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a mianowicie
Dlh'a jaśniam,
żegrupata' bardzoładna
duktoróWbo ty|kona odpowiednio Rovenp. Majsniara.
anatomicznie'
miałazb}tmałąróźni.
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praktycznie
grup
wane
sloso- na te cechy,a|ew tejchwi|i
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Śy. ku organizacyjnego
i finansowego. nów.Mamnadzieję,
żetenwniosek oczywiście
sprawaniemiałażadne. otóżhodowanie
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chociaż
z góry'ze wzg|ędu a|e i w hodow|]
arnatorskiej
można

|Es|ĘczN|K.|l20 MARzEc2aao

łatonarobićsfkody,trudnejdo od'

tJparvinbred
naokreś|one
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iIość
nie'np'maksyma|na
p!nktóW Mam taka propozycję,
ilość
aby po każ. doblych\r'Jystaw]aczy'
przy
właściwie
2a ocenęVA i cfołówkaPo ski . 6' dej Wystawiek|ubowejdrukować E|otowaó
do wystawy'Na ringusę.
m]nima|na
4, a średnia
9'83. Na. krótkierodowody
od 3 pokoeń wraz dzia dodatkowo
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drogę Pooceniehodow|ane]
rozpoczęło
5ię
nierobibłędówten,
co nicnierobi. hodowanqWyróżnionych
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po|scy dzieł poczołowych
bardzowysokipoziom
reproduktorachTradycyJnie
sek, abyte k|asysędziowaIi
kIasaj uniorówsuk.
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d|użona
dobla głowa'Wysok k|ąb'k|Ótk
ptzod!
spadf|styzad' dob|gkątowBn|e
tyłu'plostyfront'|okc|epow|nny
b),ćzw]q.
zan6i mocnoprzeslrz€ n ne chody|wysta.
won5 w s|aboJok|)^v|o
włosow€ J 'prawe
ucho skelowanodo środka.

o. JaEov.d.wo rsbufg
m. Ydettevd, Wlenerau

0, INOVADlha Rovon

Duża'si|ra bardfodobr€ plopolcje'mo.
na g|owalWysokikłąb.n eco klótki spa
dzistyzad' iront dobrl kątowanieprfodu
ba|dfo dobre,tyłnleco wąsk sl|ny po.
'
suw i wydajnywykrok.

Dużas |na'wyd|!żona'
dobrytyp i wy€ z .
T.RONIAv. HauBOalll
Wysok|k|qb' nie.o spadzlstyzadi lamlę o , P aschavd, J hanho he
powinnobyć |epej u|ożore'front prosty'
dobfe kqtowaniety,lu sllry posuw
2.lRA z HodowllMl.tr!. ,.na
o.zentoV. W|€ s enborn
m' Paiteń z Węcborsklo]Dolny

Duża'psha w typle'dobragłowaI wyraz'
dob|yk|ąb'dobradłuEość
] ulożenie
zadu'
p|fodui ty|u'p|G
bardzodobtekątowanlo
sty frort' mo.ne prz€ s trfenne chody'wystawlonew słabejok|yv|6włosowej'

Duża. s na' petnasubstanc]l.dobragło.
wa Wylaflkłąbwysokl|dobla dłlgość
] a. DESSA Ml!. lvlrl
ułożenie
f6du. bardzodobre kqlowan]e, o' Gi|dov' RoblńsonP6&
ploporclek|atklp|orsowel dobl€ , si|ry
posuw,dobrywykfok,
3'|ENA Rodllz
ouża,pelnaWylazu.$ysok|kłqb,zad ek.
k0 spEdfstyl kąto w ar iepr fo d ud ob |s'
plzód l lyl n eco Wąsk|'

9.BlRMA Wllcty Krn
D!ż5 mocna' dob|ytyp wyraz,wysok| o, Rlkkorv. Bad - Bo I
k]ąb'dob.ad|ugość
| L]łożen|e
zadu,baF m,lsdora v, Ffankengo
d
dfo dobrzekontowana'
floni prosty,z tyłu
nie.o wąska' mocne chody'wydajnypo' Duż5'sl|na'ba|dzodobryp|gment.
dob|a
wł'M Glotka
glowa, uszy nieco szeroko rozstawons,
Dob|aW|€ | kość
|pgment,\łydłużona'
de
Wysokkłąb'dobryfad' bardzodoble ką.
bra glowa,usry .leco szefokofozstawio, 4. NAD| zs sk6|nógo wzlóza
towanlep|zodui tyłu'frontprost! doble
ne' Wysokikłąb'dob|e!łożonied|ugość o' zamp V' sch oŚs Rundg
fadu, dobre kqtowarie,front prosty,po,
suw powinienbyć si n ejszy swobodiie].
BDE.IO Alls Casallno
l.o.AURA Fonom.nż N|.po'ętu

o. Jacksonv,Lancherhaln

BD.'| Tor. zó skdnogo wz8órza
o. Zampu SchlossBunding
rn' zampi ze skahego Wzgórfa

DB13 F|ńbon Rykoń

DB14 Inga Union

I

Duża'mocnao pe|rymwyraze.dobragło'
Wa' Wysokik|qb,nieco krótk spadz|sty
zad' doble kqtowaniep|zodul ty|!, pro.
sty przód' mocry posuW'dobly wyktok
mógłbybyć swobodnie]sfy'
BDEI.I Lajka wol.'Ba6
5. TOFFIAsarko Lordana
rn, t6ka asarko Lordana

wł.Kuchalska'Puste
nk

BDB'12 Yuma Sqd6cki6Lachy
D u ż a śr
, ednio
sl|naIw ydtuż o na'
bar dz o
dobrytyp l wyrazlWysokkiQb'fad |ekko m, Perny HozheimerL nde
krótki i spadzisty' proste prowadzenie
BDB-13 lka coslander
o. Atos z Bernoowej Grott

1o
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BDB14 Xail tuarko Lordana
o. Zampv SchlossRlndinE
ń' Gabi AsarkoLordana

BDB.15 Llndaz (rywlan
o. lascho Fiemereck

BD&32 Una Ź Belo||ny
o. Lord GeorgwiktorTurm
m ' o n d r aDunscheńke

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

BDB.33 HaCi Asarko Lordana
m. soraya Asa*o Lordana
BDB.34 Nika lo sk|anegowzgórża
o. ZampSchloss Rundng

h'wl' R' GęŚ|nowsk
BDB-16 Evita Saty.lakcja .
o.wicko Felsenwehr
m. Hera Satysfakcja

BDB'35 Evi Mi5-M.z

BDB17 Ha$el Union
o. Baikv. Domenica

BDB.36 E|a T€ x a
o.sonnyBrebeam see

BDB.1a Doń|a0ó.c6
o, Kastors ronbad

BOB-37DoBi Dangaj

m. lmkav d. r(efefschek

BDB-19 Kotl Llnab..o
o. SonyBreebeam See

DB.3A lallra Linaboro

DuŹa' pełńaWyrazu'wysoki k|qb,krÓtk
spadzsly zad' dobre kątowane p|zod!
lokcie's ne chody
tyłu'flont p|osty'|Uźne

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

D8.39 Jos.ohlno Gambal
o .V l l e ro yS cho ss Quer enbur g
m ' I i ro s him€ Gambo |

BDB-21 SharonAarko Lordana
o val l u mAr mnus
ń' Pari Asa.koLordana

DB.4o R|ka zs ska|nogowzlóż.

