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XX &ńmWye'ila om|rÓm rftltookloh
tft*e@.

dniach 22.23 Wrfeśniator ijego potomstwo oraz najlepsza
hodowla. Konkurencje te ocenial i
z' szcześniak i M.Gqtkowski. zgło.
szono 5 grup reproduktorow I 18
hodowli. W tym roku po raz plerw-
szy' na Wzól wysta\'Vy śWiatoweJ nie
usta|ano |okat poszczególnych re.
prod utorów ograniczajqc się Jedyn ie
do opisu potomstwa każdego
z nich' Jedynym reploduktorem, któ.
lego grupa zrobiła na mnie jedynie
dobre wlażenie był G|LDo Robinson
Palk. o pozostałych można szybko
zapornnieć' zreszta naJ|epiej świad.
czq o tym oceny jakie ich potom.
stwo uzyskało na Wystawie.

Wśród hodowliWygrał kojec ze ska|'
neco wz$ó|za prefentujqc piqtkę
pięknie wykoIorowanych owczar
ków o bardfo wyrównanym typie'
baldzo dobrym wyrazie i piętnie
prct.
Po zakońcfeniu konkurencji hodoWl
nych rofpoczęło się sędziowanie na
poszcfegó|nych ringach, p|zy czym
kIasy szczeniqt i młodzików oraf
championów były sędziowane do
końca, a pozostałe jedyn ie na stój.
Gtupowa ocena w ruchu tych pozo-
stałych klas odbyła s|ę w niedzie|ę
na obszernym ringu, na któlywcho'
dziły po kolei psy I suki poszczegó|.
nych k|as poczynajqc od młodzie.
ł' a na użltkowej kończQc.
K|asę sfcfeniqt i młodzików sędzio.
wał p' stanisław Abłamowicz z War.
szawy' K|asę uĄ^kowQ psów p' zb|.
gnieW szcześniak z Bydgoszcfy'
k|asę u4,tkowĘ, championóW i we.
telanów suk p. lvlieczysław Gqtkow.
ski z Łodzi ' klasę młodzieży
i otwartQ psów p. Wo|fgang Ger
schwitz z Magdeburga, k|asę mło"
dzieży i junioróW suk p. Flank Go|.
dlust z Berl ina,
Ja miałem przyjemność sędziowa.
nia dwóch k|as:juniorów psów oraz
otwarta suk' Każde sędziowanie na
Wystawie KJubowej splawia dużQ

2oo1odbyła slę XX K|u.
bowa Wystawa Owczar'

kóv Niemieckich w Rybniku na pięk.
nym terenie ośrodka sportowego
W Kamieniu' oziałacze oddziału ryb.
nickiego dołoży|i WsfeIkich starań
pod kierunk|em PrzewodniczQcego
Zarzqdu oddflału K' sa|amona, aby
o| ganizacy)nie wszystko dopięte
było jak to się mówi na ostatn| gu.
zik. obawy byłyjedynie co do pogo.
dy, gdyż prognozy podawane W ra.
dio iTV nie brzmiały najlepej' a|e
skończyło się na sobotnim popołu.
dniowyin deszczu, a wszystkie kon-
l(urencje rozegrane zostały przy do.
ble.j pogodzie. Na Wystawę zgłoszo'
no 314, a wystawiono 225 psów
I suk.
W sobotę Wystawa rozpoczęła się
od testów, któ|e oceniał p. GLinther
Korschek z Wrocławia' Testy prfe.
prowadzone fostały na oddzie|nym
boisku osłoniętym ze wszystkich
stron drzewami, z natura|nq, ziem.
nq trybunka d|a widzóW. Testom
poddawano obowiQzkowo wszystkie
psy i suki z k|asy uźytkowej. zdecy'
dowana większość f nich testy za
Iiczyła'
Po zakończeniu testów odbyły się
konkurencje hodowlane: reproduk-
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satysfakcję, ajeżeLitrafi się na k|a.
sy o naprawdę wysokim poziomie,
to można Wówczas mÓWić o przy
jemności sędziowania. [4iałem to
sfczęście, że w obu ,,moich' ' k|a
sach ogó|ny poziom prezentowa'
nych owcfarkóW niemieckich był
naprawdę Wysoki' świadczQ o tym
najlepiej przyznane oceny.
W k|asie juniolów zgłoŚzono 25
psóW, a Wystawiono 20' Aż 7 z nich
otrzymało ocenę doskona|q a 13
bardzo dobQ. Nie byto żadnego psa'
który by otrzymał ocenę dobrQ'
lakwiadomo na wystawach SV wtej
k|asie najwyższa ocenq może być
bardzo dobra. sędziowie sV, któ.
rycn zapraszamy na nasze wystawy
Wprawdzie Wiedfq' że na \łystawach
organizowanych wE regulaminu Fcl,
lówn]eż )ł k|asie junioróu nloŹna
plzyznać oceny doskonałe' a|e prfy.
znają Je Jedynie naprawdę doskona'
tm. Na nasrych owcrarkarskich wy-
stawach, na których sędziują zarów
no sędziowie sVjak i po|scy przyjqł
s ię . iepisany zwyczaj będqcy rodza.
jem kompromisu' że sędziowi sV
przyznajq na]epsfym okazom W tych
k|asach oceny doskonałe, a z ko|ei
po]scy sędziowie nie szafuja zb},tnio
ocenarni doskonałymi, jak ma to
często miejsce na wystawach l(ajc
wych. A ponadto ranga wystawy
K|uboweJ stanowi ko|ejną poprzecz.
kę w uzyskaniu oceny doskonatej.
D|atego też wie e okazów, któle
wcześnięj na innych krajowych \ły.
stawach uzyskały oceny doskonałe'
na tej mus]a o się zadowo|ićjedynie
baldzo dobrq'
W tym aspekcie oceny doskonałe
W tej k|asie nabierają szczególnego
znaczenia.
Zwycięzca został KEV|N Matador.
Pies, który lozw|ja się prawidłowo
od wieku szczenięcego' Byłjuż wie.
okrotnie wystawiany. Jest zwycjęz.
cq wieIu wystaw' wystawiany był
równiez na światóWce, gdzie na 188
zaprezentowanych W k|asie fajq| 33
miejsce' Pies duży, na gólnejgrani
cy wztostu o bardzo dobrym wyrafie
rasy' bardfo dobrym zwiazaniu
i umięśnieniu. W ringu zachowuje
się już jak stary 'l!yjadacz 

plezentu.

jqc płynne dynamiczne chody' To co
można mu farzucićto właśnię tę ru.
tynę W lingu, brak samoistnej chę.
c] zaprezentowania się co splawia,
że pomimo Wrażenia jakie sprawia
swym Wyglqdem pozostaw|a w pa.
mięci pewnego rodzaju niedosyt'
Na drugim miejscu upIasował się
kupiony w Wieku szczenięcym
w Niemcrech QUERO v,d, Urbecke.
Pies o idea|nej wieIkości imocne]
kości, intensylvnie nasyconym Wy.
ko|olowaniu z pasujQcym doń ciem.
nym okiem. wzmacnia to jeszcze
jego bardzo dobry wyraz rasy i sam-
cze piętno płci. Pies o Wysokim kłę.
b]e' baldzo doblej górnej ido|nej
Iinii prezentował W ringu płynne cho.
dy, pełen temperamentu i wita|no.
ści. JeżeIi wykaże się dobrym po'
tomstwem jako reproduktol' może
zrob]ć wie|e dobrego W naszej ho.
dowli.
Trfecie miejsce zajqł Wyhodowany
w Po|sce DEES lvavic' można po'
wiedzieć' że pó|brat KeVina'jako że
po tym samym reproduktorze' Duł'
dorodny pies o bardzo dobrych pro'
porcjach, Wyrazistej samczej cło'
wie i lntensylvnym wykolorowaniu,
Górna |inia mogłaby być zakończo.
na |epiej ułożonym zadem' W ruchu
Wykazał się dynamlcznym posu
wem i płynnQ akcja' dzięki czemu
przesunĘł się z szóstego na trzecie
mlejsce.
Najwięksfy skok w niedzie|ę frobił
PREDo D|ha RoVeń' który w sobo.
tę został faprezentowany nie naj|e.

piej i stad jego da|sza pozyc]a po
ocenie na stój. Ten prawidłowo
śledni pies przekonuje do siebie
bardzo doblymi propolcjami' pieknq
samczq głowa z Wzolcowo osaozo.
nymi uszami lwybitnie dynamiczny-
mi chodami' Zastrzeżenia można
mieć jedynie do nieco zbieżnego
ustawienia przednich kończyn'
Piąte miejsce zajqł bez wqtpjenia
najlepszy syn JACKSoNA
V' Lalchenhain.ZAMB Łuk EWy.
ouży pies o zwartej sylwetce
i Wysokilr kłębie' W ruchu wykazał
się dynam]cznymi, prfestrzennymi
chodami' Zastrzeżenia co do Jego
budowy dotyczq zadu' który mógłby
być |epiej ułożony i nieco zbieźnych
pięt, a|e ten n]ankament Występu.
je niestety jeszcze dość |icznie
W naszej popu acjj owczarkóW
Ko|ejne rniejsce zójqł sprowadzony
re Stowacji BRONKO Stary Samo-
tar. Duży, wyrazisty, W dobrym typie'
dobrze wykolorowany pies. Przy tym
ogó|nym intensyłVnym wybalWieniu
ko|or jego oczu na|eży ocenić jako
zbyt mało c]emny. Jego |]nia grzbie.
tu jest nieco załamana' c0 psuje
ogó|na halmonię budowy. W ruchu
wykazał się p|ynnymi' przesvzenny'
mi chodami' Na|eźałoby sobie jed'
nak życzyć nieco wiecej wigoru'
ostatnim z doskonałych był RINGo
Pet-Keram. Duł pies o dobrej ko.
ści i dobrych propolcjach, również
piękn]e wykoIorowany' Zasvzeżenia
można m]eć co do ułożenia zadu
i ustaw|enia pięt' W niedzie|ę Wyka
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zał się róWnież dynamicznymi cho.
dami, przy czym mialchwilowe okre,
sy moina by powiedzieć 

''przesypia.
nia".
Tę siódemkę można ocenić jako
grupę psów bardzo Wybitnych, któ
lym na|eźy życzyć, aby ich końcowy
lozwÓj nie zostałzakłócony iod któ.
rych można oczekiwać daIszych
sukcesów Wystawowych no i przede
wszystkim dobrego wykorzystania
i sprawdzenia się w hodow|i.
Psy, które up|asowa}y się fa n]mi
stanowiQ grupę bardzo,dobrych
psóW, które również mogq uzyskać
oceny doskonałe' W k|asiejuńioróW
spotyka się bowiem psyw Wieku od

stępnych 9 ocenę bardzo dobrą
ijedna niedostatecznQ, gdyż bez
usprawied|iwienia nie dotrwała na
drugi dzień do końca grupowej oce.

zwyciężczyniq została córka NATZA
V steigerhof. DAR|ATexa, pełna wy'
lazLr duża suka mocnej kościo bar.
dzo dobrych proporcjach i bardzo
dobrej górnej i do|nej |ini i . W dniu
wystawy nie była w pełnym Włosie,
co poczqtkowo mogło sprawić pew.
ne dwuznaczne Wrażenie, nie
mniej w ruchu, pełnymi tempera.
mentu płynnymi chodaml
z dynamrcznym posuwem
i swobodnym wykrokiem mogta
przekonać do siebie każdego
owczarkarza, Reptezentuje ona do-
brą |inie hodow|ana za(ówno ze
strony ojca jak i matki, która rów.
nież Wygrylvała k|asy na k|ubóWce'
orugie itrzecie miejsce zajęły
sukir te.jsamej hodowli NIM i HOLI
fe ska|negowzgórza. obie prze.
pięknie wyko|orowane, pokazane
W pełnej szacie wtosowej. obie
majq nienaganne proporcje budowy,
bardzo dobre katownie przednich
ity|nych kończyn' Na drugim miej.
scu postawiłem Nikę' między inny'
mi ze Wzg|ędu na idealnq d|a suk
wieikoŚć, na co powo|i także u nas

ła tendencje do odstawiania łokci
w trakcie biegu.
Piąte miejsce zajęła córka dwukrot'
nego zwycięzcy k|ubowego Wica
v Felsenwehr - EVITA Satysfakcja.

18 do 24 miesięcy i cfęsto te nie.
Wie|e ponad 18'miesięczne wyg|ą.
dają jescze bardzo nlłodzieńczo
w porÓwnaniu ztymi prawie dwu|et-
nimi' |ch Właśc]cie|om na|eży łczyć
daIszej utlWałości w tej trLrdnej
sztuce kynologii.
W k|asie otwartej zgłoszono 37,
a wystawiono 28 suk. W klasie tej
pokafywane sq dorosłe suki, które
przy zaIiczonym przeg|Qdzie hodow.
Ianym mocq być wykorzystywane
w hodow|i' część f nichjuż dała po.
tomstwo. Zatem głóWnyn] kl}terium
Przy ocenie tej klasyjest ich przy
datność hodow|ana i jak wiadomo
Wte] k|asie ocenę doskonała mogQ
otrzymać jedynie te' które majQ
prześWiet|enie na dysplazję z wyni.
kiem ,,a". Pofiom prezentowanych
suk był lównieź bardzo Wysoki '
osiemnaście otrzymało ocenę do.
skonałĘ przyczym pierwsfych 7 to
dodatkowo,'czołówka Po]ski ' ' ,  na.

na|eży zwracać uwagę, aby fatrzy.
mać tlend do hodow]i zblt dułch
oWcza óW niemieckich'
Na czwaltm miejscu up|asowała się
lNoVA D|ha RoVeń ' ze słynnej
hodow|i słowackiej' Piękna, propor
cjonalna suka o bardzo dobrym
umięśnieniu i zwiqzaniu, intensyw
nie wykolorowana o wyrazistej su,
czej głowie, porusfała się dynarnicz.
nym, dłuElim klusem' cfasamimia.

