre kQtowan]ety nych lprfed
nch kończyń. idfie prosto' dobry wyłlok
posuw' zar ża kłąb w dynam cznym |Uch!'

Dosk.7 Pa|ńa z więcboBkioj Do|iny

m' Br i ta z WęĆborskei  Do|iny

Średnia' o Wybitne] suczej gtow e dobrych
propo|c]ach, glfbe1 mocny o wysokiń klę
be'  doble kqtowanie przednich b € rdfo
dobre 1yInych kończyn. front prosly '  tył
fbieżny co deĆydu]e o s e posuw!'

D@k.a E|i9 ż xam|onnoj Twi9rdzy
o'  z iegan W eseńboln

PŚy k|69. ńlodflków
sędza Bertod WeńeĆke
oce. bardzo dobrych ' 11

o. Gildo v Robinson Park
n. Lura aus Agngento

o'A]ax V'd' Roteń Matter

3' MAx ż więcborskiej oo|iny

sędf]a Beno d WieńeĆke
ocen doskonałych - 4 lcfolówka Po|sk ]

Dobra wysokość mocńe' dollle proporc]e'
bd' głowa' irancuska poŚtawa' bd' kątowa.
n]e' lokcie slabo przyeEajqce' bd' gÓrna

;

':.:' '

Na granicy w e kośc]. mocny bd propor
Ćje. mocna głowa' dobly front' nadga|slki
ńog'by być s lniejsze' bd' końtowan a. do.

Duży s |ny' dob|e proporcje, mocna głowa'
poprawny lront k atkp piersowa' bd' kÓn.
towany. bd' górna ńia' bd' ruch'



4.DASllR Satystakcja
o.Esko Danischen Hof

h.l.Rruclrowska-Sirze ecka

Dobra Wysokość. średn o mo.ny' doble
proporde' bd' głowa' prosty iront' ]eszcfe
nre zwqfany, normalne propo/ale k latk i
p ers owe]. doble kątowan e prfodu' bd.
ty'u, dobry posuw, bd, wykrok, powirien
byĆ]eŚfcze swobodnie]sfy'

d|uższe, bd' gólna ]nia' dobry posuw' wy.
krok pow nien być swobodn ejsfy'

BD.g A'|g| 2 wiączynia Do|nego

m' fyra fe ska nego wzgóEa

Średrio duży' średnio mocnyi dobre plo-
bolĆje' dobla głowa i k|atka piersiowa'
dobre kqtowanie przodu tyłu, dobry. pro
sty frońt dob|a górna ]nia' bd' ruch'

o. Matador Fiemereck

Prawidłowa wysokość' fiocryl dobre plo.
porc]e, mocńa głowal plosty front' ś|Ódlę.
cze r e.o |UŹńe' bd. kqtowan e'  p laski
k|qb' bardfo |!Źne starły skokowe, słabo
zwiqfany grzb|e!' dobry luch'

BO'11 Dako S.ty akcja
o' EŚko Dan sĆhenhof

h, L Ruchowska ' Strzelecka

D.'1o Xlba li|aki €|.ki olód

oB.'l la'on z więcboEk|oi Do||ny

m. Kta r Wicborskiej Do iny

wł' H' Karas ńska bef oceny fa fejści€ z
r ingu

Psy k|a8. lun|otów
sędfla BertoldWienecke
ocen doskonałych - 5 lcfo|ówka Po ski]

l.cL|F Ryłoń

m.Plggj/ von Naus Bork

P1' |ewy u EÓly podwó]ny, duźy' mocne'
dobre proporclo, mocna glowa, frorr I klat.
ka piers owa dobra, dobrre kontowary
pżód I bd' tył' nadgalstk nie fwlązańe,

ĘCzN||'Nr2o MARzEc 2aao 15

8D.12 Hano Unlon

80.13 E.prlt Samochodowa At.jt

m. corsa Kam enna Twierdza

8D.14 R.mbo wol-Ba8

BB15 Edo od T.x.
o. Sonny Brcbe am see

BD-16 Zoltan Anlm.r

DB-17 W.sco S.anla

h, M. Cybu ski

DB'1a Egon Unloń

DB-19 Fargo z Xa3kady

2.nDEI D. M6rko

Duży' mocny' dobre proporcje' mocna g|e
wa, dobry fronl proporcje klatk plerso-
wejl tanr ę pow nno być epiej ułożone| bal.
dzo dobla gó.a i dobry tył' ba|dzo dobry W

BD.s cyrB szór|.nd

m' |rda fe spa|skch asów

Duży mocny' bd' ploporcje' rnocna głowa' f
dużym ekko ś.iętym zaderń' norm6 ne pro.
porcle klatki perslowej, dobrze kontow6.
ny przód bd' ty|' zbleżno stawy' bd' ruch'

aD.6 Elko sanochodolva atoi.

m, Corsa (amierna lwierdza
h, f .  Eukaslk

Duł' mocny' bd' prcporcje' mocra g|owa,
dobry front, dobre proporcje klatki pier
Śowej' dobte kąlowane przodu bd' tyłu'

o. Vax BrLrnnenstrasse

Ba|dfo duży' mocny' dobre plÓporc]e, do.
bra głowa, front prosty' dobre katowanle.
dobra inia grzbietu, dfie wąsko przodem

BD-a Eua3io v Bad.Boll

Dobra wysokość, ńocny dob|e proporc]e,
mocna g|owa, prawldłowy front i proporcje
k atk piersowe], ramie l zad móg|by m eć

3'BAND|T zu dón 3|ebon Burc.I
o,Ui du Manoir de Slssi
n'snoope fU den Śiebelr Burgen

wl, D.WLewandowski & Pustetn k
Duży średriÓ mocńy' dobre proporcje glo.
Wy' frort i proporcje k|atki piersiowe]' króŁ
kie, strońe ramię'  krótke n6dgarŚtk i '
dobrze kontowany z ty|ul |ekko krótki fad'

t-
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4'LARY vom xronńgńśee

wł'WEgemann [opek'  Eeten Benny]
Mocne' dobre ploporcje, dobra głowa. '
l ront k|atka p ers iowa' załaman e na
grzbjec e doble kqtowanie przodu' bd.

