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ocenydoskonałe' zrob]ćwie|edobregoW naszejho. Ko|ejnerniejscezójqłsprowadzony
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się z szóstegonatrzecie Pet-Keram.Duł
miejsce'Piesduży,na gólnejgrani przesunĘł
również
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wyrÓwnane niaw hodow|i'Pozostałe
psy
go
poziomu'
a|e
po reproduktorach
była
k
asa
uzyskały
ocenę
doskonałQ'
Najsłabsza
z Polskichhopsy
psóW
(ty|ko
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Buts,wł.Z.o|szewski
średni,średniosilny,poprawnaela
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clobragórna linia, skrócQnyza)!,
umiarkowanekatowaniekończyn
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Wraz,
ny oqon, clobragórna linla, notmaL h. V. Fia|a,Wł'A' Dobrzański&
ne kątowaniekończyn tylnych,Wy- R. Szmyd
Dorodnao bardzo dobrymwyazie,
kazal umi arkowanechody
barclzo
23 doskMATz Krywlan-o.MADOR
dobrychproporcjach,sztw
V. Fiemereck,m. F|NkAz Kry1ł|an, nym grzbiecie z Wysokimk!ębem'
h. R'J.tęsinowscy,wł'T. Kukiełko długimzadem, dobre katowanie
sredni,średniosilny,badzodobrc przeclnich i bardzo dobre tylnych
głowa, dobry wyraz i typ, plaski kończyn,kończynystawia prosto,
ktab' prostygrzbiet,ściętyzad, do. Wkazałabardzo dobre przestrzen.
bra clolnalinia , bardzodobrekato. ne chody,bardzodobre przenoszevr'aniekończynptzednichi t'4nych, nie ruchu grzbietem
przy ustawieniukończynprzednlch
możnazauwazycpostawę francu.
skq, umiarkowanechody

Sutd

k|aśaużYtkowa
sędż,a
Miecż!sł!tu)
Gqtkożoskt

2 dosk Cz. Pol. EVI Mis-Mar,
o. BAIKv. Domenica,m. RON,A
z Belo|iny'h. W Federak,wł'W Fe.
delak&J. Fa|kłewicz
Dorodnao bardzo clobrymwyrazie,
suczej Ełowie,pięknejpigmentacji,
bardzodobrychproporcjach,dobre
kqtowanieprzednich,barclzodobre
tylnychRończyn,grńiet mocnyf W.
sokim kłęberni dobrze ułożonym
zaden, kończynystawiaprosto,wy'
kazałabardzo dobre chody

3 dosk Cz. Pol, AFRA Schreidono, KASTORV, Amur,m. KARINA
z Gentu'h. M. cilz, Wł'|V.cicho'
stepski& K' Dobrzański
średniao bardzo dobtym wyrazie,
mocnejsuczejgłowie'dobrychpro.
porcjach,bardzodobrejgórnej i dol.
nej linii, Wysokikłab,dobrze ułożG
nyzacl,dobrekątowanieprzednich,
bardzo dobre tylnychkończyn,bar.
dzo clobrzeustawionekończyny,
sztwne staw skokowe, wykazala
bardzodobre chody,silny posuw
i swobodnyWrok

10

t{r23 GFUDfIEN
DW!i,]|Es|ĘczNIx

sztyr/nygrzbieto bardzodobtejlinii, PSY
bardzo dobra Clolnalinia, kończyny
stawiaprostonieco WQsko,Wykaz+
ła dobre chody, bardzo dobry wy
krok i posuw lekka tendencjaclo

dośkcf. Po|' DoNA Formacia .
v. Fiemereck,m. FARA
o. SAN4N4O
h' F' czerwon.
z KojcachampionóW,
ka, Wł.Z' Bolatyn
Dorodna o dobrym wyrazie,lekko
wydłużona,
liniagrzbietuWdłużona,
bardzo dobry długizad, bardzo do.
bra dolna linia, dobre kętowanie
przednich,bardzo dabre tYlnYch
kończyn.Xończynystawia prosto
nieco wąsko,dabryposuw,nieco
małoswobodnyWkrok, przenoszenie ruchuprzezErzbietjeszcze prawidlowe,w szybszejakcji nieco zaniżakłqb
5 dosk ALICE A.anyvolgyiorsego. ESKOv. DanschenHof,m. SABA
.olseg' h. J. Farkas,
Arańyvi|g]
wł'l\4'sasak
Srednia o bardzo dobrymWrazie,
suczej mocnej głowie, mocny
grzbiet o daskonalejlinii, dobra
dolna linia, dobrekatowanieprzed.
nichi bardzodobretylnychkończyn,
Kończynystawia prosto, dnamicz.
ny posuw,bardzo dobry wykrok,
w szybszej akcji bez smyczy nadlędźwie.'..
mierniewysklepiane
6 dŃk |vET Matador o' LAsso
v. NeuenBerg,m. BONAMatador,
h' + Wł.M. szmyd
Drobna o bardzo dobrym Wrazie,
pięknejpiE]mentacji
i ciemnymoku,
proporcjach,
grzbiet silny,
dobrych
katawanie
zad niecokrótkii ścięty,
kończynpftednichi alnychdobre'
wykazaładobrechody,Wykrokpowi.
nien byćbardziejswobodny'w clluż.
szej akcji nieco oc|stawiałokcie
7 dosk KATI Asarko Lordana m. GAo. ZAMOv. SclossRunding,
Bl AsarkoLordana,h. G. Okrasa,
wt.H. Guberow
średniao bardzo dobryn Wyrazie,
intensyvvnejpigmentacji,ciemnym
oku, dobrymprzednichi bardzodo
brymkatowaniutylnychkończyn,

8 doŚk AFA Korso.o. ATosV.Ham'
bachtal,rn.JENNYv. HausZuiher,
Lasocki,Wł.R. Kłapkowski
h' |\,'l'
średniao bardzo dobryn Wrazie,
a dobrychproporcjacho bańzo do.
brejliniigrzbietu,dobradolna linia,
dobrekatowanieprzednich,bardzo
dobre tylnychprzy czym |amię po'
kończynystawia
Winnobyćdłuższe,
prosto,dynamicznY
Posuw,dobrY
dobrechc
wykazała
bardzo
Wkrok,
dy
9 dosk ORWELLAz Malachitowej
Łąki. o. IKoAcerAureum'm. BET.
TY spod Wangu,h. E. Pewka,
Wł.D' Byteń
śrcdniao bardzo dob|ym wyrazie,
bardzodobrejpigmentacjii dobrych
proporcjach, o mocnym gtzbiecie
z wysokimRłębem,clobre kqtowe
nieprzednichitylnychkończyn,koń
czynystawia ptosto. Wkazałabar'
dzo dobre chody,dynamicznyposuvr',Wkrok mógłbybyc bardziej
10 dosk SELESZ Abakus- o. IRK
v. Burg Biz Lipe, m. SABATINI
h.
M.
Dziuba'
wł'
B' Famu.
smarck'
ła
Sredniao aclbrychpropoqach, dobrymkatowanjuprzednichi tylnych
kończm, mocnymgrzbiecie, prawi
zadzie,dobradolna linia,
dłowym
kończynystawia prosto, nieca w4
sko, Wkazała dobre chocly,nieco
nadmiernie odstawia łokcie

klasa otwarta

sę.tż,a worgang Gersc bu ttż

1dosk. Cz.Pol. zw.NLOtw.DIKGiba|'owa
Góla. o'FAB|oV' schacher'
h. K. Dom. SASJAv.Niewlandshof,
K' Dobrzań.
brzanski'
!łł.K' MiIler,
sk
Ponadśredni,
śtednio
silny,typow
i dabryWraz, niecojasne aczy,har
nonina linia górna, frontprcWidło
\'ły,zaznaczonykłab,dobra klatka
piercio$la,bdb kqtowanie,prze
stronnychód, silna akcja
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Dobrze śreclni'śrcdniosilny, typo.
W i Wrazowy,harmonijnagórna li.
nia, bardzo Clobrekqtowanie,prfe.
strzennychód, silna akcja

4 bdb ASKO Bog-Mar- o. PRINZ
z RogoWeJ'
m' AXAskand,h. + Wł'
Średni,średnio
silny,normalnyW
raz, dobrykłąb,prosta linia grzbie.
3 bdb EVASIOv Ba&Boll - o. RIK- tu' prawidłowy
front,norńalne pro.
KORv. Bad-Boll,
m. HILKAv.d.No- porcje klatki pierslowe|,W catości
riswand,
h. H.Ł R|eker,
wł'J.|Vle|' clobrekqtowanie,dobty chód
nikiewicz