8ardzo ładna, bardzo dobrze plowa.
dzona dwuletnia suka o bardzo do-
brych proporcjach i płynnych' prze.
strzennych chodach, przed któlq
powinna być bardzo dobra przy'
sfłość nie ty ko V]ystawowa a|e iho.

szóste i siódme miejsce znóW dwie
suki z tej samel hodowli HAYDY
i ENNA Abakus. Oble i idea nej wief
kości i bardfo dobrym wykololowa.
niu i proporcjach. lJ obu pewne za-
strzeżen|a co do ulożenia zadu
W pozycj| na stój' W ruchu pokazy.
Wały się również z jak naj|epszej
strony. NiewEtpliwie, gdyby ENNA
byta prowadzona lepiej przef inne-
go prezentera mogłaby fajqć Wyższq
Iokatę'
Za tQ super czołówka zna|azła się
grupa 11 doskonałych suk, stano.
Wiqcych bardzo doblq bazę hodow'
Ianq' Dysponuja one bardfo dobrq
budowq anatom iczną, jedynie z nie
wielkimi zastrzeźeniami co do pew.
nych szcfegółów tej budowy.
Ko|ejna grupa dziewięciu suk z oce.
nq bardzo dobrq, a Więc róWnież
z ocena kwa|if ikujqcq do hodoW|i
nje odstawała zb}t rażaco od po.
przednich doskonałych' Wprawdzie
zastrzeŹenia co do budowy i ruchu
były nieco W]ęksfe nie mniej mieści'
ły się one W prfyjętych granicach
i pięknie uzupełniaty calQ stawkę.
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ReasumujQc te dwie oceniane k|a.
sy można powiedzieć' że nie mamy
się czego wstydzić' Niestety zdecy
dowana większość z nich to syno
wie i córki reproduktolóW faglanicz
nych, lub importowanych. Jedynie 5
. cztery suki ijeden pies pochodzq
po reproduktorach z Polskich ho-
dowli. To nastraja do pewnych re-
fleksji' o ]|e z pewnościq godnym
polecenia jest klycie czołowymi le.
produktorami ŚWiata, to jednak blak
na wystawie klubowej potomstwa
po psach z polskich hodowli nie
naj|epiej świadcfy nie ty|ko o nich
samych, a|e io naszej chęci do
wykazania, że nie ty|ko to ztoto co
śweci gdfieś na śWiecie' Na 225
wystawionych psóW i suk 41to po.
tomstwo polskich reproduktorow,
a więc nje całę 20 %' Na ten temat
pisałemJuż przy okazji anaIizy ubie.
głolocznej wystavly k|ubowej ] mam
nadzieję do tego tematu jeszcze
powróc]ć' gdyż Jak słyszę jest on
bardzo interesu]qcy da hodowców
wltśc cie|i psóW.

co do psów i suk pokazanych w po.
zostałych k|asach. najllyżej oce.
n]am młodz]eż suk' gdfie pozlom
był bardzo wysoki o czym św]adczy
aż 7 ocen doskona|ych do sędfiego
sV' Jeże|i do tego dodamy jedynie
7 ocen dobrych na 38 zaprezento'

wanych suk to otrrymamy napraw-
dę satysfakcjon ujqcq wizję przyszło.
ści po skiej hodow|i. K|asajuniorów
suk byłajuż ogó|nie biorqc znacznie
słabsza, za wyjqtkiem czołówki'
Można by sobie by1o życzyć w tej
k|as je znacznie bardziej wyrÓwnane
go poziomu' Najsłabsza była k asa
otwarta psóW (ty|ko 2 psy otrfyma'
ty oceny doskonałe i czołówkę Po'
ski), którajuż chyba powo|i dożJ,va
swego kresu. Prezentowane tu psy
to dorosłe ponad dwu|etnie' a e bez
wyszkolenia, zatem lesfcfe nie
spełniajace Wymagań hodoWlanych'
Jak wiadomo na wystawach SV ta-
kiej k|asy w ogÓ|e n]e ma.
W k asie użytkowej suk zaprezento-
Wano jedynie 10, ktore za|iczyły te'
sty' Z pewnościa z loku na rok ta
k|asa będzie Iiczniej obsadzana,
gdyz jak wiadomo od 2002 rokLr
wchodzi obowiąfek wyszkoIen ia dIa
suk hodow|anych' K|asa ta mogła
się podobać. Wyglała importowana
zza południowej granicy' sprawdzo.
na juz w hodowli Nikka Kolorado.
sędzia plzyzna| w tej k]asie c1(erem
pierWszym dodatkoWy t}tuł cf ołów.
ka Po|ski ' Równie piękne suki ple.
zentowane byty w k asie champio-
nóW, gdzie Wygrała lóWnież importo'
wana od naszych połudnlowych sq.
siadów XiIi z Agiru Bohemia'

Licznie obsadzona była k|asa użyt.
kowa psów A e ty|ko |icznie' gdyż
brakowało chociaż jednej gwiazdy'
Wygrał w tej stawce Lang lJzemie
zazrakov' młody dwu i pół|etni
p]es, a więc bez żadnego sprawdze.
nia w hodow|i' Pozostałe wszystkie
psy uzyskały ocenę doskonałQ' a|e
ta końcfqca Wystawę K|ubowQ k|a
sa pofostawila wraźenie oIbrzymie'
go nteoosytu,
Z ciekawostek naIeł wspomnieć'
że fwyciężcfyni k asy uź}tkowe]jest
jednocześnie matkq zwycięzcy k|a.
syjunio|óW. A naj epszy pies wŚród
szczeniat i zwycięźczyni klasy otwal.
tej to potomstwo tej samej matki,
która na k|ubóWce W 1995 roku
by|a zwyciężczyniq klasy otwartej'
a rok później championów.
Na zakończenie wystawy odbyła się
dekoracja zwycięzcóW poszczegó|.
nych k|as i konkulencji '  Wieńce |au.
lowe iimponujqce puchary stanowi.
ły d|a ich zdobywców niewqtp|iwq
satysfakcję za trud włoźony W ho.
dow|ę | prezentację swoich okazów.
Następna Wystawa K|ubowa W To.
runlu. Do zobaczenia.

wźesłalł' ziemecki



m. FOXI v.d. Roten l\4atter, h. H.
Buts, wł. Z.o|szewski
średni, średnio silny, poprawna ela
wa, proporcie, wraz. Dobra linia
górna i clolna, włos na grzbiecie fa
listy, c]obte kqtowanie kończyn
przednich i tylnych, umiarkowane
cnooy
20 dosk BRUS Locus Solus -o. KE-
Rl Dlha Roven, m. AFRAGeslander,
h. + wł. Z.Horban
Średni, średnio silny o dobĄ gło.
wie, poprawne proporcje ... i typ,
clobra górna linia, skrócQny za)!,
umiarkowane katowanie kończyn
przed nich i aI nych, Wkazał.d ob re
cnoay
21 dosk LUx Pońt|a w|atrów -
o. FoX z Agiru, m. ARI Satysfakcja,
h. J' zosicz, wł' N'' Mossakowski
Średni,'śrcdnio si]ny, doba męska
głowa' dobra Eórna linla zakończo.
na poprawnym zadem' kQtÓwanie
kończyn tylnych dobre, przednich
poprawne, lokcie w tuchu lekko od-
sta!Qce, Wykazal chody dobre
2ądo9k DRAGoN z Trojafuk|ggo
Lasu " o. ULLY v. FLirstenberg,
m. Roz| ze ska|nego Wzgórza,
h' z' stępski, wł. M. Drozdowsk|
śrcdni, średnto silny, dobra męska
E}łowa, poprawne proporcje, dobry
Wraz, płaskl kłqb, Wsoko osadzo"
ny oqon, clobra górna linla, notmaL
ne kątowanie kończyn tylnych, Wy-
kazal um i arkowane chody
23 dosk MATz Krywlan-o. MADOR
V. Fiemereck, m. F|NkA z Kry1ł|an,
h. R'J.tęsinowscy, wł' T. Kukiełko
sredni, średnio silny, badzo dobrc
głowa, dobry wyraz i typ, plaski
ktab' prosty grzbiet, ścięty zad, do.
bra clolna linia , bardzo dobre kato.
vr'anie kończyn ptzednich i t'4nych ,
przy ustawieniu kończyn przednlch
można zauwazyc postawę francu.
skq, umiarkowane chody

1 doak cz. Pol CWC NIKKA Kolo-
rado - o. ENDo v.d. Piste trophe,
m. FREIA v. Schmolder Park,
h. V. Fia|a, Wł' A' Dobrzański &
R. Szmyd
Dorodna o bardzo dobrym wyazie,
barclzo dobrych proporcjach, sztw
nym grzbiecie z Wysokim k!ębem'
długim zadem, dobre katowanie
przeclnich i bardzo dobre tylnych
kończyn, kończyny stawia prosto,
Wkazała bardzo dobre przestrzen.
ne chody, bardzo dobre przenosze-
nie ruchu grzbietem
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2 dosk Cz. Pol. EVI Mis-Mar,
o. BAIK v. Domenica, m. RON,A
z Belo|iny' h. W Federak, wł' W Fe.
delak& J. Fa|kłewicz
Dorodna o bardzo clobrym wyrazie,
suczej Ełowie, pięknej pigmentacji,
bardzo dobrych proporcjach, dobre
kqtowanie przednich, barclzo dobre
tylnych Rończyn, grńiet mocny f W.
sokim kłębern i dobrze ułożonym
zaden, kończyny stawia prosto, wy'
kazała bardzo dobre chody

3 dosk Cz. Pol, AFRA Schreidon -
o, KASTOR V, Amur, m. KARINA
z Gentu' h. M. ci lz, Wł' |V.cicho'
stepski & K' Dobrzański
średnia o bardzo dobtym wyrazie,
mocnej suczej głowie' dobrych pro.
porcjach, bardzo dobrej górnej i dol.
nej linii, Wysoki kłab, dobrze ułożG
ny zacl, dobre kątowanie przednich,
bardzo dobre tylnych kończyn, bar.
dzo clobrze ustawione kończyny,
sztwne staw skokowe, wykazala
bardzo dobre chody, silny posuw
i swobodny Wrok

Sutd
k|aśa użYtkowa

sędż,a
Miecż!sł!tu)
Gqtkożoskt
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dośk cf. Po|' DoNA Formacia .
o. SAN4N4O v. Fiemereck, m. FARA
z Kojca championóW, h' F' czerwon.
ka, Wł. Z' Bolatyn
Dorodna o dobrym wyrazie, lekko
wydłużona, linia grzbietu Wdłużona,
bardzo dobry długi zad, bardzo do.
bra dolna linia, dobre kętowanie
przednich, bardzo dabre tYlnYch
kończyn. Xończyny stawia prosto
nieco wąsko, dabry posuw, nieco
mało swobodny Wkrok, przenosze-
nie ruchu przez Erzbiet jeszcze pra-
widlowe, w szybszej akcji nieco za-
niża kłqb
5 dosk ALICE A.anyvolgyiorseg -
o. ESKO v. Dan schen Hof, m. SABA
Arańyvi|g] .olseg' h. J. Farkas,
wł' l\4' sasak
Srednia o bardzo dobrym Wrazie,
suczej mocnej głowie, mocny
grzbiet o daskonalej linii, dobra
dolna linia, dobre katowanie przed.
nich i bardzo dobre tylnych kończyn,
Kończyny stawia prosto, dnamicz.
ny posuw, bardzo dobry wykrok,
w szybszej akcji bez smyczy nad-
miernie wysklepiane lędźwie.'..
6 dŃk |vET Matador o' LAsso
v. Neuen Berg, m. BONA Matador,
h' + Wł. M. szmyd
Drobna o bardzo dobrym Wrazie,
pięknej piE]mentacji i ciemnym oku,
dobrych proporcjach, grzbiet silny,
zad nieco krótki i ścięty, katawanie
kończyn pftednich i alnych dobre'
wykazała dobre chody, Wykrok powi.
nien być bardziej swobodny' w clluż.
szej akcji nieco oc|stawia łokcie
7 dosk KATI Asarko Lordana -
o. ZAMO v. Scloss Runding, m. GA-
Bl Asarko Lordana, h. G. Okrasa,
wt. H. Guberow
średnia o bardzo dobryn Wyrazie,
intensyvvnej pigmentacji, ciemnym
oku, dobrym przednich i bardzo do
brym katowaniu tylnych kończyn,

1dosk. Cz. Pol. zw.NL Otw. DIK Gi-
ba|'owa Góla. o'FAB|o V' schacher'
m. SASJA v.Niewlandshof, h. K. Do-
brzanski ' !łł. K' MiIler, K' Dobrzań.
sk
Ponad średni, śtednio silny, typow
i dabry Wraz, niecojasne aczy, har
nonina linia górna, front prcWidło
\'ły, zaznaczony kłab, dobra klatka
piercio$la, bdb kqtowanie, prze
stronny chód, silna akcja

sztyr/ny grzbiet o bardzo dobtej linii,
bardzo dobra Clolna linia, kończyny
stawia prosto nieco WQsko, Wykaz+
ła dobre chody, bardzo dobry wy
krok i posuw lekka tendencja clo

