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Standard Nn 166 fiir den
Deutschen Schłferhund

vzorzec |CI nr 166/23.03.l9j)1,/D

Owczarek niemie*i

Pochodzenie: Niemcy /
Grupa 1 -
Sekcja 1 -

23.03.1991
Psy pasterskie i ZaganiajQce
owczarki z egzaminem pracy

Klasyfikacja FCI:

Wykotzystanie:
pasterski i służbowv

Krótki rys bistorycżn!:
Po urzędowym posiedzeniu Verejn ft]r Deutsche
Sch.iferhunde (sV) e'V. Z siedzjbQ W Augsbur.
gu, sfederowanym w Verband filr das Deutsche
Hundeswesen . VDH ., którajako Stowarzysze'
nie ZałożycieIskie rasy okreś|ona jest jako od-
powiedzialna za wzorzec owczarka niemieckie-
goopracowany na pierwszym Walnym Zgroma-
dzeniu członkóW we Frankfurcie nam Menem
W dniu 20 września 1899. Według propozyc]i
A, l\4eyera ivon Stephanitza, wraz z uzupelnie-
niami: na Vl Walnym Zgromadzeniu w dniu 28
lipca 1901, na XXlll Walnym Zgromadzeniu w
KÓ|n nad Renem W dniu 17 Września 1909,
na posiedzeniu zarządu i Rady Doradczej W
Wiesbaden W dniu 5 Wr7eśnia 1930 i na po.
siedzenju Komisji Hodow|anej i Zarzqdu W dniu
25 marca 1961W ramach śWiatowej Unii K|u.
bóW owczarka Niemieckiego. WUSV. przero.
biony azatwierdzony na posiedzeniu WUSV w
dnlu 30 sierpnia 1976, przerobionym iskata,
Iogowanym z uchwałą upoważniąącĄ przezza-
rząd i Doradców z dnja 23/24 marca 1991.

Wrażenie ogólne
owczarek niemiecki jest średniej wieIkości,
|ekko \tydłUżony' si|ny idobrze umięśniony. o
suchych kościach izwartej całej budowie.

waż ne p rop orcj e ul y mi arout e
Wysokość W kłębie Wynosi d|a psów 60 cm do

65 cm, a d|a suk 55 cm do 60 cm' Długość
korpusu przewyższq Wymiar Wysokości W kłę'
bie o okolo lO do 17 o/a.

Asposobienie
owczarek niemiecki musi mjeć usposobienie
w}4{azone' o Silnych nerwach, pewności sie.
bie' absoIutnej szczerości jbyć (poza drażnie.
niem) całkowicie łagodnym. a do tego czujnym
idajqcym się szko|ić. |\4usi posiadać odwagę,
ciętośó i twardość aby być Wykorzystanym jako
pies do towarzystwa' stróżujący, obronny, służ-
bowy i pasterski.

G:łoxo.ł
GłoWa.iest k|inowata, odpowjednia do WieIko-
ści tułowia (długość okoto 40 % Wysokości W
kłębie]. bez nadmiernego Wyrazu ciężhości ani
Wydłużenia, W ogó|nym WrażeniU sucha iWy.
raŹnie Szeroka pomiędzy uszami. czoło Widzia.
ne Z przodu i Z boku jest nieco Wypukłe i bez,
Iub jedynie Ze słabo zaznaczoną bruzdą środ.
kowa.
stosunek mózgowio - do trzewioczaszki Wyno-
si 50 % do 50 %. Szerokość mózgowioczaszkj
odpowiada W przybIiżenju długości mózgowio.
czaszki' |\4óZgowioczaszka (patrzQc od góry)
zwęża Się róWnomiernie od uszu aż do nasady
nosa Ze skośnie przebiegajqcym, niezbyt sil-
nie wykształconym prlełomemczołowym i prze-
chodzi w kIinowato pr,/ebiegajQcq trzewioczasz.
kę (kufę). szczęka iżuchwa sQ si|nie rozwjnię.
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te.
Grzbiet nosa prosty, siodło Iub wygarbienie sq
niepożądane. Wargi sQ napięte' dobrze przy.
|egajQce o ciemnym wybarWieniu.

Pb,tka ,,asoua musi być czarna.

Użębźenźe
musi być si|ne, zdrowe i komp|etne (42 zęby
zgodnie z wzorem zębowym). owczarek nie.
miecki ma Ątyz no4cow, tzn. siekacze mu-
sza zachodzić za siebie nołcowo od środka,
przy czym siekacze szczeki Wychodzą nożyco.
Wo przed siekacze żuchwy. Zgryz cęgowy, tyło.
zgryz i p|zodog|yz sa WadIiwe' jak równieŹ
Większe przerwy pomiędzy zębami (układ z
Iukami miedzyzębnymi). WadIiwa jesL również
prosta |inia zębowa siekaczy. Kości szczeki
muszq być si|nie rozwinięte, aby zęby mogły
być głęboko osadzone W |is[wie zębowej.

Oczy
Średniej wie|kości. kształtu migdała. nieco
skośnie osadzone, niewyłupiaste, barwą do.
stosowane do umaszczenia, moż|iwie ciemne,
wyraz oczu . 4W, pojętne 

' ws kazuj ący n a pew'
ność siebie.

Usży
owcza.rek niemiecki ma uszy stojace o Śred-
niej Wie|koścj, które noszone sq prosto ijed.
nakowo skierowane (nie ściągnięte w bok)' sq
one zakończone W szpic i małżowinamj usta.
Wione do przodu. Uszy miękkie |ub Wiszace
sQ wadIiwe. Uszy noszone polożone przy|ega.
jQco do tyłu w czasie ruchu |ub W sLanie Spo.
czynku nie są Wad|iwe.

Szyja
S7yja powinna być Si|na' dobr7e umięśniona i
bez nadmiernego nadmiaru skóry (podgardle).
UłoŹenie pod kątem do korpusu (W poziomie)
wynosi ok. 45 %.
Konus
Górna Iinia przeblega bez Widocznych przerw

od nasady Szyi poprzez dobrze ukształtowany
kłąb i przez całkiem |ekko opadajacy WZg|ę.
dem poziomu grzbiet aż do |ekko opadajQce.
go zadu. Grzbiet jest szt}łvny, Si|ny i dobrze
Umięśniony. LędŹWie sQ szerokie, s iInie
uksńałtowane idobrze umięśnione. Zad po-
winjen byó długi i lekko opadajQcy (ok. 23"
względem |inii poziomej) i bez przerywania |i.
nii górnej przechodzić W osadzenie ogona.

Pierś
powinna być WyraŹnie szeroka. do|na cZęść
piersi moż|iwie długa i Wybitna. Głębokość kIat.
ki piersiowej powinna Wynosić około 45 % do
48 7o Wysokości W kłębie'

żebra
powinny wykazywać umiarkowane uWypukIenie,
k|atka piersiowa beczkowata jest równie wa.
d|iwa jak i z płaskimi żebrami'

Ogon
sięga co najmniej do stawu skokowego, jed.
nak nie poza środek śródstopia. od spodujest
nieco obficiej uwłosiony i noszony jes1 mjęk-
kim łukiem. przy czym w podnieceniu i W ru.
chu może być noszony bardziej podniesiony'
a|e jednak nie powyżej |inji poziomej. Zabra.
nia się operacyjnych korekt.

Kończvnv

Rońcży,,y prżednie
Kończyny przednie Widziane z boku sQ proste'
Wldziane z przodu absoIutnie róWnoIegłe.
Łopatka i ramię sQ jednakowej długości i po.
przez siIne umieśnienie ściś|e przy|egajQ do
korpusu. KąL łopatki i ramienia Wynosi W Wy-
padku idea|nym 90., a z reguły do 11o".
Łokcie zaróWno na stój jak i W ruchu nie moga
byó ani odstajQce ani Wk|ęśnięte. Przedramio.
na Widziane z boku sa proste i Wzajem do sie.
bie absoIutnie róWno|egłe. suche isiInie umię-
śnione. Śródręcze ma długość około 7/3
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przedramienia iznajduje się pod kQtem 20.
do 22. w4.|ędem niego. Zarówno zbr skośnie
stojQce śródręcze (Więcej niż 22') )ak i zbyt
stromo Stojące śródręcze (mniej nii! 2o.) og|a.
nicla uĄ,tkowośc' slczegó|nie W zakresie wy.
trZymałości'

Łap!
sQ okrqgławe, dobrze zamknięte iuwypuk|o.
ne, opuszki twarde, ale nie szorstkie. Pazury
si lne io c iemnej barwie.

Końcży?,y Ulne
Kończyny ty|ne ustawione są nieco do tyłu, przy
czym kończyny ty|ne widziane od tyłu Stojq róW.
noIegle Wzg|ędem siebie' Udo i podudzie sQ W
przyb|iżeniu tej Samej dłUgości itworzQ kQt
około 120.. uda sQ siIne idobrze umięśnione'
Stawy skokowe sQ si|nie uksztahowane i Sa}r,v-
ne, śródstopie stoi pionowo pod stawem sko.
kowym.

Łapy
SQ zwar1e, Iekko uwypuk|one, opuszki twarde
io ciemnej barwie, pazury silne, uwypuklone i
róWnież o ciemnej barwie.

Aparat rucbu
owczarek niemiecki jest kłusakiem. Kończyny
muszQ być tak dopasowane do siebie co do
długości i katowania. aby bez Znaczneizmiany
|inii grzbietu kończyny ty|ne mogły sięgać aż
pod tułóW' a kończyny pr7ednie powinny.ów.
nie da|eko sięgać W przód, Każda skłonność
do przekatowania kończyn ty|nych Zmniejsza
sztyvvność iWytr4/małość, a zatem u4^kowość.
Przy prawidłowych proporcjach budowy i kęto.
Wania uzyskuje się pokrywajQcy przestrzeń,
płasko nad ziemia działający aparat ruchu,
który umoż|iwia wrażenie niezmordowanego
ruchu W przód. Przy Wysuniętej do przodu gło
Wie i|ekko poniesionym ogonie uzyskuje się
przy Spoko'inym kłusie |ekko drgajQcą, a|e nie
przer}Ą'anQ |inię przebiega'iQcą od szcz}.tóW
uszu poprzez kark i grzbiet' aż do końca ogo.
na.

Skóra
Skóra jest (|uŹno) do|egajQca, a|e jednak bez
tworzenia fałd.