2 dosk Cz. Pol. ASI{O Mavic o. XANDORv. Tronje,m. LADY
v' Niuw|andshof,
h' A. Dobrzański'
wł'A.K.Woźnlak
& K. Doblzański
średni,śreclnio
silny,dobrepropot.
cje iWyraz,zaznaczonykłab,ptosta
linia gŻbietu, krótki zad, prawtdło.
W front,nleco podkasanadolna llnia, dobrc katowanieprzoclu,b.dobre tyłu'przestrzennychód, silna
aKcJa
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I bdbDASTIl.R.Satysfakcja(FCl) Śrcdni, Wystarczajacosilny, mala
.o' EscoV' Dónischen
Hof'm' PAL. wyrazu,nieco suczy,prosta linia
ME od Żeksa,h' l' Rfuchowska. grzbietu,normalneproporcjeklatki
piersiowej,dobre kątowanie'w ca.
strze|ecka'wł'M'Tkacf
Dobrześ|edniiśredniosilny,dobre
proporcje,normalnywraz, prosta li'
nia,grzbietu,krótki zad, frontprawi' su|'j
k|asachamDionów
dtow, Wystarczajqcagłębiaklatki
sę
dzia
MieczJ,sŁuo Gqtkor.ls kt
piersiowej,db. kqtowanieprzodu
bdb. alu, przystrzennychód, powi
nien miećwięcejmasyjako samiec
9 bdbEDo loxa'o. SONNYBrebe
am See, m. NlXl Acer Aureum,
Taurogiński
h' J' Fa|isz'Wł'l\,,l'
5 bdbODINRemus' o. GERORe- Średnio duży,średniosilny, dobre
mus, m. DETTYRemus,h' E'łFal' praporcje,b.dobrypigment,pełen
kas,wł'H. Miszta|
Wyrazu,zaznaczonykłąb'prosta li.
jeszcze
Pona)lśredni,średnibsilny,
niagrzbietu,ptosty front,dobragĘ.
dobry wyraz i piętno płci, wysoki bia k|atkipie|siowej,dobrekQtowa. 1 dosk Cz. Pol. CWC XlLl z Agiru
kłab,prosta linia grzbietu,dobra nie przednichb'dob|e tylnychkoń. Bohomia.o. G|LDoV' RobinŚon
dolna linia grzbietu,dobra dlugość czyn,przestrzennychód, silna akcja Park,m. TOSCAHartis,h. M. Sa'
i ułożenie
zaóu, dobry pi4nent, 10 bdb EIKOArdelia- o. JASCHO sak,W|.K. Doblzański
& A. Winek
Wruchu miękkie ucho, dobre kato. v, Fiemereck,m. DORAr Kr)4,!lan, Średniaa dobrychpropotcjach,bar'
wanie przodu i b.dobre tylu, prze- h' P' Bożko'wl. M. Bulaczewski
dzo dobrymWazie, eleganckiejlini
grzbietu,
strzennychód, silhaakcja
bardzo dobra dolna linia,
Pona.l śrcdni,średnjosilny, dabry
6 bdbDONNordo'o. PACOz Rogo- v,/yraz,wysoki kłąb,zatamanie na ram|ęmogłobybyć dłuższei lepiej
wej'ł. coRAodKaro|ka'
h' K' Kor. kręgu przepanowyn,prawidław ułożone,
katowaniekończyntylnych
czyk'wł'IV' Kiermaszek
prosta
grzbietu,
bardzo
dobre,
kończynyrównoległe,
dobre
front,
linia
posuw,Wkrok nieco
Dobrześredni,śrcdniosilny,dobre proporcle klatki piersiowej, dobre clynamiczny
proporcjei Wyraz,harńonina górńa przednlekatowaniebdb tylne,prze. nało swoboclny
linia, prawid|owfront,v,ystarczają. strzennychód,grzbietw chadzienie 2 dosk Cz, Pol, ALFI z Krywlance proporcje klatki piersiowej,do- całkiemtrwały
o' D|EGoze splęcowa,m. HERAze
brc kQtowanieW całości,dobry 11 bdbDIEGOz Polanylmlolltuklej splęcowa,
h.+wł'R.l' Gęsinowscy
pada
przód
w ruchu - p. VANDov. Moorbeck,m.VlNA śrcdniao ba|dzo dobrym Wruzie,
chód,lakko
na
7 bdbCINToAdvil-o. YECKSuma- v. Kronensee,h. B. Naplerska, dobrychpropotcjach,mocnejale
vske straże, m. N4|NAAdVi|'
suczej głowie,grzbiet mocny o c]o.
h' P' Adamc|k,
Wł.A'K.szczebrowski Dobrześredni,średnioŚilny, dobry brej linii, bardzo dobryzad, bardro
Dobtześrednioduży,śrec]nlo
silny' pignent, normalnywyraz,lekko W- dobradolna linia, dobre kqtowanie
dobtepioporcje,dobragłowa,Wso. dłuźony,
prosta liniagrńietu, dobre przodu, bardzo dobre tytu,kończy'
ki kt4b,prostaliniae|zbietu'pruW| Noporcje klatki piersiowej,Wcało. ny stawia prosto, dynamicznypo'
dlow front, Wstatczjaca głębia śÓidobtze katowany,nie dynamicz. suw, bardzo dobry Wkrok, w szyb'
klatki piersiowej,dobre katowanie ny chód, słabaakcja
szej akcji górna linia mogłabybyć
przodu,b.dobretyłu,w całoścido. 12 bdb LANoET w9źGo czart ' bardziejWrazista
bry chód, pignentacjapowinnabyć o. WMv. Noricum,
m.ClNDYJasov,
silniejsza, nieco nerwow
h' + wł'R' Majchrzak
prcpoL
silny,Clobre
Średni,średnio
pro'
kłab'
cje, dobraE)łowa,
Wsoki
palce'
grzbietu,
linia
długie
sta
miękkie nadgarstki,dobre katowa'
dobrychód' padana
niew całości,
przód
1i' bdb AR|ELz WiqczyniaDo|ne.
go - o. DON Mir-Pol,m. ZYRAre 3 dosk ETNATempera'o.INDUS
ska|negoWfgórza'h. + Wł.L.Ja. v. Fournierm0h
enbach,m. SAKEAl'
strzębski
zacja'h' + wt' H. św]erzy
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Węcej niżśrednia,]ekko Wdłużo.
na' gtzbiet mocny, łopatkaWinna
być bardziejskośnie,kątowanie
kończyntylnychna granicyprzekq.
towaniabarclzogĘbokie, ptzez co
staw skokowemałostabilne,Wk+
zala mimo to bardzo dobre chody,
Wrok móghy byćswobodniejszy
4 dośkcz" Po|.GAMA Linabero'
o. TOLPANV, NooTt,m: AFRALina.
bero'h' + Wł'J' szmaja
Srednia o barclzodobrymWrazie,
clobrych ptoporcjach, mocnym
grzbiecie' WysokimkĘbią katowa.
nie prrodudobre,tty'ubardzodobre,
rcmię Winnobyc dłuższe
i lepiei uło.
żone,kończ'ny stawia prcsto, v/y.
dajne bardzo dobre chody,Wkrok
nóg|by byó swobodniejszy
5 do8k Cz, Pol. BONA Matador'
o. LASFRv..Platoon,
m. ILZADe'
Bes' h. + wł.R' szmyd
Srednia o bardzo clobrymWrazie,
grzbietw staladnie wykolorcwana,
niu prawidłÓwy,
bardzodobradolna
linia, clobrek4towanieprzednich,
bTdzo dobre tylnychkończyn,kro.
ki stawia prosto, nieco wąsko,bar.
dżodobry posuw,nieco nało swo.
bodny wykrok, w dłuższe|akc|i
grzbietnieco małostabilny,z powo.
du kondycjlnie Wrzyfiała konkuSuki

k|asawetolanów

Suki

k|aśa
otwaita
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więcej niz średnia'dobrej kości,
ladnie Wolorowana, pięknasucza
Eiłowa,prosa front, b'dobra górna
i dolna linia, b.dobrekqtowańie
przodu i tyłu,płynneprzestrzenne
cnoay

sędzia vie slllua ztemecki

3 dosk Cz, Pol. HOLIzo Skalnogo
Wzgóna . o. IJLLYV' Furstenberg,
m' |VIANDRA
fe skaInegoWzgórza'
h' + wł'G. Jureczko
Dużao dobrejkościi dobrychpro.
pÓrcjach, dobtym wykolorowanlu,
dobraE!łowa,
wysokikłab,b, dobra
górna idolnalinia'b'dobrekątowa.
1 dosk Cz. Pol. CWC Zw Kl. O. nie przoclui tyłu,punne przestrzen'
DARIAloxa - o. NATZv.Stelgerhof, ne chody
m' N|X|AcerAureum,
h. +Wł'J. Fa.
lisz
Duża,o dobrejkości,o dobrychprc
porcjachi WrazlsE| głowle,b'dobra
gÓna i dolna ltnla,b.dobrekqtowa.
nieprzoduityłu,punne p|zestrzen.
ne cnooy

sędżtąMtec4,słarł Gątkoloskt
1 d€ k NEFRAHbżp.fukiesrobro
m. BONA
-o. NATANv. H0lsbach,
z Koszarowego
Osiedla,h. R. Reu,
ter,wł.R. sakwa
Dorodnao dobrymWrazie, zachoWje leszcze prawidłowgrzbiet, sil.
nie umięśniona,
nieco wydłużona
o b' dobrymk4towaniukończyn,wy.
kazujeieszcze prawic]łovr'e
chody,
uzębieniekompletne,bardzodo.
brze utr4tmana,wykafalaznakomita psychikę

4 dosk cz. Pol' |NovAD|haRoveń
' o. VALIUMv. Arminius,m. DIJXI
D|haRoveń,h' + wł.A.NIajsniar
Więcejniz średnia,o dobrejkości,
b.clobrychproporcjach,dobrymwykolorowaniu, dobra sucza Eiłowa,
ptosty front,b.dobragórna j dolna
2 dośkcz. Po|.N|NAze ska|nego linia,b.dobrekętowanieptzocluia.
Wz€ | órza . o' ZAMP v.sch|ossrun- łu,pełnetemperamentub.dobre
ding'M' |VAUS|
AVaX'h' +Wł.G. Ju' chody,lekko zbieżnepięa
reczko
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wanie przodu i tyłu,dynamiczne
cnooy
al dosk INKASatyslakcja o.|DOL
m' ALMAz Mi|czQcej
V.d.'lahnhohe,
.
+
P|anety,
h' Wł'|' Rzuchowska
Strzelecka
Duża,dobrej kościi praporcji,po.
winnabyćlepiejWko|orowana,pre
sty front,b.dobragórna i dolna li
p|zoduity
nia,b,dobrekqtowanie
łu'punne przestrzennechody
12 dosk PILARv, Bierstedterl{of
b'dobre,dobrechody,piętylekko ' o. RACKER v.d. lonigsgarde,
m. LANcIA V. Bierstódtel Hof,
zbieżne
MARLo h. R' Mai'wł.R.Bożewski
9 doŚk KAJAz Kryw|an.o.
v. Portaner,m. FILAz Krywlan, Więcejniżśrcdniao dobrejkaści
pre
wł'A' Bajorek i prcporcjach,
h' R.J' Gęsinowscy'
W|azistagłowa,
Więcejniż średniao dobrej kości sa front,b.dobragÓrna linia,b'do'
proporcjach,C]ob|agłowa,dobra bre kętowanieptzodu i ału, dobre
i
EVITA
Satystakcja
5 dosk Cr. Pol.
górna
idolna linia, c]obrekqtowanie chody,pięty lekko fbieżne
FCI O, WICOv. Fe senwehr,m. HEprzodu,
b.dobretyłu,chodyprze. 13 dosk CENTA Samochodowa
RA SatysfakcjaFCl, h. L StrezelecAleja - o. t\4AX0Nv. Arminius,
wł.lM.Raszplew]cz strzene, dynamiczne
ka.Rzuchowska'
h. z' Łukasik'
więcej niżśredniao dobrej kości' 10 bdbAFRA Czardasz'0. TASS0 m.oLGAz 34 U|]cy'
prosty
m.
DORIS
od
Karolaka,
Wł'
B'
Kostańska'seku|Śka
prapotcjach,
z
Rogowej,
front,
b.dobrych
Duża,mocna suka o clobrymWyka.
dobragórna idolna linia,dobrcka. h' + Wł'M' Kiermaszek
tawanieprzodui b.dobretylu,dyna- Więcejniz średnia,średniejkości, lorcwaniu, dobra głowa,p|osty
zwarta,o dob|ejgłowie,kłQbzazna. front, dobra górna j dolna linia,
niche i przestrzennechody
€ dosk cz. Po|.HAYDYAbakus .
o. AXELAbakus,m. IGRAAbakus,
wl.A. Duda
h. {V.Dziuba,
Więcejniz średniaośredniejkości'
prawidłowa
dobty|fi|^/ykolorowaniu,
Elowa,kłQbzaznaczony,zad clobty,
powinienbyćlepiejułożony,
kqtowa.
nie przodudobre,tylub.dobre,choclydynamiczne
7 dosk Cu. Pol. ENNA Abakusn. ANET'
QUAIv.d,siebenBurgen,
h'
|V'
Dziuba'
wł'B. Ja'
TEAbakus,
kości,
Więcejnjzśrednia,o średniej
zwarta,clobrzewykolorowana,
wrazista ełowa,prosty front,wysoki
k4towanie
kłqb,zad nieco ścięty,
przodu i tyłub'dobrc, chody dyna. czony.zad ścięty.Katowanieprze b'dobre kqtowaniep|zodu i tylu,
du dobre,tylub.dobre,dobredynd przestrzennei dynamicznechody
14 dosk KETILinabero- o. SONNY
micznechody
8 dosk IOFFI Asarko Lordana
o.
RAIVIBO
Brebeam See, m. AFRALinabero,
XANA
Adi
10
dosk
m. ITAKA
o. IDOLv.d.Jahnhohe,
v
Nieh. ]. szmaja,wł'B' Kamańcfyk
m. xANNE
Asarko Lordana,h. G. Okrasa, v.d.Plassenburg,
h. M' cichostępski' Więcejniż średniao dob|ej kości
uw|andshof,
Wł.A' lv|arciniak
K' Dobrzański i proporcjach,prosu front' kłabW
wł.
M
cichostepski&
zwarta
o
inten.
Więcejniżśrednia,
kości,
zwarta soki, erzbiet dobrzezwiqzany'kato.
srednia
o
śreclniej
syvvnymwykolorowaniui tadnejsuprosty
front' Wyse Wanieprzodu i tyłub'dobre, dobre
czejglowie,ptosty front,kłQbWso. a Clobrejełowie,
ki, zad długinógłby byćlepiej uło. kikłąb,zad spac]Żsty'dobrepropor
żony,kQtowanieprzodu dobre, tyłu cje klatkipiersiowej,b. dobre kato
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15 dosk CITALlnabero- o. GERO
Linabero,m. cAMA Linąbero'
h. + wł'J. sfmaja .
Wtęcejniżśrcdnia,średniejkości
i dobrejgłowie,
ktębwysoki,zad lek.
ko śclęty,dobre proporcjeklatkl
plersiovej,b.dobrekątowanieprzc
du i nlu, dobre chody
16 dosk POLLI v. Haus Galll o. IDOLv.d.Jahnhohe,m. JETTA
z Ga||i'h. o. Jesensky,wł'z.Kawka
więcej niż średnta'o dob|ej kości
ipaoporclach, Wrazista Elowa
o szeroko rozstawionyćh
uszach,
prostyftont'kłqbżafnaczony,dobra
linla grzbletu,b'dÓbte kątowanie
przodu i tyłu,dobre chody
17 dosk RENIz Dzl.dzlc-o. PRINZ
z Rogowej,m. DORAz Rogowej,
h' + wł'M. cjeś|awska
Średnia, średniejkośc!,o dobtych
proporcjach,mocnejgłowie,prosty
front, kłąbzaznaczony,za1!lekko
pąodu i tylu do.
ścięty,'katowanle
bre, chody małodwamlÓzne
1A dosk ASI Anarex - o. NATAN
z lmielina,
m, ILKAvHollager
Land,
h. W. stanek'Wł'M' Gawlon