8 doŚk AFA Korso. o. ATos V. Ham'
bachtal, rn. JENNY v. Haus Zuiher,
h' |\,'l' Lasocki, Wł. R. Kłapkowski
średnia o bardzo dobryn Wrazie,
a dobrych proporcjach o bańzo do.
brej liniigrzbietu, dobra dolna linia,
dobre katowanie przednich, bardzo
dobre tylnych przy czym |amię po'
Winno być dłuższe, kończyny stawia
prosto, dynamicznY Posuw, dobrY
Wkrok, wykazała bardzo dobre chc
dy
9 dosk ORWELLA z Malachitowej
Łąki . o. IKo Acer Aureum' m. BET.
TY spod Wangu, h. E. Pewka,
Wł. D' Byteń
śrcdnia o bardzo dob|ym wyrazie,
bardzo dobrej pigmentacji i dobrych
proporcjach, o mocnym gtzbiecie
z wysokim Rłębem, clobre kqtowe
nie przednich itylnych kończyn, koń
czyny stawia ptosto. Wkazała bar'
dzo dobre chody, dynamiczny po-
suvr', Wkrok mógłby byc bardziej

10 dosk SELESZ Abakus - o. IRK
z Lipe, m. SABATINI v. Burg Bi-
smarck' h. M. Dziuba' wł' B' Famu.
ła
Srednia o aclbrych propoqach, do-
brym katowanju przednich i tylnych
kończm, mocnym grzbiecie, prawi
dłowym zadzie, dobra dolna linia,
kończyny stawia prosto, nieca w4
sko, Wkazała dobre chocly, nieco
n admi e rni e od staw i a łokc ie

PSY
klasa otwarta

s ę.tż,a worgang Gersc bu ttż
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Dobrze śreclni' śrcdnio silny, typo.
W i Wrazowy, harmonijna górna li.
nia, bardzo Clobre kqtowanie, prfe.
strzenny chód, silna akcja

3 bdb EVASIO v Ba&Boll - o. RIK-
KOR v. Bad-Boll, m. HILKA v.d. No-
riswand, h. H.Ł R|eker, wł' J.|Vle|'
nikiewicz

4 bdb ASKO Bog-Mar - o. PRINZ
z RogoWeJ' m' AXA skand, h. + Wł'

Średni, średnio silny, normalny W
raz, dobry kłąb, prosta linia grzbie.
tu' prawidłowy front, norńalne pro.
porcje klatki pierslowe|, W catości
clobre kqtowanie, dobty chód

2 dosk Cz. Pol. ASI{O Mavic -
o. XANDOR v. Tronje, m. LADY
v' Niuw|andshof, h' A. Dobrzański '
wł' A.K. Woźnlak & K. Doblzański
średni, śreclnio silny, dobre propot.
cje iWyraz, zaznaczony kłab, ptosta
linia gŻbietu, krótki zad, prawtdło.
W front, nleco podkasana dolna ll-
nia, dobrc katowanie przoclu, b.do-
bre tyłu' przestrzenny chód, silna
aKcJa
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5 bdb ODIN Remus ' o. GERO Re-
mus, m. DETTY Remus, h' E'ł Fal'
kas, wł' H. Miszta|
Pona)l średni, średnib silny, jeszcze
dobry wyraz i piętno płci, wysoki
kłab, prosta linia grzbietu, dobra
dolna linia grzbietu, dobra dlugość
i ułożenie zaóu, dobry pi4nent,
W ruchu miękkie ucho, dobre kato.
wanie przodu i b.dobre tylu, prze-
strzenny chód, silha akcja
6 bdb DON Nordo'o. PACO z Rogo-
wej'ł. coRAod Karo|ka' h' K' Kor.
czyk' wł' IV' Kiermaszek
Dobrze średni, śrcdnio silny, dobre
proporcje i Wyraz, harńonina górńa
linia, prawid|ow front, v,ystarczają.
ce proporcje klatki piersiowej, do-
brc kQtowanie W całości, dobry
chód,lakko pada na przód w ruchu
7 bdb CINTo Advil- o. YECK Suma-
vske straże, m. N4|NA AdVi|'
h' P' Adamc|k, Wł. A'K.szczebrowski
Dobtze średnio duży, śrec]nlo silny'
dobte pioporcje, dobra głowa, Wso.
ki kt4b, prosta linia e|zbietu' pruW|
dlow front, Wstatczjaca głębia
klatki piersiowej, dobre katowanie
przodu, b.dobre tyłu, w całości do.
bry chód, pignentacja powinna być
silniejsza, nieco nerwow

1 dosk Cz. Pol. CWC XlLl z Agiru
Bohomia. o. G|LDo V' RobinŚon
Park, m. TOSCA Hartis, h. M. Sa'
sak, W|. K. Doblzański & A. Winek
Średnia a dobrych propotcjach, bar'
dzo dobrym Wazie, eleganckiej lini
grzbietu, bardzo dobra dolna linia,
ram|ę mogłoby być dłuższe i lepiej
ułożone, katowanie kończyn tylnych
bardzo dobre, kończyny równoległe,
clynamiczny posuw, Wkrok nieco
nało swoboclny
2 dosk Cz, Pol, ALFI z Krywlan -
o' D|EGo ze splęcowa, m. HERA ze
splęcowa, h. +wł' R.l '  Gęsinowscy
śrcdnia o ba|dzo dobrym Wruzie,
dobrych propotcjach, mocnej ale
suczej głowie, grzbiet mocny o c]o.
brej linii, bardzo dobry zad, bardro
dobra dolna linia, dobre kqtowanie
przodu, bardzo dobre tytu, kończy'
ny stawia prosto, dynamiczny po'
suw, bardzo dobry Wkrok, w szyb'
szej akcji górna linia mogłaby być
bardziej Wrazista

I bdb DASTI l.R. Satysfakcja (FCl)
.o' EscoV' Dónischen Hof' m' PAL.
ME od Żeksa, h' l '  Rfuchowska.
strze|ecka' wł' M'Tkacf
Dobrze ś|ednii średnio silny, dobre
proporcje, normalny wraz, prosta li'
nia,grzbietu, krótki zad, front prawi'
dtow, Wystarczajqca głębia klatki
piersiowej, db. kqtowanie przodu
bdb. alu, przystrzenny chód, powi
nien mieć więcej masyjako samiec
9 bdb EDo loxa'o. SONNY Brebe
am See, m. NlXl Acer Aureum,
h' J' Fa|isz' Wł' l\,,l' Taurogiński
Średnio duży, średnio silny, dobre
praporcje, b.dobry pigment, pełen
Wyrazu, zaznaczony kłąb' prosta li.
nia grzbietu, ptosty front, dobra gĘ.
bia k|atki pie|siowej, dobre kQtowa.
nie przednich b'dob|e tylnych koń.
czyn, przestrzenny chód, silna akcja
10 bdb EIKO Ardelia - o. JASCHO
v, Fiemereck, m. DORA r Kr)4,!lan,
h' P' Bożko' wl. M. Bulaczewski
Pona.l śrcdni, średnjo silny, dabry
v,/yraz, wysoki kłąb, zatamanie na
kręgu przepanowyn, prawidław
front, prosta linia grzbietu, dobre
proporcle klatki piersiowej, dobre
przednle katowanie bdb tylne, prze.
strzenny chód, grzbiet w chadzie nie
całkiem trwały
11 bdb DIEGO z Polany lmlolltuklej
- p. VANDo v. Moorbeck, m.VlNA
v. Kronensee, h. B. Naplerska,

Dobrze średni, średnio Śilny, dobry
pignent, normalny wyraz, lekko W-
dłuźony, prosta linia grńietu, dobre
Noporcje klatki piersiowej, W cało.
śÓi dobtze katowany, nie dynamicz.
ny chód, słaba akcja
12 bdb LANoET w9ź Go czart '
o. WMv. Noricum, m. ClNDYJasov,
h' + wł' R' Majchrzak
Średni, średnio silny, Clobre prcpoL
cje, dobra E)łowa, Wsoki kłab' pro'
sta linia grzbietu, długie palce'
miękkie nadgarstki, dobre katowa'
niew całości, dobry chód' pada na
przód
1i' bdb AR|EL z Wiqczynia Do|ne.
go - o. DON Mir-Pol, m. ZYRA re
ska|nego Wfgórza' h. + Wł. L.Ja.
strzębski

Śrcdni, Wystarczajaco silny, mala
wyrazu, nieco suczy, prosta linia
grzbietu, normalne proporcje klatki
piersiowej, dobre kątowanie' w ca.

su|'j
k|asa chamDionów

sę dzia MieczJ,sŁuo Gqtkor.l s kt

3 dosk ETNA Tempera'o. INDUS
v. Fournierm0h enbach, m. SAKE Al'
zacja' h' + wt' H. św]erzy
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Węcej niż średnia, ]ekko Wdłużo.
na' gtzbiet mocny, łopatka Winna
być bardziej skośnie, kątowanie
kończyn tylnych na granicy przekq.
towania barclzo gĘbokie, ptzez co
staw skokowe mało stabilne, Wk+
zala mimo to bardzo dobre chody,
Wrok móghy być swobodniejszy
4 dośk cz" Po|. GAMA Linabero'
o. TOLPAN V, NooTt, m: AFRA Lina.
bero' h' + Wł' J' szmaja
Srednia o barclzo dobrym Wrazie,
clobrych ptoporcjach, mocnym
grzbiecie' Wysokim kĘbią katowa.
nie prrodu dobre, tty'u bardzo dobre,
rcmię Winno byc dłuższe i lepiei uło.
żone, kończ'ny stawia prcsto, v/y.
dajne bardzo dobre chody, Wkrok
nóg|by byó swobod n i ej szy
5 do8k Cz, Pol. BONA Matador'
o. LASFR v..Platoon, m. ILZA De'
Bes' h. + wł. R' szmyd
Srednia o bardzo clobrym Wrazie,
ladnie wykolorcwana, grzbiet w sta-
niu prawidłÓwy, bardzo dobra dolna
linia, clobre k4towanie przednich,
bTdzo dobre tylnych kończyn, kro.
ki stawia prosto, nieco wąsko, bar.
dżo dobry posuw, nieco nało swo.
bodny wykrok, w dłuższe| akc|i
grzbiet nieco mało stabilny, z powo.
du kondycjl nie Wrzyfiała konku-

Suki
k|asa wetolanów

sędżtą Mtec4,słarł Gątkolo s kt
1 d€k NEFRA Hbżp.fukie srobro
-o. NATAN v. H0lsbach, m. BONA
z Koszarowego Osiedla, h. R. Reu,
ter, wł. R. sakwa
Dorodna o dobrym Wrazie, zacho-
Wje leszcze prawidłow grzbiet, sil.
nie umięśniona, nieco wydłużona
o b' dobrym k4towaniu kończyn, wy.
kazuje ieszcze prawic]łovr'e chody,
uzębienie kompletne, bardzo do.
brze utr4tmana, wykafala znakomi-
ta psychikę

Suki
k|aśa otwaita

więcej niz średnia' dobrej kości,
ladnie Wolorowana, piękna sucza
Eiłowa, prosa front, b'dobra górna
i dolna linia, b.dobre kqtowańie
przodu i tyłu, płynne przestrzenne
cnoay

3 dosk Cz, Pol. HOLI zo Skalnogo
Wzgóna . o. IJLLY V' Furstenberg,
m' |VIANDRA fe skaInego Wzgórza'
h' + wł' G. Jureczko
Duża o dobrej kości i dobrych pro.
pÓrcj ac h, d obt ym wykolorowan l u,
dobra E!łowa, wysoki kłab, b, dobra
górna idolna linia' b'dobre kątowa.
nie przoclu i tyłu, punne przestrzen'
ne chody

sę dzia vie slllua ztemecki

1 dosk Cz. Pol. CWC Zw Kl. O.
DARIA loxa - o. NATZ v. Stelgerhof,
m' N|X| Acer Aureum, h. + Wł' J. Fa.
l isz
Duża, o dobrej kości, o dobrych prc
porcjach i WrazlsE| głowle, b'dobra
gÓna i dolna ltnla, b.dobre kqtowa.
nie przodu ityłu, punne p|zestrzen.
ne cnooy

2 dośk cz. Po|. N|NA ze ska|nego
Wz€|órza . o' ZAMP v.sch|oss run-
ding' M' |VAUS| AVaX' h' + Wł. G. Ju'
reczko

4 dosk cz. Pol' |NovA D|ha Roveń
' o. VALIUM v. Arminius, m. DIJXI
D|ha Roveń, h' + wł. A.NIajsniar
Więcej niz średnia, o dobrej kości,
b.clobrych proporcjach, dobrym wy-
kolorowaniu, dobra sucza Eiłowa,
ptosty front, b.dobra górna j dolna
linia, b.dobre kętowanie ptzoclu ia.
łu, pełne temperamentu b.dobre
chody, lekko zbieżne pięa
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5 dosk Cr. Pol. EVITA Satystakcja
FCI O, WICO v. Fe senwehr, m. HE-
RA Satysfakcja FCl, h. L Strezelec-
ka.Rzuchowska' wł. lM. Raszplew]cz
więcej niż średnia o dobrej kości'
b.dobrych prapotcjach, prosty front,
dobra górna idolna linia, dobrc ka.
tawanie przodu i b.dobre tylu, dyna-
niche i przestrzenne chody
€ dosk cz. Po|.HAYDY Abakus .
o. AXEL Abakus, m. IGRA Abakus,
h. {V. Dziuba, wl. A. Duda
Więcej niz średniao średniej kości'
dobty|fi |^/ykolorowaniu, prawidłowa
Elowa, kłQb zaznaczony, zad clobty,
powinien być lepiej ułożony, kqtowa.
nie przodu dobre, tylu b.dobre, cho-
cly dynamiczne
7 dosk Cu. Pol. ENNA Abakus -
QUAI v.d, sieben Burgen, n. ANET'
TE Abakus, h' |V' Dziuba' wł' B. Ja'

Więcej njz średnia, o średniej kości,
zwarta, clobrze wykolorowana, wra-
zista ełowa, prosty front, wysoki
kłqb, zad nieco ścięty, k4towanie
przodu i tyłu b'dobrc, chody dyna.