m. Sasia v, N euwlandsrrof

Wl '  K.Dob|zańsk & ( 'M ||er
srednio duży. ńocny dobre proporcie l
mocna głowa' poplawny front proporc]e
katk piersowei.  dobre kqtowane' ekko
ścięty zad. tył slów a wąsko' dobry ruc|r.
c2biet jeszcze słabo fw ązany'

m' Lamborgini  W |dńarkens

srednio duży' dobla wyŚokość. śledn o
mocny, dobre p.oporcje, mocna glowa do.
bry nonl r proporcje k atki piers owei, do.
bre kątoW€nie przodu' bd'  tyłu'  iksuie z

Duży' mocny' dob|e proporc]e. mocna gło.
wa' Źe osadzone usfy. dob|y lront pro.
porcje k|atk pie|siowe]' fad móglby być
dłużsfy. dobre ką1ow€ń e' Ślabo fw ązany
grzb et '  miękkie n €dEalstk i  dobry w lu

m. Lamborg n WidńalkeńŚ

DÓbla Wysokość. śledniÓ mÓĆe dobre plo
porc]e głowy' front' k a|ka pielsiowa do
bla lamę powinno byó dłuższe' b,d' kqto
wane tyłu kótk zad' wyk|ok ńóglby byĆ
Śwobodny' dobry posuw'

ki persiowe], dobre kQtowańie przodu' bd'
ryłu plaski k|qb, trochę uwypukLońy glfbiet,
zad powln]en być d]uższy' iył stawia Wq.
sko' słaby posuw dobry wykrok,

BB1O Adot SatFlakcja
o. Pascha v.d.lahnhohe

ouży ńoĆny ' dobre proporcje, głowa flońt
plÓpolc]e katk persowe] doble '  dobre

kalowań e'  ramę i  zad sQ klótke'  słabo
zW qŹany grfbiet słaba wydajność W lU.

m' Lańbolgini  W |dmarkenŚ

oB-12 Ero Gi.z

NDST.13 H63 od Mi9trża lana

ń' sora f Węcbolskiej Do ny

b€ż ocory |ntd Rodjaz
o, Yassko Roten Matter
m. G na He sener Hohe

wł, P sfklarsk Bez oceńy za fe]Śc e f

PEy kla3a otwatta
sędzi € Tońy L' Jorgensen I DanLa ]
ocen doŚkońałych 5 lczołówka Po|Śk ]

2' FLAX voń Ho|tkanpel see
o.!!a(o v. LarĆheńha n
m. Fante voń Ho|tkamper see

o pełnym wylaz e Śamcfym dobry plg.
ment, bd' nia gólńa dobry mocny glzbiet'
dobre proporc]e katk p € rs iowej '  dobre
kątowan e przodu' łokc]e nie całkem zw ą.
zane. bd' kątowanie tylu' bd' chody' z bd

3' cYw|L c'ń|ś Bai6r
o. Kastor Acer Alreum

Dobly w typie We kośc, bd' syraz Ełowy'
bd'  górna |ńia oraz kątowan e prfodu
tyłu' bd'  doIna in a. prawidłowo kroczy
prfodem j tyłem. bd' chody'

4. AXIM Ranczo lvloroEa

Dobry Wfrost pelen subslańĆ] . męski wy
g qd glowy. normaIna wysokość k|ębu.
mocńy w klęb]e. dobrze ułożońy fad i do
bra dłUgość' dobre propÓ|Ć]e k atk p er
s]owe]' dobre katowan]e przodu bd' tyłu'
ploŚty plfód' krocfy plawidłÓwo, bd' cho1. DANTE Ry-Li-MaJa

Ó'sonny Blebe am see
m.Astra z Kolca Ry.L.Mala

Pies o pe|ńym Wyrazie s.mĆzym' bd' ko]or'
bd' Ełowa' górna nia bd' ulożony fad o
doble] dłlgośc ' bd' propolĆje katkl pel
siowej olaz kątowan e p|zodu tyłu' bd'
ułozona |opatka prawdłowe !dÓ' łÓkcle
powinny bardziej przyegać być fwiqzane

BD.g Frej z więcbot3ki.j Do|iny
o Zento v Wiesenborn
m' Majka f Więcborskei Do ny

DUzy śledn o mocny. trochę WydłUzońy
mÓĆna glowa dobry front i propolĆje ka!

I
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2. soNNY Btób. am s€.
o, Yassko v,d, Roten Matter
m, Dina Be.be arrr See

sledr. średnio si|ny o dobrą męske] gło.
we, dobrym wyraze, dobry typ bd, pro
polc]e' doskona|a In a grfbiet! f Wyraź
nle zaznaczonym k|ębem' dobrze ulożony
zad' bd' u|ożenie koś. ramieniowej' bd'
kqt0w6n e przod!, ramie mogłoby być ba|
dzie] skośnie u|ożone doskonale chody,
swobodny wykrok. Ś |na akcja'

t7

'l
.l

0uł' nieco wyd|użony dobrze um ęśnony'
o samczym wyrazle, dobra glowa, norma
ny W kłębe' prosty' mocny grzbiet' za kró|
ki zad' dobre katowanie przodu i ty|u' bd'
proporcte k alki piers owej, prosty front,

Do5k.6 Lux Pęt|a wiatrów
o, Fox z Agi.u

Duży średnio mocny' nieco za dlugi' dob|a
Ełowa' bd. góna inia' zad mógłby być nie
c0 dłuższy o bardzo d|ugich koścach' do
bre kqtowanie przodu' bd' tyłu, krocfy pro

o. Chojko v, Holtkamper See

BD.8 AtoB z B6no|oł.j coty

m' zmola z ze|onej Gólki

o. Wildrnarkens Darkwing oog

BD.1o Haś| lvl €r|d.
0, Roy v,d, Rotem Matter

BD-14 Dragon z Trelatukiego La6u

m' Rofi ze ska|rego Wfgórza

DB.16 B.utB z s|.nkow3kich wydń

m. Dogna z Slankowskich Wydm

DB"17 Mar|on dó vallvlajon

m, .lazzle du lMont A azar

DsT.la ta|B z Lóśnóśo Potoku

sędf a zb gnlew szcześń|ak
ocen doskona|ych Wyróżniorych VA - 10 [

I
Ą

o. Wildmarkens Darkwing Dog

BD.13 Wieco von Brde

m. Rafa NÓtkamper see
h' s '  B €nd g

m. Anl6 v.d. Wildsteiger Land
h. E. M! ef

Typ śr€dni' si|ny, bardzo typowy o dosko.
na'ch prÓporcjach' doskonale] Ełowie' dłu'
gim kłęb]e' dobrej Iin] glfbietu fakończo
ne] ba|dfo pÓplawnyń dłUgiń fademi Wy
kafał bd' wita|nÓśÓ' s lńQ akcję swobod
ńy Wykrok. bd' katowańle prfodu i tyłu'