BDB'22 Gllly Unlkat
o' Gildo RoblńsońP6rk
BDB-23Shlba tlau. Oalll
o, G do R obnsonP a

D8.42 Ollmpl. V.n-H6n
o. G do Robnson Park
m. Petfi AsarkoLordara

BD&24 Bona AbakoB

DB-43 TatumA8arko Lord.na

m' Rosa ch|ubaoddzału

n. ltaka AsarkoLordana

3' UNoJA sądock|oLachy
rn.Mantav. D. HorheimerLinde
Duża'mocna.pełnasubstanc]dobly pig
ment.wysokikląb. n eco spadzistyzad'
dob|e kątowańe'frońt prosty' uŹnelok.
cie z plzoduń eco odsta]ą.mocnypos|]w'

BDB.25 Madz|ara|ńw|tlo
o. o ego ze spręcowa
m' |s]ssde La Va|leedes Tltańs
BDB.26Pamó|a van.H€ n
o. SonnyBrebeam See
m. FumbaVanHen

DsT.45 Balła No|3

BoB.27 Łada D9 Lux van.H6n
o. KastorSirorbad

osT.4B ora

BDB'2a EBperaSamochodowaAl.jt

Dst-47 cynthla szerland

strumyka
'ńad
m. Torazrad strumyka

4.ZEFANA von Bad-Boll
o' famp V' sch oŚs Rund ng
m. Xamara von Bad Boll
h' H a ńs ' P et er R ek er
N a gór ńej gr a ńi c y wzr o s t !' s i I na . d 0 b r y
pigrnent' wysok k|ąb' nieco krótki zad'
doblze kontowana' f|ont prosty. |uŹnełok-

ń'rolsa f XamennejTwierdzy
o, Hoss v, Hollager Land

BDB.29 Rań| 2€ ska|negowfgóŻa
o, cary Fjemerck
m. Anr cońcoldla
BDB.3o Enta Miś.Maz
o' Ba k v' Domen]Ća
m. Romaz Beroliny

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

DuŹ a ' m o c na ' s i ńy p] gm ent 'k r ót k za d .
powinen być wyższykłqb zad spadfisty.
|!Źne |okcie. s |ny poslw.
6.BETTY Gib.ioua Góla
o.Fabio vom Schacher
m' Dora GibałowaGóra

BDB-31 Xia karko Lordant
o.famp Schloss Rundng
m. Gab AsarkoLordana
Duża'średniomocna.dobrywyraf i lyp.

wl A' Dobrfańsk & szymczak

M|Es|ĘcfN|(l{r

sredn|os]|na'Wydłużona,
typowai pełna
wyrazu'dobrag|owa'normalnykłqblzad
slhl spadzisty'dobrekątowani€ plzodui BDB.17 Etna z.Więcbolskie'
tyłu'pros|yfrort' |okcie]uźne|
dob|ypo Doliny
suw' swobodnywykrok'powinnysię epiej
m. Donaf WęcbotskiejDo|iny
?.ELl z wipcboBkloj Dorlny
o. ! k v, d, Duniescherke
rn' Donaz węcborskie]Do|iny

'ł}
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DBng 'lo||yŁ Ar|ott

osT-30 Zln6 unikat
BDB.1a XaF (rywlrn

BDB.19 Dal.y l(a.-t(at
o, SonnyBerbeam Sse
m' Kańy AcerAureL]m
h.w|'J' Bułka
BDB.2ODobraSamochodow.

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

Sukl kla.a oty.rta

m, Corsa KamlennaTwiefdza

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

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

Wł.M' zaewski
Duża'dobrytyp' mocnasl|nagłowa'€ m ę
powinnob)ć LepielLJstawon€ 'Wysoklkłąb, BD B.22 U|ma z w ó..|.k|o J
dobie kątowan
e przoduI tyłu,pnestrzen. zaercdy
o. Hoss HollagerLEnd
m. Zha r weselskej zagrody
BDB.9 |da ż My|nójorcmldy
h.W|'s' Maury.lławrzyn|a|

sęd'a; TonyL' JoEensen IDE
ocen doskona'ch- 9 [czołów

o, .lelloMlchsistadte.RadhaLrs
m. Blra Wol Bas

BDB.23 Anót Un|on

m' Mardra ze ska negoWzEóEa

m' Ła|ra f Węcbo|skejoo ny

BDB.!2 A.l Anaroi

BoE.25 Lg||axronnón s€ ó

Duża'mocne'n|e.owydłUżona
o bar dz od0br ymp gmencle,
bardzodobrysucry wyraz,wy.
skok kłąb'dobra h|a gólna'
ba|dz odo btz e uł o ż o ny
z ad'
baldfo dobrc prcporc]€ k atkl
piols|owel'b6'dzodług|gkoś.i
aparatu ruchu, bardzo dobrc
kątoware przodu] tyłu'p|osty
frcn|' batdfo dynamlczńecho.
dy.

m. Qu nl (fonnensee

2. AFRA ż. skaln.go wz8ó.

BDB.lo Ell z wleolorlkl.J Dotlny
m' DorE z węcborsk|sjDo|iny

BDB'24 o.|. ż W|ęchoBk|o|

Bl'B11 Ho||znad sk.|n.śo wzgóż!

BoE1i| F6nt. z6 spręcow.
o' J€ s ko Hohkamper
see '
m. Glnyv, St, M haels-Berg

DB-26 C6|da z wlecbor3krol
Dollny
m. Łaniaz Więcborsk]e]
Do|lrl
wl, Z, Berndt

m , L anr borngl w il d m a rk e r s

D&27 |rzi Rodlar
m, G na HelsrerHohe

m ' L mbor E i ń iW |d m a rk e l s

DB-24 Bona Wilcry Xlan
o. SonnyBrebeam See

wl. M. szottysik
Srednlegowz.ostu,o bardro
dobrymtyple suczymibardzo
har mo nij nie
z budo w ana,
baf,
dfo dobragórna i do|na|h|a'
bardzodoble kątowarieprfo.
du i ty'łu'p.ostyfront'o pełne]

o. Hoobyv' G etŚ.hertopf

Średniego włostLJ' średniej
budowyo dobrympigmencie,
dobragłÓwa'dobragó.na inia'

LI
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ploŚtyfrońt.dobraIin]adoIna'ne calkiem we],bardzodobrekqtowaniep|zÓd! i|ył!,
zWqzanajeŚzĆzew lokc ach, dobrekQto plostyfiont' ty|emnieco zbieżna'bardzo
Wań i epr fod! i bar d f o d o b ret y |u 'j d z ] e
pros1oldoble prfestrzenńechody'
BDB.22 Bela r Xa3kady
o. fiegan Wiesenborn
9DB.1o P.ta Miz.lMaś
o. Q ui az u. d.s e be n Bu r g e n
wflostu'w typ]esuczym
Ponadśredniego
. s o k k |ąb ,
o bar dz odobl ymw y ra f i e wy
mocnygrzbiet dobrfe Ułofonyfad' bar
dzo dobreproporcleprrodu bardzodobre
kqtowan
e p|zodUi tyłU.proŚtyfront'bar

o,sonnyBrebeam see
m. o mpiaod PeĆhoty

W typie suczymo bardfo BD&23 Bea z lkskady
Dużawydlużońa
dobry.nkoorze, dobrag]owa'dobrykłąb' o. ZleganWiesenborn
prostyglzbiet'fad pownienbyćniecod|uż
szy' dobre kqtowanieprfodu,bardzodo
b re ty ł u d
, o br aI n a do na' pr o styir o nt'
BDB.24 Babka Ardolia
BDB-11 tlr@hlmaGambol
m, caren f lasiemczanki

Duż aw ba| dz odob ry mty p i e 'o d o b r y m
w yl aze lw ysok. nkl ę b e ' ń o .ń y m g r z b i e BDB.12 Pańda f w|ęcboEkioj Do|iny
ce' prostyfront' dobrekątowanieprfodu
m. Łajkaz Więcborske]Do|iny
o. ł]ischand's s mon
m. ll i von P ar ads ga r te n

BDB.26 Etna O..land.r
BDB.13 Rlt z w6.6|3k|ójzaśtody
o, Paschawolisburgerschloss

Duża'ba|dzopęknaw typiesuczymo do
brymwyraze.wysok kłąb'ńoc.y grfbi€ t
jeszczedoblzeułożony
zad. dobrepropor BDB.14 s|lka E.3wo||€ . Ta|
/am|ęńogłobyć |e
cje k|atk piersiowe]'
pei ulożone'bardzodobrekątowanie
tylu m , c e l i n aE ssw elerTal
z bardzosi|nyrnudem' n e zupełniezwiĘ
zane łokcie,bardzodobraw ruclru łatwo
7' RoM^ sqdóck|€ Lachy

BDB.25 Bal.a z Kwiatow.i Osady
o. ZieganWiesenborn
m. Zodr6r (wiatoweiOsady

BD&15 0€ n | Un|on

BOB.27 K4l Jamos

sukl k|a8auźytkowa

m. Mantav. d. l'lolzhemer L nde
Poń adś r e dni e go
w z r o s tu s i n a , m o c n o BDB.16 Fonja Łd. LunEornhoido
fbUdowańa'baldzodobre umaszczeniez
p]ętnemplci' bardzodob.agÓl' m. Wendiv,d, L!.gemheide
Wylaźnym
na nia, bardrodobry zad, bardzodobre
kqlowane prfoduitylu. bardzodobrepro.
porcjek|atk pierŚowei' prostyiront' ba|. BDB.17 Annó u Gibó. Ho'
udo, kroczybar
dzo dobrzerorbudowane
dzo p0pl aw nl epl' fo d e m ty ł e mb, a r d z o
dob|zezdobywaprfestrfeń'
a' NAST^von dór wanBee
o' Lasso V.NeL]eńBerg
m ,w ol E avon de r w en e r a u
Ponad średnegowflostu o bardzo dobrym
wyraz e sucfym, no|ma ńy kłąb' ńocny
grzb]et, zad pow n en być ńleĆo dł!żŚfy'
bardfo dobre propo|c.]ek|alki persiowe]
dob re kĘtow a ne p rz o d u . b al d z o d o b re
kątowanie tylu' łokce |uźne.nie Ćalkeń
zWąfane' bardzo dobre chody'
9.FAMA f Po|any Imio|ińskioj
o']ańgo VÓń Furstenberg
ń' Vina vom Kronnensee
Duźabaldzo dÓbra w typle' o bardzo do.
bre] głowie' inil górne], o dobrym wyra.
zie' bżrdzÓ dobre proporcje k]atk perslo.