8 dosk IOFFI Asarko Lordana
o. IDOL v.d.Jahnhohe, m. ITAKA
Asarko Lordana, h. G. Okrasa,
Wł. A' lv|arciniak
Więcej niż średnia, zwarta o inten.
syvvnym wykolorowaniu i tadnej su-
czej glowie, ptosty front, kłQb Wso.
ki, zad długi nógłby być lepiej uło.
żony, kQtowanie przodu dobre, tyłu

b'dobre, dobre chody, pięty lekko
zbieżne
9 doŚk KAJA z Kryw|an.o. MARLo
v. Portaner, m. FILA z Krywlan,
h' R.J' Gęsinowscy' wł' A' Bajorek
Więcej niż średnia o dobrej kości
i proporcjach, C]ob|a głowa, dobra
górna idolna linia, c]obre kqtowanie
przodu, b.dobre tyłu, chody prze.
strzene, dynamiczne
10 bdb AFRA Czardasz'0. TASS0
z Rogowej, m. DORIS od Karolaka,
h' + Wł' M' Kiermaszek
Więcej niz średnia, średniej kości,
zwarta, o dob|ej głowie, kłQb zazna.

czony. zad ścięty. Katowanie prze
du dobre, tylu b.dobre, dobre dynd
miczne chody
10 dosk XANA Adi - o. RAIVIBO
v.d. Plassenburg, m. xANNE v Nie-
uw|andshof, h. M' cichostępski '
wł. M cichostepski& K' Dobrzański
srednia o śreclniej kości, zwarta
a Clobrej ełowie, prosty front' Wyse
kikłąb, zad spac]Żsty' dobre propor
cje klatkipiersiowej, b. dobre kato

wanie przodu i tyłu, dynamiczne
cnooy
al dosk INKA Satyslakcja o.|DOL
V.d. 'lahnhohe, m' ALMA z Mi|czQcej
P|anety, h' + Wł' | ' Rzuchowska .
Strzelecka
Duża, dobrej kości i praporcji, po.
winna być lepiej Wko|orowana, pre
sty front, b.dobra górna i dolna li
nia, b,dobre kqtowanie p|zodu ity
łu' punne przestrzenne chody
12 dosk PILAR v, Bierstedter l{of
' o. RACKER v.d. lonigsgarde,
m. LANcIA V. Bierstódtel Hof,
h. R' Mai' wł. R.Bożewski
Więcej niż śrcdnia o dobrej kaści
i prcporcjach, W|azista głowa, pre
sa front, b.dobra gÓrna linia, b'do'
bre kętowanie ptzodu i ału, dobre
chody, pięty lekko fbieżne
13 dosk CENTA Samochodowa
Aleja - o. t\4AX0N v. Arminius,
m.oLGA z 34 U|]cy' h. z' Łukasik'
Wł' B' Kostańska'seku|Śka
Duża, mocna suka o clobrym Wyka.
lorcwaniu, dobra głowa, p|osty
front, dobra górna j dolna linia,

b'dobre kqtowanie p|zodu i tylu,
przestrzenne i dynamiczne chody
14 dosk KETI Linabero - o. SONNY
Brebe am See, m. AFRA Linabero,
h. ]. szmaja, wł' B' Kamańcfyk
Więcej niż średnia o dob|ej kości
i proporcjach, prosu front' kłab W
soki, erzbiet dobrze zwiqzany' kato.
Wanie przodu i tyłu b'dobre, dobre
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15 dosk CITA Llnabero - o. GERO
Linabero, m. cAMA Linąbero'
h. + wł' J. sfmaja .
Wtęcej niż śrcdnia, średniej kości
i dobrejgłowie, ktęb wysoki, zad lek.
ko śclęty, dobre proporcje klatkl
plersiovej, b.dobre kątowanie przc
du i nlu, dobre chody
16 dosk POLLI v. Haus Gall l  -
o. IDOL v.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,
prosty ftont' kłqb żafnaczony, dobra
linla grzbletu, b'dÓbte kątowanie
przodu i tyłu, dobre chody
17 dosk RENI z Dzl.dzlc- o. PRINZ
z Rogowej, m. DORA z Rogowej,
h' + wł' M. cjeś|awska
Średnia, średniej kośc!, o dobtych
proporcjach, mocnej głowie, prosty
front, kłąb zaznaczony, za1! lekko
ścięty,'katowanle pąodu i tylu do.
bre, chody mało dwamlÓzne
1A dosk ASI Anarex - o. NATAN
z lmiel ina, m, ILKAv Hollager Land,
h. W. stanek' Wł' M' Gawlon

Średnia o średntej kości, dobrych
proporcjach' mocneJ głowie, kłąb
zaznaczony, g|fbiet dobrze związa.
ny, kQtowanie ptzodu dobre, tyłu
b. dobre, c hody dyn ami czne
20 bdb N|RAv.d. Wanmoo - o. LAS-
SO v. Neuen Berg, m. WoLGA
v.d. Wienerau, h. G. Korschek,

średnia, średniej kości, dobrfe wy
kolorowana, prosty front, dobra glo-
wa, kłąb zaznaczony, kQtowanie
przodu ityłu b' dobre' dobre chody
21bdb DEMI z Borowlc - o. HOSS
v, Hollager Land, m. CZANDA od
Zegarmlstrza, h. S. Zukowski,
Wł. D' Węckowski
Węcel nlż śtednia Ó dobrej kości
t dobtyrh prcpotąach, mocna gło.
wa, uszy szeroko osaclzone, clobh
górna i dolna linia, katowdnle prfo.
du dob|e' tyłu b.dobte, dobre chody
22 bdbvlsz| W.ź Go cza*. o. |N.
DUS v. Fourniermuhlenbach,
m. NIAMBA Weź Go czart '
h' + Wł. R. Majchrzak
średnia, średniei kości o dobrych
proporcjach i mocnej głowie, kłab

Wsoki, zad dobrze ułożony, dobre
proporcje klatki piersiowej, katow+
nie przodu dobre, tttu b.dobre, dy-
namiczne chocly
23 bdb RICA Dar Natury o. SONNY
Brebe am See, m. FANA Dar Natu-
ry' h. M. Tomaszewski' wł. R. Dzię.
dzioła
Duża clorcdna suka o mocnej gło.
wie, klab zaznaczony, zad dobrze
ułożony, kQtowanie przodu dobre,
tyłu b..!obre' posuw malo dynamicmy
25 bdb UNGAI{A z B €ro|iny .
o. LORD v. Georg Victor Turm,
m. ONDRA v. Dunischenke,
h. W Turkiewicz' wł. W Dudzińskl
Duża, dobrej kości i w dobrych we
porcjach, ucho nieco szeroko roz-
stawione, kłab zamaczony, zad nie.
co ścięty, kątowanle przodu dobrc,
vu b,dobre, chody płynne, rńało dy.
namiczne
27 bdb ALGA z Muntasowoi Sfory
-o, FELIX v. Hollager Land, m. ARI'
cA D|RA z ImieIina, h. z. labudziń.
ski '  Wł. l '  stanek
Duża, śtedniej kości o dobrych pro.
porąach, uŚ4 nieco za szeroko roz.
stawione, f|ont prosty, kląb zazna.
czony, grzbiet słabo zwlązani kąt.-
wanie przoc]u l tyłu b. dobte, chody
punne' ale mało dynamlcme
2a ndst AGIRA Gapda - o. TASSO
Vitaxis, m, CoRA Anetes, h. J. Grat-
sofa, Wł. A. Nowak
Nie stawila slę do oceny grupowej

P.y
k|aśa |unlorów

sędfla wtesl.1rx zle,neckl

KEV|N.Matador
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l dosk Cz, Pol. CWC, Zw. Jun: KE-
VIN Matador - o. XANDOR v. Tron-
je, m. NIKKA Kolorado, h. + wt.
M.Szmyd
Duży o dobrej kości, b'dobrym ty.
pie, pełen Wyłazu, ptosty front,
b.dobtagórna i dolna linia, b'dobre
kqtowanie przodu i tyłu, płynne,
przestrzene chody

2 dosk Cz. Pol, QUERO v.d. Urbec'
ke - o. ROBIN v.d. Urbecke,
m. FRl lTTlv.d. lJrbecke, h. F. Sten-
ner' wł. G.Lewandowsk]
Więcej niż średni, o dobrej kości,
b. dobr yc h pr opo rcj ac h, n a syconym
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 dośk cf. Po|. DEES Mavic
o. XANDoR v. Tronje, m. AFRA
schre]don, h' A. Dobrzański,
Wł. N4.Zych
Duży, o dobrej kości i praporcjach,
dobrze wykolorowany, samcza Elo-
Wa, kłab zaznaczony, zad nieco sko.
śny, kqtowanie przodu dobre, tyłu
b.dobre, posuw dynaniczny, dobry

4 do9k cz. Po|. PREDo o|ha Roveń
-o. GlLDOv. Robinson Park, m. CIN'
DY z Ka-Bat, h. A. Majsniar,
wl. M.Hudok
Średni o dob|ej kości, dobrych pra-
porcjach i wykolorowaniu, mocna
samcza gbwa, prawidłowo trzyma'
ne uszy, Wysoki k!ab, b. dobra gór'
na i dolna linia, katowanie p|zodu
i tyłu b'dobre, ustawienie ptzednich
lap lekko zbiezne, chody dynamicz

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
Duży zwarty pies, mocna Wazista
glowa, prosty front, kłab Wysoki, zad
mógłby być lepiej utożony, kątowa'
nie przodu i tylu b. dobre, płynne'
przestrzene chody, pięty lekko
zbieżne

6 dosk Cz.Pol. BRONKO Stary Sa-
motar o. HINNERK v. Kiemoor,
m. PENNY v.d. Holzheimer Linde,
h' J' Gece|ovsky' Wł' A.Woda
Duźy o dobrej kości, b. dobrych pto.
porcjach i nasyconw wykolorowa-
niu, samcza glowa, oko nieco ja
sne, kłab zaznacfony' |inia grzbietu
nieco zalamana, kątowanje przodu
i tyłu b.dobre' punne, przestrzene



7 dosk Cz. Pol. RINGO Pet-(eram
-o. GlLDOv.Robinson Park, m. ISKA
D|ha Roven, h. J. Kustar, Wł' Z'Pa|.
sovlcs ,
Duży, o dobrej kości, dobryn Wko.
lorowaniu i dobrel samczej głowie,
prosty front, kłąb zaznaczony, zad
dtugi lekko śclęty, kętowanle przo.
du i ttłu bardzo dobre, pięty zbież.

8 bdb BRUlUs ż W63e|3k|gi zagro
dy - o. RICKOR v Arlett, m. QUINA
f Bero|iny, h' + Wł. B. Wese|ski
Duży, o dobrych propotcjach, do.
brym samÓzym Wrazle, kĘb Wraż.
ny' zad mógłw być dłuższy, dobre
proporąe klatki pierstowej, prosty
front, kQtowanie przodu i tyłu b,do.
bre, chody dynamiczne
9 bdb MARło G$|andor'o.NIKoR
v Thermodos, m. FINA Gestander,
h' + Wł' B. Reisch
więcej niż średni Ó dobreJ kości,
zwartY, dobrze Wkolorowany, dobra
sancza e:łowa' dobty front, kłqb wy.
soki, zad mógłby być dtuższy, kqto.
wanie przoclu Clobre, ału b'dobre,
płynne chody
10 bdb soNY ze ska|nego wf6ó.
rza - o. ZAMP v. Schl;oss Runding,
END|ze ska|nego Wfgórza, h. + wł.
G. Jureczko
Więcej niż śtedni, dobrej kości,
b'dobtym Wkolorowaniu, dobra głe
Wa' prosty front, kłab zaznacfony,
zad spaclzisty, kątowanie przodu
dobre, tylu b.ctobre, dobre chody

Al bdb LOGAR Matador- o. YOKER
v.Lechtal, m. BoNA Matador,
h' M'R. sfmyd, wł' J. N4uszyński
Duży' nocnej koścj, pełen Wyrazu,
intenswnie WykolorcWany, k|ab W
soki' fad powinien byc lepiej ułożo
ny, Ratowanie przoc]u dobre, tyłu
b.dobre, chody dynamiczne, naÓo
płynne
12 bdb qUlX v,d, Wannsee -
o. ZAMP v Schloss Runding, m. KA-
SCHA v. Blue-Rose, h. c. Koschek,
Wł. z' Tamu|ewicz
Więcej niż śrcdni, dobĄ kościiprc
porąi, Wyrazista fięska E!łowa, pro.
sty front, kłab zamaczony' zad nie.
co ścięty, kątowanie przodu dobre,
tyłu b' dobre, chody płynne, mało
dynanlczne
13 bdb FL|K Rykoń . o' IJLK V. Ar.
lett' m. P|GGY V. Haus Bork, h' + wł'
R. Kondriela
Średn!, o dobrej koścl, dobtych pto.
porcjach, dobra głowa, kłąb zazna.
czony, zad clobrej długoścl, clobre
proporcje klatkl pieEiowej, kątowa.
nle ptzodu i tyłu b. dobre, posuw
dobty, chody malo płynne .