3'vlLLEnoY vom s.h|o$ Quóronbut8

m,Olira vom Schloss Querenburg

Sredn, silny o dobrej glow e i proporcjach,
bd. Wyraz doskona|a Inia grzbetu zakoń
czona poprawnie ułozonym fadem' rieco
wysoko osadzony ogon' bd'  kQtowanie
przodu tyłu' doskonałe.hody' duż6 wita|
ność, doskona|y poslw

t.
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o' Hos Goseńmoseń'Ś

średni' średnio Ś ny o bd, głowe, typowy,
dobre proporcje ' pop|awńa |ir a grzbietu
zakońcfona dobIfe Ulożonyń zadem. swo.
bodny Wykrok'  Ś]|na akcja '  dobre lhody

7.Qu.stor Do|byBoh€mia

Wł' cz' Gocek & ]']ureczko
Średn sihy w bardzo dobrym iyp e' do
skońałe p|opolcje głowy' doskona|a |inia
grzbietu zakończona nieco skrÓconym za
dern' ogon ńÓEłby być |epei osadzony' do
skońałe kątowańie i osadzen e kończyn'
doŚkÓńałe kąlowańie i osadzeń e kończyn
ly|ńych doskońały W .ucht]'

8. Ajax vd Roton Mattor

m Gerda v.d Braukape e

sredni,  średno s |ny. o dobrych plopor
cjach. bardro dobry typ orar I nia grzbie.
tu' doskonałe kąlowan e ustawen e koń.
cfyn plzednich' dobre ty|ńych bd wyk|ok'
p|ynne chody, doŚkonała Wla ność'

10. YAGO A3a*o Lodana
o. Quai zu den sieben Burg-"n
m, Par Asarko Lordana

średn. si.y. bd' męska głowa' doŚkorałe
p.oporcje' bd' wysokiklqb' bd' niagrfbiety
zakończona poprawnym fadeń' bd poŚUW
swobodny wykrok. duża wta nośó' dosko

średni.  średńi s ]ńy dobly wylaz dobre
pętno płĆi' bd' sańcfa głowa' bd' propor
c]e na glzbiet! '  ] lątowanie iustawenie
kończyń plzedn ch ty|nych'  swobodny
Wykrok duża witalńÓśÓ' doskonale chody'

m.Kud e Tr ienzbachtal

sredńi' średni si|.y bardfo dobra glowa'
proporcte I typ, doskonala lnla gfrb etu
zżkończona dobrze ulożonym fadem, do
skonałe kqtowanie końcfyn pl fedńich
ty nych, doskonały swobodny wyklok, dÓ
skonala akc]a p'ń|e wita ne ĆhÓdy'

g.GRAF |.R satyŚlakćj.
0' GŹńbo KraftńoŚenŚ

srednl' średn o sihy' o bardzo dobr€j ład
nej głowie. doskonaly typ ] prcporcje' do
skonała nia grzb etu'  prawidłowy zad,
doskonale kqtowanie i ustawien e kończyn
przednich i tylnych. bd posuw. swobodńy
Wykrok' płynne Wita|ne clrody.

o. S fk Wildserger Land

s/edn siny doskonałe propo.cje' dosko
nały typ. piękna męska glowa doskonala
n a gnb etu' zaznaczony Wysoki kłĘb' za

|ońcfony dobrze ulożonym fadem' Wyka
zał doskonałq wta|ność chody' doskona
le kątowan e końcfyn przed|ich i tylnych.

v-12 Brus Locus Solus

sredni' średnio s ny. o bd' głowie' bd' pro
polcie płask d|ugik|Qb' dobE nia grzbe
tu zakończona dobrze u|ożonym fadem'
dobra akcia, swobodny wykrok.

średni' średnio s Iny, plopolcjona|.a Eło.
Wa' dobry typ, płaski  kłĘb dobra lń ia
grzb €tu' poplawne kqtowańie Ustawe
n e końcfyn prfednich ty nych' Umiarko

v'14 Hejko ż więćboBki.j Do|iny
o'  f iegan Wesenbolń
m' Pańtera z Węcborskei DoLiny
h' L' BaldÓński

sredn , ślednio s] ny, o bardzo dobrej cło.

I
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wie' doskona|y typ wyraz' doskonałe pro.
porcje '  dobra Inia grzbietu zakończona
nieco krótk m zadem' doskonałe kqtowa.
nie kończyn przednich i ty|nych, doskona.
ła Wita|rość' swobodny wykrok, doskona.

v.15 ca3z fe ska|nego wfgótza
o. Lord u Georg W ktor Turum
m. Bara had St.umyka

Średń ' śledno siny' próg cfołowy móg|.
by być bardfiei zafnaczony' nieco wydłużo
ny' dob|y typ' fad móg|by być d]uższy i
|eplej u|ożory' um arkowane kątowanie
końcfyn prfedr ch i dob|e ty|nych' um al-
kowańe chody, Wykafał dobrą Wita|ność'

V-16 Gambo Satysfak.la
o' Gambo KlatmosenŚ
m. Palme od Zeksa
h. L Rruchowska Strzelecka

s|edni' śledńlo si]ny. móglby być bardzle]
faznaczony ptzełom cfo|owyl dobre propor
cle, dobry typ, dobra Inla grzbiet! r do.
b|ze faznaczanyń kłębem' swobodny wy.
kok, dobla akcja' płynne chody' duż6 W.