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

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

BDB.19 cońta samochodowa A|€ j a
o' Maron v' Ńminus
m. o|ca z 34 U|iĆy
h' z' Lukasik
Wl' B' KostrfańŚka.seku Śka
BDB.2o Bila Pepe|and Do|ina slońca
l.CORSA Xamienna Twierdza
wł' Dobrfyńska & RodziewĆz
BDB-21 Sela z Weselskioj zagrody
o. Lord Goerg Wiktor Turm
m. Hera z Weseskiej ZaCrodY

RównÓ śledńjao dobrym wyraz]e,dobrych
pr o po l c ja Ć l ]r' a m ę po w] nnoby ć d| u Ż sze '
baldzo doble kątowanieprfedn ch ] ty nych
kÓńĆzyn'dyńańicfry posuw' swobodnywy.

@
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BDB'10 kira z Bukoec.
m. Duniaz Berotiny
srednia o mocnejg|owle,strońym plzo.
dfie' do br ymko nto w ż nlu
tylu ' g |zb iet
mocny'rnocnyposlJww szybŚzejakcjlzsni"
BD&j.l Bota viśl|

6.oRwEL|Aż lu'|.chltowojĘłl
o. Endov d' Plst€ Trophe
m' Fr€ J a V. schmo|eQark

m. Bettyspod Waigu

w|'A. Doblfańsk]& R. szmyd
Wlęo€ J n|źśrcdnla'
o bardzodob.rym
V/yE"
zle' mocny8rzblet'badzo dobrbkątowa'
n|e kończynty|nych plzodn|.h' bardzo
dobragórna |nla' dyramlcznaakcja,do.

w|.o' By,leń
Ś|odniao bardzodobrymwyńf|o,doblych
proporcjEch'
doblą gÓrnsj I n||'dobrc kł l..FlFl Rodlaz
toware kończynpnednlch'ba|dzodobrc o, Ajax v. d, Rotei Matter
|yhtth, ram|ępow|nno
byćdłuższe
I iep|ej
Ulozone|
dynamcfny posuw Śwobodńywy.
Dork"6 .'orawlld.rolg.r tand
o ' z e |o stelnhageĘuei|s
m. crecrew dstetgerLand
h. M. Gobl
Ś|odn a o dob|ymwy|azis'
oo.ł.7 F|na o€ ! l.nd.t

3'Tosrń D|ht'Fovon'

Pon6dśrodn
a o dobrymwylaz|e'8|zb|6|
mocny]zad nieco k|ótk, kqtowan|e
przo'
d u I ty ł udo b|e'r amlęskr Óco n€ , do br y
poŚuw'rnab Śwobodnyv/ykrok'

m, Hondav NofdseeStufm

Do*-a Oukdtl Saty.tak.Jt

sledn|ao bErdzodoblymwynżieI doble]
prgmontacJr,
dobre proporcle,doskonaie
kąlowanleprzodn|ch
i ty|nychkończyn'dy.
ńEm|cznyposuw'dobry wykroklw dyna'
m|czngJakcjizan]żak]ąb

m, Yoa z lvodehoudol
h. l. Rzuchowska-Strzeteoka

o. Jago v. d. Wolfsburg

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

Dorodna,bafdrodobrywylar, bardzodo.
bra lóli6 ||n|a'badzo dobrc kątowan]€
przodnlchI ty|nychkończyi' dynamczny
posuw,bardzodobrywykfok.
2.OAJA ro ..
o. Paschavom Wo|fsblE€ l soh|ossŚ
rl1'Don|az€ splęgowa
Śr€ d n|a o baldfodoblymwyraz|€ ,dobryW
pfoporclach,dobre kqtowsntoprredntch,
baldfo do b|etynych ko ńcz yn,g nb let
mocnyz Wysokm k|ębem'kończynysta.
w|a prostoldyńam|czny
posuw'swobodny

Śledn a o dob|ymwyr5z|elplfÓd n|eco
stromy|tyłb5tdzodob|y'mocnyg|zbiet'
p|awldłowy
fad' końcfynystaw]ap|osto'
posuwln]ecomałoswobodny
oynam|czny

Do.ł.9 A|a5ka. więcbotlklo' Do||.y
o. Lord GeorgWlktorTurm
m. Pa ma z WecborsktelDo iny

h, M , Clr z
M' Dobrzański& clchostępskl
srednlao bardzodobrymuyazie, dobrych
ploporcJach'bardzodob|a8ólna i do|na
]hl8, kątowarlepEedrlch kończyndobrc,
tyłbardzodobre'końcfynystawiaprosto'
bardfodobrywykrok'posuw|łokclemog'
by bW lepielprowadzone.

sredn a o bardzo dobrym wrazie, dobrrch
plopo|.]achlmo.nym grzbiecle|dob|fe uło.
o. LordGeorgVlctorTurm
żonymfadzie' dobte kQtowanieprfednich, średnia'
o bardzodobrymwyrafie,bardzo
bardzo dobre ty|nych kończyn' dynafiicz
dob.ychproporcjach'bardzodobre ką|o.
ny posrrw,dobry wykrok.
wanieprfodui tylu,grzbietmocnyo bar- Średnia' dobrywyraf'ciemneoko, dob|a

dfo dobrej|ini' kończynystaw|aprosto, |in|agrzbietu'dobrdkatowaniep|zedńich'
oynamicfnyposuw,dobrywykrok,w akcji bardzodob'e ty|nychkońcfyn'dynańicf'
ny posuw,dobfy wykrok,w sfybszymru,

L4

DWUM Es ĘczN ( & 20

2oo1
^''4RfEc
Ćllu n eco odstawia łokce
o, Diego ze spręcowa
5.CENTż No|ś
m' He|a ze splęcowa
o. Aj.x v.d Rtenlvatter
h i wł' R' Gęs]nowski
sredn a, o bardzo dobrym wyrazie,wyrazi
st e j gł ow ]e'cemnym o k u . b ard Źod o b ra
gólńa do|ńa inia. dobre katowanie koń
cz yn' ploŚte p rzed p e rs e . d y ń ami rfn y
posuW.bardzo dobry wykrok.kłabw ruĆhu 6.BRUTUSr wB.lskiei zagrody
nógłby być bardz ej stabl ny'
sędf]a Beno d WieńeĆke
ocen doskonałych- 4 lcfolówka Po|sk ]

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 bardzodobre kQtowan]etynychlprfed
nch kończyń. idfie prosto' dobry wyłlok
posuw' zar ża kłąbw dynamcznym |Uch!'