Średnia o średntejkości,dobrych
proporcjach' mocneJgłowie,kłąb
zaznaczony,g|fbiet dobrze związa.
ny, kQtowanieptzodu dobre, tyłu
b.dobre, chodydynamiczne
20 bdbN|RAv.d.Wanmoo- o. LASSO v. Neuen Berg, m. WoLGA
v.d.Wienerau,h. G. Korschek,

t5

dobre
Wsoki, zad dobrze ułożony,
proporcjeklatki piersiowej,katow+
nie przodu dobre, tttu b.dobre, dynamicznechocly
23 bdbRICADarNaturyo. SONNY
Brebeam See, m. FANADar Natury' h. M. Tomaszewski'
wł.R. Dzię.
dzioła
Dużaclorcdnasuka o mocnejgło.
wie, klab zaznaczony,zad dobrze
ułożony,
kQtowanieprzodu dobre,
tyłub..!obre'posuwmalodynamicmy
25 bdb UNGAI{Az B€ r o|iny .
o. LORD v. Georg Victor Turm,
m. ONDRA v. Dunischenke,
h. W Turkiewicz'
wł.W Dudzińskl
Duża,dobrejkościi w dobrychwe
porcjach, ucho nieco szeroko rozstawione,kłabzamaczony,zad nie.
przodudobrc,
co ścięty,
kątowanle
płynne,
rńałody.
vu b,dobre,chody
namiczne
27 bdbALGA z MuntasowoiSfory
Land,m. ARI'
-o, FELIXv. Hollager
cA D|RAz ImieIina,
h. z. labudziń.
ski' Wł.l' stanek
Duża,śtedniejkościo dobrychpro.
porąach,uŚ4 nieco za szerokoroz.
stawione,f|ont prosty,kląb zazna.
czony,grzbietsłabozwlązani kąt.wanieprzoc]ul tyłub. dobte, chody
punne' ale małodynamlcme
2a ndst AGIRAGapda - o. TASSO
Vitaxis,m, CoRAAnetes,h.J. Gratsofa,Wł.A. Nowak
Nie stawila slę do ocenygrupowej

średnia,średniejkości,dobrfe wy
kolorowana,prostyfront,dobraglowa, kłąbzaznaczony,kQtowanie
przoduityłub' dobre' dobre chody
21bdb DEMIz Borowlc- o. HOSS
v, HollagerLand,m. CZANDAod
Zegarmlstrza,h. S. Zukowski,
Wł.D' Węckowski
Węcel nlż śtedniaÓ dobrej kości
t dobtyrhprcpotąach,mocnagło.
wa, uszy szeroko osaclzone,clobh
górna i dolna linia, katowdnleprfo.
du dob|e'tyłub.dobte,dobrechody
22 bdbvlsz| W.źGo cza*. o. |N.
DUS v. Fourniermuhlenbach,
m. NIAMBA Weź Go czart' P.y
k|aśa|unlorów
h' + Wł.R. Majchrzak
sędfla wtesl.1rxzle,neckl
średnia,średnieikościo dobrych
proporcjachi mocnej głowie,kłab

KEV|N.Matador

16
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l dosk Cz, Pol.CWC, Zw. Jun:KEVIN Matador- o. XANDORv. Tronje, m. NIKKAKolorado,h. + wt.
M.Szmyd
Dużyo dobrej kości,b'dobrym ty.
pie, pełen Wyłazu,ptosty front,
b.dobtagórnai dolnalinia,b'dobre
kqtowanieprzodu i tyłu,płynne,
przestrzenechody

2 dosk Cz. Pol, QUEROv.d. Urbec'
ke - o. ROBIN v.d. Urbecke,
m. FRllTTlv.d.lJrbecke,h. F. Stenner' wł.G.Lewandowsk]
Więcej niż średni, o dobrej kości,
b.dobryc h proporcjac h, nasyconym
Wykolorowaniu'męskiej głowie,pro.
sty ftont, b'dobra Eótna i dolna li.
nia, b.dobte katowanie przodu i ty.
łu, dynamiczne i ptzestrzenne cho.
dy

3 dośkcf. Po|. DEES Mavic
o. XANDoR v. Tronje,m. AFRA
schre]don,h' A. Dobrzański,
Wł.N4.Zych
Duży,o dobrejkościi praporcjach,
samcza Elodobrze wykolorowany,
Wa,kłabzaznaczony,zad nieco sko.
śny,kqtowanieprzodu dobre, tyłu
b.dobre,posuw dynaniczny,dobry

4 do9kcz. Po|.PREDoo|haRoveń
Robinson
Park,m.CIN'
-o. GlLDOv.
DY z Ka-Bat, h. A. Majsniar,
wl.M.Hudok
Średni o dob|ejkości,dobrychpraporcjachi wykolorowaniu,
mocna
gbwa,
prawidłowo
trzyma'
samcza
ne uszy, Wysokik!ab, b. dobragór'
na i dolna linia, katowaniep|zodu
i tyłub'dobre,ustawienieptzednich
lap lekko zbiezne,chodydynamicz

5 dogk.cz' Po|.ZAMB Łuk Ewy'
o' JAcKsoN v' Lórchenhain,
m. Fo'
XA z K|asztolne.j
Do iny,h' + wł.
B'A Koźn]ewski
Dużyzwartypies,mocnaWazista
glowa,prostyfront,kłabWysoki,zad
mógłbybyć lepiej utożony,kątowa'
nie przodu i tylu b. dobre, płynne'
przestrzene chody, pięty lekko
zbieżne

6 dosk Cz.Pol.BRONKOStary Samotar o. HINNERK
v. Kiemoor,
m. PENNYv.d.Holzheimer
Linde,
h' J' Gece|ovsky'
Wł'A.Woda
Duźyo dobrejkości,b. dobrychpto.
porcjach i nasyconw wykolorowaniu, samczaglowa, oko niecoja
sne, kłabzaznacfony'|iniagrzbietu
nieco zalamana,kątowanjeprzodu
i tyłub.dobre' punne, przestrzene
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Al bdbLOGARMatador-o. YOKER 15 bdb KROKUS Dany Kvet v.Lechtal,m. BoNA Matador, o. NEPTUNV, Bad BoII,m. JANA
h' M'R. sfmyd,wł'J. N4uszyński DanyKveth. ą Moravec,wł'l. Pe
Duży'nocnej koścj,pełenWyrazu, sova
intenswnie WykolorcWany,
k|abW
Średni, średniejkościo dobrych
soki' fad powinienbyc lepiej ułożo proporcjach,męskaglowa,oko po
ny, Ratowanieprzoc]udobre, tyłu Winnobyćciemniejsze,kłabzazna
b.dobre,chodydynamiczne,naÓo czony,clobragóha linia, katowanie
płynne
przodu dobte, ału b.dobre, dobre
12 bdb qUlX v,d, Wannsee - cnoay
o. ZAMPv SchlossRunding,
m. KA- 16 bdbCENTNois-o.AJAXv.d.RoSCHAv. Blue-Rose,
h. c. Koschek, ten Mater, m. BETI lJnion,
Wł.z' Tamu|ewicz
h. T. Błaszczyk,
wt' D' szymczak
Więcejniżśrcdni,dobĄ kościiprc Duży,dobrejkości,o dobrychpre
porąi, Wyrazistafięska E!łowa,
pro. porcjach,w dobrymtypiei wyrazie,
sty front,kłabzamaczony'zad nie. dobra samcza głowaz ciemnym
co ścięty,kątowanieprzodudobre, okień' Prostyfront,Wysok]k|4b,
7 dosk Cz. Pol. RINGOPet-(eram tyłub' dobre, chody płynne,mało bardzo dobra górna i dolna lihia,
-o. GlLDOv.Robinson
Park,m.ISKA dynanlczne
bardzodobrekQtowanieprfodu i ty.
D|haRoven,h. J. Kustar,
Wł'Z'Pa|. 13 bdb FL|K Rykoń. o' IJLKV.Ar. łu'luźnenadgarstki,łokclenie cal
sovlcs ,
lett'm. P|GGYV.HausBork,h' +wł' klern dolegające, Wkrok dobry,
Duży,o dobrejkości,dobryn Wko. R. Kondriela
posuw małodynamiczny
lorowaniui dobrel samczejgłowie, Średn!, o dobrejkoścl,dobtychpto. 17 Mb KYMONDanyKvst-o. NEPprosty front, kłąbzaznaczony,zad porcjach,dobragłowa,kłąbzazna. TLJN
v,Bad-Bo, m,.IANADanyKvet,
dtugi lekko śclęty,kętowanleprzo. czony,zad clobrejdługoścl,
clobre h' ą Moravec,wt' R' Rosłoń
du i ttłubardzo dobre, pięty zbież. proporcjeklatkl pieEiowej, kątowa. Duży,dobrc kośó,n]ecowydłużony,
nle ptzodui tyłub. dobre,posuw kłąbzaznaĆzony,zad lekko ścięty,
8 bdb BRUlUs żW63e|3k|gizagro
dobty,chodymalo płynne.
prostyfront,męskagłowa,kątowa.
dy - o. RICKOR
v Arlett,m. QUINA 14 bdbYADOz Borollny-o.URSUS nie prżodudobre' ty|ub.dobre,do.
f Bero|iny,
h' + Wł.B. Wese|ski
v Batu,m. LORRIE
v,d.Wienerau, bre chody
Duży,o dobrych propotcjach, do. h' W.Turk|ewicz'
wł.A' Ś|lczny
18 bdbAM|Goz P|||cznogo
Źródła
brym samÓzymWrazle, kĘb Wraż. średniodobtej kości,dobrychprd - o, NATANz lmiellna,m. LARSAKany' zad mógłw być dłuższy,dobre porciach,b.dobrw samczym
Wra- mireł'h' + Wł.K' Fijarczyk
proporąe klatki pierstowej,prosty zie, b.dobryrn
Wkolorowaniu,kłQb Duży,dobrej kości,o dobrychpto.
front,kQtowanieprzodui tyłub,do. zaznaczony,zad powinlenbyc c!łuż" porąach' męska
kłąbzazna.
E)łoWa,
bre, chody dynamiczne
szy i leple!ułożony,
kątowanieprzd czony,zad mógłbybyó dłuższy,
k+
9 bdbMARłoG$|andor'o.NIKoR du dobre,ttiu b,dobrc,chodymab towaniepaodu dobre,tyłub.dobre,
v Thermodos,
m. FINAGestander, dynańiczne,jądra nieńwnej wielko. dobre chody
+
h' Wł'B. Reisch
ści'ledno jest WżeJosadzone
19 bdb BRUtUs z6 sfupieńskich
więcej niżśredniÓ dobreJkości,
La3ów. o. JAcKsoN V. Larchenha.
zwartY,dobrzeWkolorowany,dobra
sancza e:łowa'
dobtyfront,kłqbwy.
soki, zad mógłbybyćdtuższy,kqto.
wanie przocluClobre,ału b'dobre,
płynnechody
10 bdb soNY ze ska|negowf6ó.
rza - o. ZAMPv. Schl;ossRunding,
END|zeska|negoWfgórza,h. +wł.
G. Jureczko
Więcejniż śtedni,dobrej kości,
b'dobtymWkolorowaniu,dobragłe
Wa' prosty front, kłabzaznacfony,
zad spaclzisty, kątowanie przodu
dobre, tylu b.ctobre,dobre chody