ś|6dn, ś|edn|o s i|ny'  bardfo poprawna
męska glowa' bd. typ olaf ploporcje' do
skonała I in €  grzbie lu, bd'  kqtow8nie i
ustawone kończyny przedńe Ity|re '  zad
mógłby być epe] ułożony' dobra wta ność

BD'14 Fando Gasland3r

BO.19 V6nio DomBAuroa

ń' Pafiela Acer Aurelm

P3y k|a.a chańpionów
sędzia - zbign ew szcfeśniak
ocen doskonały.h - 6

sledn 
' 

średn o slhy' o bd' ploporcjach'
bd' Wyrazie, doble piętno płci' poprawna
głowa' bd. |lnia grzb etu' z wyraźńle fa
znacfonym kłębem. doskorałe kaiowanie
końcryn przednich l ty|nych' bd' s na ak'
cja, swobodry wykrok, bd. chody,

;,*.

:-

m. Olira vom Noltkamper See

Średn|' o dobrym Wyrafie' bardzo typowy,
z męskq glową, dobra in]a grzbetu' zad
ńógłby być |epiej ułożony, bd' kqtowanie
końcfyr prfedr ch ty|nych' bd. chody'

m. Sabathl v. Blrg Blsmarck

ś|edn], ś|edr lo s l|ny'  bardfo typowy, o
dob|ym Wy|az|e I p]ętn]e płc 

' doskona|e
plopo|cjo' dobra męska g|owa, doskonala
|ln]a grzb et! f bardzo poprawn|e ułożo.
nym zadorn' doskonały wykrok, sina ak.

6. w|cxo v F€|6anwóhr

m, Xard v, Fesenweht
h. H. Ti ler

D!ży' sińy' doŚkonałe proporc]e i |yp' bat-
dfo ładn6 głowa' doskonala Iinla grzbe.
tU, doskona|e kqtowan e kończyn przed-
n]ch ty|nych' Wykaza| Śę dobrym ruchem'
doŚkonalawitaIność ruch.

Średni, średnio si]ny, o poprawnych pro.
polc]ach' dobry wyraz i p ętno płĆl, bd.
rnęska głowa, fakłó.ona nle.o |ir a grfbie.
tu obn Źona na WyŚokości kręgu przepo-
nowego' bd zad' ogon mógłby być |ep]ej
osadzony, swobodny wykrok, poprawna
akcja, um arkowane .hody,

3'JEcx von fio||agól Land

m, Pischa v, Hotkamper see

średni '  śtodn o s]|ny'  o bardfo dobrym
Wyraze. o bd' plopofc]ach. bd' |lr agrzb|€tu
z doblze u|ożonym fadem, p|ask]' dlug
kląb' bd' kątowanle końcfyn pżednlch
ty nych. swobodny wykrok, Ś |na akc]a.

4. ŹAsKo ze splęcowa

wYDAwcA: F|ma 'XDo'' ADRES: 32800 Brfesko' u. Głowackiego 7,
le|./iaJ( lG14| 66 3o3 63' Te|' |0602) 69/ 254. E.MA|L: ón@on'prv'p|
www: http://www.on.plv'pl REDAffioR NAczELl{Y| mgl Klzystof Dobrzańsk ,
DRUK: Brzeska Oficyna Wydawnicra A.R. Dzledzic, Brzesko, u . Czarnowiejska 1,
tel .  (014) 66 311 91NtEtvttEGl(l
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XXX||I Wystawa Psów Rasowych

ZAKOPANE06.08.2000
Ws4scy Wstawcy otr4mati puchaty, a ich

wielkość zależała od zajęteEo ,niejsca,

sędf a: W Kosma]sk

ustawiono Według koIe]no
śc kata ogowe]'

zgłosfono 5 'wystawiono 5
1, adb. LEIF Olha
rn. Roven ur.10.09.99.
o. G do v. Rob nson Park
rn. LLr u aus Agrigento

wl. A.l,4ajsn ar

2,adb. DRAGO Mavic ur.
25.10.99

h' A'  Dobrzańsk
wl. lv,l, Zych

3,Bdb. CENT z Nois
ur.  15.10.99
o. Ajax v.d. Roten t\4atter

rn. Bet Union
h. T. Blaszczyk
wl. D. Szymczak

adb. Bruno z Nois
ur.23.08.99
o. Baik v. Domen ca

h. T. Blaszczyk
W|. K' Błaszczyk

Bdb. Brok Mavic
ur.13.10.99
o. Ylk v. Nieuw andshof

w|. K.Kopacz & A.Dob|fań

Zgłoszono 3 '

1. Dosk. ltalo Dlha Roven
ur.20.03.99
o. Va lum v. Arminius

h i wł' A' N4ajsniar

2. Do3k, Asko Mavic
ur.29.06.99

m. Lady v. Nieuwlandshof
h. A.Dobrzański
Wł' A'WoŹn ak + hodowca

3. Dosk. Vux z Borliny
ur.15.05.99
o. Vax aus der Brunnen-

m' KasĆha Von B|!e Rose

wł' v] 'PaW ik

Zgłoszono 4'
wystaw ono 3,
1, Dosk. S-Wotan Gibalo"

nr. Xannev.Nleuw andshof
h'K'Dobrzański
wł'H.Neugebauer

2. Dosk. Dik Gibalowa
Góla ur '02'12.9a

m. Sasja N euwlandshof
h'K'Dobrzański
wl.K.Mi ler

Db' saxo Gibs|'owa Góla
o, Rambo P assenburg
m, Xanne v. N euwlandshof
h'X 'Doblzański
Wł'H' Sarnecka

Zgłoszono 5,

!. Dosk. Orso z Rogowoj
ur.3.05.98
o. Jascho v. Fernereck

lr.1. Szyra
wl. T. Stan ewsk

2. oośk. Rex Riw€|ino ur'
22.LO.95

h. H. Nowicki
wl.  B. Kubcrak

3. Dosk. Cekin Pasja
Skorpiona ur.15.07.98
o. Lord v- Georg Victor
Turrn

h' L '  Wręga

4. Dosk. Nero v.d. Vannsee
ur.01.03.98
o' Lasso Neuen B€rg

rn. Wo ga v.d. Wienerau
h. D. Korschek
wł'z'Radz ejowsk

Zgłoszono 5,

l.,Dosk. Xaro Vitaxis
ur.03.10.97

m. Nikka Kolorado

zgłoszono 2'
lwstaw ono 2
1. DGk. Atan Woi'Bag
rt.27.72.96, C\\C, Zwyc.