7'BRUNo Mał -świt
n
o' ]acksońV. Larchenlra
h ' E ' Ś W i t aI sk
w|' E . ś w| alski
o .Vl l e ro yv .Schlo ss
Quer enbur g

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

Dosk.7 Pa|ńa z więcboBkioj Do|iny
m ' Brita z W ęĆborsk e i D o |i n y
Średnia' o Wybitne]suczej gtowe dobrych
propo|c]ach,glfbe1 mocny o wysokiń klę
be ' dob le kqtow ani ep rz e d n i c h b € rd fo
dobre 1yInychkończy n . fro n t p ro sl y ' ty ł
fbieżnyco deĆydu]eo s e posuw!'
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D@k.a E|i9 ż xam|onnoj Twi9rdzy
o' z ieg an W eseńb oln

PŚy k|69. ńlodflków
sęd za Bertod W eńe Ćk e
oce. bardzo dobrych ' 11
o. Gildo v Robinson Park
n. Lura aus Agngento

Ó' Vi||eroy
V' schIossQuerenburg

DB-12o on E6korta

Na granicyw e kośc].mocny bd propor
Ćje.mocnagłowa'dobly front'nadga|slki
a. do.
ńog'by byćs lniejsze'bd' końtowan

o'A]ax V'd' Roteń Matter

DB.13 Mak z więcbo6ki6i Do|iny
3' MAx ż więcborskiej oo|iny

DB.14 Dax z MarmulkowógoPodwórka
o' D ego ze sp|ęcowa
A|eja
ń' Ma]asamochodowa

o' ]acksonv' La/Ćlleńhe].
wł,M, Żm]jewski
DB.16 cygan z wóso|sk|ejfagrody
m. Hefa r WeselskejZagrodY

mocnagłowa'
Dużys |ny'dob|eproporcje,
poprawny
lront k atkp piersowa'bd' kÓn.
towany.bd' górna ńia' bd' ruch'

ĘCzN||'Nr2oMARzEc2aao
d|uższe,bd' gólna ]nia' dobry posuw' wy.
krok pow nien być swobodnejsfy'
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D.'1o Xlba li|aki€ | .ki olód

BD.g A'|g| 2 wiączynia Do|nego
m' fyra fe ska nego wzgóEa
Średrio duży' średniomocnyi dobre plobolĆje' dobla głowa i k|atka piersiowa'
dobre kqtowanieprzodu tyłu,dobry. pro
sty frońt dob|a górna ]nia' bd' ruch'

4.DASllR Satystakcja
o.Esko DanischenHof

o. Matador Fiemereck

oB.'l la'on z więcboEk|oi Do||ny
m. Kta r Wicborskiej
Do iny
wł'H' Karasńska bef ocenyfa fejści€ z
r ingu
Psy k|a8. lun|otów
sędfla BertoldWienecke
ocen doskonałych
- 5 lcfo|ówkaPo ski]

h.l.Rruclrowska-Sirze
ecka

Prawidłowawysokość'fiocryl dobre plo.
porc]e,mocńa głowalplosty front' ś|Ódlę. l.cL|F Ryłoń
Dobra Wysokość.
średno mo.ny' doble c z e r e. o | U Ź ńe'bd. k qt o wa ne' pl a s k i
proporde'bd' głowa'prostyiront']eszcfe k|qb' bardfo |!Źne starły skokowe, słabo m.Plggj/
von Naus Bork
nr e z w qfany,no r m a l n ep ro p o /a l kel a tk i zwiqfany grzb|e!' dobry luch'

p ers owe].doble kątowane prfodu' bd.
ty'u, dobry posuw,bd, wykrok,powirien BO'11 Dako S.ty akcja
byĆ]eŚfczeswobodnie]sfy'
o' EŚko Dan sĆhenhof

h, L Ruchowska ' Strzelecka

P1' |ewyu EÓly podwó]ny,duźy'mocne'
dobreproporclo,
mocnaglowa,frorr I klat.
ka pier so w a do br a,do br r ekontowary
pżód I bd' tył'nadgalstk nie fwlązańe,

8D.12 Hano Unlon

80.13 E.prlt SamochodowaAt.jt
m. corsa Kamenna Twierdza
BD.s cyrB szór|.nd
m' | r da fe s pa|s k c ha s ó w

8D.14 R.mbo wol-Ba8

Dużymocny'bd' ploporcje'rnocnagłowa'f
dużymekkoś.iętym
zaderń'norm6ne pro.
porcleklatki perslowej,dobrzekontow6. BB15 Edo od T.x.
ny przód bd' ty|'zbleżnostawy'bd' ruch' o. SonnyBrcbeam see
aD.6 Elko sanochodolvaatoi.
m, Cor s a(ami e r n al wi e r d z a
h, f. E ukas l k

BD-16 Zoltan Anlm.r

2.nDEI D. M6rko

Duży'mocny'dobreproporcje'mocnag|e
wa, dobryfronl proporcjeklatk plersowejltanrę pownnobyć epiejułożone|
bal.
dzo doblagó.a i dobrytył'ba|dzodobryW

Duł' mocny'bd' prcporcje'mocra g|owa,
dobry front,dobre proporcjeklatki pier
Śowej' dobtekąlowaneprzodu bd' tyłu'
DB-17 W.sco S.anla
o. Vax BrLrnnenstrasse

h, M. Cybuski

Ba|dfoduży'mocny'dobreplÓporc]e,do.
bra głowa,frontprosty'dobrekatowanle. DB'1a Egon Unloń
dobra inia grzbietu,dfie wąskoprzodem
BD-a Eua3io v Bad.Boll
DB-19 Fargo z Xa3kady
Dobrawysokość,
ńocny dob|eproporc]e,
mocnag|owa,prawldłowy
fronti proporcje
k atk piersowe],ramiel zad móg|bym eć

3'BAND|Tzu dón 3|ebonBurc.I
o,Ui du Manoirde Slssi
n'snoope fU den ŚiebelrBurgen
wl, D.WLewandowski
& Pustetnk
DużyśredriÓmocńy'dobreproporcjeglo.
Wy'frort i proporcjek|atkipiersiowe]'
króŁ
kie, str o ńe r amię'kr ótke n6d g arŚtk i'
dobrzekontowany
z ty|ul|ekkokrótkifad'
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4'LARY vom xronńgńśee

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

BB1O Adot SatFlakcja
wł'WEg emann[op ek' E e te n Be n n y ]
Mocne' dob re p lop o rc j e , d o b ra g ło w a. ' o. Pascha v.d.lahnhohe
l r ont k| atka p ersio w a' z ałamane n a
gr z b jece d oble kqt o w an i e p rz o d u ' b d .

m. Sasia v, N euwlandsrrof

ouży ńoĆny ' dobre proporcje,głowa flońt
p l Ó p o l c ]ek a t k per s o we] do bl e' do br e
k al o w ańe ' r a m ę i za d s Q k l ót k e' s ł a bo
ć lU.
z Wq Źan yg r f bi et s ł a ba wy da jno ś W

Wl' K.Dob| za ńsk& (' M ||e r
sr e d nio duż y.ńocny d o b re p ro p o rc i e l
mocna głowa' poplawny front proporc]e
kat k p iersow ei.dob re k q to w an e ' e k k o m' L ań b o l g i ni W | dm a r k enŚ
ściętyzad. tył slów a wąsko' dobry ruc|r.
c2biet jeszcze słabo fw ązany'
oB-12 Ero Gi.z
m ' Lamborg iniW | dńark e n s
sr e dnio duż y'dob la w y Śo k o ś ć.ś l e d no
mocny,dobre p.oporcje,mocna glowa do.
bry nonl r proporcje k atki piers owei, do.
bre ką toW € n ie przodu ' b d ' ty łu ' i k s u i e 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

2' FLAX voń Ho|tkanpel see
o.!!a(o v. LarĆheńhan
m. Fante voń Ho|tkampersee
o peł ny mwy l a z e Ś a m c f y m do br y p lg .
ment, bd' nia gólńa dobry mocny glzbiet'
do br e pr o po r c ] ek a t k p€ r s i o wej' d ob r e
kątowane przodu' łokc]enie całkem zw ą.
zane. bd' kątowanietylu' bd' chody' z bd
3' cYw|L c'ń|ś Bai6r
o. Kastor Acer Alreum
Dobly w typie We kośc, bd' syraz Ełowy'
bd' gór na | ńi a o r a z k ą t o wa ne pr f od u
t y ł u' bd' do I na i n a . pr a wi dł o wok r oczy
prfodem j tyłem.bd' chody'

Bez oceńy za fe]Śc e f
Duży'mocny' dob|e proporc]e.mocna gło. wł, P sfklarsk
wa' Źe osadzone usfy. dob|y lront pro.
porcje k|atk pie|siowe]' fad móglby być
PEy kla3a otwatta
dłużsfy.dobre ką1ow€ ń e' Ślabo fw ązany
gr z b et' miękkie n€ d Eal stk i d o b ry w l u
sędzi€ Tońy L' Jorgensen I DanLa]
ocen doŚkońałych 5 lczołówka Po|Śk ]

m . Lamborgn W idńal k e ń Ś

4. AXIM Ranczo lvloroEa

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

1. DANTE Ry-Li-MaJa
Ó'sonny Blebe am see
m. A s traz K o l c a R y . L . M a l a
Pies o pe|ńymWyrazies.mĆzym' bd' ko]or'
bd' Ełowa'górna nia bd' ulożonyfad o
doble] dłlgośc' bd' propolĆjekatkl pel
siowej olaz kątowane p|zodu tyłu' bd'
ułozona|opatka prawdłowe!dÓ' łÓkcle
powinnybardziej przyegać być fwiqzane
BD.g Frej z więcbot3ki.j Do|iny
o Zento v Wiesenborn
m' Majka f Więcborskei Do ny
D U zy śledno mocny . tro c h ę W y d łU z o ń y
mÓĆna glowa dobry front i propolĆjeka!