14 bdb YADO z Borollny- o.URSUS
v Batu, m. LORRIE v,d. Wienerau,
h' W. Turk|ewicz' wł. A' Ś|lczny
średnio dobtej kości, dobrych prd
porciach, b.dobrw samczym Wra-
zie, b.dobryrn Wkolorowaniu, kłQb
zaznaczony, zad powinlen byc c!łuż"
szy i leple! ułożony, kątowanie przd
du dobre, ttiu b,dobrc, chody mab
dynańiczne, jądra nieńwnej wielko.
ści' ledno jest WżeJ osadzone
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15 bdb KROKUS Dany Kvet -
o. NEPTUN V, Bad BoII, m. JANA
Dany Kvet h. ą Moravec, wł' l. Pe
sova
Średni, średniej kości o dobrych
proporcjach, męska glowa, oko po
Winno być ciemniejsze, kłab zazna
czony, clobra góha linia, katowanie
przodu dobte, ału b.dobre, dobre
cnoay
16 bdb CENT Nois-o. AJAX v.d. Ro-
ten Mater, m. BETI lJnion,
h. T. Błaszczyk, wt' D' szymczak
Duży, dobrej kości, o dobrych pre
porcjach, w dobrym typie i wyrazie,
dobra samcza głowa z ciemnym
okień' Prosty front, Wysok] k|4b,
bardzo dobra górna i dolna lihia,
bardzo dobre kQtowanie prfodu i ty.
łu' luźne nadgarstki, łokcle nie cal
klern dolegające, Wkrok dobry,
posuw mało dynamiczny
17 Mb KYMON Dany Kvst-o. NEP-
TLJN v,Bad-Bo , m, .IANA Dany Kvet,
h' ą Moravec, wt' R' Rosłoń
Duży, dobrc kośó, n]eco wydłużony,
kłąb zaznaĆzony, zad lekko ścięty,
prosty front, męska głowa, kątowa.
nie prżodu dobre' ty|u b.dobre, do.
bre chody
18 bdb AM|Go z P|||cznogo Źródła
- o, NATAN z lmiellna, m. LARSA Ka-
mireł' h' + Wł. K' Fijarczyk
Duży, dobrej kości, o dobrych pto.
porąach' męska E)łoWa, kłąb zazna.
czony, zad mógłby byó dłuższy, k+
towanie paodu dobre, tyłu b.dobre,
dobre chody
19 bdb BRUtUs z6 sfupieńskich
La3ów. o. JAcKsoN V. Larchenha.
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in, m.DoKSAz Borowic, h. A.Siwek,
Wł' R' Kruk
średni, dobra kość, prosty frant,
kłab zaznaczony, zad móEłby być
dluższy, łopatka powina być lepiej
utożana, kątawanie przodu dobre,
tyłu b'dobre, posuw dynam]czny,
Wykrak lekko zwiazny' pięty lekko
zbieżne
20 bdb NASO ln vitro-o. VILLEROY
v. Schloss Querenburg, m. DINA
ciech.Maz'  h. M' Kęsick ,
Wł. K. Klfywnick
Więcejnjz średni, dobrejkaściz do
bra głowę' kłab zaznaczony, zad
ścięty katowanie przodu dob|e| ty|u
b.dobre, clobty posuw, Wkrak powL
nien byc bardziej swabodny

Suki
klasa iuniorów

PÓnad średn]a, średnio macna,
b.dabrytyp, dobry kłqb i górna linia,
dob|e k4towanie p|zÓdu, b.dobre
tyłu, proparcjonalne k]atka piersio.
wa, frant prosa, śródręcfe nieco
miękkie, w4skie ustawjenje koń.
czyn tylnych, dobre chodY

2 dosk Cz. Pol. MAXI Tempeiton -
o. APOLL Ornis Bohemia, m. KAJA
z Dziedzie, h. A.P. Tahnybok,
wł' M' suchock
Duża, mocna, dabre praporc]e, su
cha, mocna' b' dobn górna linia
i ułożeniezadu, b' clobre katawanie'
poprawny front, z tyłu ustawienie
kończyn proste' b.d. przest|zenne
chody z macnyn posuwem

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

4dosk Cz. Pol, TEKLA v. Haus Galli
-  o.  HARRO v. Schloss Runding,

1dosk cz. Po|' cwc zw. Juń. GAB|
Rykoń.o. R|CoR V' Ar|ett '  m' REN]
Rykoń' h. R. Kondzie a, Wł. M. Piat
t<owski

sę.lzia Ffa nk Gol.Ihl sl
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m. FANTA z Galli, h. A. Jesensky,
Wł' NI. ,4a|inowski
Duża, średnio mocna, b.dobry typ,
Wysoki kłąb' b.dobra E:órna linja,
clługi zad dobrze ułożony, b.dobre
katowanie' prosa front, proporcjo.
nalna kIatka piersiowa, wąskie
ustawienie kończw tylnych, Wdaj.
|iy posuw, grzbiet nieco luźny w ru.
chu

całkiem prosty' zafu prosto stawia
kroki, b.dobre.chody wydajny po,
suw, clobry wrok
I bdb MEGA Geslander ' o, NIKOR
v. Thermodos, m. FINA Geslander,
h' + Wł' B' Reisch
lonad śrcdnia, średnio mocna, do.
bre propotcje, dobre zwiazanle, do.
bra góha linia, topatka powina być
dłuższa, dobre katowanie tyłu, pro.
sty front, staw skokowe nieco luź.
ne, b.cl. chody z mocnym posuwem,
Wkrok powinien być swobodniejszy
9 bdb CAMA z Zaborowa'o. oRO
v.d. Hainbuche, m. ALFA l inabero,
h' + wł. z' Baran
P7 podwÓJne lewa stona szczęka'
Duża, ńocna, sucha, b. nocna glo.
wa, dobty k|ąb, zad nieco opadaja.
cy' b.d. kQtowanie, prowrcJonalna
klatka piersiowa, prosA front, pro-

Duża, poprawnie fbudowana anato.
micfnie' powinna ńieć większy tem.
petament' dobry kłqb i górna linia,
zac] l łopatka powinny być dłuższe,
dobre prcporcje klatki piersiowej,
prosty front, z przodu i z ału wasRle
ustawienie końc4n, dobre chody
12 bdb BRYZAz€ sfupiońśk|ch La.
3ów. o' JAcKsoN V. Larchenhain,
m. DOXA z Borowic, h. A. Siwek,
wł. D. Więckowski
Ponad średnia, śre)lnlo ńocna, sze-
|oko rozstawione uszy, dobty ktqb,
zad powinien być dłuższy, dobre ką.
towanie i proporcle klatki piersio-
Wej, prosu front, WQskie ustawienie
kończyn tylnych, nocny posuw, wy'
krok powinien być swobodnle]s4
13 bdb ABRA Wortlkal - o. Jago v
wolfsburg, m. oRWELLAz t\4atacht-
towej łqkj' h. + wł. D' Byłeń

5 tlo3k Cz. Pol. YANA D.-Bo3 -
o. ATHoS v. Hambachtal, m. RIKA
De.Bes, h. + wł. R. Kłapkowski
Ponac! śrcdnia, średnio mocna, dd
bry w, b.dobry wyraz' dobty kłąb,
żad powinien byó nieco Clłuższy, do.
bte kętowanie l proporąe klatki
plerŚiowej, prosa front, prosto sta.
wia kbki, dobre chody, Wrok po.
win ien być swobodn tel szy
6 bdb FUGA z Tro,ań3k|€go Lasu .
o' JĄcKsoN v. Lórchenhain'
m' Roz| ze ska|nego Wzgórza'
h. + wł' z' stępski
Ponacl śrcClnia, śrcdnio nocna, dG
bry typ, Wsoki kłQb, dłuEi zad, ło.
patka powinna być bardziej skośnie
ulożona, b.d katowanle t',łu, dobre
proporcje klatki piersiowej, prosty
f|ont' węskie ustawienie kończyn
tylnych,'dobre chody z mocnym po"

7 bdb LIZA Linab.ro - o. GERO Li'
nabero, m' |TA Liabero, h. + wł.
J. Srmaja
Duża, mocna, b. dobry w, b' dobry
Wraz' b, dobry k|qb, dobra górna li
nia, zad dobrej długości katowanie
przodu dobre, tylu b. dobre, propor-
cjonalpa klatka piersiowa, front nie

sto stawla kroki, b.dobre chody,
b.d. posuw, dobty Wrok
10 bdb FATI Tsxa - o. SONY Brebe
am See, m. QI.JINTA Acer Aureum,
h' J. Fa|isz' wł. J. Kołoqziejczyk
Ponad średnia, średnio mocna,
b.cl.typ, clobry pigment, normalny
kłqb, dobra górna linia, łopatka po'
winna być nieco dłuższa, dobre kq.
towanie tyłu, przedpiersie powinno
byc lepiej zaznaczone, prosty front,
prosto stawia kroki, dobry posuw
Wyłok powinień byc swobodniejszy
11 bdb KATTY larand - o. GILFO
v. Robinson Park, m. SABA z l\,'lrzy'
głodu, h. + wł' A. Tarnowski

Ponad średnla, mocna, dobry typ,
dobra głowa' norrnalny klĘb, zad
i łopatka poMnny być dłuższe, do.
bre proporcJe klatki piersiowej, pro-
sty tront, proŚto stawia kroki, dobry
Posuw, wykrok powinien byc swo-
bodniejszy
14 bdb LIMBA AbakG -0. ANTON
Abakus, m. FANTE v. Lohrgarten,
h' lt4' Dziuba' wł. s. Pełka
Ponad średnia, śreclnio mocna, su'
cha, normalny kłab, b.dÓb|a górna
linia i ułożenie zadu, topatka powin.
na byó nieco dłuższa, b'dobre usta.
Wienie tyłu' proporcjona]na klatka
pieBiowa, prosty front, prosto sta-
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wia kroki, dobre chody, Wkrok po-
w in ie n być swobodniej szy
15 bdb TOSKA ze Skalnego Wzg|j.
rza - o. ZAMP v. Schloss Runding,
m' ZAMB| ze ska|neco Wzgórza'
h' + wł. G' Jureczko
Ponad średnia' dobry typ, b'dobry
pigment, dobra głowa, dobry kłQb,
zad i lopatka powinny być nieco
dłuższe, b.dobre k4towanie i pro.
porcje klatki piersiowej, ustawienie
kończyn przednich szerokie, tyl|rych
waskie, dobre chody, Wkrok powi.
nien być swobodniejszy
16 bd B|K| ze sfupieńskich Lasów
. o' JAcKsoN V. Larschenhąin'
m. DOKSA z Borowic,. h. A. Siwek,
Wł' Z' o|Śzewski
P7 prawa strona szczęki podwójne.
Średnio duża, śtednio sitna, dobry
typ, dobrq Eó|na linia, zad nieco
krótki, lopatka powinna byc dłuższa,
b'd' kqtovr'anie tyłu, dobrc proporcje
klatki piersiowej, prosty frant, Wq'
skie ustawienie kończyn tylnych,
Wrok powinien być mocniejszy
17 blb (IMBA r Niowladomskioj
Doliny - o. WlT0 Preusenblut,
m. AFRA ze ska|nego Wzgórza,
h' M. szołtysek, Wł. |. studziński&
J. Ciechan
Ponad średnia, ś|ednio mocna, nie.
co wydłużona, normalny kł4b' żad
nieco k|ótki, łopatka powinna byc
sko śniej u|ożona, b'd. kątowahie
przodu, proŚty front, prosto stawia
kroki, dobry Wykrok, posuw mało

18 bdb MERI G$lander- o. NIKOR
v Thermodos, m. FINA Geslander,
n, B, Hetscn, wt, z, Surmacz
Ponad śreclnia, średnio mocna, nor'
malny kłab, zad nieco opadajęcy,
runię powinno być nieco dłuższe,
dobre katowanie tyłu, proporcjonal.
na klatka piersiowa, prosty ftont,
nieco luźne łokcie, dobre chody, C]o.

19 db JIL Asarko Lordana-o. Ha'
gadahls AREX, m. ITAXAAsarko Lor-
dana' h' G' okrasa' wł' H. Kiełbasa
Duża, średnio mocna, nieco jasna
maska, dobry ktqb, zad i topatka
powinny być dłuższe, dobre kQtowa
nie tyłu, dobre proporcje klatki pier'

siowej, prosty front, prosto stawia
kroki, dobry posuw wykrok dobry
20 db CONI Szklana Grota'o. LUC-
KAS Almambra, m. OKLAHOIVjA Af
mambra, h. + Wł. A' Gasior
B' duża, mocna, sucha, głowa w ty'
pie bsa' Wysoki kłab, dobra górna
linia, zad i łopatka nieco krótkie,
dobre kqtowanie tyłu i p|oporcje
klatki piersiowej, prosty front, pro-
sto stawia kroki, dobre chody, W-
krok powinien być swobodniejszy

tuy
k|asa ńłodf|dv

s ę df i., |vo lfaana G e r s c b.u i t ż

1dosk cz. Po|. zw. Mł' RENo
ż Klyw|an . o. LARRY V' z]rndorfel
Gauner, m. ALFI z Krywlan,
h. R'J. Gęsinowscy, W|' T.Kukiełko
Średnio silny iśredni, dobre propor.
cje, bdb piętno płci, bdb vłyraz' nor.
malna linia górna, prawidłowy front,
dobre propotcje klatki piersiowej,
dobre kqtowanie przodu, b.dobre
lłu, przestrzenne chody z silną ak
cją

2 dosk. Cz.Pol. GRAFr Weselskiej
zac|ody . o' Hoss V' Lórchenhain'
m. Quina f Bero|iny, h' + Wł' B. We.
sersx
Duży, średnio silny, lekko wd|użo.
ny, dobra głowa i Wraz. brzeg ucha
pofałdowany, dobty kłQb' prosta li.
nia grzbietu, krótki zad, dobre pro.
poĄe klatki pie|Śiowej, dobte kqto.
wanie przodu, b.dobre tylu, prze-
Śtrzenne chody z silnq akcję. Po.
dwójne P7 prawa Eóra

3 dosk. Cz.Pol. CZICO z Koica El-
bikamo - o. PICO Do Lby Bohemla,
rn. ECKO r Kojca Elblkame, h. M.
Bachórz, wł. G.lvl.Cieś ak
Ponad śrec]ni, średnio silny, typowy
i pełen wrazu, clobie proporcje, W.
soki kłab, dobra linia g|zbietu, pra.



