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Rys.2 Pies zbytdtugi
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nychproporcjipsa,a krycie,,długiej''
suk]'d|ugim''psem
na pewnodotego nie będzieprowadzić.
Proporcjona|nasy|wetkapsa nie za eźyodjego wieIko
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wysokie lokatymimo tego mankamentu.

Rys.3 Pies zbyt krótki

Rys.5Srta nadmiemiepodniesiona
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kłębemjaktowidaćna Rys' 4. spotyka s]ętakie psy na
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trzebaprzy.
znać'
że
znacznie
zakłócaogó|nedoznaniaestetyczne,
Rys 7. GrfbietĘkowaty
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takżeWWyn]kllukierunkowanej
hodowistawałysiędłuż. lJfyc\anieTejidea|neil|.||górne.Jes!trJdne'n|en^n|eI
j
psem
przeszkadzałmu' Natu. spotyka s ę okazy psów i suk, które mogq s]ę nia po
sze. ogon ,,wókł''się za
la|nq ko|ejarzeczypies starałsię go podnosić,wzg|ęd' chwa|ić|ubteżma]qjqW duŹejmierzezb|iżonq
do ide
nie teżodchy|aćwjakqśstlonę. Z czasem wylvołylvałoału.
to
ścięgien','
które Wdanympołożeniu
utrzymy' znacznie trudn ej uzyskaćjestw hodow|ipsy o ]dea|nej
''pamięć
psu w Iiniido|nej,która zacfynasię na do|nymkońcuszyi,obei
wałyogon z da|aod ziemi,nie przeszkadzajEc
ruchu'Efektwizua|nybylvałczasami przekomiczny'gdyż muje przedpiersie,pierśi brzuch do pachwiny.Takjak
ogon potrafi|byó zwichrowanywkiIkup|aszczyznach'To przebieg inii górnej w duŹejmielze za|eżyod ogó|nych
zakrzywianieogonaWystępowało
zwyke pomięd2yg tym proporcjibudowyowczarka,tak przebiegdolnejlinii zaa 7 mym miesiqcemżyciapsa' Właścicie|e
takich psów |eżywduŹejmielze od proporcjik]atk]piersiowej'D|ate.
Śtara|isię te.nJ/a|adl C "larólre spogoby.ącfne 7 1. go teżna Iicencj]
(Kórung)mierzy
sięg|ębokość
iobwód
gelencjqch lLlrgiczna,poIegającq
na plzecięciuścięgien' k atki piersiowej.PodstawEdobrychproporcjiklatkipier
W efekcie pies m ałogon prosty,a|e martwy,który zwi. siowejjest prawidlowystosunek głębokości
k|atk pier
sat bezwładniez tyłu,i nawet lim nie zamerdal na Wi' siowej do długościkońcfyn przednlch cfy i stosL]nek
dok uIubionejosoby.Jako' żetakie wypadkin]eby|yspo. odcinkaa-cdo a-b(Ryc.1).Zgodniezwzorcemrasy
plzed.
radyczne,(równieżna naszympodwórkumog|iśmyto
za pow nien on Wynosić45 do 48 %'zatem długość
powinna
obserWoWać)'W ostatniej redakcjiwzorca lasy z dnia n ch końcfyn
byćzawsze nieco Większaod głę.
23.o3 ' 1991 \ńJyraźnie
faznaczono,żeoperacyjnekorek' bokośck atki piersiowej'A|ety ko nieco' RóWnieWadIi'
cje ogonasq niedozwolone.
ogon W czasie biegu|ub Wyjak pies klótkonożnyjest pies długonożny'
obie te
podnieceniazostajezwyk]e|ekkouniesionydo góry' a|e sy|Wetkiplzedsta\łono na Ryc. 11 i 12' znacznie trud
n gdy powyżejIiniigrzbietu'ogon zada|ty,zawiniętyIub n e]jest lozpoznaópsa krótkonożnego.
u którego|okcle
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znajdujqsię poniżejmostka k|atkipiersiowej.Niewpraw barkowej'
Imbardze]układmięśniowyjest
rofbLldowa.
ne oko możego fa|iczyćjakopsa o bardzodobrymkqto. nytymtrudn]ejjest
prawidłowo
ocenićWfajemne
ułoże'
waniuprzodu,gdyżnawetplzyza|edwiedobrejdługości nie i dtugość
łopatki,ramienia przedramienia'
Trzeba
łopatkiuzyskujeslę wrażeniebardzo dobrze ukształto. dobrego
oka idłUgo|etniego
doświadczenia,
abymóc
wanegoprzeoprersa.
siętutajwypowiadać
autorJ,,tatylvn
ie'

Rys' 11 Pies dfugonożny

'Ą.

t

r-rt
I

tl '