DobryWfrostpelensubslańĆ]
. męskiwy
g qd glo w y.no r maI naw yso ko śkć|ę b u.
fad i do
mocńyw klęb]e.dobrzeułożońy
bra dłUgość'
dobre propÓ|Ć]ek atk p er
przodu bd' tyłu'
s]owe]'dobrekatowan]e
ploŚty plfód' krocfyplawidłÓwo,
bd' cho

|ĘczN|KNt20

2aao
^łARzEc

t7

BD-14 Dragonz TrelatukiegoLa6u
0uł' niecowyd|użony
dobrzeumęśnony' m' Rofi ze ska|regoWfgórza
o samczymwyrazle,dobraglowa,norma
ny W kłębe'prosty'mocnygrzbiet'za kró|
ki zad' dobrekatowanieprzodui ty|u'bd'
proporctek alki piersowej,prostyfront,
Do5k.6Lux Pęt|awiatrów
o, Foxz Agi.u
DB.16 B.utB z s|.nkow3kichwydń

'l
.l

Dużyśrednio
mocny'niecoza dlugi'dob|a m. Dognaz Slankowskich
Wydm
Ełowa'bd. góna inia' zad mógłbybyćnie
c0 dłuższy
o bardzod|ugichkoścach'do
przodu'bd' tyłu,krocfypro
bre kqtowanie
DB"17 Mar|ondó vallvlajon
o. Chojkov, Holtkamper
See

m, .lazzledu lMontA azar

DsT.la ta|B z Lóśnóśo
Potoku
BD.8 AtoB z B6no|oł.j coty

2. soNNY Btób. am s€ .
o, Yasskov,d,RotenMatter
m, DinaBe.bearrrSee

m' zmola z ze|onejGólki

sledr. średnio
si|nyo dobrą męske]gło.
w e, do br ymw yr az e,do br ytyp b d , p ro
polc]e'doskona|aIn a grfbiet! f Wyraź
nle zaznaczonym
k|ębem'dobrzeulożony
zad' bd' u|ożenie
koś. ramieniowej'
bd'
kqt0w6n
e przod!,ramiemogłoby
byćba|
dzie]skośnieu|ożonedoskonalechody,
swobodnywykrok.Ś |na akcja'

o. Wildrnarkens
Darkwingoog

BD.1o Haś|lvl€ r |d.
0, Royv,d,RotemMatter

sędf a zb gnlewszcześń|ak
ocen doskona|ych
Wyróżniorych
VA - 10 [
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3'vlLLEnoY vom s.h|o$
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m,Olira vom Schloss Querenburg

m. Anl6 v.d. WildsteigerLand
h . E . M! ef

o. WildmarkensDarkwingDog

BD.13 Wieco von Brde
m. Rafa NÓtkampersee
h ' s' B € n d g

Typ śr€ d ni' 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'

Quóronbut8

Sredn, silny o dobrej glowe i proporcjach,
bd. Wyrazdoskona|a Inia grzbetu zakoń
czona poprawnie ułozonymfadem' rieco
wy s o k o o s a dzo ny o go n' bd' k Q t owa n ie
przodu tyłu'doskonałe.hody' duż6wita|
ność,doskona|y poslw

1a

oWUM Es ĘczN K t{r 20 M'cRfEc 2oo1

;I

7.Qu.stor Do|byBoh€ m ia

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

Wł'cz' Gocek& ]']ureczko
Średn sihy w bardzodobrymiyp e' do
skońałep|opolcjegłowy'doskona|a|inia
grzbietuzakończonanieco skrÓconymza
dern'ogonńÓEłbybyć|epeiosadzony'do
skońałekątowańiei osadzene kończyn'
doŚkÓńałekąlowańiei osadzeńe kończyn
ly|ńych doskońały
W .ucht]'

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

o ' H os G os e ń mos e ń ' Ś
średni'średnio
Ś ny o bd, głowe,typowy,
dobreproporcje' pop|awńa|ir a grzbietu
zakońcfonadobIfeUlożonyń
zadem. swo.
bodn yW ykr ok'Ś]| naa k c j a 'd o b rel h o d y

o. S fk Wildserger Land
8. Ajax vd Roton Mattor
ś redni.śred ńis ]ńy d o b l y w y l az d o b re
pętno płĆi'bd' sańcfa głowa'bd' propor
c] e na g lzb iet!' ]lą to w an i ieu staw e n i e
kończyń p lzedn ch ty |n y c h ' s w o b o d n y
Wykrok duża witalńÓśÓ'doskonale chody'

m Gerda v.d Braukape e
sre d n i , ś redno s | ny .o do br y c h pl o po r
cjach. bardro dobry typ orar I nia grzbie.
tu' doskonałekąlowane ustawen e koń.
cfyn plzednich' dobre ty|ńych bd wyk|ok'
p|ynne chody, doŚkonała Wla ność'

s/edn siny doskonałepropo.cje' dosko
nałytyp. piękna męska glowa doskonala
n a gnb etu' zaznaczonyWysoki kłĘb'za
|ońcfony dobrze ulożonymfadem' Wyka
zał doskonałqwta|ność chody' doskona
le kątowane końcfyn przed|ich i tylnych.
v-12 Brus Locus Solus

sredni' średnios ny. o bd' głowie'bd' pro
polcie płask d|ugik|Qb'dobE nia grzbe
tu zakończona dobrze u|ożonymfadem'
dobra akcia, swobodnywykrok.

m .K ude Trienzba chtal
sredńi' średnisi|.y bardfo dobra glowa'
proporcte I typ, doskonala lnla gfrb etu
zżkończona dobrze ulożonymfadem, do
skonałe kqtow anie k o ń c fy n p l fe d ń i c h
ty nych, doskonałyswobodny wyklok, dÓ
skonala akc]a p'ń|e wita ne ĆhÓdy'

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

srednl' średno sihy' o bardzo dobr€ j ład
nej głowie.doskonaly typ ] prcporcje' do
s k o n ała ni a gr zb et u' pr a wi dł o wyza d,
doskonale kqtowaniei ustawiene kończyn
przednich i tylnych. bd posuw. swobodńy
Wykrok' płynneWita|neclrody.

średni'średnios Iny, plopolcjona|.a Eło.
W a ' do br y t y p, pł a s k i k ł Ę b do br a lń ia
grzb € t u' poplawne kqtowańie Ustawe
n e końcfyn prfednich ty nych' Umiarko
v'14 Hejko ż więćboBki.j Do|iny
o ' f i ega n W es enbo l ń
m' Pańtera z Węcborskei DoLiny
h' L' BaldÓński
sredn , ślednios] ny, o bardzo dobrej cło.
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wie' doskona|ytyp wyraz' doskonałepro.
porcje' d obra Inia g rz b i e tu z ak o ń c z o n a
nieco krótk m zadem' doskonałe kqtowa.
nie kończyn przednich i ty|nych,doskona.
ła Wita|rość'swobodny wykrok, doskona.
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m. Olira vom NoltkamperSee
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v.15 ca3z fe ska|nego wfgótza
o. Lord u Georg W ktor Turum
m. Bara had St.umyka

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'

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 alkowańe chody, Wykafałdobrą Wita|ność'

pro.
Średni, średniosi]ny,o poprawnych
polc]ach'dobry wyraz i p ętno płĆl,bd.
fakłó.onanle.o |ir a grfbie.
rnęskagłowa,
kręguprzepotu obnŹona na WyŚokości
nowego'bd zad' ogon mógłbybyć |ep]ej
w ykr o k,po pr aw na m. Sabathl v. Blrg Blsmarck
s|edni' śledńlosi]ny. móglby być bardzle] o s a d z ony,sw o bo dny
faznaczonyptzełomcfo|owyldobre propor akcja,umarkowane.hody,

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

cle, dobry typ, dobra Inla grzbiet! r do.
b|ze faznaczanyń kłębem' swobodny wy.
kok, dobla akcja' płynnechody' duż6 W.