o. Hoss v. Brachttal
m. B ra Woj.-Bas.

wł.K'Kamiński

2.Do3k, Bru3 Locu6"30lus
ur.4.01.97
o, Ker D ha Roven

Zgłoszono 4,
wystawiono 3
Db. BaJk6 z NolB
!r.23.08.99
o. Ba k von Domenica

h i W]'lBłaszcfyk

Db. Łania Lupus |.and
ur.27.09.99.
o. Baik von Domenica

h wł'z 'z ieI iński

Db. Baxa lvlavic
uf.13.10.99-
o. Y kvon Nieuw andshof

wl.A.ldrl

Zgłoszono- 20
wystaw ono 17
Dosk. - 7
Bdb. 4
Db.-3
Dost. 3
1. Dosk. xi|i ż Agiru
ur.03.03.99, Zwyc.
Mł0dzieł
o. G ldo v. Robinson Park

h. M. Sasak



2. Do3k. lnowa Dlfta'
Rov€n ur' 2o.o3'99
o. Va ium v, Arminius
m. Dux Dha
h i Wł' A'l\,|ajsnial

4. Do3k, Afr. Czardasz ur.
02.06.99
o. Tasso z Rogowej
nr. Doris od Karolaka
h i  wł. M' Kielmaszek

4, Do6k. Goda Horyzonl
ur.12.03.99
o. G ldo v. Robinson Park

h i Wł' R'Lampart

Do8k. Bona Abakus
ur.18.03.99

m. Rosa ch|uba oddziału
h.M.Dz uba
wł'B.Reisch

Dosk. Era Jamo8
ur.20.04_99
o. Rambo v.d.Plassenburg
m. Eike Sa!rus

Wł'A-cichy

Dosk.lena Rodiaz
ur.19.05.99.

h.P.Szkalski
wł'L.Wlęga

Bdb. Len6 że skalnego
wzgótza ur'30.04'99.
o. Uily v. Furstenberg
m' Daja B ała skała
h. G.lureczko
wł. K'JędrzejeWsk

Bdb. Ora rnad Strumyka
uf.02.03.99.

m. Tora znad SVumyka
h iwl. K.Rakoniewski

Bdb. Niwa re Sk6ln6go
wfgólza ul.05.05'99.
o, Zampv. Sch oss Runding

h i wł' G'Jurecfko

Bdb. Yoko sądockio Lachy
ur.11.03.99.
o, Fello von Valent nhof
m. Pennyv.d.Horheimer

DB. Etna Tomp€la
ur.28.03.99
o, lndus Fourniemuhlen.

m. Sake Azacja
h i wł' H.Św e|zy

DB. Nika 
' € 

ska|nogo
Wzgórza ur' 05'05.99
o. Zampv. Sch oss Runding

h i wl.G.]ufeczko

DB. Xana Adi
ur.20.07.99.
o. Rambo v. Plassenburg
m, Xannev. N euwlandshow
h iwł' M' c ichostępski

oogt. A|ga z Muntasow€j
Sfory ur.22.05.99.
o. Felx v. Ho lager Land
m. Daja Biala Skal6
h' Z'Łabudziński

Dost, Tamara l{adera ur.
05.04.99.
o. Kastorv. Sironabad
m. Sk erka Woj. Bas.
h. lv4. Kawu a
wł. ll- Mitan

Dost. Sonia SarHel,
ur. 19.06.99.
o. Indus Fourniermuhlen-

nr. Lawa z lglastego Lasku
h i Wł' H'samecka

zgloszono-6

1. Dosk. Cula Dlha.Rovon
ur.13.11.98.

m. lmka v.d. Kiefersihek

2, Oo8k. Betty cibalowa
Góla U|' 18.09'9a
o. Fabio von Schacher
m' oora Gibałowa Góra
h. K.Dobrzański
wł' B'szymczak \ oobrzań
sk

3. Do8k. (ora Lapus Land
uf.30.12.98.
o. Baik von Domenica
rn. Okfa Wol.-Bas.
h wł' Z'z e| iński

4. Oosk. Ro.ii Woj.-Bas.
ur.24.08.98.
o..le lo Mlchelstadter
Rathaus
m. Bira Wol.-8AS.

Wł. G'Sfcfęsny

Db. Duma r PloBzczani
ur.28.09.9a
o. KAS Herderskring
m, Honda z Bluszczowej
h' E'Rowińska
Wł' G'c chopek

Zgłosfono 11

1. Do3k. Dora r Harcer
skisi, ur. 14.05.98, Zwyc.
Wystawy, Zwyc. Rasy

m. Babika Samotar
h. M. lzydorczyk
wi. K. Szyra

2. Dosk. O53i Ingemar ur.
o2.o7.97

Oosk. Sela r WBelskisj
Zagrody ur.06.06.98
o. Lord v. Georg Victor

|Es|ĘcfN|1||| 2|, MARzEc 2oaa 2l

m. Hera z Weselskiej
Zagrody

wł. M' Ważydrąg

Bdb. Fora znad Strumyka
ut.27.70.96

rn. Yrina znad Strumyka

Bdb. Lora z lgla8togo
Lasku ur.2.09.96
o. lokker z Gentu
m. Otte v. Zietteral
h. J.Boba

Db. Oklahomr Alhambra
ur.11.01.97
o. Jago v.d. Wolfsburg
m. Basta r kolca E bikame

zgłoszono 7'
wystawiono 3,
1. Dosk. Lady Ł N|o.
uwland6holur. 18.09.95

m' Max de |a Logia d € i

m. Qulto v. Nieuw andshof
h. G,Koesen
wł' A'Dobfzański

2. Dosk, Fina coslsndor
ur.11.01.98
o. Vando v. l\,4oorbeck
m. Mav Satysfakcla
h iwt. B.Re sch

3. Dosk. Dukail SatFfak-
cja ur.12.10.96
o. W cko 1/. Felsenwehr
m,loazlv lodrehoudol i

sukikl' chanpionów
zgłoszono 1' wystawiono
1, Dosk. Nikka Xolorado
ut. o1.72.94
o. Endo v. d. Piste Trophe
m. Frela v. Schmodenpark

Wł' R' szmyd & K. Dobrzań.