Okrvwa wlosowa

rakość u,lasa
Prawidłowa ohrywa WłoSoWa owczarka niemiec.
kiego to twardy włos Z podszerstkiem. Włos
okrywowy powinien być moż|iwie gęsty, Właści.
Wie twardy i dobrze przy|egający. Na głowie
Włqcznie Z Wnętrzem uszu, na przednich czę-
ściach kończyn, łap i pa|cóW nieco dłuższy j
gęściejszy. Na ty|nych częściach kończyn Włos
przedłuża się, aż do stawóW śródręcza Wzg|.
do stawóW skokowych, na tylnych częściach
ud tworzy umiarkowane portkl,

Umaszczenźe
czarne z czerwonobręzowym, brązowym, żóŁ
tym dojasnoszarego podpalaniem. Czarne lub
szare jednobarwne, z szarymi lub ciemniejszy-
mi przesianiaml, czarnym czaprakiem i maską.
DopUsfczaIne. a|e niepożądane sQ nieznacz-
ne' małe białe znamiona na piersi, jak róW.
nieŹ jasne części wewnętrzne. Płytka nosowa
We Wszystkich rodzajach umaszczeń musi być
czarna' Brak maski, jasny do rażQcego ko|or
oczu orazjasne do białych znakowań na piersi
i częściach wewnętrznych' jasne pa7Vy i czer
wonq końcówkę ogona na|eży ocenlać jako
braki pigmentacji. Podśzerstek Wykazuje |ek.
kie szare ubarwienie,
Umaszczenie białe jes1 niedopuszczaIne'

wielkości / u,ągi
Psy:
Wysokość W kłębie 60 cm do 65 cm
Waga 30 Ę do 40 kg
Suki:
Wysokość w kłębie 55 cm do 60 cm
Waga 22 kg do 32 kg

Jqdre
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PSy powinny mieć dwa WyraŹnie normaInie roz'
Winięte jądra, które Znajdujq się całkowicie W
worku mosznowym,

Wadl
Każda odchyłka od podanych powyżej punktóW
powinna być uważana za Wade' której ocena
powinna być proporrjona|na do stopnia te]
odchyłki.

Wa'dy ciężkie
odchyłki od powyżej opisęnych cech rasy' któ.
re znacznie zmnjejszajq uż},tkowośó'
Wady uszu: osadzenie uszu nazbyt z boku, za
nisko, uszy kłapiQce, tarczowe ustawienie
uszu, uszy nie Sń}Ą,vne '
Znaczne braki pigmentu
Znaczne Wady w ogó|nej zwartości.

Bfaki żęboue
Wslyslkie odchyłki od zgryzu nożycowego i
Wzoru Zębowego, o i|e nie chodzi o Wady dys-
kwaIifikujQce (patrz daIej).

wady Ąl s kw ct'lift kuj ące
a) Słabe usposobienie, psy agres}Ąlne i sła.

be nerwowo

b) Psy Z Wykazana ,'ciężką dysp|azjQ"
c) |\4onorchidy i kryptochidy oraz psy z W|aź-

nie nieróWnymi Wzgl' skarłowaciałymi
jQdrami

d) Psy Ze Zniekszatłconymi uszami Wzg|. wa.
oamt ogona.

e) Psy zdeformowane, ułomne
f) Psy Z brakami Zębowymi:

1 raz przedtrzonowiec 3 i inny zęb' |Ub
1kieł'  |ub
1 przedtrzonowiec 4, lub
l trzonowiec 1wzgl. trzonowiec 2, lub
łącznie 3 |ub więcej zębóW.

g) Psy z brakami żuchwy; tyłozgryz Większy
niż 2 mm
Ptzodozgryz
Zgryz cęgowy W całym obszarze siekaczy

h) Psy niedorośnięte. lub przerosnie|'e o Wię.
cej niż 1 cm

i) Albinizm
j) Ko|or WłosóW biały (także przy ciemnych

oczach i pazurach)
k)Włos kosmaty (długi, miękki nie ściś|e przy.

IegajQcy Włos okr}Ąlowy z podszerstkiem,
chorQgiewki na uszach ikończynach, puSzy'
ste portki i puszysty ogon z tworzeniem
chorągiewki u dołu)

|) Włos długi (długi' miękki włos kryjQcy bez
podszerstka, najczęściej dzie|Qcy się na
środku grzbietu, choragiewki na uszach'
kończynach i na ogonie).

L

1.6.

1.2.

13.

1'głowa 2'k}qb 3.szyja
, ll.nadgarstek

4'glzbiet 5'|ędŹwie
12'ramie 13'łopatka

17.

7.

tJ,

6.zad 7 'udo 8.staw skokowy g'katowanie tyłu 1o'łapa
14'to,iec ] s'\ła,ea 16.zJc\wa !7 '\z|/eąa- opiacowat WZ.
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wźesłana Ziemecki

ABC orrrezarka niemieekiego

Głowo
ak powinien być Zbudowany owczarek niemiecki?. Jaką powinien mieć psychikę? Co
się zmieniło W trakcie 7o0 lat istnienia hodow|i owczarka niemieckiego?'
Na te i z\|iąZane Z^tym p'tania i problemy postaram się odpowiedzieć W cyklu art'ku|óW

pod ogólną nazwa "ABc owcza|ka niemieckiego,,. BędQ one prz'bliżeniem irozwinięciem
suchego, a czasami nie za bardzo zrozumiałego tekstu Wzorca rasy. Mam nadzieję, że pozllolą
na prawidłowe spojrzenie zarówno na najważniejsze cechy budow anatomicznej jak i psychiki

owczarka.
cyk] tych artykułów rozpoczynam nie od ogólnych proporcji budow, tak jak to nakazwałaby
kolejność opisóW we wzorcu, lecz od tego elementu budow, który jest niewątpliwie najbardziej,
nawet dla laika, charakterystyczny dla naszej rasy i na który na|ezy' bezyvzgędnie po|ozyć duży
naoisk szczegÓlnie przy ocenie psóW.

ym e|ementem jest głowa, chyba najważniejszy e|ement budowy owczarka niemieckiego
śWiadczącym o jego rasowości.

ogó|ny kształt głowy powinien być |ekko klinowaty' o WieIkości odpowjedniej do Wielkości korpusu
psa (ok. 40% Wysokości W kłębie). StojQce usfy, zwrócone małżowinami do przodu, ciemne,
migdałowego ksńałtu oczy, odpowiednie proporc'ie trzewio. do mózgowioczaszki z zaznaczonym
przełomem czołowym iczarnego ko|oru mocna kufa z dobrze rozvviniętQ żuchwa inapiętymi
przy|egajacymi Wargami nadajQ głowie owczarka Spec},ficzny, niepoMarza|ny W innych rasach
Wyraz, śWiadczacy o jego predyspozycjach do szkoIenia, o jego chęci Współpracy Z człowiekiem,
o .jego inteligencji.
Uszy owczarka niemieckiego nawet dIa Iaika sąjedną z podstawowych cech charakterystycznych
tej rasy. USzy muszą być stojące j sftywne' średniej Wie|kości, ksaałtu trójkQtnego. cóż z tego'
że pozostałe e|ementy budowy będą wspaniałe' jeże|l uszy będQ miękkie |ub obwisłe. Takiego
owczarka niemieckiego nikt nje będzie chciał mieć. Miękkość ucha może być uwarunkowana
zaróWno genetycznie, jak i spowodowana niewłaściwym składem karmy W okresie szczenięcym'
owczarki niemieckie rodzQ się Z ma|ymi uszkami przy|egajQcymi do głowy. W Wieku dwu tygodni
uszy zaczynaja rosnąć i do 6 - 7 tygodni sQ z reguły obwisłe' W za|eżności od grubości kośćca
zaczynają stawać od 2.go do 5.go miesiQca życia. |stotnym czynnikiem d|a tego procesu jest
odpowiedni skład Witamin, fosforu i Wapnia w karmie. Rosnace szczenięta maią bardzo duże
zapotrzebowanie na wapno niezbędne do budowy tkanki kostnej. Przyswajanie Wapna
uwarunkowane jest dodaniem fosforu oraz witaminy D. Stosunek wapnia do fosforu w karmie
d|a Szczeniąt powinien Wynosić 2:I, a dzienne zapotrzebowanie na Wapń d|a szczeniąt 3.

r
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miesięcznych p|zekracza 5o0 mg/kg wagi. U dobrze karmionego szczeniaka nasady uszu
podnosza się już zauważa|nie W 6 - 7 tygodniu łcia. szczenięta drobnokościste mogę już W tym
wieku postawić uszy. W okresie Wymiany uzębienia prawie cała iIość przyswajanego Wapnia idzie
na budowę zębóW stałych. stQd też w tym okresie można spotkać się z ponownym opadnięciem
już postawionych uszu. Niejestto prob|emem, o i|e nasady uszu pozostały nada| stojace. Jeże|i
jednak uszy W tym okresie ZwisąjQ na boki (jak np. u Wyżła) jest to sygnal alarmowy. Na|e4l
poradzić się dośWiadczonego |ekarza |ub hodowcy co do odpowiedniego doboru mieszanek
fosforowGwapniowych i Właściwego dozowania Witaminy D.
Uszy musza być nie ty|ko stojQce, a|e musza być róWnież proporcjona|ne co do Wie|kości głowy,
prawidłowo osadzone i odpowiednio utożone. Na rysunkach pokazano podstawowe, typowe rodzaje
ksztaltu uszu. We Wzorcu owczarka n iem ieckiego zaznaczono , ile u s4/ maj Q być średniej Wie|koścj '
ogó|nie przyjmuje się, że Wystarczy, aby us4/ stały. Nie mniej W doborze par hodow|anych na
Wie|kość uszu trzeba zwrócić odpowiedniQ uwagę. Nawet wśród zwyclęzców świata można zauwałć
psy o dułch uszach. Z ostatnjch |at takim psem był JEcK VNoricum. Jego potomstwo cechę tę
dziedziczy, co rzuca się szczegó|nie W ocz] u jego córek, które nie majQ tak potężnej głowyjak on
sam' Zauważa się często' że psy majq uszy szeroko rozstawione. |V|imo' że sa one stojQce psuje
to jednak ogó|ny Wyraz nadajQc głowie psa Wrażenie mniejszej czujności' Z ko|ei o|brzymie uszy
w polaczeniu z obwisłymj powiekaml iWargami nadajQ głowie psa charakter |imfatyczny.