Najnższympunktemdo nej |in jest mostek,którypo
Winienznajdować
się powyżej
Wyrostka
łokciowego.
leżeIijest
odwrotnie
mamydoczynienia
z psemo prfebu.
dowanejk|atcepiersiowe]'
psymajqogra.
z regułytakie
plzednich'
lczonyWykrok
końcfyn
oczywiście
niena|eży
braćpoduwagęWłosów,
któremogEzmy|ić
obserwato.
radajqczłudzenie
obniżonej
]iniidoInej.
psaWznosi
za mostkieminiado|nakorpusu
się |ekko
ażdo pachwny'Tenwznospowinienbyćumiarkowany,
gdyżw prfeciwnym
\łypadku
będziemymieIido czynie.
n|az psem'podkasanym''
parti]|ę'
o baldzopł},tkiej
dŹWiowej'
Głównym
eiementemk|atkipiersiowej
sq żebra'któle
prfestrzeń
twor2qkoniecznE
dIanarzEdów
Wewnętlznych
i któle sq równieżrusztowaniem
dIaprzycfepumięśn
'
Zebrawidzanef przodupowinny
plawidłowy
umożliwić
luch kończynprfednich'N]emogqbyó płaskie,
gdyż
WÓWczas
łokcleniemajqcnaturalnego
oparciaboczne
g0 schodziłyby
się z sobq' an teżniemogqbyóbeczko
wate'gdyżWtedypowodowałyby
natura|ne
odstawanie
łokci'co fnacznieogranicfałoby
wykrokkońcfynplfed.
nicl^,
Wadyte sE t.Ld-edo zaobserwowania,
tien niej
rzutu]q
onew fnacfnejmielzena p|ynność
ruchupsa' A
zawartewewzorcuwymaganiaco
do budo\dy
anatomiczjak
nej psa mająna ce|uuzyskanieprzedeWszystkim
naj|epszych
moż|WoŚc
ruchowych'
a fatemiuż}tkowych'

Rys.12 Pies krótkonożny
Uklad przedp]ersiafa|eżywgłóWne.j
mierzeod ulożenia
Ttumaczenie
tekstudo rysunku13 [nanast.str.]
dłLgoś.lopathi'Pies' x[oly nd łooaThe
spionowaną
i
poszczegó
psa
op
s
nychczęścibudowy
krótkq nie moŹe mieć plawidłowegoprzedpiersa' na.
wet po maksymanymwytrenowaniu,
natomiastpr4/noropracoul anźe: wźesłaul Zźemecki'
maInychpropocjachmożnaje rozwinaćpoplfef odpo.
Rysunki: wand'rł'Zaremba
Wedn tren]ngruchowy,któryrozbudujernięśnie
obręczy

Klub owczarka Niemleckiego w czechach . o. NlvlcE zap|asza na wystawę oN, która
odbędzie się dnia 3Glv-2ooo na placu ,,starc hrisle"
oPŁATA (na mieiscu):
- ra l-szego psa : 3O0 KC
" każdynastępny: 15o Kc

Z głosz enio
do dnio 20.|V.2000P r z yimU i e :

M o im ir S o so k
K o rlo lV 3 2
U h e r skyB ro d

ó 88 0l

T(yNOLCGTC]V KLUB

ftrvNtcE

sĘDz|oWE|E'i:ń 8ós/lsv .
Njemcvi
MitanMtynarcik
(gowacj;;
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ze wspomnianegopowyżejLasso' poprzezoL|FAv.HausBeck P|RoLAi |RKAV.Arminiusw 1981 r. rodzi
się URAN V.WldsteigelLand' pies który będziemial najwięksfywpływna hodow|ęowczarkaniemieckiegow
|atach8Gtych i poczqtku9G tych. A prawdęmówiqc to największywpływmiałasuka PALIMEV Wildsteiger
Land matka zarównoQUANDojak i URANA'

LASSO val dl Sole

uRAN von Wltlstolśe| Land

Tezdjęciapowinnyukazaćsięprzyarakule"Jubileusz70o leciarasy,,woN Nr'13na stronie70,
a dotyczqonepowyższego
tekstu

erucml|tółv
Nlennleckhh
K]ffiotłła
tłĄptawa
tńdł'99
Psv k|asa młodzików
sedrn r, Lnabauer
zgloszono 19 , wyslawiono17 , oceny
bardzo dobrych 12, dobrych 5

bardzelzwany,s ne prrestrrenrekroki
ocenab.dobra- lokata3
PEoRo ż Bsro||ny.
!r. o8.os'1998 r'
o. VAXa'der Bluńnenst|asse
'
m' oNDRAv. d' Duńeschke'

ocenabardzodobra- okata6

Boss Górc€ ur' 26'o9'199a l'
o, IGEL v. Wo enhaupt

brakostat. eEo domknlęca sfcfęki' duży
zad'
mocny'płask|kłąb'opada]qcy
przód i tyl'
]eszczedoblzeukątowany
p|ostyflor!' łÓkce powińńybyćba|dze]
napięte,dob|ychód prfy ŚWobodnym
byćbaldze]
wykroku'tyha łapamogłaby