1A
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h. A. Siwek,
in,m.DoKSAzBorowic,
Wł'R' Kruk
średni,dobra kość,prosty frant,
kłab zaznaczony, zad móEłby być
dluższy,łopatkapowina być lepiej
utożana,kątawanieprzodu dobre,
tyłub'dobre, posuw dynam]czny,
Wykraklekko zwiazny' pięty lekko
zbieżne
20 bdbNASOln vitro-o. VILLEROY
v. Schloss Querenburg,m. DINA
Kęsick ,
ciech.Maz' h. M'
Wł.K. Klfywnick
Więcejnjzśredni,dobrejkaścizdo
bra głowę' kłab zaznaczony, zad
ściętykatowanie przodu dob|e| ty|u
b.dobre,clobtyposuw,Wkrak powL
nien byc bardziej swabodny
Suki

klasa iuniorów

sę.lzia

PÓnad średn]a,średnio macna,
b.dabrytyp,dobrykłqbi górna linia,
dob|e k4towanie p|zÓdu, b.dobre
tyłu,proparcjonalnek]atkapiersio.
wa, frant prosa, śródręcfe nieco
miękkie, w4skie ustawjenje koń.
czyn tylnych, dobre chodY

3 doŚk cz. Po|. NELA D|ha Roveń.
o, GILDORobinsonPark, m. HEXI
D ha Roveń, h. A. Majsnlar,
ar
Wł'M. KoVać& A' l\4ajsn
Ponad śreclnia,mocna, dobry typ
b'dobry pigment' Clabrykłab,zad
krótki ' |apatka powinna byc Clłuższa'
b'dabre kątawanie tyłu, p|osty
front, wąskie ustawienje kańczyn
ty|nych,łakcje njeco luŹne, dab|e

Ffa nk Gol.Ihl sl

2 dosk Cz. Pol. MAXI Tempeiton o. APOLLOrnis Bohemia,m. KAJA
z Dziedzie, h. A.P. Tahnybok,
wł'M' suchock
Duża,mocna, dabre praporc]e,su
cha, mocna' b' dobn górna linia
b' clobrekatawanie'
i ułożeniezadu,
poprawny front, z tyłuustawienie
kończyn proste' b.d. przest|zenne
chodyz macnyn posuwem
4dosk Cz. Pol, TEKLA v. Haus Galli
- o. HARRO v. Schloss Runding,

1dosk cz. Po|' cwc zw. Juń. GAB|
Rykoń.o. R|CoRV' Ar|ett'm' REN]
Rykoń'h. R. Kondziea, Wł.M. Piat
t<owski
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m. FANTAz Galli, h. A. Jesensky,
Wł'NI. ,4a|inowski
Duża,średniomocna,b.dobrytyp,
Wysokikłąb'b.dobraE:órnalinja,
clługizad dobrze ułożony,
b.dobre
katowanie'prosa front,proporcjo.
nalna kIatka piersiowa, wąskie
ustawieniekończw tylnych,Wdaj.
|iy posuw,grzbiet nieco luźnyw ru.
chu

5 tlo3k Cz. Pol. YANA D.-Bo3 o. ATHoSv. Hambachtal,
m. RIKA
De.Bes,h. + wł.R. Kłapkowski
Ponac!śrcdnia,
średnio
mocna,dd
bry w, b.dobrywyraz'dobty kłąb,
żadpowinienbyó nieco Clłuższy,
do.
bte kętowaniel proporąe klatki
plerŚiowej,prosa front,prosto sta.
wia kbki, dobre chody,Wrok po.
winien być swobodntelszy
6 bdb FUGAz Tro,ań3k|€ g oLasu.
o' JĄcKsoN v. Lórchenhain'
m' Roz| ze ska|negoWzgórza'
h. + wł'z' stępski
PonaclśrcClnia,
śrcdnio
nocna, dG
bry typ, Wsoki kłQb,dłuEizad, ło.
patkapowinnabyćbardziejskośnie
ulożona,b.d katowanlet',łu,dobre
proporcje klatki piersiowej,prosty
f|ont' węskie ustawienie kończyn
tylnych,'dobrechodyz mocnympo"
7 bdb LIZA Linab.ro- o. GEROLi'
nabero,m' |TALiabero,h. + wł.
J. Srmaja
Duża,mocna,b. dobryw, b' dobry
Wraz' b, dobryk|qb,dobragórna li
nia, zad dobrejdługości
katowanie
przodudobre,tylub. dobre,proporcjonalpaklatka piersiowa,frontnie

19

całkiemprosty'zafu prosto stawia Duża,poprawniefbudowanaanato.
kroki, b.dobre.chodywydajnypo, micfnie' powinnańieć większytem.
petament' dobrykłqbi górna linia,
suw, clobrywrok
I bdbMEGA Geslander' o, NIKOR zac]l łopatkapowinnybyćdłuższe,
v. Thermodos,m. FINAGeslander, dobre prcporcje klatki piersiowej,
prostyfront,z przodui z ałuwasRle
h' + Wł'B' Reisch
lonad śrcdnia,średniomocna,do. ustawieniekońc4n, dobre chody
bre propotcje,dobrezwiazanle,do. 12 bdbBRYZAz€ sfupiońśk|ch
La.
bragóha linia, topatkapowinabyć 3ów. o' JAcKsoN V. Larchenhain,
dłuższa,dobre katowanietyłu,pro. m. DOXAz Borowic,h. A. Siwek,
sty front,staw skokowenieco luź. wł.D. Więckowski
ne, b.cl.chodyz mocnymposuwem, Ponadśrednia,śre)lnlo
ńocna, szepowinien
być
swobodniejszy
|oko rozstawioneuszy,dobty ktqb,
Wkrok
9 bdbCAMA z Zaborowa'o.oRO zad powinienbyćdłuższy,
dobreką.
v.d.Hainbuche,
m. ALFAlinabero, towanie i proporcle klatki piersioh' + wł.z' Baran
Wej,prosu front,WQskieustawienie
P7 podwÓJnelewa stona szczęka' kończyntylnych,nocny posuw,wy'
Duża,ńocna, sucha,b. nocna glo. krok powinienbyć swobodnle]s4
wa, dobty k|ąb,zad nieco opadaja. 13 bdbABRA Wortlkal- o. Jagov
cy' b.d. kQtowanie,prowrcJonalna wolfsburg,m. oRWELLAzt\4atachtklatka piersiowa,prosA front,pro- towejłqkj'h. + wł.D' Byłeń

sto stawla kroki, b.dobrechody, Ponad średnla,mocna, dobry typ,
b.d. posuw,dobty Wrok
dobra głowa' norrnalny klĘb, zad
10 bdbFATITsxa - o. SONYBrebe i łopatkapoMnny być dłuższe,do.
am See, m. QI.JINTA
AcerAureum, bre proporcJeklatki piersiowej,proh' J. Fa|isz'wł.J. Kołoqziejczyk stytront,proŚto stawia kroki,dobry
Ponad średnia,średniomocna, Posuw, wykrokpowinien byc swob.cl.typ,clobrypigment,normalny bodniejszy
kłqb,dobragórna linia, łopatkapo' 14 bdb LIMBA AbakG -0. ANTON
winnabyćnieco dłuższa,dobre kq. Abakus,m. FANTEv. Lohrgarten,
towanietyłu,przedpiersiepowinno h' lt4'Dziuba'wł.s. Pełka
byc lepiejzaznaczone,prosty front, Ponadśrednia,śreclnio
mocna,su'
prosto stawia kroki, dobry posuw cha, normalnykłab,b.dÓb|a górna
zadu, topatkapowin.
Wyłokpowinieńbyc swobodniejszy linia i ułożenie
11 bdb KATTYlarand - o. GILFO na byó nieco dłuższa,
b'dobre usta.
v. RobinsonPark,m. SABAz l\,'lrzy' Wienietyłu'proporcjona]naklatka
głodu,h. + wł'A. Tarnowski
pieBiowa, prosty front, prostosta-

20

DWUM|ES|ĘCZN|K
t{t23 GFU'ZEŃ

wia kroki, dobre chody,Wkrok po- siowej, prosty front,prosto stawia
winien być swobodniejszy
kroki, dobry posuw wykrokdobry
15 bdb TOSKA ze Skalnego Wzg|j. 20 db CONISzklanaGrota'o. LUCrza - o. ZAMPv. SchlossRunding, KAS Almambra,m. OKLAHOIVjA
Af
m' ZAMB|ze ska|necoWzgórza' mambra,
h. + Wł.A' Gasior
h' + wł.G' Jureczko
B' duża,mocna,sucha, głowaw ty'
Ponadśrednia'
dobrytyp,b'dobry pie bsa' Wysokikłab,dobra górna
pigment,dobragłowa,dobry kłQb, linia, zad i łopatkanieco krótkie,
zad i lopatka powinnybyć nieco dobre kqtowanietyłui p|oporcje
dłuższe,
b.dobrek4towaniei pro. klatki piersiowej,prosty front, proporcjeklatki piersiowej,ustawienie sto stawia kroki, dobre chody, Wkończynprzednichszerokie,tyl|rych krok powinienbyćswobodniejszy
waskie, dobre chody,Wkrok powi.
tuy
nien być swobodniejszy
k|asa ńłodf|dv
16 bd B|K|ze sfupieńskichLasów
. o' JAcKsoN V. Larschenhąin'
m. DOKSAz Borowic,.
h. A. Siwek, s ędf i., |volfaana G er s c b.u i tż
Wł'Z' o|Śzewski
P7 prawastrona szczękipodwójne.
Średnio duża,śtedniositna,dobry
typ, dobrqEó|na linia, zad nieco
krótki,lopatkapowinnabycdłuższa,
b'd' kqtovr'anie
tyłu,dobrcproporcje
klatki piersiowej,prosty frant, Wq'
skie ustawieniekończyntylnych,
Wrok powinienbyćmocniejszy
17 blb (IMBA r Niowladomskioj
Doliny - o. WlT0 Preusenblut,
m. AFRA ze ska|negoWzgórza,
h' M. szołtysek,
Wł.|. studziński&
J. Ciechan
Ponadśrednia,ś|edniomocna,nie.
co wydłużona,
normalnykł4b'żad
nieco k|ótki,łopatkapowinnabyc
skośnieju|ożona,b'd.kątowahie
przodu,proŚty front,prosto stawia
kroki, dobry Wykrok,posuw mało