Rys 4 Rys 5 Rys 6 Rys 7 Rys 8
rys4 Plawid|owa dfugość i ustawienie uszu / ryss Ucho zbyt kótkie (,,kocie'') / rys6 u1ry
szeloko rozstawione / rys1 ucho d|ugie, plawe sciągniete do ślodka / rys8 Ucho miękkie

oczy jak się to popu|arnie móWi sQ obrazem duszy. Zatem j u owczarka niemjeckiego nie mogq
być Wyłupjaste' gdyż zmniejszałyby jego użytkowość polegajQcQ między innymi na zdo|ności do
długotrwałego biegu. PoWinny mieć ksaat migdałowy oraz moż|iwie ciemnQ barWę, dopasowanq
do ko|oru umaszczenia. oznacza to, że im większa ogó|na pigmentacja owczarka niemieckiego,
tym ciemniejsze powinno być oko. oko średnio ciemne, ldóre byłoby prawidłowe u owczarka o
jaśniejsrym' żóltawym podpalaniu i rozjaśnionej głowie już nie pasuje u owczarka o podpa|aniu
brQzowym z p|zewaga czarnego ko|oru WłosóW na głowie. W zasadzie rzadko spotyka się psy o
oczach Wypukłych, ksfałtu okrQgłego, częściej już o oczach nieco nazbyt skośnych. Prob|emem
nadaI pozostaje ich ko|or. |\4ałe szczenjakj maja oc4/ niebieskiejak chabry. W Wieku około 6'ciu
vgodni barwa oczu zaczyna się zmieniać. Jeże|i staje się ona |ekko brQzowa, to Znak, że ko|or
oczu będzie ciemny. Jeże|i oczy stajQ się zrazu piwne |ub zie|onkawe to oznaka, że z ko|orem
oczu moga być prob|emy.
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Rys 9
Oczy prawidlowe

Rys.70
oczy skośne

Rys.75
Głowa bez przebmu czobwego o słabei szczęce

Plopolc|e tlzewio- do mózgowioczaszki obowiQzujQce We Wzorcu W ciągu ostatniego
dwudziesto|ecia zmieniły się. Poprzednio obowiqzywała proporcja 60 : 40 W poczQtkowym okresie
hodow|i owczarka niemieckiego pŻewailaN psy z WydłużonQ |rzewioczaszką W stosunku do
móZgowioczaszki.. obecnie obowiQzujące proporcje to 50 : 50. Przejście trzewioczaszki do
mózgowioczaszki powinno być podkreś|one Iekkim przełomem, tzw' stopem' Ten przełom czołowy
nańje głowie owczarka niemieckiego dodatkowego Wyrazu. Psy o głowach płaskich postrzegane
sq jako mało Wyraziste, o słabszym charakterze. czoło Widoczne z przodu i Z boku powinno byó
jedynie njeco uwypuk|one i bez, lub jedynie ze słabo zaznaczoną bruzdQ czołowQ. Na rysunkach
przedstawjono charakterystyczne kształty głów.

Rys 74
Głowa mo|osowata

W obecnej popuIacji owczarkóW spotyka się jeszcze Wie|e psóW o proporcjach głowy zb|iżonych
bardziej do 60 : 40 niż 50 : 50. Niektóre hodow|e majq proporcje głowy tak silnie zakodowane
genetycznie, ile przebija]a się one W następnych poko|eniach mimo krycia reproduktorami o
mocnych głowach.. RóWnież Wie|e psóW z Iinii czysto użytkowych, które startujq W miStrzostwach



psÓW obrończych ma Wydłużone proporcje kury. Niektórzy Z przewodników psów maja na ten
temat swoista teorię, że pies o dłuższej trzewioczaszcze ma |epszq moż|iwość chwytu rękawa.
Spotyka się róWnież psy o zbyt krótkiej trzewiczaszcze. GłoWa nabjera charakteru dogowatego,
co moim zdaniem jest d|a ogó|nego Wyrazu rasy znacznie gorsze niż głowa o proporcjach 60:40.
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Rys.1

Rys.2

Rys.3

rys1 Typowa głowa suki / rys2 G|owa o zbyt kótkiei kufie / rys3 Głowa o zbyt dfugiei kufe
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Kufa powinna być siInie rozwinięta, moż|iwie ciemnej barwy Z obowiazkowo czarnQ pł],.tkQ nosowQ.
Wad|iwy jest ZaróWno grzbiet nosa garbaty jak i zadarty. si|nie rozwiniętej szczęce powinna
towarzyszyć róWnie siInie rozwjnięta żuchwa. staje się ona ostatnio pewnego rodzaju prob|emem.
Nielłtóre owczarkarskie autorytety móWiQ o Wpływie podawania gotowych namoczonych karm'
które nie WymagajQ gryzienia i stQd słabiej rozwinięte żuchwy. Nie WnikajQc W trafność takich
teorii naleł podkreś|ić konieczność zadbania o Właściwy rozwój mięśni szczęki i żuchwy poprzez
podawanie odpowiednich przedmjotóW do gryzienia, czy to kości (naj|epie,j cie|ęcych)' czy też
suszonych kawałkóW mięsa, suszonego chleba, czy też Wreszcie p|astikowych i gumowych
zabawek, które sq dostępne W handIu zooIogicznym.

Rys.77
Garb na nosie

Rys.12
Nos zadarty

Rys.73
słaba żuchwa

Uzębienie pełne i zdrowe w biavm ko|orze jest niezbędnym uzupełnieniem szczęki i żuchwy.
Zęby u psa spełniajQ WieIe zadań. służa podobniejak i u Wszystkich istot ż}ĄVych do rozdrabniania
pokarmu' Umjeszczone sa W szczęce i w żuchwie, przy czym ilość zębóW W żuchwie jest Większa
od iIościzębóWW szczęce. Łuk zębowy żuchwyjest Węższy od łuku zębowego Szczękico powoduje'
Źe pies może Wykon}Ąłać jedynie pionowe ruchy żuchwą. Pod Wzg|ędem budowy i funkcji
rozróżniamy c^e|y rcdzaje zębóW.
siekacze (incisivi) znajdujące się W przedniej części po 3 na każdą stronę szczęki iżuchwy' a
Zatem razem L2. Kai:dy z nich ma swoją nazwę: |1 . cęgi, |2 . średniaki, |3 - okrajki. owczarek
niemiecki powinien mieć zgryz nołcowy, co oznacza, że siekacze żuchwy zachodzą Za sjekacze
szczęki stykajQc się swymi powierzchniamj' Wymaganie co do zgryzu nołcowego jest ZwiQzane
przede Wszystkim ze zmniejszeniem zuŻycia zębów, gdyż jak Wiadomo u psa siekacze nie służQ
do rozgryzania pokarmu, tę funkcję spełniają zęby przedtrzonowe itrzonowe..,ako ciekawostkę
można podać, że Wi|ki maja zgryz cęgowy, co na pewno ułatwia im utrzymanie higieny okryuy
Włosowej przez |epszQ moŹ|iwość rcZgryzania insektóW. Największymi z siekaczy sa okmjki. Nie
zachodzQ Za siebie nołcowo tak jak cęgi i średniaki |ecz okra.jek szczęki Wchodzi pomiędfy kieł
a ostatni siekacz żuchwy, a ten z ko|ei Wchodzi pomiędzy drugi a trzeci siekacz szczęki' Powstaje
W ten Sposób wspaniały aparat chwytajqcy.
K|y (canini) . łacińska nazwa wywodzi się Z nazły psa canis. Zaiste jest to najbardziej groŹnie
Wyg|Qdajacy zQb u psa. W szczęce i żuchwie Znajduje się po jednym k|e na Stronę - w sumie 4' W
procesie odż}wianja służy do chwytania Zdobyczy. Wyposażony W długi korzeń, który Zapewnia
mu mocne osadzenie stanowi jednocześnie najgroŹniejszą broń owczarka.
PrzedtEonowce. (premo|are) - Występuja Za kłami. Po cfery na każdQ Stronę żuchwy i szczęki
' W Sumie 16. Pierwszy Z nich P1jest zębem szczątkowym, Wydawałoby Się, że bez znaczenia W
procesie odżywiania czyteż obrony. W uzębieniu m|ecznym nie występuje. Jego brak nie powoduje
jeszcze dyskwaIifikacji hodow|anej. Nie mniej jego Występowaniejest konieczne dIa prawidłowego
kształtu kufy owczarka niemieckiego' BeZ nich u|egła by ona z czasem Skróceniu, a Zatem
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zmniejs4/łby się róWnież Zasięg chw}tu. czasami zdarzaja Się psy o podwójnych P1. Nie jest to
WadQ' ale W opisie psa na|eł to zaznaczyć' zęby przedtrzonowe Szczęki i żuchwy nie zachodzę
za siebie, |ecz Wchodzaw przerry międz,zębowe co utatvvia pobieranie DoKarmu.
Tlzonowce . (mo|are) - znajdujQ się za Zębami przedtrzonowymi i majQ podobne do nich funkcje,
a|e pojawiajQ się dopiero po zmianie ZębóW Z m|ecznych na stałe. Najwięksrymi zębami sQ P4 W
szczęce i |\i|1 W żuchwie zwane potocznie łamaczami. Łamacz żuchwy ś|izga Się swojq zewnętrzna
powierzchniQ po Wewnętrznej powierzchni łamacza szczęki, co daje W efekcie potężny mechanizm
nozycowy zdo|ny do przecięcia każdego pokarmu. oba te zęby znajdujq się w kQciku Warg, a Więc
tam' gdzie najsi|niej działajq mięśnie i gdzie po odchy|eniu żuchwy jest jeszcze \,lysErczalqco
miejsca na chwycenie pokarmu. Działanietych dwóch łamac4/Wspomaga równie potężny pierwszy
trzonowiec Szczękii nieco mniejs4/ żuch\Ąy. Na końcu żuchwyznajduje sięjeszcze trzeci trzonowiec,
n|e malęcy swego odpowiednika W szczęce' a|e jest on mały i praktycznie jego znaczenie jest
minimalne.
Szczeniak rodzi się bez zębóW, po około dwóch tygodniach pojawiajQ się pierwsze zęoy m|eczne.
|ch |iczba Wynosi 28 po 7 na każdQ stronę szczęki iżuchwy. W poróWnaniu z uzebieniem stafum
brakjest pierwszego Zęba przedtrzonowego P1oraz Wszystkich trzonowców M. Wymiana zębów
z m|ecznych na stale rozpoc4/na się w czwartym miesiącu łcia i powinna się zakończyć przed
upływem 6 miesiąca.
L]zębienie owczarka niemieckiego ma być nie ty|ko pełne, czy|i zawierać 42 zęby, a|e także musi
być zdrowe i si|ne. Jest to zwiQzane nie ty|ko z rozwojem psa, ale śWiadczy także o jego zdrowiu
i sposobie odłWiania.
Braki zębowe powodujQ obniżenie oceny. zęby powinny być schowane za napiętymi, ściś|e
przy|egającymi Wargami, które nie powinny odstawać, a W żadnym Wypadku nie powinny zwisać,
gdyż nadają głowie mo|osowany, Iimfatyczny charakter, fupełnie nie pasujQcy do obrazu owczarka
ni6mieckiepo.
Umaszczenie głowy podkreś|ajej szlachetnoŚĆ. Bezwzg|ędnie Wymaganyjest czarny koniec nosa.tzw. pMka nosowa ljak najbardziej pożądane czarne umaszczenie kury, przechodzQce z niewie|kim
podpa|aniem W część mózgowioczaszkową, na której zaa^yczaj jest Więcej włosóW W ko|orze
podpa|ania niż czarnych. całkowicie żóhe umaszczenie głowy W obszarze ponad kufą nie sprawia
naj|epszego Wrażenia.
szyja jest nasadq głowy. Powinna być SiInle umięśniona, gdyż stanowi natura|nQ amortyfację dla
głowy' szczegó|nie podczas biegu psa inie może mieć nadmiernych, zwisajQcych fałd skórnych.
Szyja w stosunku do grzbietu powinna być noszona pod kQtem ok' 45 .. Nadmiernie długa,
łabędzia szyja nie sprawia naj|epszego Wrażenia, aczko|Wiek jest spotykana, Szczegó|nie W
hodowlach z USA.
Ksaaft głowy można ocenić już U szczeniqt i pod tym kQtem dokonać pierwszego Wyboru'
Umaszczenie u szczeniqt jest z reguły ciemniejsze, dopiero Z czasem zaczyna Wśród czarnvch
WłosóW pojawiać się Więcej podpa|ania. Duże powierzchnie podpa|ania na głowie W Wieku 7 ' 8
tygodni sQ wskazówką, że u dorosłego psa umaszczenie głowy będzie zawjerało mało Włosa
czarnego. A|e zawsze na|eł pamiętać o tym, że o końcowym ksaałcie głowy decydować będzje
jeszcze Wie|e czynnikóW, zależnych od WarunkóW rozwoju szczeniQt imłodych pSóW, nie mniej
pewne predyspozycje widoczne sq już u małego szczeniaka'
HodowcQ, Kóry miał njewQtp|jwyWpbl^/ na obecny ksaałt głowy owczarka niemieckiego b}4 niestety
nieżyjĄcy już Wa|ter |\4artin. Pies z jego hodow|i DAx Vd. Wienerau syn JUPPA v.Ha|ler Farm i
FLoRY V.KÓnigsbruchjest, był psem o przepięknej, dużej samczej głowie i tę cechę swojej budowy
Wspanja|e przekazryał. Jest on ojcem NATZA V.Hasenborn, a zatem dziadkiem cELLo V.d.
Rdmereau. Jego córka' HASEL VTrienzbachtal była matkq oDINA VTrienzbachta|, który Wprawdzie
nie był nigdy a^,ycięzcQ śWiata, a|e dwóch jego synóW i córka te tytuły Wywalczy|i bezape|acyjnie.
|\4iędzy innymi dzięki Wspaniałym głowom' Miatem przyjemność chodzić na spacery z DAXE|V],
ktÓry miał WóWczas prawie 10 |at, jak i Widzieć rozwój oD|NA od Wieku szczenięcego aż po swe