średnio
Wysok' mocny.b' dobrywylazi
cech' dobra|iniagÓlna i zad' dłuEle
|arniepowinnobyó baldze]skośnie
położone'
doble ukątowanie
!yłu'f
plzoduproslo'|y'łchód k|owl
ocenab, dobra- lokata7

ocenab, dobra- lokata4

PANTOUnion, ur.09,11,199a,

DAXAR samoćhodowa
r .,
^|oja,
u r ,0 9 .1 1 ,1994

m. LAMBORGLNI
Widmarkens,

Duł' mocny' bardzo dobry wyraz'wysoki
w kłębe . opada]acyzad' b6.dfo dobrfe
kątowanyprzód ityl' prosty iront' |okce
powinnybyć bardzieizwarte dobry chód
'
ze swobodnym wykrokiem
ocena bardzo dobra okata pierwsza
PARYS Union ur. 10.11.1994 r
m. LAMBORGIN Wildmarkens,
Duży'mocny' bardzo dobry Wyraf'wysok
k|Qb'dobrfe kątowanyz prfodu' bardzo
dob|fe kqtowańyf ty|u' p|osty fiont' staw
skokÓwy lokcie pow ńńy być bardziej
fwafte, jesfcfe dobre predyspozycle
oceńa bardfo dobra

okata 2

KANSON DeMarko ur. 21.11.1994 r.

deforrnacjaw |ewelsżcżęce'plfednie p1,
podwójne p' baldzo dUł' dobly wylaf'
foocńyw kĘbie . dobry fad' dobrfe
UkĘtowańyz przod!' b' dobrze f tyłU,
plosty fMt' Śtaw skokowy pow]ńieńbyć

m. coFsA KamieńńaTwieldfa.
średnio
duł' mocnx b. dÓb|ywylafrasy'
wysoklkłąb'krótk zad' dobrfef przodu'
bardzodoblzez tyłukątowańy'plos|y
przód'z ty|ubaldze]zbielanychÓd'
v,rykrokiem
mocnychód ze swobodnynj
ocenabardzodobra- lokata5
PIEROTUnion,ur.10,11,1998r. ,
m. LAMBORGINL
Widrnarkens,

SHOGUNz B.roliny,!r, 26.10.1998r,,
o. VAXaus Brinnenstrasse,

duł ' mocnybardzodob|ecechu'wysoki
kłąb,earty w glzbiecie'opada]ący
zad'
ptzodui tylu' staw
dobreukątowanle
skokowynie jest zbń napiętyi tlochęsię
scho dz .pr z estr z enny
chÓd
ocenabardzodobra lokataa
AXSELr Nob, ur 27.10,1994r,
m. BET Union,
ś|ednio
Wysok' dobryW cechach.mocny
w k|ębie, dobrzeukątowany
z przodu'
bardfodobżef ty|u prostyfront'jasne
ocfy przesfkadfajq'idzie prosto'

ś|edn,wysok, mocny'bardzodob|e
cechy.WysokkłQb'earty grzbet'
WyraŹn]e
opadajQcy
zad' doborze
oceńabardfodobla
9
.|okata
lkątowanyprfód tyl' prostyf.ont,przód
idfie prostotyl zachodzqco'przestrzenny SASKOUnion,!r. 24.10.1994r. ,

Es|ĘczN\NtL6 MARzEc2aoo aL
m. XIRAv. Thuner Hoi,
wł' G' Błaszczyk,P' swiniarski
d!ży ńocny szary samiec' Wysok]w
kłębe. mocny glzbet' |ekko opada]qĆy
zad' dobrze lkątowany prfód i tył, prÓŚty
front łokciei staw skokowy schodfq Śę
muŚfq być bardziei napięte' p|zeŚtrfeńny
oĆena bardzo dobra

okata 10

NATZ z Galii, ur. 24.09.1994 r. ,
ń' FANTAz Ga ,
dUł mocny' bardzo dobly wyraz i Ćechy'
WysokiW kłębie'mocny grzbiet' dobry
zad' bardfo dobry p.fód i tyl Ukqlowany.
idzie prosto. chÓd powi]eń być ńocn e]
prezentowany
ocena badro dobra okata 11
BoND Eskońa ul' 04'10.1999 ||
m' AfA z oś' (ar|owicza'
śledno wysoki i si|ńy' dobre cechy'
norma|nyklqb' zwany grfbe|' dobre
ukątowanie proŚty fronl, dze prosto
'
chocaż łokcie moglybybyć baldze]
&arte, jesfcfe dob|y chód' plzy

plaski kłqb' krótki opadajqcyfad' długie
lamię powinnobyć bardfiei skośne'dobre
Ukątowane ty u. niekoniro|owanyĆhód
oĆena dobra - okata 16
EMIR Specjal ur 0a.10.199a r.
o. NAx uder Rotten Matter,
uraz trzewoczaszk z ubytkem prawego
gór.ego |] siekacfa
si|ny' bardzo
'd!ży
dobre proporcie' norma|ry k|ąb' klótki
zad' stromy przód' doble kqtowańiety|u'
jeszcze prosty front' brakuje famkn ęcia
łokc, dobre predyspofyc]edo Ćhodu
ocena dobra okata 17