ś |edn],
ś|edr losl|ny'bar dfoty p owyo,
I p]ętn]epłc doskona|e
dob|ymWy|az|e
' doskonala
plopo|cjo'dobramęskag|owa,
|ln]agrzbet! f bardzo poprawn|eułożo.
wykrok,sina ak.
nym zadorn'doskonały

ś| 6d n, ś| ed n| os i |n y ' b ard fo p o p raw n a
męska glowa' bd. typ olaf ploporcje' do
s kona ła Iin € g rzbi e l u , b d ' k q to w 8n i e i
usta w one kończy n yp rz e d ń e Ity |re ' z ad
mógłbybyć epe] ułożony'
dobra wta ność 3'JEcx von fio||agólLand

m, Pischav, Hotkampersee
BD'14 Fando Gasland3r

BO.19 V6nio DomBAuroa

ś re d n i'śto dn
o s]|ny'o bar dfodo br ym
bd' |lr agrzb|€ t u
Wyraze.
o bd' plopofc]ach.
fadem, p|ask]'dlug 6. w|cxo v F€ | 6anwóhr
z doblze u|ożonym
kląb' bd' kątowanlekońcfynpżednlch
ty nych.swobodnywykrok,Ś |na akc]a.
m , X a r d v , F es enweht
h. H . T i l er

ń' Pafiela Acer Aurelm

D!ży' sińy' doŚkonałeproporc]ei |yp' batdfo ładn6 głowa' doskonala Iinla grzbe.
tU, doskona|e kqtowan e kończyn przedn]ch ty|nych'Wykaza|Śę dobrym ruchem'
do Ś k o na l a wi t a I no ś ćr uc h.

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

sledn średno slhy' o bd' ploporcjach' 4. ŹAsKo ze splęcowa
'
bd' Wyrazie,doble piętno płci' poprawna
głowa' bd. |lnia grzb etu' z wyraźńlefa
znacfonym kłębem.doskorałe kaiowanie
końcryn przednich l ty|nych' bd' s na ak'
cja, swobodry wykrok, bd. chody,

NtEtvttEGl(l

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
REDAffioRNAczELl{Y|mgl KlzystofDobrzańsk
,
DRUK:BrzeskaOficynaWydawnicraA.R.Dzledzic,
Brzesko,u . Czarnowiejska
1,
tel.(014)66 311 91

20

DwuMrEsrEcrN
x r{r20 M,4,?rEc
2ool

XXX||IWystawaPsów Rasowych

2. Do3k, Asko Mavic
ur .29.06.99
m. Ladyv. Nieuwlandshof
h. A .D o br z ański
Wł'A'WoŹnak + hodowca

ZAKOPANE06.08.2000
Ws4scy Wstawcy otr4mati puchaty, a ich
wielkośćzależałaod zajęteEo ,niejsca,

3. Dosk. Vux z Borliny
ur .15.05.99
o . Vaxaus der Br unnen-

rn.Woga v.d.Wienerau
h. D. Korschek
wł'z'Radz
ejowsk
Zgłoszono
5,
l.,Dosk.XaroVitaxis
ur.03.10.97
m. NikkaKolorado

m' K asĆhaVo nB|! e Ro se
w ł ' v]'P aWik
Zgłoszono4'
wystawono 3,
1, Dosk. S-Wotan Gibalo"
nr.Xannev.Nleuwandshof
h'K 'D o br z ański
w ł 'H .Neugebauer
2. Dosk. Dik Gibalowa
Góla ur '02'12.9a
m. Sasj aN euw landsho f
h'K 'D o br z ański
w l.K .M iler
Db' saxo Gibs|'owaGóla
o , RamboP assenbur g
m, Xannev. N euwlandshof
h'X'D o blz ański
W ł 'HSar
' necka
Zgłoszono5,
sęd f a: W K os ma]s k
ustawionoWedługkoIe]no
śc kata ogowe]'
zgłosfono5
'
wystawiono5
1, adb. LEIF Olha
rn.Rove nur . 10. 09 .9 9 .
o. G do v. Rob nson Park
rn. LLru aus Agrigento
wl. A.l,4ajsnar
2,adb. DRAGO Mavic ur.
2 5.10. 99

r n . Be t U n i o n
h. T. Blaszczyk
wl. D. Szymczak

!. Dosk. Orso z Rogowoj
ur .3.05.98
o . J aschov. Fer ner eck

adb. Bruno z Nois
u r .2 3 .0 8 .9 9
o . B a i k v . D o m e nc a

lr.1. Szyra
wl. T. Stan ewsk

h. T. Blaszczyk
W|.K' Błaszczyk

2. oośk.Rex Riw€ | ino ur'
22.LO.95

Bdb. Brok Mavic
u r.1 3 .1 0 .9 9
o . Y l k v . N i e u wa n d s h o f

h. H . No w icki
w l. B. K ubcr ak

w|. K .K o p a c z& A .D ob|fań

3. Dosk. Cekin Pasja
Sko r pio naur .15.07.98
o. Lord v- Georg Victor

Turrn
h' A' Dobr zań s k
wl. lv,l,Zych
3,Bdb. CENT z Nois
ur. 15. 10. 99
o. Ajaxv.d. Roten t\4atter

Zgłoszono3

'

1. Dosk. ltalo Dlha Roven
u r.2 0 .0 3 .9 9
o . V a l u m v .A r m i n i u s
h i wł' A' N4ajsniar

h' L' Wręga

zgłoszono
2'
lwstawono2
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,Bru3Locu6"30lus
ur.4.01.97
o, Ker D ha Roven

Zgłoszono
4,
wystawiono
3
Db.BaJk6z NolB
!r.23.08.99
o. Ba k vonDomenica
h i W]'lBłaszcfyk
Db.ŁaniaLupus|.and
ur.27.09.99.
o. BaikvonDomenica
h wł'z'zieIiński
Db.Baxa lvlavic
uf.13.10.99o. Y kvonNieuwandshof
wl.A.ldrl
Zgłoszono20
wystawono 17
Dosk.- 7
Bdb. 4
Db.-3
Dost. 3
1. Dosk.xi|i ż Agiru
ur.03.03.99,
Zwyc.
Mł0dzieł
o. G ldov.Robinson
Park

4. Dosk.Nerov.d.Vannsee
ur.01.03.98
h. M. Sasak
o' LassoNeuenB€ r g

|Es|ĘcfN|1|||
2|,MARzEc
2oaa
Dost. SoniaSarHel,
ur.19.06.99.
o. IndusFourniermuhlennr.Lawaz lglastegoLasku
h i Wł'H'samecka
zgloszono-6
1. Dosk.Cula Dlha.Rovon
ur.13.11.98.
m. lmkav.d.Kiefersihek

2. Do3k. lnowaDlfta'
Rov€ n ur' 2o.o3'99
o. Vaiumv,Arminius
m. Dux Dha
h i Wł'A'l\,|ajsnial
4. Do3k,Afr. Czardaszur.
02.06.99
o. Tassoz Rogowej
nr.Dorisod Karolaka
h i wł.M' Kielmaszek
4, Do6k.Goda Horyzonl
ur.12.03.99
o. G ldov. RobinsonPark
h i Wł'R'Lampart
Do8k.BonaAbakus
ur.18.03.99
m. Rosach|ubaoddziału
h.M.Dz
uba
wł'B.Reisch

2, Oo8k. Betty cibalowa
Góla U|'18.09'9a
o. FabiovonSchacher
m' ooraGibałowa
Góra
Bdb. Niware Sk6ln6go
h.K.Dobrzański
wfgólza ul.05.05'99.
wł'B'szymczak\ oobrzań
o, Zampv.Schoss Runding sk
m.ToraznadSVumyka
h iwl. K.Rakoniewski

h i wł'G'Jurecfko
Bdb. YokosądockioLachy
ur.11.03.99.
o, FellovonValentnhof
m.Pennyv.d.Horheimer

DB. EtnaTomp€ l a
ur.28.03.99
o, lndusFourniemuhlen.