I
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najwyższe sukcesy' |\i|iałem możność przez krótki czas mieć u siebie syna DAXA SANToRA
Schwarzen ZWinger, którego córka F|NA Acer Aureumjest teraz moja naj|epszQ sukq hodow|ana.
Jej dzieci N|X|, QUINTA, SHER|V]AN' SHA|V]AN, sHoGUN' VAVA' VAN Acer Aureum majq wspaniałe
proporcje głowy j Zawarty W nich Wyraz rasy.
Utrzymanie prawidłowych proporcji głowy W doborze par hodow|anych jest przez Wie|u hodowcÓW
nie doceniane. zapalrzeni W konieczność uzyskania |inii grzbietu, oraz kQtowania przednich i
tylnych kończyn Zapominaja często, iż zaróWno d|a Wytrawnego znawcyjak i dla laika głowa jest
tym pierwszym, rzucajQcym się W oczy elementem owczarka niemieckiego. Na|eży zawsze o tym
pamiętać i starać się polepszać to W hodow|i'

I

Sprawozd anie z dzia|alności
.Załządu K|ubu w 1999 r

oStatnich miesią
cach powstało nie.
co za m ieszan ra

wokół działaIności KlubU spo'
wodowane przede wszystkim
Iistopadowym pismem zarzQ.
du GłóWnego do oddziałóW' o
którym będzie mowa poniżej.
Jak wiadomo poprzednie Za-
rzady Klubu były mianowane
przez za|ząd GłóWny ZWiQzku
Kynologicznego w Polsce.
wreszcie zjazd De|egatÓw
ZKWP W 1997 uchwalił moż|i-
wość Wybierania a nie powoły'
Wania przez zG z|<wP za(za.
dóW K|ubóW Rasy lub Grupy
Ras Z|ecając ZG opracowanie
ReguIaminu K|ubów Ras. Tako.
Wy regu|amin powstał i został
opublikowany dopiero w 1999
r. I na jego podstawie odbyło
się 17.04.99 Zebranie Wybor-
cze Klubu owczarka Niemiec
kiego, na którym zadecydowa.
no, że Zarzad K|ubu będzie Się
składał Z 11 osób, a nie jak
Zabiegał o to dotychczasowy
mianoWany PrzewodniczQcy
Zarzqdu K|ubu, aby był to za

rzqd jednoosobowy' po czym
uchwaIono, że terenowa struk.
tura K|ubu będzie odpowiadać
terenowe.i strukturze ZKWP i
na zakończenie wybrano jede.
naście osób do zarzQdu, któ'
ry tego samego dnia ukonsty-
luowai s|ę'
Na p|enarnym Zebraniu ZarzQ'
du Głównego ZKWP W Iipcu br'
zatwierdzono sprawozdania z
naszego zebrania wyborczego
i Wydawało s ię, że mamy
otwarte pole do działania, aby
nadrobió stracone |ata przez
poprzednle mianowane ZarzQ.
dy Klubu i wreszcie ujednoli-
cić nasze krajowe regu|aminy
z reguIaminami obowiQzujQcy-
mi W innych K|ubach oN' k1ó.
re pod przewodnictwem SV,
jako załołcie|a rasy, sQ zrze.
szone W WUSV. zarzĄd K|Ubu
odbył W tym roku 6 zebrań, na
które członkowie Zarządu przy.
jeżdża|i na Własny koszt. Na
zebraniach tych omawiane były
i uchwalane konieczne zmia-
ny W obowiąZujQcych reguIami'
nach ZKWP. PrZy każdej zmia.

nje poda|iśmy tzw. czasową
ścieżkę dojścia do pełnej zgod
ności z wymogamiWl]sV, gdyż
jak Wiadomo, dfięki Wielo|et-
nim zaniedbaniom nje może.
my natychmiast WprowadZić
pełnej zgodności Z tymi regu.
laminami, bo w wyniku takie-
go zabiegu pozostałoby moŹe
ki|ka reproduktoróW i suk ho.
dow|anych, które spełn jałyby

te wymagania. W opracowa-
nych regulaminach zapropono-
waIiśmy dWustopniowośó ho-
dowli jako hodowli podstawo-
wej i l icencjonowanej. Chcieli-
śmy wprowadzić |icencję kra.
jowq, jako rozszerzenie i Wy.
ższy Stopień przeg|ądu hodow.
lanego, aby wreszcie przesta-
no nam na wystawach zagra-
nicznych W},tykać ' że jesteśmy
jedynym krajem W EUropie, któ
ry hoduje owczarki niemieckie,
tak jak to było przed Wieloma
|aty, na początkach rasy, kie.
dy to Wystarczały ZTP, czy|i te-
sty psychiczne. Jak zapewne
wiadomo, zgod.nie z regulami
nem wystawowym WUSV
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żaden owczarek niemiecki, w
Wieku powyżej 3 |at nie może
otrzymać oceny doskonaĘ na
Wystawie WUSV jeże|i nie ma
śWiadectwa Ijcencji.
opracowaIiśmy:
Regulamin Hodowli Owczarka
Niemieckiego
Regu|amin Przeg|qdu Hodow-
lanego
Regulamin Licencji Hodowla-
nel
ReguIamin Próby WytrrymałG
Ści
Wszystkie te regu|aminy były
oparte na obowiQzujących w
ZKWP regu|aminach' i uzupeŁ
niały je wzg|ędnie modyfikowa.
ły W specy.ficznych aspektach
dotyczQcych naszej rasy.
Wszystkie te regulaminy zosta-
łyflysłane do ZG ZKWP W dniu
29'o9.br i miały zostać za.
tWierdzone przez najbIiższe
plenum ZG ZKWP. Do tych re-
guIaminów dołQczyIiśmy pismo
przewodnie, W którym propo
nowa|iśmy dodatkowo da|sze
zmiany w regulamjnie wysta-
Wowym i sędziowskim oraz
zasugerowaIiśmy, aby wybrani
na oddziałowych Zebraniach
członkóW K|ubu przewodniczQ.
cy oddziałowych sekcj j
Owczarka Niemieckiego zosta-
|j '.]fnani pŻezzarzady oddzia.
łów ZKWP kierownikami Sekcji
oN W oddziałach.
Wydawać by się mogło, że sko-
ro mamy w zG teoretyczne
poparcie w osobach czterech
sędzióW owczarka niemieckie-
go tj. P.Ś|iwki, B.czasławskiej,
|.|V]agdziarskiej i s'Abłamowi"
cza, to powinno to być zała.

twione bez najmniejszego klo-
potu.
Zamlast tego ZG w dniu
4.11.99 wyslał do Wszystkich
oddziałóW pismo L.dz. 2497 /
99 podpisane przez Barbarę
LarskQ -V-ce przewodniczącQ
ZG d/s hodow|anych, którego
część dotyczqcQ naszego K|u-
bu c)'tujemy:

''1. Wyjqtkowo jaskrawo i w
bezprecedensowy s posó b
przekroczył swoje kompeten-
cje zarzad K|ubu owczarka
Niemieckiego pubIikujQc sze.
reg regu|aminóW' nie zatwier
dzonych przez ZarzQd Główny,
niezgodnie ze Statutem i na-
ruszajQcy większość paragra"
fóW Regu|aminu Hodow|ane-
go' Regu|amjnu sędziów i Asy-
stentóW oraz Regu|aminu Wy-
staw. W róWnym stopniu nie-
dopuszczalne było zaIecenie
WyboróW w sekcjach oN W od'
działach. Próba tworzen ia
przez K|ub oN po|ityki faktów
dokonanych zmusiły zaęad
GłóWny do powołania komisji
w skladzie: Anna Bogucka,
Barbara czasławska, Krzysz"
tof Handke' której zadaniem
będzie przeprowadzenie roz.
mowy z zarządem k|ubu oraz
poinformowanie jego członkóW
o przyslugujqcych k|ubowi pra.
Wach j obowiązkach. Zarzqd
GłóWny podkreś|a z całQ sta.
nowczościq, że Ws4/stkie do.
tychczasowe (ozpor zadzenia
K|ubu on Z mocy prawa sq nie
ważne,, '
De|ikatnie mówiac nieolaw-
da ooDarta nieDrawdą i na
nieolawdzie się ooierajaca.