2 dosk.Cz.Pol.GRAFr Weselskiej
zac|ody. o' Hoss V' Lórchenhain'
m.Quinaf Bero|iny,
h' + Wł'B. We.
sersx
Duży,średniosilny, lekko wd|użo.
ny,dobragłowai Wraz. brzegucha
pofałdowany,
dobty kłQb'prosta li.
nia grzbietu, krótki zad, dobre pro.
poĄe klatki pie|Śiowej,dobtekqto.
wanieprzodu,b.dobretylu,przeŚtrzennechodyz silnq akcję.Po.
dwójne P7 prawaEóra

18 bdbMERIG$lander- o. NIKOR
v Thermodos,
m. FINAGeslander,
n, B, Hetscn,
wt,z, Surmacz
Ponadśreclnia,
średniomocna,nor'
malnykłab,zad nieco opadajęcy,
runię powinnobyć nieco dłuższe,
dobrekatowanietyłu,proporcjonal. 1dosk cz. Po|. zw. Mł' RENo
na klatkapiersiowa,prostyftont, ż Klyw|an. o. LARRYV' z]rndorfel
nieco luźnełokcie,dobrechody,C]o. Gauner, m. ALFI z Krywlan,
W|'T.Kukiełko
h. R'J.Gęsinowscy,
19 db JILAsarkoLordana-o.Ha' Średnio silny iśredni,dobrepropor.
3 dosk. Cz.Pol.CZICOz Koica ElgadahlsAREX,m. ITAXAAsarko
Lor- cje, bdb piętnopłci,bdb vłyraz'nor.
bikamo- o. PICODo LbyBohemla,
dana'h' G' okrasa'wł'H. Kiełbasa malnalinia górna, prawidłowy
front, rn.ECKOr
h. M.
KojcaElblkame,
Duża,średniomocna, niecojasna dobre propotcje klatki piersiowej,
Bachórz,wł.G.lvl.Cieś
ak
maska, dobry ktqb, zad i topatka dobrekqtowanieprzodu,b.dobre
Ponad
śrec]ni,
średnio
silny,
typowy
powinnybyćdłuższe,
dobrekQtowa lłu, przestrzennechodyz silną ak
pełenwrazu, clobieproporcje,W.
i
nie tyłu,dobreproporcjeklatki pier' cją
soki kłab,dobra linia g|zbietu,pra.
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v' simmersberg,
h. H. Tabaczyński,

Widtowfuont,ptawidłowe
p;oporcje
klatki piersiowej,dobre kqtowanie
przodu,b' dobreału,przestrzenne
chody,sllnaakcja.Powinienprezeft
pewniej
tować,się

4 dosk TARNOKOro lgor- o. WlTo
Preusenblut,
m. EsctA Dell-Abibi,
h. s' Meszaros'
wł'A. Wi|k
więcćjniżśredni,średnio)ilny, do.
breproporcje,typow, b.dobrysah.
czyWaz, zaznaczonyKqb, dob|ali'
nia grzbietu,prawldłowprzód, Wy'
rÓwnaneproporcjekJatki pierslową,
c|obrekątowanieprzodu, b.dobre
kqtowanieafu, ptzestrzennychód,
silna akcja, zwiqzaniełokcipowin.
no Wć lepsze
5 bdb JERRY Asarko Lo.dana ,
o. HagadahlsAREX,m. ITAKAAsarko Lordana,
h' G. okrasa,wł.A.Mar.
ciniak
Duży,średniosilny, typowy,dob|y
Wyraz,dobrykłąb'linia grfbietu nie.
zupełniezwiQzana,prostyfrcnt'pre
porcjekla*i piersiowejpowinnybyć
bardziejwrównane, dobre katowa

Dobrześredni'średniosilny'dobre
proporcjeiWraz' harmoninagórna
linia i zamaczonyklęb, frcnt prawi
proporcjeklatki
dłow i prawidłowe
piersiowej, dobre kętowanie, wy.
y,loklekko zwiazany,tyłsilna akcja
przy prawidłowejptynnośc
i
10 Mb BAcHUs Ę9korta' o. W|c.
KOv. Felsenwehr,
m. BANDAAnkaTta' h. M. Gietka,wł'D. Józefowicz
PodwójneP7 żuchw po praweji le.
wejstronie' Duży,śrcdniosilny,de
bre propoae, silnagłowa,oczy nie
co jasne, Wsoki kłQb,prosta llnia
nie przoclu,b.dobretylu,prfestrzeft elzbietu, prawidłow przód, dobte
ne chocly,sllna akcja
proporcje klatkl piersiowej, clobre
6 bdbKloss z P|||cznogo
Źlódła" katowanie,przestrzene cho)ly,ak.
o.Hagadahls
AREX,m,LEtKA
u Nor, cJa nie Wstarczajqcosilna
teich,h. K. F|jalc4/k,
wł.M.Kasdan. 11 bdbII(ARArlDwor-o, PASCHAR
kieWicz
V. HAUS BOTK,M. AWANTURAAN.
zgryz lekko cęgow, Badzo duży, owor'h' A. Dworak,Wł.K.o|ech
śre.]nlosilny, upow, dobra głÓwa zgtyz nieco luźny,lecz Jeszcze dc
i wy|az,lekko Wd|użony,dobra li. puszczalny.Dobrześreclni,średnlo
nia, rozbieżneustawlenie kończyn silny, clobrcgłowa,dużeuszy,linia
przednich, dobre proporcje ktatki crzbietu hiezupełnlezwiązana,
plersiowej, b,dobte kątowanie, przwidłowptzód, dobtekętowanle,
przes zenne chody,silna akcja, przestrzennychÓd, sllna akcja
grżbietw ruchunlezupelnlezwiązny 12 bdb DAX z Aglru Bohomla 7 bdbB|sMARCKz WzgórżaPa|a. o. NILv.d.Wansee,m. SoFi r Agi"
tynu- o. WITOPreusenblut,
m. RE- ru Bohemia'
h. M. sasak'Wł'A.Wi.
DA ze ska|negoWfgórza,h. + wł' śnIewska
l\r.Wilczek
Dobrześredni,średniosilny,dob|y
Duży,średntosilny, dobie propo|. Wruz, ro4aśnlone
oc4 dobryk|4b,
cje, jeszcze dobry Wraż, dobry prostaliniagrzbtetu,nie prawtdłowy
kłąb,lekkościętalinlagzbietu, nie ftont, zbieżneustawienlekończn,
prawldłowyprzód, |ożbieźneusta. dÓbre propo|cjeklatkl plersiowej,
wienlekończynprze1lnich,dobre dobrekątowanle,przestżennecho'
proporcje klatki pierclowej, dobre dy
kątowanie,przesttzenhechocly,nie 13 db qUANDo woź oo czalt .
zwlazańy staw skokow i wąskie, o. JACKv Hollager
Land,m.XONIA
zbleżneustawieniekończyntyln'ch v.d. Wienerau,h. R. lMajchrzak,
a bdb WEI(TORWan-HonFCI - wł.R'Majchrzak
o. JAGOv DAnlschenHof,m. JEN- Średnio duźy,śreclniosilny,dobre
NY V.simmersberg'
h. H. Tabaczyń. propotcje i wyraz' normalny kląb,
ski' wł.M. Tabaczyński
prcsta linia grzbletu, front nie do
Dobrześrcdnl,śtedniosilny,lekko końca prawidłow,dobre prowrcje
Wydłużony,
clobra głowa, wysoki klatki piersiowej,dobre kątowanie,
kłqb,dobra linia grzbietu i frcnt, w całości
dobre chody
dobre Woporcje klatki piersiowej, 14 db LEE Dany Kv.t - o. HUPPY
clobrckątowanie,przesttzennecho. v. Arlet, m. JANY Dany Kvet,
dy, lekko pada na przód
h. P' Moravec,wł.l\4.[,'|ruzek
9 bdbWlTlrSWan Hen FCI- o. JA, średnjoduzy,śledniosilny,jeszcfe
GO v. DenischenHof, m. JENNY dobry Wy|az'normahy kłQb,prosta
linia grzbietu, dobra dlugośći uło.
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żeniezadu, front nie do końca pra
widłowy,
szerokie ustawieniełokci,
clobre proporcje klatki pietsiowej,
dobrekatowanieprzednich,b.dobre
kątowanietylnychkońc4n, dobre
cnooy
15 db BONZOz HaidukWielkichLand,m. SENo. JECKv. Hollager
TA'wł'J.Bodwik
Średni,średnio
silny,dobiaEilowa,
ro4aśnioneoczy,Wsoki kłab,krót.
ki spadzistyzad, prosta liniagrzbie
tu, nieprawidlow front' odstajace
łokcie,zbieżnena)lgarstki,,dobry
wej, prosty front, ustawienie koń.
chód, W całościdobrze kątowany'
czy|1
t'4nychjest niecowqskie, b'd.
Pignent powinienbyćlepszy .
chodyz mocnymposuwem
16 db PEJKz Rancfa'Kie|anów.o'
uLKv. Arlett,m. INKAze Spalskich
wł'st'Pełka
Lasów,h. L' K]e|an,
średnio
silny,do.
Maly,k|ótkonoźny,
prosta
grzbietu,
linia
bra Ełowa,
krótki spadzisty zad, lekko zwiqza.
ny chód, rlch małodynamiczny
17 db PARKERz RanczaKi€ | anów
-o.ULKv. Arlett,m.lNKAze Spaf
Wł'WKo.
skichLasóW,h' L' K|e|an,
Iasińgki
Dobrze średni,drobnejkości,nor.
malnyWraz, dobft pigmentacja,
prcsta liniagrzbietu,któtki fad, nor.
malne katowanie,|ekkozwi4zane
2 dośkcf. Pol' ESTHERD|haRo
chody,ńało sju
rn'lsM
veń.o'zYcco V'Alminius'
h' A. Majsniar,
wł.A.
D|ha
Roveń'
Sukt
z'
zahotćakova
Majsniar&
k|asańło.|Ź|6źv
średnio
mocna,c]e
Ponadśrednia,
sędżta Fr.,nk Goulus.
bry typ' b.d' piciment'b'c!.głowa'
dobra góna linia, zad mógłbybyć
nieco dluższy,łopatkapowinnabyć
b'd. katowanie
skośniejułożona,
tylu, dobre proporcjeklatki piersio-

1 dosk Cz. Pol. zw. Ml SAWA SatysfakcjaFCI 'o. ROYv.d.Rotten
h.
Maetter,m. PRII4ASatysfakcja,
+ wł.|' Rzuchowska.
Strze|ecka
mocna.b'd. typ,su.
Duża,średnio
cha mocna,Wsoki ktab' łopatka
powinnabyćskośniej
b,d.
ułożona,
katowanietyłu,dobre p|oporcje
klatki piersiowej,prosty front, prc
sto stawiakroki,b.d. chody
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5 dosk Cu. Pol, MEGI Rodiaz o. ANToNAbakus,m. NANARodiaf,
3 doBkcz. Po|.GRETAD|haRovoń h. Ł szka|ski,wł'J. Tarc4]ński
- o. HARRov. Schloss Runding, Duża,średniornocna,dobry typ,
m' DUX|D|haRoveń,h.A' N,|ajsniar,mocnozwiazana,b'd' clowa, b'd'
górna linia, b.d. ułożeniezadu,
wł'A. Malsniar'z' zahorćakova
PonaclśrcClnla,
ńocna| dobre prc. z przocludobre,z tylu b. dobre kq.
porcte,dobrykłąb,zad nógłbybyć towanie,dobreproporcjeklatkipier,
c]łużsry,
b. dobre kątowanie,Clobre siowe|,stoi nieco szeroko,srerckie
proporcje klatki piersiowej,prosty rczstawieniekończynprzeclnich,do'
fŃnt, wqskieustawienlekończyn bre chodyz wydajnymposuwem
tylnych,dobrechody,nocny posuw,
dobty Wkrok