Psv k|asam|o.lżieżv
sę.lźh r, Lngb(uer
zglosrono 40. wystawono 30, ocenyi 5
doskonalychi 5 cfolóWek Posk. bardzo
dobrych 24 jeden ber lokaty
HANO l uka, ur. 10.05.1998 r. ,
o. s|RK V Wi|dŚte|gelLańd'

ocena doskonała'|okata pelwsza'

ocena bardfo dobra - okata 12
FALCO fo Spr9cowa, uf. 2!,!7,!99A t, ,
o, .JESC0 y HoltamperSee,
m. GINY y ST' Michaers Berp M, v, Paul
śrldno duży.dobre cechy, ;ocaż oczy
pownny być cemńe]sfe' k.ótk zód'
ram ę pownro być bardziejLrkośne.
bardzo dobrfe ukĘlowany|ył' prosty
front, tylem dze dobrze z przod!
ścągającłapy'dobly chód przy jeszcze
nle rwanym grrbiecie
ocena dobra - okata 13
PLUTO Unlon, ur. 09.11,1994 r, ,
m. LAMB ORGINI
W d mark e n s ,
dużyśredno ńo.ny' dob|y hyraz,
norma ry kłqb' k|Ó|k ekko opadajĘcy
zad. j6zĆfe odpowiedne kątowa|e
p2od! tyl!' ].]dopownno być bardzej
umięśniońe'krowia postawa. równieżi
łokcie powińnybyć bardziejzwane
ocena dobra - okata 14
XACPER XolBroch , ut,24,!!.799A t.
o. PASCHA WossburgerSchoss,
ufębienie p/awidłowe średnioWysoki
'
si|ńy' dobry wylaz, norma|ny
f|ont' &arty
W kłębie'wylaź|e zaznaczonyopadajĘcy
zad, strońy plzód. dobrze ukqtowanyty,l'
ploŚty frÓn1' łokce pow nny być baldfe]
ea|te
Ćhód o swobodnymWykroku
'
ÓĆena dÓbra - okata 15
LAx| żnad leziora czB'
16.10. 1994r.

Ur'

bardzo duzy. bardzo mocny,dobrĆ ceĆhy'

dufy si|ny.baldzÓ dobry wyg|qd cechy,
wysoki kłab' ńocńy grzbiet' wyraŹnie
fahacfońy opadajacyzad' bardfo dobre
kQtowańieplfodu i tylu' |ekko malo
fwarte łapy'idzie prosto] si|ny chód fe
sWobodńymwyk.okiem
ocena doskonała. |okata 4' cfo|ówka
SAX ll MieMd, ur, 10.03.199a r.
o. PIROLv, Kronensee,
duży s ny. dobry wyg ąd' Wysokik|ąb'
|ekko wysk|epona cfęść|ędźWiowa'
krótk zad, ramę mogloby być bardf]ej
Ukośne.doble ukątowaniety|U' pros|y
frońl' WyraŹnieza jasne ocfy. łokĆiei
slawy skokowe za małozwqfańe' ńocńy
ocena doskonała iokata 5' czolóWka
DAsXo z futrow8k|oj sńory' U|'
20.07,1994r,
wł.z. szmaj
Średn ej wie|koścmo.ny' baldzo dobly
wyg|qd'wysoki kląb' mocny glfbiet. o'
zad. ukQtowaniedobre' z plzodu sfelokil
dac prosto pow nen ńieĆ baldze] earte
łokcie mocry chód z dob|yń uykrok em
ocena bardro dobra - okala 6
YAGO &arko Lordana, ur. 06,04,199a r,
o. QUAI zu den Sieben Burgen,
m. PARI Asarko Lordana,
dużymocny' baldfo dob|y wyg|ądi cechy
praw]dłowe
propolĆ]e'wysok kłąb.mocny
grzbet' mocny fad' dob|ze przód
bardfo dobrze kĘtowanytył' prosty front'
prfód idze prosto' tył krowi, przestronne
kroki przy wydalnymposuwe i