Po piełwszei iadnych nowych
regulaminÓW nigdzie nie publi-
kowaliśmy, a jedynie Wsłali-
śmy ich propozycje do zatwier.
uzęl l ld pI zęz za'

Po drugie: Nowe opracowane
przez nas regu|aminy musiały
być siłę rzeczy odmienne od
reguIaminóW ogó|nych W
szczegółach dotyczĘcych spe-
c)"fiki naszej rasy.
Po tEecie: Skoro na zebraniu
w dniu 77.04.7999 uchwale
no, że struktura terenowa klu-
bu pokrwa się ze struktura
oddziałóW więc mieliśmy pel.
ne pawo do organizowania ze-
brań Wborczych w poszczeEÓl.
nych sekcjach. Na zebraniach
Ach nie Wierano kierowni-
kóW sekcji oN w oddziale' ale
zarząd sekcji oddziałowej Klu-
bu, którego zadaniem jest or.
ganizowanie spotkań, szkoleń
i treningÓw dla członków Klu.
bu.
Po czwalte: zarzQd K|ubu jak
do tej pory nie Wydawał żad-
nych rozporzadzeń, Więc nie
ma co z całQ stanowczościq
podkreś|ać.
W dniu 27.11.99 odbyło się
spotkanie tejże powołanej
przez zG komisji z zaŻĄdem
Klubu reprezentowanym przez:
K.Dobrzańskiego, W.Federa.
ka, Z.lvli lewskiego, Z.Szcze-
śniaka i W.Ziemeckiego.
GłóWne zarzuty komisji Wzg|ę.
dem Klubu to:
1) Powoł}vanie Się W regu|a.
minach hodowlanych na regu-
laminy hodow|ane sV' która
jako organizaęja załołcie|ska
rasyjest WiodQca W tej mierze

l.
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w ramach Fcl i wusv
2) Proponowanie przez Klub
jedności działania oddziało-
Wych sekcji K|ubu i Zarzadu
oddziału.
3) Brak ReguIaminu Wewnętrz.
nego Klubu
W trakcie dyskusji cztonkowie
komisji nie byli w stanie udo-
wodn ić zarzutów Wzg|ędem
K|ubu zawartych W piśmie z
4.11.99 i na wniosek Z.Szcz+
śniaka zobowiaza|i się do pi.
semnego odwołania tych za-
rzutóW.
B'czasławska nie potrafila od.
powiedzieć na pytanie, kiedy
podano.do oficjalnej wiadomo-
ści nowy regu|amin przeg|Q.
dóW hodow|anych, który po-
dobno był uchwa|ony W |utym

99. ptzez ZG. Klub ON wysto-
sował pismo do zG o podanie
reguIaminu przegladu hodow.
lanego dotyczQcego oN' W
efekcie dopiero na poczętku
grLidnia 99. ZG Wysłał do od-
działóW opis przeg|Qdu hodow-
Ianego z adnotacja' że obowiq-
zuje on od 07.02.1999 r. KG
mentarz chyba zb),teczny.
W konkluzji tego spotkania
K|ub zobowiQzał się do opra-
cowania W krótkim terminie
ReguIaminu Wewnętrznego
oraz zaproponował, aby na te
zebrania zG, na których oma.
Wiane są sprawy K|ubu oN
obowiQzkowo zapraszać przed.
stawicie|i zarzQdu K|ubU ce.
lem natychmiastowego wyja"

a& 2rf" nl lrlzb
'fg",.ż,a,,' g.

l(onto blnkouo l(|ubu 0wrrlrko l{icmicrkicgo, no które
prosiny wphro( sklodki rrłonokwskier

B|G Bank Gdański |v o/Warszawa
LL60LL20-746L-L32

Właścicie e psóW gdzie W lodowodach W]dnie]e pies ur' 31'X|l.1994r' le,l
von def Nofkwan.l proszeni sq o przesyłanje tychże rodowodów do
Zwiqfków, któreje wydały aby poprawiłyje na prawidłowe, bo udowodniono,
że ojcem Leifa V.d. Noriswand jest pies sasko V'd' Noliswand'
/np' Niemieckie rodowody do Augsbulga/ 

KrzJłsztoJ Mrzańskt

ovVCŻAREK
śniania ewentuaInych nieporo
zumień.
W dniu 18.12. br. odbyło się
ostatnie w tym roku zebranie
Zarzqdu K|ubu, na którym
uchwalono Regu lamin We-
Wnętrzny K|ubu. Został on wy.
słany do zatwierdzenia przez
ZG w dniu 22-L2.99. Miejmy
nadzieję' że najb|iższe P|enum
zatwierdzi zaróWno ten regu|a
min jak róWnież GłóWnq Wysta
Wę K|ubowq' która ma się od-
być w dniach 9 - 10.09.2000
r. w Sieradzu.
Według ostatnich' jeszcze ni*
pełnych danych ze Wszystkich
oddzialóW Iiczba członkóW na-
szego K|ubu zb|iża się do 500
osób.

za Zarżąd Klt','b,ł
Wieshla Zlerneckl

"/* *,;,ź,' ,.łti* /"*A.* .

/ %ył,t?",
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PRZEGĘD HoDoWLANY oWczARKow

NIEMIECKICH
I. Pfteg|qd hodow|any składa się z :
- testóW psychicznych'
- oceny eksterieru.
2. |V]ogQ do niego pr4/stQpić:
. psy po ukończeniu 18 miesięcy,
. suki po ukończeniu 15 miesięcy.
3' P|anowane przeg|Qdy hodow|ane musza być,
przez Kierownika sekcji, zgłoszone W K|ubie W
terminach:
- do dnia 15'12. na plerwszQ połowę roku'
- 15'05. na drugę połowę roku,
zgłoszenie musi zawierać termin, miejsce
przeg|adu oraz potWierdzonQ obsadę
sędziowska.
4' Dokumenty niezbędne p|zy p|zeg|Ądzie
hodowlanym:
- oryginał rodowodu z wpisem ,,Wo|ny od
dyspIazj i ' '  dokonywanym przez Iecznicę
upoważnionq przez zwiazek KynoIogiczny,
- karty ocen z wystatvy: dla suk 2 oceny min.
bardzo dobre od dwóch różnych sędzióW, d|a
psóW 2 oceny doskonałe od dwóch różnych
sedzióW.
. dokument stwierdzajQcy pozytylvne zaIiczenie
egzaminu IPo Iub równorzędny zacnniczny
uznany p(zez sv (dla suk urodzonych po
30.06.1999 oraz Wszystkich psóW).
5. Po za|iczeniu przeg|Qdu hodow|anego sędzia
ekster ieru wpisuje do rodowod u
,,zakwa|ifikowany do hodow|i na okres dwóch
lat". .
6. Po dwóch |atach na|eży poMórzyć przeg|Qd.
Do da|szej hodow|i kwaIifikowane sq psy/suki,
które otrrymajqwpis W rodowodzie ,,dołWotnio
zakwalifikowany do hodowl j".
7. Po zakończeniu przeg|ądu hodow|anego
Kierownik sekcji prześ|e W terminie 2 tygodni
sprawozdanie do Klubu Owczarka
Niemieckiego z przeprowadzonego przegladu.
Watunki konieczne do przeorowadzenia

aetlądu:
1. ogó|nie dostępny teren o WystarczajQcych
Wymiarach, na którym można Wytyczyć taśmq
ring o Wymiarach 20 x 30 m. W pob|iżu na|eł
Wytyczyć miejsce dIa przeprowadzenia testóW
psychicznych o wymiarach 20 x 70 m. l\4iejsce
to Wjnno być ogrodzone taśma tak, aby

przebywać tam mog|i WyłQcznie:
. sędzia przeprowadzający test,
- asystent,
- pozorant,
- Właścicie| (przewodnik psa).
2. Niezbędne pomoce:
- namiot |ub duł stacjonarny paraso|,
. sto|ik i krzesła W Wystarczającej i|ości,
. miarka do pomiaru Wysokości psa/suki,
. dwa sprawne pisto|ety jWystarczajqca i|ość
naboi,
. chorqgiewki dla oznaczenia odIegłości,
. taśma do oznaczania ringóW i terenu na testy
psycnrczne,
- chochoł (namiot).
3. W przeg|qdzie poza sędziq iasystentem
ucze$nIczQ:
- sekretarz wyznaczony przez Kierownika Sekcji
organizujqcej przeg|Qd,
- pozorant w kompletnym stroju.
4. Przed rozpoczęciem przeg|Qdu hodow|anego
sędzia iasystent sprawdzajQ zgodność nr
tatuażu z oryginałem rodowodu.
5. Testy psychiczne rozpoczynajQ się badaniem
odporności na strza| (maX. 4 psy
jednocześnie). Psy i suki, które za|iczyły
badanie odporności na strzał pojedynczo
wchodzQ na Wyznaczony teren i zaIiczaja dwie
prÓby:
. atak na przewodnjka z ukrycia (chochoł) z
uchwyceniem rękawa,
- pościg z uchwyceniem rękawa (d|a psóW

''czołóWka').
Pozoran| przy ataku nie Wydaje żadnych
okrzykóW!
6. ZaróWno przy próbje ataku na przewodnika,
jak i pościgu ,,czołówce,' pies/suka ma przez
krótkQ chwi|ę podjQć bezpośredniq Wa|kę z
pozorantem. Każda próba zakończona
odejściem od pozoranta na odległość Większq
niż 2 m nie może byó za|iczona. Przy ataku na
przewodnika pozorant uderza pałkQ dwukrotnie
psa/sukę (tak jak na egzaminie IPo ',.
7. Psy i suki po zaliczeniu testu psychicznego
przechodza wraz z prfewoąnikiem na ring
przeznaczony do oceny
a. a|.Ęćżekic.,l '|.ć. a7'a2.p99 ,'
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granicami Po|ski i to z dułm powodfeniem o czym
można się przekonać ś|edzac Wyniki chociażby tej
wystawy' W wystawie ucfestnicfy|i Wzaręba z ce|i'
R.szmyd z Bonq iNikką, R.Kłapkowski f  Rika'
J.Machowski z Kami iAskią Jamos' ocena "na stój ' '
odbywała się k|asami od najmłodsfej wzwyż iWg'
ko|ejnoŚci kata|ogowej.

o 1600 też na gtóWnej płycie rozpocfęły się testy
psychicfne. Psy i suki testowato dwóch pozorantó na
zmianę po 5 ko|ejnych psóW następowała fmiana. Do
testów plzystqpiło 23 sukiWtym 5z Po ski(nigdydotad
z Po|skity|e suk nie uczestnicfyło ito z powodzeniem)'
testów nieza|iczylo 6 suk' przyczym muszę dodać' żeby
testy były zaIiczone pies/suka musiała pewnie chwycić
rękaw i po krótkiej wa|ce 2 pozorantem bez komendy
|ub na puścić rękaw i pi|nować pozolanta' z 15 psów
jeden nie za|iczył testóW, a jeden za próbę odwagi
otrzymał ocenęi dst - pusfcfa, ale nie został
doprowadzony na drugi dz ień na r ing fostat
zdyskwa||fikowany otrzymujqc ocenę ndst, a Właścicie|
będzie musiaI ponieść konsekWencje takiego
poslępowanIa.