Widtow fuont, ptawidłowe p;oporcje
klatki piersiowej, dobre kqtowanie
przodu, b' dobre ału, przestrzenne
chody, sllna akcja. Powinien prezeft
tować,się pewniej

4 dosk TARNOK Oro lgor- o. WlTo
Preusenblut, m. EsctA Dell- Abibi,
h. s' Meszaros' wł' A. Wi|k
więcćj niż średni, średnio )ilny, do.
bre proporcje, typow, b.dobry sah.
czy Waz, zaznaczony Kqb, dob|a li'
nia grzbietu, prawldłow przód, Wy'
rÓwnane proporcje kJ atki pierslową,
c|obre kątowanie przodu, b.dobre
kqtowanie afu, ptzestrzenny chód,
silna akcja, zwiqzanie łokci powin.
no Wć lepsze
5 bdb JERRY Asarko Lo.dana ,
o. Hagadahls AREX, m. ITAKA Asar-
ko Lordana, h' G. okrasa, wł. A.Mar.
ciniak
Duży, średnio silny, typowy, dob|y
Wyraz, dobrykłąb' linia grfbietu nie.
zupełnie zwiQzana, prosty frcnt' pre
porcje kla*i piersiowej powinny być
bardziej wrównane, dobre katowa

nie przoclu, b.dobre tylu, prfestrzeft
ne chocly, sllna akcja
6 bdb Kloss z P|||cznogo Źlódła "
o.Hagadahls AREX, m,LEtKA u Nor,
teich, h. K. F|jalc4/k, wł. M.Kasdan.
kieWicz
zgryz lekko cęgow, Badzo duży,
śre.]nlo silny, upow, dobra głÓwa
i wy|az, lekko Wd|użony, dobra li.
nia, rozbieżne ustawlenie kończyn
przednich, dobre proporcje ktatki
plersiowej, b,dobte kątowanie,
przes zenne chody, silna akcja,
grżbiet w ruchu nlezupelnle związny
7 bdb B|sMARCK z Wzgórża Pa|a.
tynu - o. WITO Preusenblut, m. RE-
DA ze ska|nego Wfgórza, h. + wł'
l\r.Wilczek
Duży, średnto silny, dobie propo|.
cje, jeszcze dobry Wraż, dobry
kłąb,lekko ścięta linla gzbietu, nie
prawldłowy przód, |ożbieźne usta.
wienle kończyn prze1lnich, dobre
proporcje klatki pierclowej, dobre
kątowanie, przesttzenhe chocly, nie
zwlazańy staw skokow i wąskie,
zbleżne ustawienie kończyn tyln'ch
a bdb WEI(TOR Wan-Hon FCI -
o. JAGO v DAnlschen Hof, m. JEN-
NY V. simmersberg' h. H. Tabaczyń.
ski' wł. M. Tabaczyński
Dobrze śrcdnl, śtednio silny, lekko
Wydłużony, clobra głowa, wysoki
kłqb, dobra linia grzbietu i frcnt,
dobre Woporcje klatki piersiowej,
clobrc kątowanie, przesttzenne cho.
dy, lekko pada na przód
9 bdb WlTlrS Wan Hen FCI - o. JA,
GO v. Denischen Hof, m. JENNY
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v' simmersberg, h. H. Tabaczyński,

Dobrze średni' średnio silny' dobre
proporcje iWraz' harmonina górna
linia i zamaczony klęb, frcnt prawi
dłow i prawidłowe proporcje klatki
piersiowej, dobre kętowanie, wy.
y,lok lekko zwiazany, tył silna akcja
pr zy prawi dłowej ptynnośc i
10 Mb BAcHUs Ę9korta ' o. W|c.
KO v. Felsenwehr, m. BANDAAnkaT-
ta' h. M. Gietka, wł' D. Józefowicz
Podwójne P7 żuchw po prawej i le.
wej stronie' Duży, śrcdnio silny, de
bre propoae, silnagłowa, oczy nie
co jasne, Wsoki kłQb, prosta llnia
elzbietu, prawidłow przód, dobte
proporcje klatkl piersiowej, clobre
katowanie, przestrzene cho)ly, ak.
cJa nie Wstarczajqco silna
11 bdb II(AR ArlDwor- o, PASCHAR
V. HAUS BOTK, M. AWANTURA AN.
owor' h' A. Dworak, Wł. K.o|ech
zgtyz nieco luźny, lecz Jeszcze dc
puszczalny. Dobrze śreclni, średnlo
silny, clobrc głowa, duże uszy, linia
crzbietu hiezupełnle związana,
przwidłow ptzód, dobte kętowanle,
przestrzenny chÓd, sllna akcja
12 bdb DAX z Aglru Bohomla -
o. NIL v.d. Wansee, m. SoFi r Agi"
ru Bohemia' h. M. sasak' Wł' A.Wi.
śnIewska
Dobrze średni, średnio silny, dob|y
Wruz, ro4aśnlone oc4 dobry k|4b,
prosta linia grzbtetu, nie prawtdłowy
ftont, zbieżne ustawienle kończn,
dÓbre propo|cje klatkl plersiowej,
dobre kątowanle, przestżenne cho'
dy
13 db qUANDo woź oo czalt .
o. JACKv Hollager Land, m. XONIA
v.d. Wienerau, h. R. lMajchrzak,
wł. R'Majchrzak
Średnio duźy, śreclnio silny, dobre
propotcje i wyraz' normalny kląb,
prcsta linia grzbletu, front nie do
końca prawidłow, dobre prowrcje
klatki piersiowej, dobre kątowanie,
w całości dobre chody
14 db LEE Dany Kv.t - o. HUPPY
v. Arlet, m. JANY Dany Kvet,
h. P' Moravec, wł. l\4.[,'|ruzek
średnjo duzy, ślednio silny, jeszcfe
dobry Wy|az' normahy kłQb, prosta
linia grzbietu, dobra dlugość i uło.
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żenie zadu, front nie do końca pra
widłowy, szerokie ustawienie łokci,
clobre proporcje klatki pietsiowej,
dobre katowanie przednich, b.dobre
kątowanie tylnych końc4n, dobre
cnooy
15 db BONZO z Haiduk Wielkich -
o. JECK v. Hollager Land, m. SEN-
TA' wł' J.Bodwik
Średni, średnio silny, dobia Eilowa,
ro4aśnione oczy, Wsoki kłab, krót.
ki spadzisty zad, prosta linia grzbie
tu, nieprawidlow front' odstajace
łokcie, zbieżne na)lgarstki,,dobry
chód, W całości dobrze kątowany'
Pignent powinien być lepszy .
16 db PEJKz Rancfa 'Kie|anów. o'
uLKv. Arlett, m. INKA ze Spalskich
Lasów, h. L' K]e|an, wł' st'Pełka
Maly, k|ótkonoźny, średnio silny, do.
bra Ełowa, prosta linia grzbietu,
krótki spadzisty zad, lekko zwiqza.
ny chód, rlch mało dynamiczny
17 db PARKER z Rancza Ki€|anów
-o.ULK v. Arlett, m.lNKA ze Spaf
skich LasóW, h' L' K|e|an, Wł' WKo.
Iasińgki
Dobrze średni, drobnej kości, nor.
malny Wraz, dobft pigmentacja,
prcsta linia grzbietu, któtki fad, nor.
malne katowanie, |ekko zwi4zane
chody, ńało sju

Sukt
k|asa ńło.|Ź|6źv

sędżta Fr.,nk Goulus.

wej, prosty front, ustawienie koń.
czy|1 t'4nych jest niecowqskie, b'd.
chody z mocnym posuwem

2 dośk cf. Pol' ESTHER D|ha Ro
veń.o' zYcco V' Alminius' rn' lsM
D|ha Roveń' h' A. Majsniar, wł. A.
Majsniar & z' zahotćakova
Ponad średnia, średnio mocna, c]e
bry typ' b.d' piciment' b'c!. głowa'
dobra góna linia, zad mógłby być
nieco dluższy, łopatka powinna być
skośniej ułożona, b'd. katowanie
tylu, dobre proporcje klatki piersio-

1 dosk Cz. Pol. zw. Ml SAWA Sa-
tysfakcja FCI 'o. ROY v.d. Rotten
Maetter, m. PRII4A Satysfakcja, h.
+ wł. | ' Rzuchowska. Strze|ecka
Duża, średnio mocna. b'd. typ, su.
cha mocna, Wsoki ktab' łopatka
powinna być skośniej ułożona, b,d.
katowanie tyłu, dobre p|oporcje
klatki piersiowej, prosty front, prc
sto stawia kroki, b.d. chody
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3 doBk cz. Po|. GRETA D|ha Rovoń
- o. HARRo v. Schloss Runding,
m' DUX| D|ha Roveń, h. A' N,|ajsniar,
wł' A. Malsniar' z' zahorćakova
Ponacl śrcClnla, ńocna| dobre prc.
porcte, dobry kłąb, zad nógłby być
c]łużsry, b. dobre kątowanie, Clobre
proporcje klatki piersiowej, prosty
fŃnt, wqskie ustawienle kończyn
tylnych, dobre chody, nocny posuw,
dobty Wkrok

4 dogk cz. Po|. HARA Rykoń .
o. EDDY v Haus Geltinger, m. SU-
LIMA Woj-Bas, h. R. Kondziela,
wł. Ł Grzędzicki
Duża, średnio mocna, propoaonal.
nie zbudowana, Wsoki kłab' b. do.
bta góha linia, dobrfe ulożony zad,
kątowanie przodu dobre, tylu b' do.
bre, prosA front, prosto stawia kro,
ki, b. dobre chocly, b.cl. posuw, swo
bodny Wkrok

5 dosk Cu. Pol, MEGI Rodiaz -
o. ANToN Abakus, m. NANA Rodiaf,
h. Ł szka|ski, wł' J. Tarc4]ński
Duża, średnio rnocna, dobry typ,
mocno zwiazana, b'd' clowa, b'd'
górna linia, b.d. ułożenie zadu,
z przoclu dobre, z tylu b. dobre kq.
towanie, dobre proporcje klatki pier,
siowe|, stoi nieco szeroko, srerckie
rczstawienie kończyn przeclnich, do'
bre chody z wydajnym posuwem

8 dogk cz. Po|. czAczA ż Kojca
Elbikame- o. PlCo Oollby Bohemia,
m. YOKO z Kojca Elbikame,
h' M. Bachórf ' Wł' A. Ho|ik
Duża śrcdnio nocna, b'db propor.
cje, mocne zwiazanie, Wysoki kłab,
b.d. górna linia, zad mógłby być nie.
co clłużsfy, lopatka mogłaby być
ustawiona skośniej, b.d. katowanie
tyłu, słabo zaznaczone przedpier'
sie, front nie calkiem prosty, usta,
Wienie kończyn alnych proste, b.d.
chody, mocny posuw, dobry Wkrok

? do3k Cz. Pol. LEXA Mls-Maz -
o. FLAX V' Ho|tkómpersee, m. XARA
Ivlis.Maf' h. W. Fedelak, Wł. W. Fe.
derak & J. Falkiewicz
Duża, śrcdhio mocna' dobry typ,
us4 powihny być mocniejsze, dobry
kłQb, dobrze ułożony facl, łopatka
powinna być ułożona skośniej, do.
bre proporcje klatki plerciowej, pro"
sty front, prosto stawia ktuki, b. de
bre chody
8 bdb MAŃKA Naklo|ski Gród.
o. lGoR Hainbuche, m. MONA Ry-
koń' h' + Wł' J' Micha|ski
Duża, b' mocna, nieco w typie psa,
b' c]obra góha linia iulożenie zadu,
dobry przód, b.d. tyt, dobrc propot.
cje klatki piersiowej, prosty front,
stawy skokowe nieco skośne, b.c!o.
bre chocly
9 bdb AFRA zo ska|neśo wżgórza
. o. ZAI\4B ze ska|nego Wzgórza,
rn' ANN| concordia, h' + wł' G' Ju.
reczko
Ponad średnia, średnlo mocna, b'd
typ, dobra głowa, Wsoki kłqb, do.
bra górna linia, c]obtze utożony zad
mógłby być nteco dtuższym, topatka
mogłaby być skośniej ułożona' bd'
kętowanie tyłu' dobre przedpiersje,
poprawny front, dobre chody,
grzbiet móełby być W ruchu szw.
nleJszy
10 bdb LENA Mis-Maz - o. FLAX
V' Ho|tkómpelsee, m. XARA fMis.
Maz, h' + Wł' W. Federak
średnio duża' śrcClnio mocna, do.
brytyp, uszy powininy być mocniej'
sze, clobra górna linia, dobrze uło
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żony zad lecz nieco krótki, k4towa
nie przodu dobre, tyłu b.d. dobre
proporcje klatki piersiov/ej, prosty
front, prosto stawia kroki, b.d. chd
dy, wydajny posuw
11 bdb BETI Czardasz - o. TASSO
z Rogowej, m. DORIS od Karolaka,
h' + wł. M. Kiermaszek
sreclnio duża i mocna, dobre pro.
porcje, b' clobrze zwięzana, wysoki
kłab, zad nieco stromo ułożony, b'd.
katowanie tyłu, normalne Wedpier.
sie, prosA front, prosto stawia kro-
ki, b.d' posuw Wktok powinien być
swobodniejszy
12 bdb CARLA De-Bes - o. JAGO
v.d. wolfsburg, m. lJRscHL v wild-
steigel Land, h. + wł' R' Kłapkow.
sKl
Ponad średnia, mocna, sucha moc'
ny, uszy ni,eco szeroko rozstawione,
dobty kłąb i góma linia, zad mógł.
by być dłuższy, dobre kqtowanie
i przedpiersie, prosty front, Węskie
ustawienie kończyn unych, staw
skokowe hieco luźne, dobre chody
13 bdb HANCA v.d, Holzoimor Lin-
de. o. VALIM v Arminius, m.IADE
v.d. Holzeimer Linde, h. H. Schuder,
wł' L.Wręga
Średnia, mocna, b'd. typ, dobryWy.
raz, dobry kłąb, zad nieco k|ótki,
b.d. kątowanie, clobrc proporcje
klatki piersiowej, prosty front, b. do-
bre chody
14 bdb OPRAH De-Marko - o. f\44-
X0N v. Arminius, m. BRITTA De-Mar
ko, h' M."Dmochowski' wł. K' Brew.
czuk & f\4. Czerniakowski
P1 u góry i u dołu podwójne' Ponad
średnia, średnio mocna, nieco Wy'
dlużona, mocna Ełowa, niecojasne
oczy, normalny klab' dobra górna li.
nia, zad dobrze ułożony, b.dobre kę.
towanie, dobra klatka piersiowa,
normalny front, ustawienie kończyn
proste, dobre chody
15 bdb ANSCHY Equus - o. WllM
v. Noricum, m. ORKANA z Kojca
co|], h. + wł. A' Bi| ińska
Duża, średnio mocna, nieco wydłt
żona, za szerako rozstawione uszy,
dobry kłab i gófia linia, zacl powi.
nien byc nieco dłuższy, lopatka pe
winna byc skośniej ułożona, b' do
bre kQtowanie tyłt.) i c]obre proporcje