3. Do8k.(ora LapusLand
uf.30.12.98.
o. BaikvonDomenica
rn. OkfaWol.-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

m.SakeAzacja
h i wł'H.Św e|zy

Db.Dumar PloBzczani
ur.28.09.9a
o. KAS Herderskring
DB. Nika ska|nogo
m, Hondaz Bluszczowej
Wzgórzaur''€ 05'05.99
h' E'Rowińska
o. Zampv.Schoss Runding Wł'G'c chopek

Dosk.Era Jamo8
ur.20.04_99
o. Rambov.d.Plassenburg h i wl.G.]ufeczko
m.EikeSa!rus
Zgłosfono
11
DB. XanaAdi
Wł'A-cichy
ur.20.07.99.
1. Do3k.Dorar Harcer
o. Rambov.Plassenburg skisi, ur. 14.05.98,Zwyc.
Dosk.lena Rodiaz
m,Xannev.
N euwlandshowWystawy,
Zwyc.Rasy
ur.19.05.99.
h iwł'M' cichostępski
m.BabikaSamotar
oogt. A|gaz Muntasow€ j
h. M. lzydorczyk
h.P.Szkalski
Sforyur.22.05.99.
wi. K. Szyra
wł'L.Wlęga
o. Felxv.HolagerLand
m. DajaBialaSkal6
2. Dosk.O53iIngemarur.
Bdb.Len6żeskalnego
h' Z'Łabudziński
o2.o7.97
wzgótzaur'30.04'99.
o. Uilyv. Furstenberg
m' DajaB ałaskała
Dost, Tamaral{aderaur.
h. G.lureczko
05.04.99.
wł.K'JędrzejeWsk
o. Kastorv.Sironabad
m. Sk erkaWoj.Bas.
Oosk.Sela r WBelskisj
Bdb.OrarnadStrumyka
h. lv4.Kawua
Zagrodyur.06.06.98
uf.02.03.99.
wł.ll- Mitan
o. Lordv. GeorgVictor

2l

m. Heraz Weselskiej
Zagrody
wł.M' Ważydrąg
Bdb.ForaznadStrumyka
ut.27.70.96
rn.YrinaznadStrumyka

Bdb. Loraz lgla8togo
Laskuur.2.09.96
o. lokkerz Gentu
m. Ottev. Zietteral
h.J.Boba
Db. OklahomrAlhambra
ur.11.01.97
o. Jagov.d.Wolfsburg
m. Bastar kolcaE bikame

zgłoszono
7'
wystawiono
3,
1. Dosk. LadyŁ N|o.
uwland6holur.
18.09.95
m' Maxde |aLogiad€ i
m.Qultov.Nieuwandshof
h. G,Koesen
wł'A'Dobfzański
2. Dosk, Finacoslsndor
ur.11.01.98
o. Vandov. l\,4oorbeck
m. Mav Satysfakcla
h iwt.B.Resch
3. Dosk. DukailSatFfakcja ur.12.10.96
o. W cko1/.Felsenwehr
m,loazlvlodrehoudoli

sukikl' chanpionów
zgłoszono
1' wystawiono
1, Dosk.NikkaXolorado
ut.o1.72.94
o. Endov. d. PisteTrophe
m.Frelav.Schmodenpark
Wł'R' szmyd& K. Dobrzań.

Lesżek GąrDenda
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oWUMIEs|ĘcfN](
I' 20 M/4łzEc2o0l

H . A . Tiahnybo k

I{RAKOW
L-2.O7.2W
Zglosrono68
sędfia A|binMajsniEl

tgY
gfczeni.t
X|aśa
zCloszono2

Bdb.Miki Kordosajgon
o: Prinzz Rogowei
Mr Dinaz Kafoewka
H.K.Korczyk

B4b.Vuxz gercliny
OrVaxausderBrunnensN,lKaschavonBlueRose

3.DoskMł.cH.P|o|3on
O: Norrovom Messebau
NI Nathal Dlha Rover
H' F' Dobrfańsk]
4.Do3k rutCH,Pl Kimon
sfola xiańca
0r Kimonv. Dan Alhedys
M I cH .M ł 'cH .A nasaV'd'
M uhltaleten
H . K . Sa amo n

DoŚk. Nar|oV schlGB
Runding

K|asachamoionów
Zgloszona2
1.Dosk.Fegerr Krywlan
o: SammovomFiemereck
H. R. Gesinowski
W|.U.ŚWieticka Rusiłowcf
2.DGk. CH.PINatant
lmislina
OrCH.P Kasvd.
Herderskrng
NI CH.PIVinavKfonensee
W. B. Napierska
Kla.aweteranów
zgłoszono
1

su6l
Tronle
0:Xandorv.

X|aśa
oośr6dn|a
zgłosfono3

Mr RonjavornSchloss
Rundlng

K|a3a3fcż6niat
ZEloszorc 4

H. Wl. N4.R. Schmyd
Góla
1'Dosk'oik Giba}owa
Kasa m]odzigżv
Zgłoszono9

l.Dosk.Maxz Krywlan
O: MadorvonFiemereck
H, LB, Gesinowscy

cwc

O: Fabiov.Schacher
M:SaslaNieuwaandshoi
H. K' Dobrzańsk
W|.K' ['4|]erA'oobrzański

Wł's'Hot|oś

1,Bdb,llaz el. Lintchu
Or S mo nM ischaand s
Vl:lda z Lintchu

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

Wł'T' He]me]

lv4:Hondav. Nordsee Sturm
2.ooBk.B€ t o satF'akcja
ar
O:ldolvonderJahnhohe H. A. [,,Ia]sn

N. . Rzuclrowska
Strzeec

2.Dosk.EgonodSzalonoj
N4|Po1 Kessaz N4aikow€ j
Stanicy

K|a9aużvtkowa
zgloszono7

Bdb.RaŚtyvomRubin'
O:UrsusvonBatu
Mi 0la vomRubntropfen

2.Dosk YamboVitaris
0: Unkov. H a! s Z ieglr nayer 3.Bdb' H € | a z Lintchu
s
O:Simo n[,,lschaland
N4:daz Lntchu
H. . Kocajda
3.Oosk. CH.PlBrus Locus
Solus
O: Keri Dlha Roven

Wł'G'Radwan
M' Go]eman
Do|ina
Bdb'Atkoo|szańśka
K|asaoiwańa
0i lockerv.Wildstegerland
4.Dosk. Ganbo SatFfak.
Zgłoszonos
N,l:]skraKot|naNowosq"
cja
H-D-T.Hetmej
W|'B' Załubski
Bdb.Hados
RobinsonPa
OrOnyx
Saurus
lv4:HillaDlhaRoven
H. L Bardel
W' T. DUrnański

0r GamboK ar atmo sens

1.Dosk.XaroVitaxis
cActB cwc

2.Dosk.TogoTemperton
0: Sammov Fiemereck
|V4:
cH.P|Mł'cH'P a-|psz
Dziedzc

2.adb. Baxa lvlavic
Or a Ylk Nieuw landshof
M : a.Ux aSaur us
H ' A ' D o blz ańsk

H' ' svz€ ecka

Ges|ander
Dośk.Fando
O: a-SchH3Vandovom
Satysfakcja
M: a fi.4avi
H . B.Resch
Wl. L Szulim

4.Bdb. Hedda z Lintchu
O:Sir no nN4ischa
and s
N4:lda z Lintchu

Kasa młodziożv
Zgloszono10
l'Dogk. xi|i f AgłU Bohsmia
O:Gido v. Ro b nso n P ark
H . M .Sasak
2.Dosk. Abra Mavic
lv4:Ladyv. Nieuwlandshof
H' A' Dob|fański

Es ĘczNX l{r20 M,\łzEc2ooo

3.Dosk. Yuma sądeckie La.
0: CH . P I l P O3 Fe l o v .
N4rCH.PIPennyv.Holzhemer

4. B db. As hka
Oi

Fa u s tu s

1.Dosk. Holi ze Skalnego
W2gónacwc
O: Uly v. Furstenberg
N4:Mandra ze Ska nego
\\zcÓrza
2'Dosk.K€ n da AIhambla
1,4:
OdyCenturio

Xo n d o r

Mr Z na or n s B o h e ma
H. M. O h r al ova

0r CH.PLNatanZ lmieina
M: CH.P lka vomHollager.