ATLAS ż wi?cbor.k|ol Do||ńy.
ur14.03,1994 r. ,
o' LoRD V' Georg VctÓr Tlrm
m' PALMA f WęĆborskie]Do ny'
dużyśrednie]Śły, baldzo dobry wygqd i
cechy' wyŚok kłąb' krÓtki ekko
opadajQcyzad' bardzo dobrze ukqtowany
przód tył,prosty flońt, idz]e prosto,
przestrfenny Ćhód przy swobodnym
ocen6 doskonała- |okató 2. czo|Ówka

ocena bardzo dobra

lokata 7

ORSO z Rogowoj, w. 03.05.199a r,,
o. JAscHo vom Fiońe|eck,
dużyś|ednej sły' baldzo dobry Wyg|ąd
proporcje dobra n a
cechy' prawidłowe
'
grzbietu i zad!' b' dÓbrze ka|owany
tyl
przÓd' proŚty frÓńt, dze prosto' dobre
predyspozyclekrok! z dobrym wykrokiem
oce.a bardfodobra- lokata 8

ABRAT r Bukowca, ur, 20.03 199ar.
Ó' Fox z AgrU' ń' DuN|A z Bero ny' Wl' ]'
dufy moĆńy,baldzo dobry Wygqd i Ćechy
WyŚoki kłab.ńÓĆny grzbiet' dobry zad'
dobre kątowańe plzodu i|ylu' proŚty
|ront' łokce pÓw]nnybyÓ bardziej|apęte'
ńÓcny prfestlzenny chÓd ze swobodńym
Ócena doslonala ' |okata 3, cfołówka
DA TE Ry-LilMara, ur.29.04-1994 r, o.
SONNY Brebe am See,
ń' AstE z Kojca RrL MaJa'

HAGIMorida,ur, 13.06.199ar ,
o. ROYv d. RotenMatter,
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m BEssY z Lescy'
wl. W Wrób|ewski
dużymocny,b' dobry Wyraz cerhy.
wysoki kłąb' mocny grfbiet, krótk zad,
dobre kątowanie prfod! ityłU miękkle
ekko nap]ęte|apy,mocny chód, fe
swobodnym wykrokiem
ocena bardzo dobra okata 9
BAx| ze s|unickove zahlady'lr
10'05'199a r'
o. S RK v. Wlldsteige.Land,
m' Nora |ruka'
Wl' T' Rychetsky
d!ży mocny o b' dob.yń wyElqdziei
cechach' dobly grfbiet i fad' dobly
prfÓd b' dobre kątowańe tyłU'plosty
plfestrzenny chód
'ront.
oceńa lrardzodobra _ |Ókata 10
cEl(| Pa6ja stoĘ|ońa Ur'15'o7'199ar'
i
o' LoRD v' Georg Vctol TL]rń
ń M Dl Abakus'
Wł'Wesł€ W Bańkowak
d!ży' ślednej sły. dobry wyg ąd. wysok
kłĘb'ńocńy glzber' przy dobrym
połozeńU psa zad pÓw]ńen być dłuższy'
dob.e Lkątowańe lyłU,prosty flont. z tyłu
dfe ńiskÓ plzy zieńi |apy zaciodzą za
siebie klÓk o doble] plzesllzeńi
oceńa bardfo dobra - |okata 11
BE, ż Unu|towa' !r. 24'o3.199a r' .
Ó' BA|KV.oornenica
ń B|RAzKramku,
W]' A P' swinialscv
dużt mocnt dobre cechy' Wvsol.ilrl.b'
mocńy glzb e1 krÓtki |ekko opada]acy
f€ d ' ramę pow]nnobyć baldze] ukośne.
b'dob|ze katowanytyi' prosty ilont' |ekko
n€ p ięte |apy' staw skokowy nie jesl
zwa.ty brak zamknęcia |okc mocny
chód. swobodnywykrok
ocena bardzo dobra. |okata 12
BUDG|E Mać.Mar ur 29'o4'199a r'
'
o'BA|KV' Domenica
m NoRM A z Tuszyńs k e g oL asU .
wł' A' Llkasziewicz
dużymocny.dobry Wyg|ąd.
iasne oczy'
wysok kłąb krótk opadajqcyzad' dobry
przÓd' b' &bry tył.plosty frÓnt' ty| krok
krow' prfód prosto bez zamknięcia|okci
nrocny pnestrzenny chód' dobly wy|rok
ocena badfo dobla lokata 13

przód rofb eżny' prfestlfeńny chód
oceńa bardfo dobra |okata 15

o' M scha|and's s|MoN,
m' QU]NTAv' Bew|e
wł' P Bożko
dużymocny,b' dobry Wyg|qd'jasne ocfy
prfeszkadfa]q.Wysoki klqb, krótki fad, b'
d' kqtowanytyl plzód' prosty frońt'
łokce pow nny bardfiej pżyegać, jesfcfe
dob.y chód prfy czym tyne łapypowinny
być mocn e] ekŚp|oatowane
ocena bardfo dob.a |okata 22