8 dogk cz. Po|.czAczA ż Kojca
Elbikame-o. PlCo OollbyBohemia,
m. YOKO z Kojca Elbikame,
.
4 dogk cz. Po|. HARA Rykoń
o. EDDYv Haus Geltinger,
m. SU- h' M. Bachórf'Wł'A. Ho|ik
LIMAWoj-Bas,h. R. Kondziela, Dużaśrcdnionocna, b'db propor.
cje, mocnezwiazanie,Wysokikłab,
wł.Ł Grzędzicki
Duża,średniomocna,propoaonal. b.d.górna linia, zad mógłbybyćnie.
nie zbudowana,Wsoki kłab'b. do. co clłużsfy,lopatka mogłabybyć
bta góha linia, dobrfe ulożonyzad, ustawionaskośniej,b.d. katowanie
kątowanieprzodudobre,tylub' do. tyłu,słabo zaznaczone przedpier'
bre, prosA front,prostostawia kro, sie, front nie calkiem prosty,usta,
ki, b. dobrechocly,b.cl.posuw,swo Wieniekończynalnych proste, b.d.
chody,mocnyposuw,dobryWkrok
bodnyWkrok
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? do3k Cz. Pol. LEXA Mls-Maz o. FLAXV' Ho|tkómpersee,
m. XARA
Ivlis.Maf'h. W. Fedelak,Wł.W. Fe.
derak& J. Falkiewicz
Duża,śrcdhiomocna' dobry typ,
us4 powihnybyćmocniejsze,dobry
kłQb,dobrze ułożonyfacl, łopatka
powinnabyć ułożonaskośniej,do.
bre proporcjeklatki plerciowej,pro"
styfront,prostostawiaktuki,b. de
bre chody
8 bdb MAŃKA Naklo|skiGród.
o. lGoR Hainbuche,
m. MONARykoń'h' + Wł'J' Micha|ski
Duża,b' mocna,nieco w typiepsa,
b' c]obragóha linia iulożeniezadu,
dobryprzód, b.d. tyt,dobrc propot.
cje klatki piersiowej,prosty front,
stawyskokoweniecoskośne,
b.c!o.
bre chocly
9 bdbAFRA zo ska|neśo
wżgórza
. o. ZAI\4B
ze ska|negoWzgórza,
rn'ANN|concordia,
h' + wł'G' Ju.
reczko
Ponadśrednia,
średnlo
mocna,b'd
typ, dobra głowa,Wsoki kłqb,do.
bragórna linia, c]obtzeutożonyzad
mógłbybyćntecodtuższym,
topatka
mogłabybyćskośniejułożona'bd'
kętowanietyłu'dobreprzedpiersje,
poprawny front, dobre chody,
grzbiet móełbybyć W ruchu szw.
nleJszy
10 bdb LENA Mis-Maz - o. FLAX
V' Ho|tkómpelsee,
m. XARAfMis.
Maz, h' + Wł'W. Federak
średnioduża'śrcClniomocna, do.
brytyp, uszy powininybyćmocniej'
sze, clobragórna linia, dobrze uło
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żonyzad lecz nieco krótki, k4towa klatki piersiowej,prostyfront,ust& powinnabyc skośnieułożona,do.
nie przodu dobre, tyłub.d. dobre wienie kończynU4nychwąskie, do. bre katowaniealu, dobramuskula.
proporcjeklatki piersiov/ej,prosty bre chodyz mocnymposuv/em
tuta i proporcje klatki piersiowej,
front,prosto stawia kroki, b.d. chd 16 bdbOLIVIAMatador-o.WALLA- prasto stawia ktoki, mocne chody,
m. BONAlMatador, b. dabryposuw,Wrok mógłbybyć
dy, wydajnyposuw
CE a. Agrigento,
swoboclniejszy
11 bdb BETICzardasz- o. TASSO h' M.R'szmyd'Wł.D' Hejmej
macna,
do. 2'. bdbTOSSKADarnatury-o.Kra
z Rogowej,
m. DORISod Karolaka, Średnio duża,średnio
bry Ap, proporcjonalniezbudowa- ftmosensTONTO,m. OTTIDar Na
h' + wł.M. Kiermaszek
sreclnio dużai mocna, dobre pro. na, normalnykłQb,zad nieco spa. tury,h. + wł.M. Tomaszewski
porcje, b' clobrzezwięzana,wysoki dzisa, dobre k4towanie,proporcjo Duża, średniomocna, dobry pig.
prcsv front, ment,dobraglowa' normalnykłąb'
b'd. nalnaklatkapiersiowa,
kłab,zad niecostromoułożony,
kato.
katowanietyłu,normalneWedpier. prosto stawia kroki, dobry posuw, zad móglbybyćnieco dłuższy'
wanieprzodudobre,tt4ub.d.,dobre
sie, prosA front,prosto stawia kro- małoswobodnyWkrok
ki, b.d' posuw Wktok powinienbyć 17 bdb FLORAT.xa-o. SANNY proporcje klatki piersiowej,prosty
AcerAu- front,ustawieniekończyntylnych
Brebeam See, m. Ql.l|NTA
swobodniejszy
waskie, lokcie stabo zwiqzane,do.
12 bdb CARLA De-Bes- o. JAGO reum,h. J. Falisz,wt.P. Sadovly
v.d.wolfsburg,
m. lJRscHLv wild- Dobrześrednia,mocna, dobry pie. bry posuw, wykrokpowinienbyc
steigel Land,h. + wł'R' Kłapkow. ment,dobraełÓWa,dobryklab, zad swoboclniejszy
nieco stromy,ulożeniełopatkimo. 22 bdbAJNOznadOkrzoiki-o. ZA'
sKl
Nowy
Ponadśrednia,mocna,sucha moc' głobybyć nieco skośniej,prosty sKo ze spręcowa'm. B|RIMA
ny,uszy ni,ecoszerokorozstawione, front,prosto Śtawia kroki, dobty Świat'h' + Wł'|' A. Micha|ak
Duża,mocna,dobrytyp,b,d.głowa,
dobty kłąbi góma linia, zad mógł.
BIMA
Bog-Maro.
PRINZ
dobryk|qb,zad nieco krótki, topat
by być dłuższy,dobre kqtowanie 19 bdb
i przedpiersie,prosty front,Węskie z Rogowej,m' AXAskand' h' + Wł. ka moglabybyć skośnieiutożona,
przedpiersie słaborozwinięte,po.
ustawienie kończynunych, staw W Pyda
skokowehieco luźne,dobre chody Pohadśrednia,średniomocna,po. prawnyfront,z tyłu|ozstawienie
13 bdbHANCAv.d,HolzoimorLin- prawnie związana,głowamoe:łaby kończynproste,nieco słabofwiaza.
de. o. VALIMv Arminius,
m.IADE byćnocniejsza, Wsoki ktqbidobra na, dobryposuw i wykrok
v.d.Holzeimer
Linde,h. H.Schuder, góha linia,zad nieco krótki, dobrze 23 bdb FRANIAr OstrowkiejSfo
z przodudobre, z tyłubar. ry - o. Nolte"sALDO, m. DOLwł'L.Wręga
ułożony,
Średnia,mocna,b'd. typ,dobryWy. dzo dobre k4towanle,normalny LY f ostrowskjejsfory' h. + wł.
raz, dobrykłąb,zad nieco k|ótki, front, normalneproporcjeklatki K' Jaśtak
frontprcsty,staw sko- Duża,śrec]nio
mocna,propo|cjona|'
b.d. kątowanie,clobrcproporcje piersiowej,
na, dobty kłab,zad powinienbyć
klatkipiersiowej,prostyfront,b. do20 bdbllGRAWan HonFCI-o, K-9 nieco dluższy,dobre kqtowanie
bre chody
14 bdb OPRAHDe-Marko- o. f\44- Wan Hen FCl, m. JONAWan'Hen ptzodu,b. c]obretyłu,dobrepropor.
cje klatkl piersiowej,prosty front,
De-Mar Fcl, h. + W|'H. Tabaczyński
X0Nv.Arminius,m. BRITTA
proporcjonalnie
zbu. ustawieniekończyntylnychwaskie,
wł.K' Brew. Ponaclśrednia,
ko, h' M."Dmochowski'
dowana,dobra gtowa, normalny b. dobry posuw,wkrok małoswo.
czuk & f\4.Czerniakowski
zad, łopatka
P1 u góry i u dołupodwójne'Ponad klab, dobrze ułożony
mocna,nieco Wy'
średnia,
średnio
dlużona,mocnaEłowa,niecojasne
oczy,normalnyklab' dobragórna li.
nia,zad dobrzeułożony,
b.dobrekę.
towanie,dobra klatka piersiowa,
normalnyfront,ustawieniekończyn
proste, dobre chody
15 bdb ANSCHY Equus - o. WllM
v. Noricum,m. ORKANAz Kojca
co|],h. + wł.A' Bi|ińska
Duża,średniomocna,nieco wydłt
żona,za szerako rozstawioneuszy,
dobrykłabi gófia linia,zaclpowi.
lopatka pe
nien byc nieco dłuższy,
b' do
winnabyc skośniejułożona,
bre kQtowanietyłt.)
i c]obreproporcje
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Ponad średnia,mocna, dobty pie'
ment,b' nocna E!łowa'
nieco płaski
k!ąb,zad i topatkanogłybybyćnie.
co dłuższe,dobre katowanie tyłu,
prosty front,dobrc proporcjeklatki
piersiowej,stawyskokowenieco
luźne,dobry posuw, Wkrok mało
swoDodny
3l, bdbGILAz Harcerskiei,o.TASSO z Rogowej,m. JESSY Kustos,
h. [,4.lzydorcryk,
wl. A. I\,4uchowicz
Duża,średniofiocna, clobrytyp,
propotcjonalnie zbudowana.Dobra
głowa,normalnyktęb,zad nieco
krótki, dobrekQtowanie,clobrepraporcje klatki piersiowej,prosty
front,prosto stawia nogi, b. dobry
posuw i wkrok
32 db GERDAz l.ojańskiogoLa3u
' 0 , W EN DOKa dim a n,m. B R SI
schreidon,h.z. stępski,wł.M. szy.
m ula
24 WERONAWan-H6nFCI - o. JA- 27 bdbBRENDACzardasz-o.TAS- Ponadśrcdnia,śreclniÓ
mocna,b,d,
GO v. 0ian ischen H of, JENNY S0 z Rogowej,m. DoRISod Karo- typ, b. mocna głowa,dobra górna
v' simmersberg,h' + wł'M. Taba. |aka'h' ]\4'Kiermaszek'Wł'W Ko. llnia, topatkamogłabybyćskośniej
ustawiona, dobre proporcje klatki
czyński
hnad średnia,średnio
nocna, prc Duża,Wdobrymtypie,dob|agłowa, piersiowej,przód prosto ustawiony,
porcjonalna, szeroko asadzone normalnykłQb,
niecokrótkizad,łe z tyłuprosto' ustawienie koncżyn
uszy,dobh eóha linia, ułożohy
zad, patka ńogłabybyć skośniejułożo. tylnychproste,b. dobryposuw,do.
dobre kątowanieprzodu, b'd. ału, na, dob|e kątowanletytu,dobre bry Wrok
frontnie całkiemprosty,staw skc- przedpiersie, prosty ftont, węskie 33 db l(ELl Saty8fakcja FCI kowe nieco luźne,dobte chody
m. DEV|Sa,
uŚtawienie kończyn tylnych,dobry o. GAMBOSatysfakcja,
tysfakcJa,
h.
L
25 bdbWERAWan-HsnFCl, o. JA- poŚuw, dobry wkrok
Rzuchowska,StrzeJ' chmie|ak
GO v. DanischenHof,m. JENNY 2a bdb QU|NAwoź Go czart. |ecka,Wł.
V.simersberg,
h. M' Tabaczyński,o. Jeckv. Hollager
Landm, XONTA P7 u eóry podwójne'Duża,średnio
wł'M. Taurogiński&
H. Tabaczyńskl WeźGo czart, h. R. Majchlzak, nocna, sucha, dobrzezwiazana,
głowamogłabybyó i1ocniejsza,W.
Ponad średnla,ńocna, clobrytyp, wł.B' ]astrfębski
propo-Aonalniezbudowana,zad do- srednio duża,średniomocna, pła. soki ktqb,zad kńtki , topatkanogłi
brze ułożony,
łopatkapowinnabyć ski kłąb,zad nieco krótki, b.d. k+ by być skośnieułożona,dobrc ką.
skośnieułożona,dobre kątowanie towanietyłu,prosa front,dobrepre towanietyłu,łokciestabo dolega)ą.
t''łu,prostyf|ont,wqskieustawienie porcjeklatki piersiowej,ustawienie ce' dobryposuw,Wkrok mógłbybyó
kończyntylnych'dobry posuw, Wy kończyn tylhychwęskie, dobry po. swoboclniejszy
34 db oAPR| MaŃwit . o' JACK.
krok powinienbyć swobodniejszy suw rnałoswobodnyWkrok
26 bdbNANNY-NELLT
m. CELLYUzePiaszczystoi 29 bdb QUEsl| weź Go czart ' SONv. Larchenhain,
.
mie
zafrakov,
h.
Górki o. DoN Mir.po|'m. BERA o. JECKv.Hollager
E' śWitaIski,
Land,m.XONTA
znadBiałego
RoWu,h' B. szabat, WeźGo czart,h.+wł'R' Majchrzak wł.A' Kęsicki
wł'A' tsigos
mocna,dc
śtednioduża,średniomocna, do- Ponadśrcdnia,śreclnio
Duża,średniosilna, w bardzo do. bty piEment,nieco płaskikłab,ło bry typ, nieco plaski kłab,mocny
brymtypje,dobragórna linia, łopat. patka i zaclniecokrótkie, katowanie grzbiet, zad nieco spadzisty,topatbyćskośniejustawiona,
ka mogłabybyć skośnieułożona, dobre przodu i tytu, front niezbyt ka mogłaby
bardzoc]obrekatowanietylu,dobra PtostY,Prosto stawia kroki, chody dobre kqtowanienormalne przecl.
klatkapierciawa,ustawieniekoń mogubybyćmocniejsze
Piersie, prosty front, ustawienie
czYnPrzednich-postawatancuska, 30 bdbFANTAloxa - o. SONNYBfe- kończyntylnychwąskie,dobrecho.
ustawienie kończyn tylnych nieco be am See, m. QUINTA
Acer Au- dy
waskie,dobryposuw Wkrok móg[ reum,h' J. Fa|isz,
wł.J. Pa|iwoda 35 db Yos| ze ska|negowzgórza
by byśswobodniejszy
-o. ULLYv. Fstenberg,
m. MANDRA
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fe ska|negoWzgórza,h' G. Jurecz.
ko.Wł'M' K|ejnota
Panadśrednia,
średnio
macna,sLl'
płaski
kłqb,zad stromo
cha' nieco
uhżony,ranję pawinnobycdłuższe,
dobrekatowanietyłu,prastyfront,
Waskieustawieniekończyntylnych,
pasuw powinienbyćmocniejszy
'o. HE
36 db TORAz Kokoszyckioj
KO v. Susannenhain,
mr PEGGY
orn s' h' J. Zmeło,wł.M. Brzoza
Duża,średnio
mocna,dobrzezwi&
zana, norma]nykłąb,zad móg|by
być njeco dluższy,ramię mogłoby
byćlepiej ułożone,
z przodumogŁo.
glębsze,
by być nieco
normąlny
ftontnieco... wykrokmaloswobodn y ,. ,. , . ,
37 db PANAMAf RanczaKiólanów
- o. ULKv. Arlett,m. INXAze Spal
skichLasóW,
h..B'Kiean,wł'WKo'
ias ńsk]
PodwojneP7 u góry w szczęce. Po
nad średnia,
mocnadobreproporcje, normalnykłqb,zad nieco stro.
mo ulożony,łopatkamogłabybyć
sko*liej utożana,
dobreprcporcje
piersiowej,
prosty
klatki
front,prosto stawia kroki, clobryPosuw,wyktok malo swobodny
38 db BRAVA zo wzgórfa Pa|aty.
m. REDA
nu- o. WITOPre!senblut,
ze ska|negoWfgórza'h' lV' Wi|.
czek,wł.R. Pyfik
Lewastrcna w szczęcepodwojne
P7. Średnio dużai mocna' nieco
krótki Wtos,dobra ełowa,nomalny
ło.
k|qb,zad nieco sttomo ułożony,
patka mogJabybyć skośniejułozo.
na, b'd' kQtowanietyłu,norma]ne
przedpiersie,prostyfront,W4skie
ustawienie kończyntylnych'dob|y
posuw,Wrok móełbybyćswobod
ntqszy
Psy