W n|edzie|ę też na gł' płycie boiska rofpocfęło się
sedfi0wanie.

Poniżej podajemy skrócone wyniki Wystawy Wraz
opisamI izdjęciami.

K.D.

Or Xllon fd. Ll enhalstrasse
rV: 0alsy v. Holundefgaften
H+Wi Ke|ekgyartÓ Tamas'
Sredn owle k, slny, bardzodobfy
wyraz, b. dob|a pigmentacja, oczy
mogłyby być troĆhę ciemń]ejsze'
dobry kląb' dobra doLna i góma
Inia. t|ochę k|ótki zad' dobre
ptfednie I ty|nie kątowanie '
p0prawny fronl i  koIejnośÓ
krokóW' dobry wyklok' b. dobla

vN 3 Ezop o|ha Rovsń'

Mi Honda Nordsee Slurm

średniowie ki, s |ny, doblyWylaz,
dobra pgmentac]a' dobly k|ąb.
trochę Wydłużony. troche krÓtki
zad' dobre kątowanie prfodu
tyłu' dobra ko|ejn0ść kroków,
dobry wykrok, s i lny posuw,
slabsza akci6 przednich kończyn,
pochylona klatka piersiowa na

amieŚęcfna'  śtedn o W|e|ka'
silna, b. dobrytyp wyraz, dobry
kłąb' fad dobrze polożony nieco
krótki' kqtowarie prfodu ity,|u b'
dobre, proste front. dobfywykrok

H: Mgr L Ko:ajda,

7m es' średrioWielka, Ś |na' k|ąb
slabo rarnacrony, prosty iront,

Wie|k|' śledn osi|ny' dobly Wyrcz.
dobry ko|ol' dobla p|gmeńtac]a.
ram|e mog|o by być dłużsfe.
ścięty fad'  dobre kątowan|e
p.zodu tyłu, |okcie i stawy
skokowe leszcze ne są doblze
zWązane. dobry kok' s]he tyhe
kończyny' słabo faznaczony k|ąb.

W|o|ki '  średn o s|ny'  pgmenl
mógłby być mocn e]sfy' słabo
zazlraczony kłąb. d|ug| grzb|et
ścięty zad' nomare pnedn|e I
ty|ne kątowan ei prosty kłqb'
ploste nadEarstkl' |okc e słabo
prfy]egające. s|absfy Wyklok
akc]a tyhych kończyn dobra'
VN5RoolqzUnt lchu,
Or Baru v. Haus Yii

Ś lednIo WieIki ,  średnio s iIry.
dobry wyraz, dobra pigmentacja,
t|ochę k|Ótk i  zad'  kqtowarie
przedńlĆh kończyn dobre' ty|ny.h
b, dobre, szerok e ustawien e
prfednich kończyn, łokcie s|abo
pPy ega]ace' {yk.ok mógłby być
bardziej  p2estrońny'  akĆja

vN2RonnyzLint ichu,

Słowacka Wystawa Klubowa
1+15 sierpnia naterenie klubu sportowego w selcu

nieopodal Bańskiej Bystrzycy na słowacjj odbyła się
Główna specja|na Wystawa owczarków Niemieckich'
słowacki K|ub 0N zaDrosił dwóch sedziów sVf Niemiec'
psy sędziować miał i sędfiował Thomas teubert, suki
natomiast oceniać miał sędzia Wo|fgang Gerschwitz
(sędziowat k|. junioróW suk na Wystaw|e ŚWiatowej oN
w Niemczech w 99r.)' a|etydfień prfed Wystawq przysłał
fax' że plzeplasza, |ecz nie może prfejechaó. W tej
sytuacji powołano Milana M|ynarc|ka ze słowacji '
sędziowie ci też sędf|owa|i próby odwagi Teubert psy'
lv|ynalcik suki' Było to faskoczeniem d|a wie|u' gdyż
ten sędzia zawieszony był prżef K|ub oN (kara za próbę
tworzenia przed |aty K|ubu oN na słowacji) ' Tym
sposobem zobaczy iśmy znowuv akcji M|ynarcika' który
jest nie ty|ko teoretykiem, a]e też dobrym hodowca'
|Vog|iśmy s|ę o tym prfekonać widzQc Go z psami na
Wystawach ŚWiatowych. Wystawiał też psy z hodow|i
Piste Trophe' W sobotę rano na głóWnej płyc|e boiska
piłkarskiego ustaw|one były dwa duże ringi' na których
odbywała s|ę ocena , 'na stój ' ' '  Na głównq płytę
wpuszczany był W czasie oceny prfewodnik f psem oraz
opiekun psa. Pub|icznośó mogła og|qdać pokazy f poza
głóWne] pł}ty boiska' Na Wystawę przyjecha|i też
Wystawcy f Po|ski (coraz więcej hodowców i fanatyków
0N z Po]sk] można spotkać poza gran cami)' Doblze
się dżieje, że n as| hodowcy próbujq Wystawiać psy, pofa

K|a.a .żd.n|lt &9 m|o.. M| lJ t|a z Lint|chu
PSY N+Wr Mgf. l. rccalda,
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dobźe poloźony rad, kątowan e
prfodu tyłU b' dobre' dobly

vN 3 Luna Łd. GE|bchafr MatL
O: Neptun von Bad Botl

am]es' '  średnio wie|ka'  s|ha,,
dobry klqbl dobr€ proporc]o
tu|ow|a' kótszy fad' kĘtowan|e
prfodu i  ty lu dobre, wykrok
powln en być |epszy'  posuw

7m|es. '  ś|edń|o Wl € ika '  s lha'
dohry ktąb| dobra 8órńa |ln|a|
dobrg ploporcJ €  tułow|a'
kątowan|e przodu dobre' iyło b.
dob|o' zad dobrze ułożony' a|e
powln]sn być dluższy, wykrok
dobry| pos!w poWin]en buć
moń]o]szy
v Bńtt.ny Fab'ro Bohoml. cz,

H+WIm3|ż.skrbkovci '

or Bo..aclo v.d. WeieEu

O: Brasso v, Femefock

vN Balchd Ma.lau, 35779/99

M:Quena v Nals Lach
H+w| cuboś lMatuśkov|ć'

x|a* doE.ta|ącvch 9'12nlB
Pśy
vo|ń| n'd.in|

vl{ 1 Joker Gazdagpataki ,
6371019a

M: zeliną Gafdagpataki

H: R€|chenbach Gyórs/,

srednlo wieIki '  średnio s iIry,
pigment mógłby być |epsfy '
maska mog|aby być ciemn ejsza,
norma|ny k|ab, dob|a górna irla.
dobra ko|ejność k|oków dob|y
wykrok i wydatny posuw

v 3 Pjoro r Untlchur 35250//
9a
0: Lasso v Neuer Befg

h| MgŁ l' Koćalda'

sredn|o wl €  k i ,  średńio s|ny'
dobry wyraz' p]gr.ent mÓEłby być
cremnieJsfy, prosty Ef zbier,
t lochę krÓtk] zad'  normaIne
kqtManle plzodu, norma|ny k|qb'
dobra koejność krokóu dobry

kqtowanie t]4u, stawy skokowe
]esz.fe ILjŹne' Wykazał dobre

vN 5 Brgtt |pe|' 35ł'77198

wie|ki' średnio sl|ny' b. dobry
wyraz, doby pigment, mocna
głow6' norm.Iny kłąb' dobla
górna ido na |inla' dobte ułożony
zad, dobre kqtowanie prfodLj ]
ty|ul  wyk|ok powinen być
swobodnielsry, akcja ty rych

VN G Gary Anima.Bon S|(,
35432198
O: Bonco Schwarzov dvof
Mi Dońńa Anima'Bom sK

SUKI
t.lml nrd.lnl

vN 3 z!|a D|ha Rov6ń,34726l
9a

1zmies' średn|o Wlek6 i slha,
b. dobry typ, dobry kłąb' ptosty
frort' dobrfe Ułożony zad, górna
lnla za k|ębem trochęzak]ucona'
kątowanie plfodu l ty|Lj bdb' 6kcja

VN Conny ro Zablatl, 3423498

M: Ass]a ud. Ehr€nfeste

11m|es. ś|edn|o w|€|ka' s]na' b'
dob|y wymz' dob|€ plopo'c]e
wysokoŚc do dlugośc], zad
trochę opad5]Ęct ploŚ|y front'
katowanie pżodu Itylu b' dobto,
sykroko dostżteczn|e swobodny,

v ltrtlia ed. Pl.t. Tropho,
3501/98

H: Ęrach Bós|'

12m|es' ś|ednioWi€|ka' Ś ńa, b'
dob|y typ ] wyraz' b. dobrz€
przedstawiońa' dob|e ułożenle
f6du' kątowanie plfodiJ tyłu b.
dobre' swobodny \Ąykrok' posuw

vN 2 A3|an D|ha Rovóń,
34729198

M: Vlna v, Schloss Runding

sredn|o WieIki, średn|o sIlny' b'
dobry wy|az'  p]gm €nt dobIy'
dohra g|owa' dobry kłqb' grzbiet
trochę opada]qcy' t|o.hu krótka
na' dobre kątowan|e pnodu I

tyłu, prosty front, ty re koń.fyny
ło.hę Wqsko staw|ane' Wykazat
dobrc chody, dobry uykrok.