Lesżek GąrDenda
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I{RAKOW
L-2.O7.2W

Zglosrono 68

sędfia A|bin MajsniEl

tgY

X|aśa gfczeni.t
zCloszono 2

0:Xandorv. Tronle

H. Wl. N4. R. Schmyd

Kasa m]odzigżv
Zgłoszono9

l.Dosk.Max z Krywlan
O: Madorvon Fiemereck

H, LB, Gesinowscy

2.Dosk. Egon od Szalonoj

N4| Po1 Kessa z N4aikow€j
Stanicy

Wł' s 'Hot|oś

Bdb'Atko o|szańśka Do|ina
0i locker v. Wildstegerland
N,l: ]skra Kot|na Nowosq"

H-D-T. Hetmej
W|' B'  Załubski

Bdb.Hados Robinson Pa
OrOnyx Saurus
lv4: Hilla Dlha Roven
H. L Bardel
W' T. DUrnański

Bdb. Miki Kordo sajgon
o: Prinz z Rogowei
Mr Dina z Kafo ewka
H.K. Korczyk

B4b. Vux z gercliny

OrVax aus der Brunnens-

N,l Kaschavon Blue Rose

X|aśa oośr6dn|a
zgłosfono3

1'Dosk' oik Giba}owa Góla
cwc
O: Fabio v. Schacher
M: Sasla Nieuwa andshoi
H. K' Dobrzańsk
W|. K' ['4 |]erA' oobrzański

2.ooBk. B€to satF'akcja
O:ldolvonderJahnhohe

N . . Rzuclrowska Strze ec

Bdb.RaŚty vom Rubin'

O: Ursus von Batu
Mi 0la vom Rub ntropfen

Wł'G' Radwan M' Go]eman

K|asa oiwańa
Zgłoszonos

1.Dosk. Xaro Vitaxis
cActB cwc

2.Dosk. Togo Temperton
0: Sammo v Fiemereck
|V4: cH.P| Mł'cH' P a-|ps z
Dziedzc

H. A. Tiahnybok

3.DoskMł.cH.P| o|3on

O: Norro vom Messebau
NI Nathal Dlha Rover
H' F' Dobrfańsk]

4.Do3k rutCH,Pl Kimon
sfola xiańca
0r Kimon v. Dan Alhedy s

MI cH.Mł'cH. Anasa V'd '
Muhlta leten
H. K. Sa amon

DoŚk. Nar|o V schlGB
Runding

Mr Ronja vorn Schloss
Rundlng

K|a9a użvtkowa
zgloszono 7

1.Dosk. , €ck vom Ho||ag6l
Land Ro8 Cacib CWc

lv4: Honda v. Nordsee Sturm
H. A. [,,Ia]sn ar

2.Dosk Yambo Vitaris
0: Unko v. Ha!s Zieglrnayer

3.Oosk. CH.PlBrus Locus
Solus
O: Keri Dlha Roven

4.Dosk. Ganbo SatFfak.
cja
0rGambo Karatmosens

H' ' svz€ ecka

Dośk.Fando Ges|ander

O: a-SchH3 Vando vom

M: a fi.4avi Satysfakcja
H. B.Re sch
Wl. L Szulim

K|asa chamoionów
Zgloszona 2

1.Dosk. Feger r Krywlan
o: Sammo vom Fiemereck

H. R. Gesinowski
W|. U.ŚWiet icka Rusiłowcf

2.DGk. CH.PI Natan t
lmislina
Or CH.P Kas vd.
Herderskrng
NI CH.PI Vinav Kfonensee

W. B. Napierska

Kla.aweteranów
zgłoszono 1

su6l
K|a3a 3fcż6niat

ZEloszorc 4

1,Bdb, l lazel .  L intchu
OrS mon Mischa and s
Vl:  lda z L intchu

Wł' T' He]me]

2.adb. Baxa lvlavic
Or a Ylk Nieuwlandshof
M: a.Uxa Saurus
H' A'  Doblzańsk

3.Bdb' H € |a z L intchu
O:Simon [, , lschaland s
N4: dazLntchu
H. . Kocajda

4.Bdb. Hedda z Lintchu
O:Sirnon N4ischa and s
N4: lda z L intchu

Kasa młodziożv
Zgloszono 10

l'Dogk. xi|i f AgłU Bohsmia
O:Gido v. Rob nson Park

H. M.Sasak

2.Dosk. Abra Mavic

lv4: Ladyv. Nieuwlandshof
H' A' Dob|fański



3.Dosk. Yuma sądeckie La.

0: CH.PI lPO3 Fe lo v.

N4r CH.PI Pennyv. Holzhe mer

4.Bdb.Ashka Faustus

Oi Xo ndo r

MrZ na orn s Bohem a
H. M. Ohralova

Bdb.EtnaAbakus
O: Lei fvd. Nor swand SchH3
Mr CH.PL Sabatin von Burg
Bisnrarck
l-1. M. Dziuba

Bdb.lka Geslander
OrAtos z Bemolowej Groty

H. i  W. B. Re sch

Db.Diana lv'ladera
O: CH.PI A lPO2 Oman z L
slch Dołów
M:Jolanda D ha Roven
H. M. Kawula
Wł. T' Gny|a

Db. Hera Von Royal
O: Federico von ElTous
M: otue Von Haus Bork
H. M. Art ls

Ka3a oośrcdnia
zgłoszono 8

1.Dosk. Holi ze Skalnego
W2góna cwc
O: Uly v. Furstenberg
N4: Mandra ze Ska nego
\\zcÓrza

2'Dosk. K€nda AIhambla

1,4: Ody Centurio

0r CH.PL Natan Z lmie ina
M: CH.P lka vom Hol lager.