cALDo u FuEtenbelg' Ur' 23'06199a i
o' L]FsL]sv' BatU
ń' L]TAV' FurŚtenberg'
wł' M' (otak
dlzy średno si|ńy' wysok w klębe, k/ótk
p]oney Źad' strońy przód' l]' dolrlze
kątowańytyl, prosty frÓnt, plzód szeroko.
dÓbry ĆhÓd fe swobodnym
lył zaĆhodfĘĆy'
(ANON Unlon, ur. 05 06.199a L
wykroklem
ÓĆeńa bardŹodobra - |okata 16
o' W]dma*ens DAFW|NGDoG .
m. DoRls Uńjoń'
GR|M ż Bocianiogo Róz6Matu'
wl' A'P swiniarscv
ul'05'07'199a l' '
dużymoĆny sfary' baldfÓ doble Ćechy'
0' DANTo V' MoĆhberE'
oczy pownny być ciemńe]sze' Wysokiw
m. G|N de |a Va e des Tit€ ń eŚ'
klębie' krótk] opadajĘĆyfad. dobrze
wł' B' Gnypek'
kqtowanyplzód tyl' Uda powinńybyć
duł rnocry' o dobrych cechach' wysok
mocńiej UńięśńiÓńe' p|osty ilońt dłUgle
kłąb' ńocny grzbiet. klótki ńocńo
otwarte lapy, lokĆie i stawy skÓkÓWe
powńńy być baldze] ńaplę|e,
zaznaczonyopada]Ęcyzad' rame b'
przestrzeńńy chÓd,
ukośne.dob|ze ukatowanyz tyłu'prosty
floft. łokcie powinnybyÓ bardziei napięte. oceńa baldzo dobra - |Ók€ l a 23
dobre pledyspozyciedo chodu'
ocena bardzo dobra'lokata 17
DElvol{ z Troiańskiggo L'su ur'
02'09'199al'
YUGo Mis M6.' ul. 2o'oa'199ar' '
o' ILLY FlrŚtenberg.
o' P|RoLV Ńonensee
ń, Rof| ze sk€ | ńego WzEórza
m. NANA z Belo|iny
wl' f' stepŚki
wł' J' Falkiewic.
d!ży śred.a sila' dobly wygląd' ńolńa ńy
dużymocny' b dobre cechy' normahy
kłąb.dobre położene kó|k zad' stlońe
'
klqb' krÓtki opadaiqcyzad dobry przód
lamie. dobly przód i tył prosry irońt' oczy
plopolcie
persiowei'
powińńy
tył.dobre
katk
być ciemnejsze' z tyłuidzie
prosty fron| |ył przód b sko przy zem'
plosto przód neco ściqga tyl powinien
plfesLlzenny chód
być ńocń ej plowadzońyW ruchu
ocena bardzo dobla - okata 1a
Ócena baldzo dobla - okat€ 24
vENTo Unikat' u|' 16'04'199ar'
o. DARWNG DoG W dmalkens.
m' VoN Unikat.
w|' M' Pest
dużys ny. dobre cechy' norma|nykląb
|ekko opadajĘcyzad dobry kąt kończy.'
wyróWnaneproporcjek atki piersiowej'
prosty front. oczy powinnybyć
ciemn ejsze ztyłu idfie pros|o' z tyl!
z ac h o d z i 'ło k c i epo wnny m o c nei
przyegać dobre predyspozycjechodu
ocena bardzo dobra |ok6ta 19
YoRx fua.lo Lo.dana ul. o5.04'199ar'
'
o' QUA| seben Burgen'
m' PAR Asalko Lordana.
wl M' Andrzeiewsk
dużysi|ny b. dobry Wyg|adi cechy
norma|nykłąb ekkr zagięci€ fa nm.
kótk opada]ącyfad' dobre ukatowane
prfodu tyłu,plosty front' f dlugin
m ękk m lapam dze prosto' |okcie
'
powniy mocnie]prfy|egać chód
powinień być mocniej prezentowany
oce.a baldzo dobra okata 20

LUo(Y sódan' ur' o9'05'199a r
o' BAKV' Domenica.
m.o|VAV Haus Eron'
wl' D' MQdlzak
dużymocny' dobre cechy' syŚÓki kłąb,
krótk zad' dobry prfód' b' dobre
kqtowanietyłU.f plzodu idze prosto' tyl
krow chód' łÓkĆiepow nry być bardfe]
zwalte' mocny chód f dobrym wyk|okiem, FL|x Union' ur' 13'o4'199a l' ,
ocena bardfo dobla |okata 14
o' BA|K V' DÓmenca'
ń' 0x| L]ńioń'
Bos xabi' Ur' 26.o3'199a r',
wł' A'P' śWńa6cy'
o'P|RoLV Krońensee,
dużyśledń]osi|ńy' dÓbly wygąd'
m' BELA z sowiego zaga]nka.
norma|ńykłĘb'krÓtki zad' dobre
wł' s' ste ńach
uątowańie , krótkie pÓdpels]e. dzie
duży, ś|ednos ny, dobry wyg|ad'wysoki prosto' dobry chód' swobodńywykrok,
kłąb' mocny grzbiet. krÓ1ki opadajacy
ocera b.dzo dobra - okata 21
zad, k/ótkie Eardło' dobrze katowany
plzód i tył,plosty flońt' z tyłuprosto
A|Ko Arde|ia' !. 04.06'199al'
'