VN 4 Banno Or.i3 Bohomla,
3449A/9A
O: Yassko v,d. Roten Matter

We|ki' średnio s |ry dob|ywyraz'
dobry plgmenti ńo|ma|ny kłąb'
d|ugie lamie' ścięty fad' ramie
mogłob! btć epiej u|ożońe, dobre

VN 1 Patty F rmato Rotau,
34402/9a
o| zańto ud. Roteń Matter

1omies, średnoWle ka is|na'  b '
dobE gÓIna inla' zad dobrcJ
długośc|, kątow.n|e przodu tylu
b. dobr € ,  swobodny wykrok,
p[esr.onny, rozbierznte stawia

vN 2 U|na 9d. Ho|zholmł Llndo,
2O2a!72/9a

]V: Gora v.d. Hotzhetnrer Linde

r{rH+JuttaKorrmanń,
12mies' średnio wie]ka' si|na'
dob|e proporcje w wyskości do
dtugości, prosty front' dobra
górna l]nia' dobne UłoŹo.y fad,
ramie powinno być d|użsfe,
kątowanie t',łu b' dob|e' Wykroko
pow]nien być przesvonriejŚfy'

vN cu|a Dlh5 Rov6ń' 36322l9a

M: lrnka ud, ( efersheck

WęceJ niź średnla' Wie|ka. si|na'
dobrze przedstawlona, wysokl
k|ąb' b' doble kątowanle przodu
i tyłu' ptosty frontl swobodny
wykrok, dobry posuu b. dobry

v Patty ż Liń|chu' 3525n/98
O: Lasso u Neuen Berg

Vlrl lylona von Arberb rk,
2O27OA9/9A

-.
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O:fo tan vom Haus Getinger
Mi foney vom Arberblick

W: Horst Schuder, + Burkhard

V Cit. MoEvla Has, 34299/
9A

M: Aska Moravia Hasso

VN Alyn Fabare Bohenla CZ,
34535/94
Oi Gorby v. Simmersberg
M: Uńah Fabare Bohemla
H: ma|ż' skńkovi' Radotin'
W:H+Śa&aBeneśova'
vN Bóaiy D|ha Rovoń' 35177l
9a

vN oóorg|a v| la l{a|yp.o'
35072/94

M:luky Urem e zazakov
H| zuzana zańońaka|a'

VN Q!.na z Untlchu, 35256/98

H|Mgt' |' (oćalda'

V Xl i .  Schwarzov dvor,
35L4Al9g

lM: złja V d. Gersprenz

R|a.a nłodż|olv l2.1an|s.

B€'.|'o dobE

Wie k]' ś.ednio si|ny' dobryuyraz'
dobry pigment, mocna glowa,
jaŚne oko, WyraŹny kłqb, dobra
gÓrna idoIna l in iaI dobre
kqtowanie przodu i iy|ul prosty
front, dobry$!krok, silny posuw,
nie .alk em dobrze osadzone

vD 6 Luka 2 Lińichu' 34a52/
9a
O: Hettel Della Grande \btte

U.: |van Śuhorlk'
Dob|a
D vat|kan D|h. Rovoń' 34547
9a
O:famb v. Sch oss Funding

H: A blr Malsnlar, Vyhne

D Odln Sorox CS, 344t35/94

M: Ze Samolaf CS

arll/ll
E9rltto-daug

dobf e, ustawi, .n ie prrednich
końcfyn wąskie' dobry sykrok i

vD 1 F.b|o Uzóm|ó fa''akov
34477 /94
o: Kimbo v' Mónchberg
MiJola v W dsteiger Land

średnio WieIki' średnio siny' b'
dobry wyraf' mocna głowa' b.
dobra górna ido|na n]a' dobtfe
Ulożory zad'  bardfo dobre
kątowanle plfodu i tyłU, mlęk|e
nadgarstk i ,  dobry wykrok, b.

VD 4 Xandrc Saurue, 34094/94
0: Esko v. Holtkamper See

Ś.edn o wie ki, ś.edn o si|ny, b'
dobry wyraz, dobry pigment,
wielka glow6, dobry klqb, dobra
do|na igórna |in a' b' praw dłowe
kroki ,  b. dobry wykfok, dl lne

VD 5 La$o r Linti.hu, 34450/
9a
0: Hette Dell6 Grande valle

VD 2 Rocky z Almeu, 33476/
9a

Średńio wle k i ,  średr io s i|ny'
dobry wyrar,  dobry pigment,

,dobra maŚka'  . lemre ocfy '
wyraźny k|ąb' dobra górra ido]na
| in la '  zad móglby być mniel
opadają.y '  dobre kątowanie
prfod!' b. dobre ty|u, niecałkiem
poprawny front, lary sferoko
Ustawone' ty|re kończyny prfy
rlemi, rb errne, dobry wykrok.

VO 3 P.x ud. Holzh6lm6r Llnde,
9327/94
O: Qulro a,d. Neuen Haustrasse

s|ednio WleIki' średnio sIn' b'
dobry wyraz, b. dobry pgment,
mocna g|owa' b '  dobry kłąb,
dobra górra i do na r]a' dobtze
u|ożony fad' dob.e kqtowanie
przodu i ttiu, stawy skokowe nle
są]eszcze sńtvne, dobryvtykrok

VD I zsyc.kl, Zlmba Avax,
33444/94

H: .1 ri Z6vEdilik,

18mies '  w ęce] niż średn a'
welk6 silna, b. doby typ lwyraz,
Wyrażny kłQb' dobrze
przedstawiona, poprawny tront,
b '  dobra górn a||n a '  doblze
ulożony zad! kqtowan|e p|fodu
tyłu b' dobrel sykrok swobodny|

VD 3 Arleti Avax, 34434/9a
O: Ur i0u Manor De Siss i

H: Jiri Zavadlllk,
M:N + Em Man,
13mies' średńio wie ka' silna'
dobrychproporc]i' b' dobra górna
Iinia' b' dobre kątowanie' zad
dobre] diugości, prfestrońny

vo 4 |won z unt|chu' 344.ń/
9a

UI małż' schwa|fovc|.
15mies' W ększa' Średnio si|na,
doble plopo.de' dobly kłąb' b'
dobra górna n a' doblze u|oźony
zad' kątowarie przodu i tyl|r b'
d0bre, poprawny frort, akcja
kończyn swobodna' przest|onna'

VD 5 Vondl Y HaB MllBevac,
ńai 15.05l99a
o: Denns v, wirdsleger Land
lvli Fetta v, Na!s lviresevac

15mies' średnio wie ka' sl na'
oko neĆoJasne, poprawny front'
dobly kłab' dobra Eórna ]|n]a'
kątowanle pżodu ]$'lU b' dobre'
akcja pżednich końĆfyn dÓbra'

VD 2 Loggi r Lintlch!, 34a55/
9a
0: Hette Dela Grande Vatte

12mes' średniowie|ka, s na'  b '
dobry typ i wyraf' dobla gÓrna
|inia, kątowan e pżodu lyłu b'
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vD 6 Toska D|ha Roveń' 342a4/
9a

M] Honda v' NÓldsee sturm

14]n es. średnio wie ka. s ńa'
dobry klab b. dobry pigment
dol]r. propÓlc]e ewe ucho ńie
całk cm poplawnie osadfone' b'
do|llagÓ.na n d' dobrfe uloŻony
zad' prosty lrońt' katow.nic tylu
iprzodu b'  dÓbre'  swobodny
wykrok posuw uydatny.
vD J'gna f lińtiĆhu' 34a43/98

VD Qenta v,d. Holzhoiner Lande,
2OLA391/94
o: Largo von l l rerdenbacher

yD 2 ąay.oay 
^|ax| 

32775/97
o: Unko v. Haus fegrmayer

.\ł ęcej nż śred.]o wielki dobry
wylaf '  D gment rnógtby być
nocnieiszy. nrocna głowa' dobry
klab dobla do na l góha |inia
t lochę oDa. la]ący zad dobrc
katow.n|. Dlzodu b' done tył!'
don. ko ciność kloków dobry

vD 3 Yoko Avax 33560/9a

19!r es '  w ęce] ]ak średń ! '
wieIka'  średnio s ina'  we kiego
rornatu poprawny nont. dobrfe
ułozony zad katow.nie pnodu i
tyłu b dobre' Wykok dostatecfnie
swobodny. mÓcny posuw.
vD Ambra Allavlk 32840/97

W] nomaxa. Tursky + Lśśak.
vD ossa lv Re 336$/9a

vo Xena Avax, 33246/97

w lrZavad k +M anTorn.k,
vD An€tt T|ami. 33239/97

vD Dola vodarka, 33624/9a

VD catja cótamatĆa' 332a4l97
o: Kcy vd HoDh. nref Lrnde

h] ]ofef K.!dr.ó (ośice
W]f zaholćakov. + ] Fla|ć.k
VO Kelly Dlha Roveri,32951197
0: rotaf v Haus Gert nger
M Hon. a V No(Śee stLrn

Ą't>
.,*.)l

V0 1 VT xarcn A!ar, 33245/
97

|ekko opada]qcyzad' dobra k atka
persowa, poprawny rront dobre
kq1owane prfodu, b dobre tylu'
dobra koe]nośi kroków b dobry
Przestrzenny wykrok b dobry

M: Pf e vom W dsteiger Land

VD Hanto z Ka-Bat, 32940/97
o: Rocco v. Schoss RundinE

VD Quobeck Avax, 32776197
o: Uńko v '  Haus zeg mayer

vD Aron z lvlagovei Zahrady,
334s1- /9A

vo Gorbi Ka Bat cS,32932/97
o: Rocco v' sĆhos:r Ru.ding

Bardzo dqble

M: ArIanc vo 
^arcr 

ck

vD raw. f L.rchu 34a45/9a

lV]: ma|' U nannov. Tcśkovicc.
VD ch€ssy z ka Bat.34706/9a
o: Bl.sso V. F'c ne.eĆk

VD sitka u d, lolrheimer Linde,
2017409

^4 
TtsŚy V, d Hol/hĆ IĆ| L nde

X|asa iunioów 1&24ńies

Balduo doDlc

UO 
" 

*"ny r O"n" *n"rb,
3ś945/97

W|c.'] ńif śrcdn o Wie|k]' śrcno
s ny' n]oĆ|a glowa doblywyraf'
DraDrcnt powincn byi s n cjsfy,
. .n]nc ]oĆfy'  r|ob'e os.dfonĆ
Usfy nołrraInykłaLr' krótsfy zad
dob|. katolvanIe Dl/odu i tyłu
DoDlawny lro|1' dobra ko|.]noś.
krokÓW ra(fo dobry 

'Vyklok.
V0 4 Yakrin Avax cS, 33556/
9a

l^..*)*'

21n] cŚ '  W ęce] ]ak śrcd. a '
wc ka, s na, b. dobfytyp wyrar,
wysokr kl.b dobrre ulotuny rad
popraw.yrfont t.towan eDrzodu
tyłu b' (]ob|c' swobodnywykrok.