4.Dosk.Honda

H. E. Florek
W' s' Bonczyński

Dosk.Kam Jamos
O:Shanto s Xano
N4rTyna Dlha Roven

Bdb.Bona lrwit
O: Gino ro Zafonne
Mr Eza Dlha Roven

Dosk'Ksenia Pa]ęcze
Siec

O: Kondor

M| o ana Pajęcze s eci
H. K. tvt rck

Wt M. Haduch

ruasa otwarta
Zgloszonog

l.Dosk.Kaja z Dziedzic cwc
Or Esio von Batu
M: CH.P Dora z Rogowel
H' l,4' cieś awska

2.Do8k.Oom z Harcerskiej
OrTasso r Rogowel
Nrl:Babika samator
H. N4. lzodorcryk
W. K. Szyra

3.Oo3k,Krafti .ramos
O: Shanto s Xano
M: Tyna D ha Roven

4.DoBk,a.Fina csslander
Or a-SchHVando vom

Vl I lv,lavi Satysfakcja
H. i Wl. B. Re sclr

Bdb'Kaja z Leśnego

O: Rossi z Berol ny
M: Qw nta van M!nsterberg

Wł' ,J. zabok icki

Bdb.Oklahoma

O: Jago v.d. Wo fsburg
lV: Basta z Kojca E bikame

K|asa uźvtkowa
Zglosrono 6

Es ĘczN X l{r20 M,\łzEc2ooo 2a

l.Dosk.Swj' Lady von Nie
uwlandshof Res-Cacib CWC
o: Max Della Loggia deiL4er-

1,4: Quita von Nieuw andshof

2.Dosk.Hana ltunstEr
0: Kimon Dlha Roven

3.Dosk.Xana Uzomie Zazrc-

0r [4ike vom Haus Bork
lvl: A-umke v.d. Hofhe mer
Linde
B' i Wł' L' sobinowsky

Bdb. lPo-1 orta o ha

O: a.Yassko v.d. Roten lvlat

lvl:A-Lissi Dlha Roven
l-1. A. N4ajsniar
W. G' Tuszyński

K|asa charn pionÓW
ZCloszono 2

1.DoŚk.cH.P| NIkka xo|ola.
doCacitsCWC
O: Endo v.d. Piste Trophe
N4r Freia von Schmoldenpark
H, F ia la
Wł' R' szmyd' A' Dobrzański

2.Dosk.CH.Pl Cltra Asketi-
la
oI cB' a.zbÓj Acef Aureum
M: CH. a-Cela z Po skiel Ws

Wł' A. Bi| ińska

xv| Wystawa Psów Rasowych

Pzemyśl 8.09.2000
Sędzia:
Wolclech KramaBkl

Zgłoszono 3,
wystawiono 2,

1. Dośk. vux f Belo|iny
ur.15.05.99
o. Vax v,d, Brunnenstras-

m, Kascha v, Blue Rose ,
Wł' M. Paw|ik

2. Bdb Dax z lglastego
Lasku ur.29.08.99
o. Hadesz nad Strumyka
m, Qulna v, Kronnensee
wl. K. Boba

zgłoszono 7,

wystawion0l,
1. Dosk.- CWC -Ronny z
Lintichu ur.06.01.99
o. Baru v, Haus Yu
m. Ultra z L ntichLl
wł' K' Boba

Zgłosfono 4,
wystawiono 3,
1. Dosk. -CWC- Togo
Temperton ur.10.04.98
o. Sammo v. Fiemereck
m. lpsiz Driedric
Wł' M. suchockj

2. Dosk. Pamirz Koloni
Oficrskiej ur.20.08.98

o. Karat Borek Zwierzy-
niecki
m. Łada z Ko|on oficer
skiej
wł. B' Lichtalski

3.Bdb Cimbo Jande-Mar
ur.23.03.98
o.lgor v.d. Hainbuche
m. Astra Jande Mar

Psy kl. u4nkowa
zgłoszono 3,
wystQWiono 2'
1, Dosk.-CWC- Hades z
nad Strumyka
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w.22.77.96 ZWc.
Wystaw ZWc. Rasy
o, Jokker z GentLl
m. Cyn r nad Strumyka
wl. K. Boba

2. Dosk. Lesko Animar
ut.o2.ot.97
o, Shanto's Xano
m. GabiAnimar
Wł. J' ciachan

sukikl. szczeniąt
Zgloszono 4,
wystawiono 3.

1. Bdb Fonda Alhambra
ur.18.01.00
o. Lukas Alhambra
m. SandyzGentu
wł' R' Zyłka

2. Bdb Maxi T€mperton
ur.15.01.00
o. Apoll Ornis Bohemia
m. Kaja r Dziedzic
wł' M' suchock

3. Bdb Katia z Pilicznego
. ródła ur'07'03'00

o. Arex-Hagadahls
m. Lejka v. Nordtiech
wł' Z. Bieniarz

sukik]' ntodzieźy
Zqloszono 2,
wystawiono 2,

1. Dosk. A|is caŚarino
ur.12.03.99
o, Ba kv. Domenica
m. Bira f Kramlku
Wł' J' siudem

2. Dosk. XandyzAgiru
Bphemia ur.03.03.99
o. Gildo v. Roblnson Park
m. Tosca Hartis
Wł. G' Jureczko

Zgloszono 8,
wystawiono 6.

1. DoŚk..cwc. Uńcja
sądeckie Lachy
ur.18.01.99
o. Fello v Valenunhof
m. Manta v,d. Ho zhe
lmer Linde

Wł. A' Bocheńskl

2. Dosk. Randa z Kojca
Elbikame ur.22.01.99
o. Hiro v. Arlett
m. Heike z Kojca Elbika

wł. R' cho|ewa

3. Dosk. Holi ze Skalne-
co w1!Eó|za ur'17.09'98
o. Ullyv. Furstenberg
m. Mandra ze Ska nego
wzcó|za
wł' G. ]urecfko

4. Dosk. Bunia Meduis
ur.25.O2.99
o, Jumbo Anirtar
rn, Sina v. Arosler
Sch oss
Wł' J' S]udem

5. Bdb A|śa Animar
rt.29.!2.98
o, Jumbo Animar
m. GablAnimar

wt. J. Ciachan

6. Bdb Rudi z Ko.ica
Elbikame ur.22.01.99
o. Hiro v. Arlett
m. Heike z Kojca Elbika-
me
Wł' R. zembroń

Sukikl. otwarta
zcłoszona 4,
wystawiono 2.
1. Dosk,-CWC- Kaja z
Oziedzic ur.20.08.99
o, Esto v. Batu
m. Dora z Rogowej
Wł. A' Tiahnybok

2.Bdb Pela z Koloni
Oficerskiej ur.20.08.98
o. Karat Borek Zwierzy-
n eckl
m. Łada z Ko|onioficer.
skiej
wł' B' Lichtarski

xv| zie|onogórska Wystawa
psów rasowych

Zielona Góta
17.09.2m0

sędzia:
Bańa|a czasław1ka

zgłosfono2'
wystawiono-2.
1. Do3k. cuń Bening
o. Baik v. Domenica

lr.  P '  z ieI iński
wl. D. Horbatiuk
2. Bdb Dochen Ź lJm!|towa

wl- B. J iśnlewsk

Zgłoszono 4'
wystawionc2.