vENTo EgkoÓia, ur' 21'05'1998l,
o Fox f AE ru
m, ELGA Alco.
wl' J'chwiałkowski
śledna wlekośćsila' dobry wyraz. dobra
|ińaE/.beru' zad dobly ptzód
lr' dobrze tył|ątowany'p|os1yfron1'
łokĆe powinnybyć bardziejzwa|te dobre
pledyspozycjechÓdowe ae pozbawiońe
Śły
oĆeńa baldzo dob/a - o|ara 25
oL|MP z Umq|towa.ur' 28'03'1998 r'
o. NERo V' Hohen Draweh|'
ń' cAR|r,lENz L]mutowa.
wł K' ]armołowcz
duży śledne]sły' dobry wy|az' $ysok
'
klĘb kótki zad' strome |amie' lda
'
Śłabo Umęśno.e. plosty frontl z przod!
|ozbeŹny krok' jeszcze odpow]ednikrok
ocena bardzo dobra - |oka|a26
BA DoR sze and, ur' 07'o7'199a r'
o, LASER V' P|atoon'
m' NoAfe spa|skich Lasów'
Wł A szelard
dużyśredno s ny, b. dobry wygad'
wysoki kłab. krótk opadajacyfad' s|rome
ram e' dobry tyl b|ak przedpiersa
plos\ fro.l okcie powinnybyć bardfiej
napięte dobry chód, Wykrokpowinienbyć
swobodn ejszy
ocena ba|dzo dobra |okata 27
GRoM GRYPs f Tu*!ńśkiego rźś!'
ur'01'o5'199ar'
o' NATANz m]e|ina'

DWUMIEs|ĘczN|(t{.t5
M/'?zEc2ooo13
m. KuNAz Tuszyńskiego
Lasu,

m. OLIVASu Hotkamper See,

duł' mocny' b'd' wyg|Ęd
cechy'nolmańy
kłąb'dobrze|eżqcy
fad' dobrfekqtÓwańy
przód ityl, byrówrare proporcjekatkl
piersowej'prostyfront'oczyĆiemniejsze
powinnybyć,|okc]epowinnybyćbardfiej
earte' dobrychód' wykrokpowhienbyć

dufy b' ńoĆńy samczyl b. dobre proporc]e'
wysoki kłąb'b'd' Iinia grzb]etuib'd'
katowanie plzodu i ty|u' |okcie uźne,
prosty przód, b.d. chody' pownien meć

ocenabardfodobra- okata28

ocena doskonala - lokata 2, meda
lrebfiy czołówka Poski
'
GAMBO Satysfakcja, ui 03.03.1998 r.
o, GAMBO Kratmosens,

vAsco Fenomenz N|oporętu'
!r
20.04.1994r.
o' sAM V' LuttelsbluĆk'

P1 |ewagóra podwójne duł średnio
'
mocny, normahe proporcjebudowy,dobry
dużyśledniej
sily' doblywyEqd' norma|ny wylaz' piękna górra i dora |inia' plzód
k|ąb'krótkifad' stromerarnieldobrykq1 dobPe kq|owany'o,| b.d' kątowany'
tyłu']eŚfcfe proslyfr0n1'brak
normalnyp.zód , dobre chody' mocny

famknięclałokc|'dobly chÓd przy
wyrażnym
fałamań]u
za kłębem
ocenabardrodobra- tokata29.

ocena doskona|a

Ax|M nancżoMorgsa' ur. 03'05'199ar'

dużyńocny.b.d.uyraz cechy!]asneoczy
plzeszkadfają'
wysokikłąb'mocny
grfbiel.klótki opadający
zad' dobre
kqloware p|zodLJtylu' klótkie
podpiefsie,prostyfront,z przoduprosto,
tyłb|iskoprzyziemi.dobrychód ze
swobodnym
wykrokiem
ocenabardzodobra- brak okaty

okata 3' cfolÓWka

K|MoN siora (ł.ńca' ur 12'02.199a l' ,
o' K|MoN v' oan A|chedy'ŚNoeve'
m. ANSA v.d. Muhltalleiter,
dużymocny b' piękry typ.samczy.kró|ka
budowa' rorma|na górna l dońa rla' b'd'
kątowanie przodu ltyłu' prawdłowa
ko|ejność
krokóu prosty prfÓd' dobre
chody' przodem pow nien dh]ższeklok
ocena doŚkorala - |okata 4 cfo|ówka