Bdb.EtnaAbakus
O : L e i fvd.N ors wa n dSc h H 3
Mr CH.PL Sabatin von Burg
Bisnrarck
l - 1.M. Dz i uba

4.Dosk.Honda

Bdb.lkaGeslander
OrAtos z BemolowejGroty
H. i W. B . Re s c h
Db.Dianalv'ladera
O : CH. P IA l P O 2 O m a n z L
slch Dołów
M: J ol andaD h a R o v e n
H. M. K aw u l a
Wł.T' Gny|a
Db. Hera Von Royal
O: Federicovon ElTous

H. E. Florek
W' s' Bonczyński
Dosk.KamJamos
O:Shanto
s Xano
N4rTyna
DlhaRoven

Bdb.Bona
lrwit
O: Ginoro Zafonne
Mr Eza DlhaRoven

H. M. Ar t l s

Dosk'Ksenia
Pa]ęcze
Siec
O:
Kondor

Ka3a oośrcdnia
zgłoszono8

M| o ana Pajęczes eci
H. K. tvtrck
Wt M. Haduch

M:otueVonHausBork

xv| WystawaPsów Rasowych

Pzemyśl8.09.2000
Sędzia:
WolclechKramaBkl
Zgłoszono
3,
wystawiono
2,
1. Dośk.
vux f Belo|iny
ur.15.05.99
o. Vaxv,d,Brunnenstras-

ruasaotwarta
Zgloszonog

l.Dosk.Swj' Lady von Nie
uwlandshofRes-CacibCWC
o: Max Della LoggiadeiL4er-

l.Dosk.Kajaz Dziedziccwc
Or EsiovonBatu
M: CH.P Doraz Rogowel
H' l,4'cieśawska

1,4:
Quitavon Nieuwandshof

2.Do8k.Oom
z Harcerskiej
OrTassor Rogowel
Nrl:Babika
samator
H. N4.lzodorcryk
W. K. Szyra
3.Oo3k,Krafti
.ramos
O:Shantos Xano
M:TynaD ha Roven

2.Dosk.HanaltunstEr
0: Kimon Dlha Roven

3.Dosk.Xana UzomieZazrc0r [4ikevom Haus Bork
lvl: A-umke v.d. Hofhe mer
Linde
B' i Wł' L' sobinowsky
Bdb.lP o -1o r ta o ha

4.DoBk,a.Fina
csslander
Or a-SchHVando vom
VlI lv,lavi
Satysfakcja
H. i Wl. B. Re sclr
Bdb'Kajaz Leśnego
O: Rossiz Berolny
M: QwntavanM!nsterberg
Wł',J.zabokicki
Bdb.Oklahoma
O:Jagov.d.Wofsburg
lV: Bastaz KojcaE bikame

K|asauźvtkowa
Zglosrono
6

wystawion0l,
1. Dosk.-CWC -Ronnyz
Lintichuur.06.01.99
o. Baruv, HausYu
m. Ultraz L ntichLl
wł'K' Boba

m, Kaschav, BlueRose,
Wł'M. Paw|ik

Zgłosfono
4,
wystawiono
3,
1.
Dosk.
Togo
-CWC2. Bdb Dax z lglastego
Temperton
ur.10.04.98
Lasku ur.29.08.99
o. HadesznadStrumyka o. Sammov.Fiemereck
m,Qulnav,Kronnensee m. lpsizDriedric
Wł'M. suchockj
wl.K. Boba
zgłoszono
7,

2a

2. Dosk.PamirzKoloni
Oficrskiejur.20.08.98

O: a.Yasskov.d. Roten lvlat
lvl:A-LissiDlha Roven
l-1.A. N4ajsniar
W. G' Tuszyński
K|asacharnpionÓW
ZCloszono 2
1.DoŚk.cH.P| NIkka xo|ola.
doCacitsCWC
O: Endov.d.Piste Trophe
N4rFreiavon Schmoldenpark
H , Fiala
Wł'R' szmyd' A' Dobrzański
2.Dosk.CH.Pl Cltra Asketila
oI cB' a.zbÓj Acef Aureum
M: CH. a-Celaz Po skiel Ws
W ł 'A . Bi|ińska

o. KaratBorekZwierzyniecki
m. Ładaz Ko|onoficer
skiej
wł.B' Lichtalski
3.BdbCimboJande-Mar
ur.23.03.98
o.lgorv.d.Hainbuche
m.AstraJandeMar
Psy kl. u4nkowa
zgłoszono
3,
wystQWiono
2'
1, Dosk.-CWCHadesz
nadStrumyka

24

DWUM|Es|ĘczN
h r20 MAłzEc2oo1

w.22.77.96ZWc.
Wystaw ZWc. Rasy
o, Jokkerz GentLl
m. Cyn r nadStrumyka
wl.K. Boba
2. Dosk.LeskoAnimar
ut.o2.ot.97
o, Shanto's
Xano
m.GabiAnimar
Wł.
J' ciachan

o. Arex-Hagadahls
m. Lejkav. Nordtiech
wł'Z. Bieniarz
sukik]' ntodzieźy
Zqloszono
2,
wystawiono
2,
1. Dosk.A|iscaŚarino
ur.12.03.99
o, Ba kv. Domenica
m. Biraf Kramlku
Wł'J' siudem

Wł.A' Bocheńskl

wt.J. Ciachan

2. Dosk.Randaz Kojca
Elbikameur.22.01.99
o. Hirov.Arlett
m. Heikez KojcaElbika

6. Bdb Rudiz Ko.ica
Elbikameur.22.01.99
o. Hirov.Arlett
m. Heikez KojcaElbikame
Wł'R.zembroń

wł.R' cho|ewa

3. Dosk.Holize Skalneco w1!Eó|zaur'17.09'98 Sukikl. otwarta
o. Ullyv.Furstenberg
zcłoszona
4,
sukikl. szczeniąt
m. Mandraze Skanego
wystawiono
2.
Zgloszono4,
wzcó|za
1. Dosk,-CWCKajaz
wystawiono
3.
2. Dosk.XandyzAgiru wł'G.]urecfko
Oziedzicur.20.08.99
Bphemiaur.03.03.99
o, Estov. Batu
1. Bdb FondaAlhambra o. Gildov. Roblnson
Park 4. Dosk.BuniaMeduis
m. Doraz Rogowej
ur.18.01.00
m. ToscaHartis
ur.25.O2.99
Wł.
A' Tiahnybok
o. LukasAlhambra
Wł.G' Jureczko
o, JumboAnirtar
m. SandyzGentu
rn,Sinav.Arosler
2.BdbPelaz Koloni
wł'R' Zyłka
Schoss
Oficerskiejur.20.08.98
Zgloszono8,
Wł'J' S]udem
o. KaratBorekZwierzy2. Bdb Maxi T€ m perton
wystawiono
6.
n eckl
ur.15.01.00
5. BdbA|śaAnimar
m.Ładaz Ko|onioficer.
o. ApollOrnisBohemia
1. DoŚk..cwc. Uńcja
rt.29.!2.98
skiej
m. Kajar Dziedzic
sądeckieLachy
o, JumboAnimar
wł'B' Lichtarski
wł'M' suchock
ur.18.01.99
m .G a blA nim a r
o. Fellov Valenunhof
3. Bdb Katiaz Pilicznego m. Mantav,d.Hozhe
. ródłaur'07'03'00
lmerLinde

xv| zie|onogórska
Wystawa
psów rasowych

ZielonaGóta

17.09.2m0

sędzia:
Bańa|a czasław1ka
zgłosfono2'
wystawiono-2.
1. Do3k.cuń Bening
o. Baikv. Domenica

1. Dosk.Nordz Umultowa
o. NeroHohenDrawehn
m, Biraz Kramiku
h.R.&LGlapa
2.Bdb.OskarDar Natury
o. SonnyBrebearnSee
m. FamaDarNatury

lr.P' zieIiński
wl.D. Horbatiuk
wt.J . Matewski
2. BdbDochenŹ lJm!|towa

h. R. Saw cki
2. Dosk. Noro v Hohsn
o. Quntode Coroninias
m. .ludy v. Hohen Dra.
h. Schr aniz ki
3. Oo sk. Xar c Vitax is
o . Ur k v. d. W ener a!
w l.D .H o r bat
!k
4' Do5k.TaboIAcel Aul€ u m
m.NiksiA cerA ur eum
h. W .Z iemecki

h. J. Bllka

Zgloszonol.
1 Adb Alfa lvlon.Robi
o. VentoDomusAurea
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