k|asa młodfików
sę.Iżi a s tan i słąluAbł|,,,1o
u, cż
1 bdb W|lo Pałucka Baszta .
Do|ny'
o' ATLASf w]ęcborskiej
h' + wł'Z.Go.
m. PALMAz Bero|iny,
rzyckl
średni,o b. dobrych proporcjach,
b' dobrejsamczejgłowie,b. dobrym
kqtowaniukończynprzeclnichi tyl

nych, dobry, wysaki kłab. Bardzo Średni o dobrejgłowie,lecz kłąbni.
ski ip|aski, katowaniekończyn
dobre prze strzenne chody
2 bdb FANDOMaserau- o. WlTo przednichnieco strome, tylnYch
m. JOLAv. Wildste dobre, nieca slaby Wkrok i posuw
v. Preusenblut,
iger Land, h. L. Matuskovc, 9 db DALASDobrzyków' o.ANToN
Abakus,m' KETYAbakus,h' + Wł'
wł'c.|\latejov
SreUni,a b. dobrychproparcjach, B. Famula
kłqbnieco
dobrejEłowie'kqtowaniekończyn sredni, o dabrejE]łowie,
przednich dobre, nieco krÓtki zacl. niskj,zad bardzościęa,ogólniesła.
Nieco pada na p|zód, zbieżnepro. bo zwiazany,pada na przócl, mało
wadzenie tylnych kończyn
3 bdbFANTOv. Contra-o.LOGEN 9 db PEREZ GramitodaWolf
rheimer o. DONMir-Po,m. PAXAN4is-Maz,
v. Contra,
m. RODAv.d.Ho
Linde,h.D.Szeplaki,
wt.J.Smandra h. + Wł.G'M'cieŚ|ak
Średni, o dobrychproporcjach,do. Średni, o dabrejgłowie,kqtowanie
brejgłowie,dobrymkqtowaniukoń. kończynprzednichnieco strome,
czynptzednichiAlnych. Dobryw ru' kłqbniski, oeólnie słabozwiazany
grzbiet, WĄskieuda, Wruchu śred.
chu, lecz nieco pada na p|zÓd
4 db Sin Geslander o. DALLAS
Abakus, m. EMI Ges ander, 11 dst DANIE Eskorta- o. LESKo
An mar, m.
KESAEskordia,
h. B. Reisch,wl. B.Relsch
Więcąniżśredni,o dobrychpropor. h. lM'Gietka,wł'A'Jackiewicz
cjach, kłabmógłbybyćlepiejzazna. Mniejniżśredni'fundamentmógł.
czony,kqtowaniekończynprzednich by być mocniejszy,k4towaniekoń.
niecastrome,tylnychdobre.W ru- cfyn przednich i tylnychdobre.
chu nieco słabyWkrok
zbieżnjeprowadzi tylne kończyny,
JEcKv.Hol- zbytktótki ściętyzad, Wruchupada
5 db MIROTempera-0.
lagerLand,m. SAKEAlzacja,
h. + na NzÓd.
12 dst ARONKordo-o.HANOlr
Wł'H.Swierzy
Więcejniżśredni'o dobrejgłowie' |uka 'm . DA N N |z P o |a nyI me | i ń .
wt.M.Byica
lecz nieco luźnympodgatdlu',kłqb sk ej,h. K. Korczyk,
płaski,
kqtowanie
kończyn
średni,
o
dabrcj
nieco
ełowie,dobrych
ptzednich dobre, tylnychumiarko- proparcjach,dobrejlinii grzbietu,
katawanjekońcZynprzednichnieco
wane,Poprawnyw ruchu
6 db ENKo ze skalnegowzEiórza. strome, tylnychdobre. Fundament
o. ZAN4Bze ska|negoWzgórza, móglbybyćmocniejszy,w ruchpacla
m. XANDEz Ag ru, h. G. Jureczko, na przód' staby Wyktok
13 tut WOBODar Natury- 0. SON'
W|.WZięcina
Więcejniżśrednj,o dobrejE:łowie, NYBrebeamSee,m. KAJAoar Nakqtowanieprzeclnichkończynnieco tury, h. M. Tomaszewski,
strome,tylnychdobrenieco Wklęsłe wl. Z. Raczkowski
łokcie,niski kłab,zbieżneprowa więcej niżśrednia dobrejgłowie,
dzenie tylnychkończyn,W ruchu Ieczzbytluźnympodqard]u,kłabni.
pada na przód
ski, zaclkrótki, ścięty,umiarkowane
7 dbOMENRodiaz-o.ANTON
Aba- katowaniekończynprzednich i tyl.
h' +Wł.
P'sfka|. nych. Bardzo słaba akcja ty|nych
kus,m.F|F|Rodiaz'
kończyn' pada na przód
skl
Średni, o dobrejgłowie,lecffunda.
ment mógłbybyćnieco nocniejszy, Suki
k|asa m|'odzików
katowaniekończynprzednichnieco
stanislau
Ablamofuicż
sędżla
strome, tylnychdobre,nieco krótki
zad. ogólnie słabozwiazany
bdbOXA Mis'Mar'o.WALDOKaI db KIMONRobinsonPark-o. GIL
'.
DO v. RobinsonPark,m. HEIDY diman,m. PoLAMis Maz,h. + wł'
Wł'J'Barde|
& W. Federak
z Agiru,h' J' Barde|,
A. Cichy
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Węcejniżśrednia,
o b. dobrychpro
porcjach'b. dobrejgłowiei dobrym
kqtowaniukończynprze,lnich i aL
nych, dobre przestrzennechocly
2 bdb KAMA W63ebka Zagroda o. ATLASz WięcbolskiejDo|inyl
m. ZINA Weselska Zagroda,
h' B. Wese|ski,
Wł'z. Berndt
średniao b. dobrychptoporcjach,
dobrejełowie,mocnymfundamen.
cie' b. dobre kątowaniekończyn
przednlch t tylńych' bardzo dobre
punne, przestzenne chody
3 bdb IBIZAArdelia- o. RICKOR
v' Ar|eft'm.coRA Arde|ia'h. P Boż.
ko, Wł'[,,|.
Buraczewski
Średnia, o b. dobrychproporcjach,
dobrze zaznaczonymklębie, dobre
kętowaniekończynprzednlch l aL
nych, bardzo dobre przestrzenne
cnoq4
4 bdb ORNAMb-Maz - o. WENDo
Kadiman, m, PoLA Mls-Maz,
h' W Federak,Wł'M.zawiś|ak
&
W. Federak
Węcel ntżśrednla'o clobrychprd
prclach' dobre!głowie,dobrekQtd
wanle kończynprżednichi ulnych,
dobryposuw,nieco ŚłabyWktok
5 bdb AGILLA Pakos . o, SoNNY
Brebeam See, m. NUFADar Natuly' h' + Wł.J. Wierzchowski
śrcdnia,o b. dobrejgłowie,dobrze
zaznaczonyn kłębie,kątowanle
kończyn przednich dobre, alnych
strome, clobraw ruchu
0 bdbDIXIEz BoclanlogoRezorw+
tu - q. LUKASr Galll,m. GlNlz Boc|an|ego
Rezerwatu,
h.+Wł.K. Wó]'
więce! nlżśrednla,o dobt,,chpro.
porcjach, dobtym kQtowaniukoń'
czyn przednich i tylnych , płynne,
ptzestrzennechocly
7 bdb DELTAEskorta -o, LESKO
Animar,m. KESA Eskorta'h. + wł.
M. Gie'tka
Mniej njżśrednia,o b. dobrychpro'
porcjach, b. dobrze zaznaazonym
kĘbie, b. dobrekatowaniekończyn
przednichitylnych, dobra w ruchu
I db PANCZITAG,amitodaWolf o. DON Mir-Pol,m. PAyń Mis-Maz,
h' + wł.G'M' cjeś|ak
Śrcdnia, o dobtychpropotcjach,gło'
wa rlogłabybyć mocniejsza, kqto.