klatki piersiowej, prosty front, ust&
wienie kończyn U4nych wąskie, do.
bre chody z mocnym posuv/em
16 bdb OLIVIA Matador-o. WALLA-
CE a. Agrigento, m. BONA lMatador,
h' M.R' szmyd' Wł. D' Hejmej
Średnio duża, średnio macna, do.
bry Ap, proporcjonalnie zbudowa-
na, normalny kłQb, zad nieco spa.
dzisa, dobre k4towanie, proporcjo
nalna klatka piersiowa, prcsv front,
prosto stawia kroki, dobry posuw,
mało swobodny Wkrok
17 bdb FLORA T.xa-o. SANNY
Brebe am See, m. Ql.l|NTA Acer Au-
reum, h. J. Falisz, wt. P. Sadovly
Dobrze średnia, mocna, dobry pie.
ment, dobra ełÓWa, dobry klab, zad
nieco stromy, ulożenie łopatki mo.
głoby być nieco skośniej, prosty
front, prosto Śtawia kroki, dobty

19 bdb BIMA Bog-Mar- o. PRINZ
z Rogowej, m' AXA skand' h' + Wł.
W Pyda
Pohad średnia, średnio mocna, po.
prawnie związana, głowa moe:łaby
być nocniejsza, Wsoki ktqb idobra
góha linia, zad nieco krótki, dobrze
ułożony, z przodu dobre, z tyłu bar.
dzo dobre k4towanle, normalny
front, normalne proporcje klatki
piersiowej, front prcsty, staw sko-

20 bdbllGRAWan Hon FCI- o, K-9
Wan Hen FCl, m. JONA Wan'Hen
Fcl, h. + W|' H. Tabaczyński
Ponacl średnia, proporcjonalnie zbu.
dowana, dobra gtowa, normalny
klab, dobrze ułożony zad, łopatka

powinna byc skośnie ułożona, do.
bre katowanie alu, dobra muskula.
tuta i proporcje klatki piersiowej,
prasto stawia ktoki, mocne chody,
b. dabry posuw, Wrok mógłby być
swoboclniejszy
2'. bdbTOSSKA Dar natury-o. Kra
ftmosens TONTO, m. OTTI Dar Na
tury, h. + wł. M. Tomaszewski
Duża , średnio mocna, dobry pig.
ment, dobra glowa' normalny kłąb'
zad móglby być nieco dłuższy' kato.
wanie przodu dobre, tt4u b.d., dobre
proporcje klatki piersiowej, prosty
front, ustawienie kończyn tylnych
waskie, lokcie stabo zwiqzane, do.
bry posuw, wykrok powinien byc
swoboclniejszy
22 bdb AJNO znad Okrzoiki- o. ZA'
sKo ze spręcowa' m. B|RIMA Nowy
Świat' h' + Wł' | ' A. Micha|ak
Duża, mocna, dobry typ, b,d. głowa,
dobry k|qb, zad nieco krótki, topat
ka moglaby być skośniei utożona,
przedpiersie słabo rozwinięte, po.
prawny front, z tyłu |ozstawienie
kończyn proste, nieco słabo fwiaza.
na, dobry posuw i wykrok
23 bdb FRANIA r Ostrowkiej Sfo
ry - o. Nolte"s ALDO, m. DOL-
LY f ostrowskjej sfory' h. + wł.
K' Jaśtak
Duża, śrec]nio mocna, propo|cjona|'
na, dobty kłab, zad powinien być
nieco dluższy, dobre kqtowanie
ptzodu, b. c]obre tyłu, dobre propor.
cje klatkl piersiowej, prosty front,
ustawienie kończyn tylnych waskie,
b. dobry posuw, wkrok mało swo.
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24 WERONA Wan-H6n FCI - o. JA-
GO v.0ianischen Hof, JENNY
v' simmersberg, h' + wł' M. Taba.
czyński
hnad średnia, średnio nocna, prc
porcjonalna, szeroko asadzone
uszy, dobh eóha linia, ułożohy zad,
dobre kątowanie przodu, b'd. ału,
front nie całkiem prosty, staw skc-
kowe nieco luźne, dobte chody
25 bdbWERA Wan-Hsn FCl, o. JA-
GO v. Danischen Hof, m. JENNY
V. simersberg, h. M' Tabaczyński,
wł' M. Taurogiński& H. Tabaczyńskl
Ponad średnla, ńocna, clobry typ,
propo-Aonalnie zbudowana, zad do-
brze ułożony, łopatka powinna być
skośnie ułożona, dobre kątowanie
t''łu, prosty f|ont, wqskie ustawienie
kończyn tylnych' dobry posuw, Wy
krok powinien być swobodniejszy
26 bdb NANNY-NELLT Piaszczystoi
Górki . o. DoN Mir.po|' m. BERA
znad Białego RoWu, h' B. szabat,
wł' A' tsigos
Duża, średnio silna, w bardzo do.
brymtypje, dobra górna linia, łopat.
ka mogłaby być skośnie ułożona,
bardzo c]obre katowanie tylu, dobra
klatka pierciawa, ustawienie koń
czYn Przednich -postawa tancuska,
ustawienie kończyn tylnych nieco
waskie, dobry posuw Wkrok móg[
by byś swobodniejszy

27 bdb BRENDA Czardasz-o. TAS-
S0 z Rogowej, m. DoRIS od Karo-
|aka' h' ]\4' Kiermaszek' Wł' W Ko.

Duża, W dobrymtypie, dob|a głowa,
normalny kłQb, nieco krótkizad, łe
patka ńogłaby być skośniej ułożo.
na, dob|e kątowanle tytu, dobre
przedpiersie, prosty ftont, węskie
uŚtawienie kończyn tylnych, dobry
poŚuw, dobry wkrok
2a bdb QU|NA woź Go czart.
o. Jeck v. Hollager Land m, XONTA
Weź Go czart, h. R. Majchlzak,
wł. B' ]astrfębski
srednio duża, średnio mocna, pła.
ski kłąb, zad nieco krótki, b.d. k+
towanie tyłu, prosa front, dobre pre
porcje klatki piersiowej, ustawienie
kończyn tylhych węskie, dobry po.
suw rnało swobodny Wkrok
29 bdb QUEsl| weź Go czart '
o. JECKv. Hollager Land, m. XONTA
Weź Go czart, h. +wł' R' Majchrzak
śtednio duża, średnio mocna, do-
bty piEment, nieco płaski kłab, ło
patka i zacl nieco krótkie, katowanie
dobre przodu i tytu, front niezbyt
PtostY, Prosto stawia kroki, chody
moguby być mocniejsze
30 bdb FANTA loxa - o. SONNY Bfe-
be am See, m. QUINTA Acer Au-
reum, h' J. Fa|isz, wł. J. Pa|iwoda

Ponad średnia, mocna, dobty pie'
ment, b' nocna E!łowa' nieco płaski
k!ąb, zad i topatka nogłyby być nie.
co dłuższe, dobre katowanie tyłu,
prosty front, dobrc proporcje klatki
piersiowej, stawy skokowe nieco
luźne, dobry posuw, Wkrok mało
swoDodny
3l, bdb GILAz Harcerskiei,o. TAS-
SO z Rogowej, m. JESSY Kustos,
h. [,4. lzydorcryk, wl. A. I\,4uchowicz
Duża, średnio fiocna, clobry typ,
propotcjon al nie zbudowana. Dob ra
głowa, normalny ktęb, zad nieco
krótki, dobre kQtowanie, clobre pra-
porcje klatki piersiowej, prosty
front, prosto stawia nogi, b. dobry
posuw i wkrok
32 db GERDA z l.ojańskiogo La3u
'0, WENDO Kadiman, m. BRSI
schreidon, h. z. stępski, wł. M. szy.
mula
Ponad śrcdnia, śreclniÓ mocna, b,d,
typ, b. mocna głowa, dobra górna
llnia, topatka mogłaby być skośniej
ustawiona, dobre proporcje klatki
piersiowej, przód prosto ustawiony,
z tyłu prosto' ustawienie koncżyn
tylnych proste, b. dobry posuw, do.
bry Wrok
33 db l(ELl Saty8fakcja FCI -
o. GAMBO Satysfakcja, m. DEV|Sa,
tysfakcJa, h. L Rzuchowska,Strze-
|ecka, Wł. J' chmie|ak
P7 u eóry podwójne' Duża, średnio
nocna, sucha, dobrze zwiazana,
głowa mogłaby byó i1ocniejsza, W.
soki ktqb, zad kńtki , topatka nogłi
by być skośnie ułożona, dobrc ką.
towanie tyłu, łokcie stabo dolega)ą.
ce' dobry posuw, Wkrok mógłby byó
swoboclniejszy
34 db oAPR| MaŃwit . o' JACK.
SON v. Larchenhain, m. CELLY Uze-
mie zafrakov, h. E' śWitaIski,
wł. A' Kęsicki
Ponad śrcdnia, śreclnio mocna, dc
bry typ, nieco plaski kłab, mocny
grzbiet, zad nieco spadzisty, topat-
ka mogłaby być skośniej ustawiona,
dobre kqtowanie normalne przecl.
Piersie, prosty front, ustawienie
kończyn tylnych wąskie, dobre cho.
dy
35 db Yos| ze ska|nego wzgórza
-o. ULLY v. Fstenberg, m. MANDRA
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fe ska|nego Wzgórza, h' G. Jurecz.
ko. Wł' M' K|ejnota
Panad średnia, średnio macna, sLl'
cha' nieco płaski kłqb, zad stromo
uhżony, ranję pawinno byc dłuższe,
dobre katowanie tyłu, prasty front,
Waskie ustawienie kończyn tylnych,
pasuw powinien być mocniejszy
36 db TORA z Kokoszyckioj 'o. HE
KO v. Susannenhain, mr PEGGY
orn s' h' J. Zmeło, wł. M. Brzoza
Duża, średnio mocna, dobrze zwi&
zana, norma]ny kłąb, zad móg|by
być njeco dluższy, ramię mogłoby
być lepiej ułożone, z przodu mogŁo.
by być nieco glębsze, normąlny
ftont nieco ... wykrok malo swobod-
ny,. ,  . , . ,
37 db PANAMA f Rancza Kiólanów
- o. ULK v. Arlett, m. INXA ze Spal
skich LasóW, h..B' Kie an, wł' WKo'
ias ńsk]
Podwojne P7 u góry w szczęce. Po
nad średnia, mocna dobre propor-
cje, normalny kłqb, zad nieco stro.
mo ulożony, łopatka mogłaby być
sko*liej utożana, dobre prcporcje
klatki piersiowej, prosty front, pro-
sto stawia kroki, clobry Posuw, wy-
ktok malo swobodny
38 db BRAVA zo wzgórfa Pa|aty.
nu - o. WITO Pre!senblut, m. REDA
ze ska|nego Wfgórza' h' lV' Wi|.
czek, wł. R. Pyfik
Lewa strcna w szczęce podwojne
P7. Średnio duża i mocna' nieco
krótki Wtos, dobra ełowa,nomalny
k|qb, zad nieco sttomo ułożony, ło.
patka mogJaby być skośniej ułozo.
na, b'd' kQtowanie tyłu, norma]ne
przedpiersie, prosty front, W4skie
ustawienie kończyn tylnych' dob|y
posuw, Wrok móełby być swobod
ntqszy