VD 1 Hano Ł sch|oss Runding
33332/97

M: Frka v. sc lr loss Rundng
H: Dr Wi ly Gruber SRN

Średno we k. średno s ny, b
dobry wy|af dobra pgmeńtac]a,
We ka głowa' dobre uszy' dobry
kl.b dobra górna do na |ińia.

Wc|kl' śledn o s |ny dobryuyraz,
n]ocna głowa ]asne oko' doblze
osadfone uszy' dobry klłb 'doblagÓnraido ńa in a' orada]acyza.]
ranr c n]oEłÓby być ep]e] ulożone,
konczyny dÓb|ze kĘtowane a e
mogłyby być L'aldz e] harmon!|e'
dobrywyklok, Ś ny posuw' lokcie

VO lGno cevao, 33737/9a

N4: Land. llzem e farrakov

vD Bukkvibeki 066g Casch, LU,

uo 
" 

a'". ", *'","0,"*J
schloss, 2020359/97

lvl: Ungana vd. WieneraL

22mes' średniowe ka b'  dobry
typ wyraz, wysok klab, dobra
golna n|a dob.ze Ulożony fad'
poaawnylronl, katolvan e plzodu

tyłU b doble, WykÓk jesfcf.

{fasa do!os!!!

"-.,:\

VA-1, CAC Picco Dottby

I

ł1
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Wie|ki' si|ńy b' dobry Wyraz, b'
dobry piEńent, Wysok klQb,
dobra gÓlna do na I nia fad
powinień byó dłuższy'  dob|e
katoWanie plzodu' doblze
osadzone uŚzy, dobra koejność
kloków' b' dobly wykrok, s ny
posuw. zad ńógłby być ep]ej
opadaj?cy'  oblona.WyraŹna

vA-2 Witto Proussenblut,
33722/96

MI Gundana P|elsŚenb|ut
Hr Dietrich Wlhe m Delnner,

W e|k ' ślednio s |ny dÓb|ysyraz'
dÓoly pgmeńi '  moĆńa głowa
doblagórna dońa ńia. b. dobre
kĘtowane pżod! | tyłu' stawy
skokowe nre calkern s ine, b.
dobry wykrok, dobry posuw, w
luglru upada ńa prfód' łokcie
powinny ep ei prfy|eEać' próba
Ó.lwag.wyraŹny' n e p!ŚfĆza'

VA-3 Zello vd. Hotzh.imer Linde,
1964473/96
o To(o vom stei €erhoi
M: RoŚŚa V d |ozhemer Lnde

Węce] nżś/edniowe k. średńio
s ny' bardfo dobly Wyraz' dÓb|y
D Anenl '  locna hłowa' dob|a
gorna r lÓ|na ] n a '  dob|e

M: WendyV Haus Babi|Ón
N] Fra|z]osef Kn rĆner

Więce.]nż średno Ś ny'  b, dobry
wyraz, b. dobrY Pgment, cemne
oko, bobrze osadrone uszy,
dobra górna do|na ńa' trochę
opada.]acy zad'  b '  dobre
kq1owane pżodu j tyłU, prosty
fronr, b. dobry wykrok, s /ny
posuw. trochę upada na p|zÓd.
oDrona-wyrazf a pusf cf a.
doskonałe

Or Racer v Haus Dexe

v 5 Dań Nova Doba,3224a/97

bardro dobr.
VD Pinto z Pampy CS, 30247/
96

VD Fablo Atena, 32457197
0: Rocco v' schosŚ Ruding

VD Argus Vodarkar 25949194
O: Ex vd. Ptste Trophe
M:Wunnr vd. P s1e lrophe

D Ary Coy Eli, 32040/97

dÓbly format. poprawńy flon1' b'
dÓbra górna I in a z dobrze
UłÓżobym zadem katÓwanie
produ ty lu b. dobre posuw
wydatny, b. dobry ruch obrona

VA4 Tora 2 Llntlchu, 30416/96
0:MaX de ta LoEg a deiMercańt
rM: Pal ivd. Hozhe mer L nde

3 etnia' śledńiÓ wie|ka s na
doble propor.]e t!łowia b 'dobry
typ I Wyraz kqtowane przodu
tyłu b. dobre' Wasko stawia ty ne
nogr, prfeslronny wykrok, mocny
posuw' obro.a wyraŹ|a pusfcza'
dBkonałe

VA's Nikka KoloEdo, 214s5/94
o: Eńdo V'd Pste T.ophe
Mr Fre a v, Schodeeark

W: K. Dobrzanski+ R. Szmyd
4.5letńia' węksfa' śledn osiIna,
b' dÓlrry1yp wyraf. Wyraźnykłęb,
poprawny tront.  b. dobre
propÓlcje tułowia, dobrfe Ułożony
zad' b dobre kątowanie plodu
tyłu ŚWobodny Wykrok'  s i|ńy
posuw' onbronawyraźńa'

v 1z.us otnis Bohońia '
26147/96

BardfÓ w eIki  średnio s ny,
bardro dobry wyrar,  b. dobry
pigńe. l .  c emne oko'  doblze
oŚaozone uszy' dobla gólńa
doIna Inia '  trochę ścięty fad'
p|osty flont' b' dobre kqtowań e
plod! tyłu'  dobla głowa'
fb erfńe ry ne końcfyny' dobly
Wykrok i posuw' obro|ćlyraźna

V 2 Back Aboa, 3445a/97
o:Ya|Ćo v'd. Roten Matter

Śreńlowe ki Wystalczajaco s ny
maska pÓwnna być c emnieisza
glowa pÓWinńa być moo ejsfa,
norma ńy kłab' tloclrę ścięlyfad'
norma ńe kitÓwanie przodu lylu'
chody ń ŚkÓ nad ziem a' w ruch!
dobly wyk/ok posuw' ob.ońa

v 3 ximon z Agnu, 271a3l9a

sredn o w e k i  śledn]o s i  ny'
dobry wyraz, maska pow|na być
reprel wypigmentowana, mocna
głowa. cemńe Óko'dobre usfy'
trochę opadajqcyzad' nÓ8łby być
dluŹszy' dobra kÓ|ejnośó krokÓw'
dobry Wykrok, Ś  ny posuw,

v 4 Bonco Schearzov dvor,
29496/96

vA.1' cAc Fe6povd. Ho|zhÓ|ńor
Lińdo' 3343919a
oIMaxde|ta LogE a DeiMelĆańt
M] RÓsa v 'd '  Hozheimer Lnde

2'5letnia. średnio WieIka l ŚiIna
dob',  hł.b'  proŚty f lo.t '  b dob'y
typ'  dobrfe Ułożony zad,
kĘtowanE prfodu tyłu |r' doble'
swÓbodny wyk|ok'  b '  dobry
posUw o0rona wyrafna pusfĆfa Ldkłlo\lane DżodL' b. dobre tyłU .

prosty lrÓńt' wykrok powin eń być
|raldfie] pżestronny' b' dÓbry
posuW' oolÓna wyra7na puszĆza,

'i-k

VA-2 lśka o|ha Roveń' 32326/
97

2 |etnia '  średno wieIka'  s i|ńa,

v 1 PeEgy vitax|ś, 26394/94

M: Fre]a V schmó derpark

3 |etn a. W ęcej n ż średn o
W e ka średn o Śi ńż, WyraŹny
kląb. b '  dobra Eó lna in ia '  b '
dobre k.towań e p|zod! tylu'
swobodnY wYkrok, dobry posuw
b' dobre.chody ob|ona.WyraŹna'

vA.4 Gildo !. Robinson Park,
324L5/96

T
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V 2 Celi od Sralowej Wandy,
25789/97
Oi Fe lo u Vaerunhof
lM: Kessa r Markowel starlcy
H + W: Wanda faremba,
2,5 etnia '  więcei  nż średnio
wie ka' średrio si|na' b' dobry typ
i (!raz, dobre proporcle tulow a,
zaznaczony k|qb' dobrfe u|ożony
zad' rame powinno być |epie]
ulożone, kqtowanie ty|u b' doble'
wykrok powiren być
swobodnejszy, posuw b. dobry,
oorona wyrazna, pusz.f a.

3 etn a '  więce] niż średnbio
wielka, silna, dobrylormal prsty
front' b. dobre plopoąe' dobra
gÓ|na ina z dobrzeułoźonym
zadeń. kalowanie plzodLj i lyłu
b' dobre'  swob0dńy wykrok,
Óblońawyraźna' puszcza'

v 4 ,otta z Galll, 32092197

M: BeŚsy V' Na!Ś DeXe|

3 etnla '  więcej n|ż średńio
w e|ka'  dobry 

'o lmat '  
proŚty

frońt' ramie powinno byćjeŚfcze
epej ułożore' kątowane tt'tłu b
'dobre opadający fad' Wykrok
powinien być swobodn ejszy '
posuw b' dobry' obronaWyraźra'

v 5 Afra schreidoń' 31770197

2 |etn a '  W ęĆe] n ż średn o
wieIka, s na, ńocna głowa'
Wyrażny kłĘb' prÓsty front. dobre
proporcje tulow a, ram e przy
dobrei d|ugośc ' rnogłoby być
|epie] ulożone, kątowane tyłu b
'dobre. wykrok pow nien być
swobodnielsfy, poslw b. dobry,
obrona wyraf na, puszcza,

w: Duśan + Lenka Rehakova
V Al.xis Rodex, 30504/96
O:Alex s v Taubenbrlrnen

v Bona Matador, 24407

V Rika Do. B*, 2a567

H + M: Ryszard (apkovski
V Fdda z Chota.a, 326aat97
Oi Rocco v Sch oss Fundng

Ptóby ofuagi ni€ za|i.zyłt|

Trlx v,d, Holzheimer L nde

Landa ufernie zazrakov

F ck vd, Nozhemer L indev 3 D{x| o|ha Rov.ń' 30995196 v Naomi |v'Ró' 322r|4/97
o: Del0s v,d, steihagerquerre

Wystawa krajowa
RzEszóW 99
oRo von d.| H'Inblchó
O!UN,IBO Dolomiter
Mr HEXE v,d, Hainbuche
hod' l"le|mut Końopko'
wl: Tadeusz Roszk ewi.z,

ono von d6' H.|nbuchó'
hod, Helmut Koropko,
wl Tadeusz Roszklewi.r,

llAlKE z Galli,

wł E|iza Kut

(s!!żli: fu rhata.ż ą dols Ą.)

PSY

K|3'. Młod'.'v {4)

'|: 
radeusf Ro*k awĆf' Małco%'a

sux,

zdrowe, mocne' bardzo dobrze upgmen1owane sfcfen ęta po: NERo Do|mińó, DAK|RA Xerro's
t €|.{o77) 1l:192467