wanie kończynprzednich i ahych
dobre, dobra w ruchu
9 db FR|x|Maśerau.
o' W|ToPreu.
senblut,m.JoLLAWidsteiger
Land,
h. L. Matuskovic'W.ł.
M'Wi|czek
Śreclnia o dobrychpropotcjach,do'
brym kętowaniu kończyn tylnych,
nieco stromymprzec]nich,
niecopła'
ski kłab,słabyWkrok
10 db PENsz|lA Gramitodawo|ł.
o. DON Mir-Pol,m. PA)(Alvis-Maf,
h' + wł'G.[4'cieślak
śrcdnia,o dobĄ E:łÓwie,nieco nl.
ski ktqb,kqtowaniekończynprzed.
nich nieco strome, tylnychdobre,
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3 wo LEs(o z Niowiadomśki.i
Dc
liny - o. NORISv. Gloria Dei,
m' AFRA fe ska|negoWzgóża'
h' M. sfołtysek'Wł'J. Kalpi|iński
Średni o dobrcjgło,łrie,
dob|ychpta
porcjach i dobrym kQtowaniukoń.
czynprzeclnlchitt4nych,clobrzezamaczonykłąb,zbieżnepiJwadzenie
tylnychkońc4n, pada na przód

1:1db cLEo Rob|ŃonPalk.o. G|LDO v. RobinsonPark,m. SANTAz
Lintichu'
h. J. Barde|,
wł'J. Barde|
& A, Cichy
Średnia, o dobrejglowle,dobrejlini
grzbletu,kłabnleco n]skozazhaczo'
ny' dobrekątowanlekońcrynprzed.
nlch i t1/lhych,
małowltalhaw ruchu,
prcWadzi
zbieżnie
tylne kończyny
P.y

k|aBeBfcżen|ąt
sędżt sta,,|słau Abh,nouJkf

1 wo CAMBO Toxa- o. ATANWolBas, m. NlXl Acer Aureum,
h. + wł'lerzy Fa|isz
śrcdni o bardzo dobrych propor.
cjach,bardzodobryfi fundamencle,
bardzo dobtej linii górnej i dolnej,
bardzodobre kątowaniekończyń
przednich i Ulnych, bardzo clobry

2 wo PACO Mavic - o. YASKov. Farbenspiel, m. AFRA Schreidon,
wł.K.so|nica
h. A. Dobrfański,
gbwie,
Srcdni,o dobrcj
bardzo do
brych ptoporciach,kętowaniekoń
czyn przeclnichi alnych dobre, do

4 wo PAKS Mavlc-o. YASKov Far
benspiel, m,AFRA Schreldon,
h' A' Dobrzańsk|'
wł.N4'clchostętr
ski & K.Dobrfański
Średhi o dobreL sańczej e:łowie,
kłąb nlski, Rqtowanie kończyn
prrednirh hieco strcme, tylnych
clobre,w ruchu pada na p|zód
5 o HETMANż Troj.fuk|ogoLasu
- o. TILv. Lechtal,m. Besi Schre.
idon'h. + wl. z. stępski
Średni, o dobrejgłowie,nieco niski
k|qb, nieco Wdłużonyw partii lę.
dźwiowej,
kątowaniekończw pŻed.
nich nieco strome, tylnychdobre,
słabyWkrok i akcja
7 o G|lDo zo ska|nogo wzgórza .
o,QUASToR Oollby Bohemja,
m' MANDRAfe ska|negoWzgórza'
h' G' Jureczko,wł.K. zyrek
Srcdnl, o barclzo dobrych ptopor'
cjach, b. dobrcjgłowie,bardzo do'
btym katowaniukończyn,nieco ni'
ski kłab,W luchu pada nieco na
przód
8 o BAKSONin Vitro - o. JASAN
Dany Kvet, m. FLFAFISin viro,
h' lM.Kęsicki,.
Wi' z.Rykowski&
M' Kęsicki
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średni o bardzo dobrej głowie' do.
brych proporcjach, zall krótki, kato.
Wanie kończyn przednich i tylnych
dobre, Wruchu pada na przód, sła
by wykrok
9 o odin Ciech-Maz - o. jACKSON
v. Larchenhain,
m. NASTAv.d.
Wan
nsee, h' + Wł.Z'o|szewsk]
Średni. o dobrych proporcjach, do
b|ej linii grzbietu, kQtowaniekoń'
czyn przednich nieco strome, tylnych dobre, nieco szeroko rorstaWione uszy, Wruchu mało Wydajny,
słaby Wykroki akcja
10 mo YAGO Wan-Hen FCI
o. SONNYBrebeam See, m. qLlN4P|Aod Plechoty,h' H. Tabaczyński,
Wł.B'slcińska
Sreclni, o dobrych proporcjach, do
brej lini grzbietu, katowanie kończyn
przednich nieco strome, tylnych do
bre
11 mo ALDO in Vitro ' o. JASAN
Dany Kvet, m. ALY z lglastejPo any,
h' M' Kęsicki' wl' J. Kuczyński&
M'Kęsicki
Więęej niż średni, o dobrej głowie
o szeroko rozstawionych uszach,
kqtowanie kończyn przednich nieco
strome, tylnych dobre, zad krotki,
ścięa, w ruchu nało vłitalny,b' sła'

Średnia, o dabrej głowie, dobrych
proporcjach, dabrym katowaniu
kończyn, dobra w ruchu
4 wo PRIMA Mavic - o. YASKO
v. Farbenspiel,
m. AFRASchreidon,
h.A.Dobrzański'
M. A.K'Doblzański
srednia, o dobrej głowielecz nieco
szeroko osadzonym uchu, dobre
kqtowanie kończyn przednich i tyl
nych, dobra w ruchu
5wo PUMA Matador'o, MIKOAlexyrvo Hof, m. IVET Matador,
h. M.R' szmyd, wł' P' Drom reck
Srcdnia, o dobrych proporcjach, dobrej ełowie, dobrym kątowaniu koń.
czyn przednich itylnych, nieco niski

6 wo TEKLA r Kiywlan - o. LARRY
v. Zirndorfer Gauner, rn. KAJA
z KryWan, h. R'J' Gęsinowscy,
wł'A. Bajorek
Srednia, o dabrych proporcjach, dobrej głowie,dobrej linii€rfbietu, do
b|)4n katowaniu kończyn przednjch
itylnych, w |uchu pada na przóCl
7 wo DIUNA Szenberg - o. KARLY
v.Arm nius,m. NIRAv.d.Wannsee,
h' + wł'W' Kowa|sk
Średnia, o dobrcj ełowie,k|ęb nie.
co niski, zad krctki ścięty,k4towa.
nie kończyn przednich dobre, tyl.
nych umiarkowane, pada na przód
8 oJANKA Rykoń o' Jl']MBoAni.
Su,/j
mar'm' REN|Rykoń,h' R. Kondfie.
klasa szcreniat
|a,wł'P' Grzędzicki& G. Po|asik
s ędżia sl aflishlo Abła,,mu tcż
Srednia, o dobrych proporcjach, dobrej głowie, ktab móglby być njeca
1wo PALME Matador-o. l\,4lKO
Ae- lepiej zaznaczony,k4towanie koń
xyrvoHof' m' |VETl\latador'h' + Wł' czyn przednich nieco strome, tyl
lvl.Szmyd
nych umiarkowane' mało prze
Średnia, o dobrych proporcjach, do' strzenne chody
fuym fundamencie, b. dobrej gło 9 o LEXA f NiewiadmoŚkigi Do|iny
wie, b. dobrym katowaniu kończyn -o. IMORIS
GloriaDei, m. AFRAze
przednich i tyinych, b. dobra w ru
ska|negoWzgórza'h' M' szołtysek'
2 wo JosTA Rykoń o'J|']MBoAni'
mar' m. REN| Rykoń' h' + W}'
R. Kondziea
Srednia o dobrych proporcjach, do'
brej Slowie, dobrym fundanencie,
dobrym katowaniu kańczyn przed.
nich itylnych, dobra w ruchu
3 wo MONEY Avax Hof - o. SABER
Steffen Haus, m. QUELLE Avax,
h. J. Zavadi|ik'wł' J' zavadiklk&
G. Piotrowiak

średnia, o .)obrej głowie, dobrych
prapotcjach, katowanie kańczyn
przednich dobre, tylnych nieco stro'
me, dobra w ruchu
10 o HOSSA z Ostrowskiej Sfory o. BAIK v. Domenica, m. ZOB
lJnion'h' + W|'K. Jaśtak
Mniej niż średnia, a dobrej głowie,
plaski, niski kłąb,katowanie koń
czyn przednich nieco strome. tyl
nych dobre, dobra w ruchu

11 o GODI Nois ' o. ALDO Nolte"s,
m' DESSA Aqua Tora,h' T. Błasz
czyk, Wł.D' szymczak
Średnia, o nieco delikatnej Elowie.
fundament mógłby być mocniejszy,
mało prze strzen ne chotly
12 o AZ.IA z Ochoica o. SONNY
Brebe am See, m. ARKA Abakus,
h. P' s|iwka,wł' M' Glowacf
|ńniej niż średnja,o nieco drobnej
gławie,kątowanje kończyn przed.
nich nieco strome, tylnych umiarkaWane, funclament móełby byó nieco
mocnjejszy' zacl k|ótkj ścięty
13 o DUMA Szenberg - o. KARLY
v. ArminiLrs,
m. NIRAv.d.Wannsee,
h' W. Kowa|ski,wł' F. Kowa|ski
srednia, o dob|ej głowie, k!Qb nie
co niski, nieca wydłużonaw lę
clźWiach,katowanie kończyn przed
nich i tylnychdabre, małoWjtalnaW
ruchu, pada na przód
14 mo F|GA sfora Kłańca o' [JR.
SUS a. Agrigento,m. READY Sfora
Kłańca'h. K. sa|amon,Wł'M. Kę.
dzioła
srednia, o dobrej głowie,kqtowanie
kańczyn dobre, zad krótki ścjęty,
w rucnu nte oo oceny
15 mo GERDA Dektanow- o. lAsAN Dany Kvet, m. CERRY Dektanow'h' + Wł'J' Wierzbick
Mniej njz średnia,fundanent mógl.
by byćnieco mocniejszy,kqtawanie
kańczyn przec]njchnieco strome, tyl.
nych dobre. ogólnie s|abo umięśnia.
na, głowamaełabybyć mocniejsza,
małaWitalnaW ruchu

Dziękuje Pahu Jan szowi
Gtuchowi z'yBrzeskd-O kocinria
za udostępnienieha plofesjonąlnych zdjęćpsów.
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