Psy
k|asa młodfików

s ę.Iż i a s t an i s łąlu Abł|,,,1o u, c ż
1 bdb W|lo Pałucka Baszta .
o' ATLAS f w]ęcborskiej Do| ny'
m. PALMA z Bero|iny, h' + wł' Z.Go.
rzyckl
średni, o b. dobrych proporcjach,
b' dobrej samczej głowie, b. dobrym
kqtowaniu kończyn przeclnich i tyl

nych, dobry, wysaki kłab. Bardzo
dobre pr ze str ze nne chody
2 bdb FANDO Maserau - o. WlTo
v. Preusenblut, m. JOLA v. Wildste
iger Land, h. L. Matuskov c,
wł' c.|\latejov
SreUni, a b. dobrych proparcjach,
dobrej Ełowie' kqtowanie kończyn
przednich dobre, nieco krÓtki zacl.
Nieco pada na p|zód, zbieżne pro.
w ad zenie tyl nyc h kończyn
3 bdb FANTO v. Contra-o. LOGEN
v. Contra, m. RODA v.d.Ho rheimer
Linde, h. D. Szeplaki, wt. J.Smandra
Średni, o dobrych proporcjach, do.
brej głowie, dobrym kqtowaniu koń.
czyn ptzednich iAlnych. Dobry w ru'
chu, lecz nieco pada na p|zÓd
4 db Sin Geslander o. DALLAS
Abakus, m. EMI Ges ander,
h. B. Reisch, wl. B.Relsch
Więcą niż średni, o dobrych propor.
cjach , kłab mógłby być lepiej zazna.
czony, kqtowanie kończyn przednich
nieca strome, tylnych dobre. W ru-
chu nieco słaby Wkrok
5 db MIRO Tempera-0. JEcK v.Hol-
lager Land, m. SAKE Alzacja, h. +
Wł' H.Swierzy
Więcej niż średni' o dobrej głowie'
lecz nieco luźnym podgatdlu', kłqb
nieco płaski, kqtowanie kończyn
ptzednich dobre, tylnych umiarko-
wane, Poprawny w ruchu
6 db ENKo ze skalnego wzEiórza.
o. ZAN4B ze ska|nego Wzgórza,
m. XANDE z Ag ru, h. G. Jureczko,
W|. WZięcina
Więcej niż średnj, o dobrej E:łowie,
kqtowanie przeclnich kończyn nieco
strome, tylnych dobre nieco Wklęsłe
łokcie, niski kłab, zbieżne prowa
dzenie tylnych kończyn, W ruchu
pada na przód
7 db OMEN Rodiaz-o. ANTON Aba-
kus, m. F|F| Rodiaz' h' +Wł. P'sfka|.
skl
Średni, o dobrej głowie, lecffunda.
ment mógłby być nieco nocniejszy,
katowanie kończyn przednich nieco
strome, tylnych dobre, nieco krótki
zad. ogólnie słabo zwiazany
I db KIMON Robinson Park-o. GIL
DO v. Robinson Park, m. HEIDY
z Agiru, h' J ' Barde|, Wł' J'Barde| &
A. Cichy

Średni o dobrej głowie, lecz kłąb ni.
ski ip|aski, katowanie kończyn
przednich nieco strome, tylnYch
dobre, nieca slaby Wkrok i posuw
9 db DALAS Dobrzyków ' o.ANToN
Abakus, m' KETY Abakus, h' + Wł'
B. Famula
sredni, o dabrej E]łowie, kłqb nieco
niskj, zad bardzo ścięa, ogólnie sła.
bo zwiazany, pada na przócl, mało

9 db PEREZ Gramitoda Wolf
o. DON Mir-Po, m. PAXA N4is-Maz,
h. + Wł. G'M'cieŚ|ak
Średni, o dabrej głowie, kqtowanie
kończyn przednich nieco strome,
kłqb niski, oeólnie słabo zwiazany
grzbiet, WĄskie uda, W ruchu śred.

11 dst DANIE Eskorta - o. LESKo
An mar, m. KESAEskordia,
h. lM' Gietka, wł' A'Jackiewicz
Mniej niż średni' fundament mógł.
by być mocniejszy, k4towanie koń.
cfyn przednich i tylnych dobre.
zbieżnje prowadzi tylne kończyny,
zbyt któtki ścięty zad, W ruchu pada
na NzÓd.
12 dst ARON Kordo-o. HANO lr
|uka'  m. DANN| z Po|any Im e| iń.
sk ej, h. K. Korczyk, wt. M.By ica
średni, o dabrcj ełowie, dobrych
proparcjach, dobrej linii grzbietu,
katawanje końcZyn przednich nieco
strome, tylnych dobre. Fundament
móglby być mocniejszy, w ruch pacla
na przód' staby Wyktok
13 tut WOBO Dar Natury - 0. SON'
NY Brebe am See, m. KAJA oar Na-
tury, h. M. Tomaszewski,
wl. Z. Raczkowski
więcej niż średni a dobrej głowie,
Iecz zbyt luźnym podqard]u, kłab ni.
ski, zacl krótki, ścięty, umiarkowane
katowanie kończyn przednich i tyl.
nych. Bardzo słaba akcja ty|nych
kończyn' pada na przód

Suki
k|asa m|'odzików

sędżla stanislau Ablamofuicż

'. 
bdb OXA Mis'Mar'o.WALDO Ka-

diman, m. PoLA Mis Maz, h. + wł'
W. Federak
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Węcej niż średnia, o b. dobrych pro
porcjach' b. dobrej głowie i dobrym
kqtowaniu kończyn prze,lnich i aL
nych, dobre przestrzenne chocly
2 bdb KAMA W63ebka Zagroda -
o. ATLAS z Więcbolskiej Do|inyl
m. ZINA Weselska Zagroda,
h' B. Wese|ski, Wł' z. Berndt
średnia o b. dobrych ptoporcjach,
dobrej ełowie, mocnym fundamen.
cie' b. dobre kątowanie kończyn
przednlch t tylńych' bardzo dobre
punne, przestzenne chody
3 bdb IBIZA Ardelia - o. RICKOR
v' Ar|eft' m. coRA Arde|ia' h. P Boż.
ko, Wł' [,,|. Buraczewski
Średnia, o b. dobrych proporcjach,
dobrze zaznaczonym klębie, dobre
kętowanie kończyn przednlch l aL
nych, bardzo dobre przestrzenne
cnoq4
4 bdb ORNA Mb-Maz - o. WENDo
Kadiman, m, PoLA Mls-Maz,
h' W Federak, Wł' M.zawiś|ak &
W. Federak
Węcel ntż średnla' o clobrych prd
prclach' dobre! głowie, dobre kQtd
wanle kończyn prżednich i ulnych,
dobry posuw, nieco Śłaby Wktok
5 bdb AGILLA Pakos . o, SoNNY
Brebe am See, m. NUFA Dar Natu-
ly' h' + Wł. J. Wierzchowski
śrcdnia, o b. dobrej głowie, dobrze
zaznaczonyn kłębie, kątowanle
kończyn przednich dobre, alnych
strome, clobra w ruchu
0 bdb DIXIE z Boclanlogo Rezorw+
tu - q. LUKAS r Gall l , m. GlNl z Bo-
c|an|ego Rezerwatu, h. + Wł. K. Wó]'

więce! nlż średnla, o dobt,,ch pro.
porcjach, dobtym kQtowaniu koń'
czyn przednich i tylnych , płynne,
ptzestrzenne chocly
7 bdb DELTA Eskorta -o, LESKO
Animar, m. KESA Eskorta' h. + wł.
M. Gie'tka
Mniej njż średnia, o b. dobrych pro'
porcjach, b. dobrze zaznaazonym
kĘbie, b. dobre katowanie kończyn
przednich itylnych, dobra w ruchu
I db PANCZITA G,amitoda Wolf -
o. DON Mir-Pol, m. PAyń Mis-Maz,
h' + wł. G'M' cjeś|ak
Śrcdnia, o dobtych propotcjach, gło'
wa rlogłaby być mocniejsza, kqto.

wanie kończyn przednich i ahych
dobre, dobra w ruchu
9 db FR|x| Maśerau. o' W|To Preu.
senblut, m. JoLLAWidsteiger Land,
h. L. Matuskovic' W.ł. M'Wi|czek
Śreclnia o dobrych propotcjach, do'
brym kętowaniu kończyn tylnych,
nieco stromym przec]nich, nieco pła'
ski kłab, słaby Wkrok
10 db PENsz|lA Gramitoda wo|ł.
o. DON Mir-Pol, m. PA)(A lvis-Maf,
h' + wł' G.[4' cieślak
śrcdnia, o dobĄ E:łÓwie, nieco nl.
ski ktqb, kqtowanie kończyn przed.
nich nieco strome, tylnych dobre,

1:1 db cLEo Rob|Ńon Palk.o. G|L-
DO v. Robinson Park, m. SANTA z
Lintichu' h. J. Barde|, wł' J. Barde|
& A, Cichy
Średnia, o dobrej glowle, dobrej lini
grzbletu, kłab nleco n]sko zazhaczo'
ny' dobre kątowanle końcryn przed.
nlch i t1/lhych, mało wltalha w ruchu,
zbieżnie prcWadzi tylne kończyny

P.y
k|aBe Bfcżen|ąt

sę dżt sta,,|słau Abh,nouJkf

1 wo CAMBO Toxa - o. ATAN Wol-
Bas, m. NlXl Acer Aureum,
h. + wł' lerzy Fa|isz
śrcdni o bardzo dobrych propor.
cjach, bardzo dobryfi fundamencle,
bardzo dobtej linii górnej i dolnej,
bardzo dobre kątowanie kończyń
przednich i Ulnych, bardzo clobry

2 wo PACO Mavic - o. YASKo v. Far-
benspiel, m. AFRA Schreidon,
h. A. Dobrfański, wł. K.so|nica
Srcdni, o dobrcj gbwie, bardzo do
brych ptoporciach, kętowanie koń
czyn przeclnich i alnych dobre, do

3 wo LEs(o z Niowiadomśki.i Dc
l iny - o. NORIS v. Gloria Dei,
m' AFRA fe ska|nego Wzgóża'
h' M. sfołtysek' Wł' J. Kalpi|iński
Średni o dobrcj gło,łrie, dob|ych pta
porcjach i dobrym kQtowaniu koń.
czyn przeclnlch itt4nych, clobrze za-
maczony kłąb, zbieżne piJwadzenie
tylnych końc4n, pada na przód

4 wo PAKS Mavlc -o. YASKo v 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 HETMAN ż Troj.fuk|ogo Lasu
- o. TIL v. Lechtal, m. Besi Schre.
idon' h. + wl. z. stępski
Średni, o dobrej głowie, nieco niski
k|qb, nieco Wdłużony w partii lę.
dźwiowej, kątowanie kończw pŻed.
nich nieco strome, tylnych dobre,
słaby Wkrok i akcja
7 o G|lDo zo ska|nogo wzgórza .
o,QUASToR Oollby Bohemja,
m' MANDRA fe ska|nego Wzgórza'
h' G' Jureczko, wł. K. zyrek
Srcdnl, o barclzo dobrych ptopor'
cjach, b. dobrcj głowie, bardzo do'
btym katowaniu kończyn, nieco ni'
ski kłab, W luchu pada nieco na
przód
8 o BAKSON in Vitro - o. JASAN
Dany Kvet, m. FLFAFIS in 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, W ruchu 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, kQtowanie koń'
czyn przednich nieco strome, tyl-
nych dobre, nieco szeroko rorsta-
Wione uszy, W ruchu mało Wydajny,
słaby Wykrok i akcja
10 mo YAGO Wan-Hen FCI
o. SONNY Brebe am See, m. qLlN4-
P|A od Plechoty, h' H. Tabaczyński,
Wł. B's lc ińska
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 lglastej Po 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'

Su,/j
klasa szcreniat

s ędżia sl aflishlo Abła,,mu tcż

1wo PALME Matador-o. l\,4lKO Ae-
xyrvo Hof' m' |VET l\latador' h' + Wł'
lvl. Szmyd
Średnia, o dobrych proporcjach, do'
fuym fundamencie, b. dobrej gło
wie, b. dobrym katowaniu kończyn
przednich i tyinych, b. dobra w ru

2 wo JosTA Rykoń o'J| ']MBoAni '
mar'  m. REN| Rykoń' h'  + W}'
R. Kondzie a
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 dabrej głowie, dobrych
proporcjach, dabrym katowaniu
kończyn, dobra w ruchu
4 wo PRIMA Mavic - o. YASKO
v. Farbenspiel ,  m. AFRA Schreidon,
h. A.Dobrzański '  M. A.K'Doblzański
srednia, o dobrej głowie lecz nieco
szeroko osadzonym uchu, dobre
kqtowanie kończyn przednich i tyl
nych, dobra w ruchu
5wo PUMA Matador'o, MIKO Ale-
xyrvo Hof, m. IVET Matador,
h. M.R' szmyd, wł' P' Drom reck
Srcdnia, o dobrych proporcjach, do-
brej ełowie, dobrym kątowaniu koń.
czyn przednich itylnych, nieco niski

6 wo TEKLA r Kiywlan - o. LARRY
v. Zirndorfer Gauner, rn. KAJA
z KryW an, h. R'J '  Gęsinowscy,
wł' A. Bajorek
Srednia, o dabrych proporcjach, do-
brej 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. NIRA v.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' J l ' ]MBo Ani.
mar'  m' REN| Rykoń, h'  R. Kondfie.
|a, wł' P'  Grzędzicki & G. Po|asik
Srednia, o dobrych proporcjach, do-
brej głowie, ktab móglby być njeca
lepiej zaznaczony, k4towanie koń
czyn przednich nieco strome, tyl
nych umiarkowane' mało prze
strzenne chody
9 o LEXA f NiewiadmoŚkigi Do|iny
-o. IMORIS Glor ia Dei, m. AFRA ze
ska|nego Wzgórza' h' M' szołtysek'

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 str zen 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 umiarka-
Wane, funclament móełby byó nieco
mocnjejszy' zacl k|ótkj ścięty
13 o DUMA Szenberg - o. KARLY
v. ArminiLrs, m. NIRA v.d. Wannsee,
h' W. Kowa|ski, wł' F. Kowa|ski
srednia, o dob|ej głowie, k!Qb nie
co niski, nieca wydłużona w lę
clźWiach, katowanie kończyn przed
nich i tylnych dabre, 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. lA-
sAN Dany Kvet, m. CERRY Dekta-
now' h'  + Wł' J '  Wierzbick
Mniej njz średnia, fundanent mógl.
by być nieco mocniejszy, kqtawanie
kańczyn przec]njch nieco strome, tyl.
nych dobre. ogólnie s|abo umięśnia.
na, głowa maełaby być mocniejsza,
mała Witalna W ruchu

Dziękuje 
'y 

Pahu Jan szowi
Gtu ch owi z Brzes kd-O ko cinria
za udostępnienie ha plofesjo-
nąlnych zdjęć psów.
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