1. Dosk. Nord z Umultowa
o. Nero Hohen Drawehn
m, Bira z Kramiku
h.R.&LGlapa

2.Bdb. Oskar Dar Natury
o. Sonny Brebe arn See
m. Fama Dar Natury

wt. J . Matewski

Zgloszonc4,

1. Dosk. BaEi Me da
CWC, Zwwystawy, Zw

o- Royvon der Roten Mattel
rn. Bessi z Lesicy

h. R. Saw cki

2. Dosk. Noro v Hohsn

o. Qunto de Coroninias
m. .ludy v. Hohen Dra.

h. Schran izk i

3. Oosk. Xarc Vitaxis
o. Urk v. d. Wenera!

wl.D.Horbat !k

4' Do5k.TaboI Acel Aul€um

m.Niksi  Acer Aureum
h. W.Ziemecki

Zgloszono 1,

l .Dosk.-CWC-Bonny
Kas-Kat
o. Nero v. Hohen Drawehn
m. Katty Acer Aureum

h. J. Bl lka

Zgloszonol.

1 Adb Alfa lvlon.Robi
o. Vento Domus Aurea
m. Granda Ko-An.Ber

Zglosrono.3, wystaw ono-1.
Dosk, DaiBy Oomus Auroa

m. Panthera Acar Aureum

Wł. B' & M' Jankowscy

Z4laszana 4,

1. Dosk. Lo f nad leŹiola

hiwl- lBorkowski



2.Do9k' Do|ra ż umultowa

h i Wł' K' ]armołowlcz

3. Dosk. Pona z Umultowa
o. Evan z WoLf Gangu
m, Nora z umu towa
h i wł' K' Jamołow cz

4.Dosk. Borta z Rakoni*

o. Lasso v. Wutachtal
m. Bika Jaskler
lr  iwł. J '  Ruchaba

Suki kl. otwarta
Zgłoszono 8'

1. Oosk. Bora Bening
o. Baik v. Domenica
m, Car ina Rychan
lr]Wł.PZie| iński

2. Dosk. Hoydy z Polany
Imig|iński €j
o. Gero r Rogowej
m. Nel l iz  lmiel ina
h. B. Napierska
wł' D' Horbatluk

3. Bdb Cracza Ry.Li.Ma.Ja
o. Royv.d. Roten N4atter
m. Fina r Kojca Champio

h'  R'  K Qskała
w|' L' K|qskała

4. Bdb Cambi z Domu pod
Kózką

m. Kenl r  0 ls inek CS

EslĘczN R'.t 20 MARzEc 2o0a

5. Db Blanca Ry-Li-MaJa
o. Lazo z Beroliny
nr. Astra Ry-Li-lvlaJa
h. l,4. K qskała
wł. B. Węg|arf

zgłoszon}1'

1. Dosk. lsidoH v. Fran-
k€ngo|d

m, Zenzlv, Frankengold
h. F. Goldlust
wl. N/]. Kowalczyk

25

I(AIH{DARZ WYSnW W FUSCE 1{A ROr 2m.
c.d.

3.05
3.05
4.05

t2/13.o5
26.05
26.05
27.45
27.45
27.45
3.06
3.06
3.06
10.06
11.06
L6/77.06
24.06
24.06
24.06
30.06/r.47
7 /4.o7
75.O7
t5.o7
2Ą'06
15.07
2L.O7
22.O7
22.O7
29.O7
05.07
05.07
05.oa
11/72.O4
19.04
19.04
26.04
01.09
02.09
02.09
02.09
o7-09.09

BYDGOSZCZ, krajowa
WROCLAW krojowa ON
DOBRE MIASTO, krajowa
LOD., kajowa
LEszNo' międzynarodowa
INoWRocŁAW kajowa
KIELCE, krajowa
BYTON/, kralowa
RADOlvl, krajowa
SLIJPSK, kajowa
PŁocK.krajowa
RACLBORZ, kajowa
GoRZÓW WLKą kajowa
cZĘsTocHoWA' klajoWa
LUBLIN, krajowa
szczEclN' rniędzynalodowa
WAŁBRZYcH' kajoWa
KALlsz, krajowa
0LSZTYN, kralowa
KRAKóW m ędzynarodowa
WARszAWA' m|ędf yna|odowa
B|ELsKo B|AŁA' krajowa
K0SZALIN, kajowa
cHoRZÓW krajowa o'N'
JELENIA G., krajowa
AUGUsToW (B ałystok)' kra]owa oN
KROSNO, krajowa
GDYN A, kajowa
NoWY sĄcz, krajowa
LEGN CA, kajowa
CHOJNICE, krajowa
ZAKOPANE, kralowa
s0PoT' międzynarodowa
TORUN, krajowa
RZESZoW krąowa
NOWY TARG, krajowa
BYDGOSZCZ - krajowa oN
PRZENlYśL, krajowa
WŁoCŁAWEK' krajowa
BIALYSTOK, kratowa
DUSSELD0RF (Niemcy)

- Stro!hal
. Rieker' KÓrbe14hr€ns' sIiWka

' szcześniak' Abłamowicz
-Magdziarska

.czasławska

' szcześn ak

-Crernlakowski

.szcześniak

- l!4eloun

. ś',*nu

lKosmatski

- Knaul, Ziemecki
.Szcześniak
'szczeŚniak
- lvlatela

-Goldust

.Bukład

k|. uż}&owa psów: Petel lveB|el
. k - użytkowa suk| Leonhafd schweikert
k ' ]unioróW psóW| Erich orcch|er

. k|. juniolów suk| Arno Hurnberdros

. k|. młodzieł psów|Andreas Rudo ph

. k|. młodzieł sL]k| Wiiried sche|d