GRAFF XoBta., ur. 20.10.1997r.
m, BETSYOrahva,
P1 ewa góra podwójny'
d!ł gedńo
mocny. rapiętygrzbiet'fad gÓlne
rame powinnobyćdl!żsfe'tyłb.d.
proŚtyprfód' dobrechody
kątowany'
ocera bardrodobra- okata7
SPOXOPatland,ur. 13,09.1997r,

dui mocnyb'd' wy.af dluge kośc.
mocnagłowa.
b'd' gÓma i dolna|inialz
pżod! l tylu b.d. kątoware, prawdiowe
chody,prostyp|zÓd' mocrygrzbiet
o.ena bardzodobfa- lokalaa
DONl6rdo, ur.24,10,1997r,

PSY KL/TSA IUI{IOROW
w' R"blk"ę,|"l,'
zgłoszono
29'
wystawono17

m. CORAod (aroaka,
dużymocnydob|ag|owa'Wysokik|qb'zad
|tochęk|Ótki' |amiepowinnobyćbardze]
p|awidlowo
skośne'tyłb'd' kq|owany'
k|oczący'plostyplzód' obszernechody'
przedn wyklokpowinen byćbardfiej

5 doskona'ch- czolówkaPo|skl

ocenabadzo dobra- lokata9
DIU( 2 Pnokl.l Strony,ui 10,09,1997r,
ULFo 2 w|ęd'botoł|.jDo||ny'
v.12.11.7957 t.
m' DoNAf WęcbolskejDo|in'
dUł mocnynonahe plopolc]e.pękra
gÓńa l do|na|inia'ramiepowinnobuć
p|osty
dłUżŚfef tyłUb.d.katowany,
prfód , obsfelnechody
ocenadoskonała
- lokata5 czołóWka
xANo Ł Ho|tkamp€ B óe' |r '2a'o9 '1997r'
o, LoRD v Georg Vcktor Turm,
m. ALCE v. Soltkampe See,

HERo DłMarko.ur 29'09'1997.'

duł , b' d. proporcje,bardfo piękńa
góma dona |inia rami'Pproste i
'
krótk e, tył b' d' kQtowant pr6w dłowe
chody' prosty przód, praw]dłowe
p|oporcjona|nei d|Ugie krÓk
'
ocena doskonała lokata 1' medal f|otyl
czo]ówka Po|Śki' fwycięfca KubL]
Juniorów Łódź 1999

d!ł' moĆńy'b'd. ploporcjebudowy'dobly
wyraf'plęknaElowa'b'd' gÓrnai dora
przód i ty|' proste
|ińia'b.d.katowany
prfód'
ustawieniekończyn,prawid]owy
normanyWykrokz przodutrochękrótki
ocenabardzodobra lokata6

z^sKo ze spĘ.owa'

||' 27'1a.1997

|'

P1 na dole pr6wastronapodwójne,
duży
mocnydobreploporc]ebudowy'ksńa|tna
glowa'b'd' Eórnai dolna na' ptzód i tyl
b.d.kalowan'z t!,ludobrfekrocfący.
f
plzodu|ekkorozstawonychód
oĆenabardzodobra- okata10
GĘAF Satysf.kcja, ur. 03.03.1994r.

ślednioduł' średnio
mocńy'dobrytyp'
rorma|nado|nai górn6|inia'przód I tyl
bardfodobrzekqtowany'
f prfodui f tyłL]
prostokroczący'prawdłowyplzód' ńÓcńe
chody'grzbietn ezbytmocnofwiąfańy
ocenabardzodobra lokata11
FANDood zegalńbtE.' ur. 06'12'1997
r' o. BA|Kv'DomerlĆa'
m. FANAUnon'
DUł lekkokwadratowy'
no|malnykłąb
grzbiet'klótki fad. przód dobrze
kQtowany,
tył'b'd' kqtowańy.
zbieżny
ty|.

L4

DWLM Es ĘczN K t{r15 M,4zEc 2ooo
pięty.prosly przÓd, dobre Ćhody
wyŚtarĆzajaĆodłlgie
oreńa badzo dÓbra - |Ókata 12
DUKAT Dankes, rr. 24.49.799Tr.
ń' KEssA satysfakcja'

przesrrzennym wyxroKu
o c ena do s k o na ł a . | o k a t a4 ' c zo ł Ówka
zgłoŚfono26

'

wyŚtawiońo16

DoŚkÓńałyĆh1o

4 cfołówki Po sk

d!ł lozciaEr ę|y' b'd, głowa'piękna Iinla
Elzblet!' k|atka pe6]owa pownna byÓ
dłuższatył przód prawidłowokroczacy
prosty p/zód. wysta|czającechody mocny

średnieiwekośc ' sihy' b'd' wygad
cechy' Wysoki klab. |ekki klag
przeponowy'dobre po|ożene zadu' dobry
przÓd i b'd' tyl' jeszcze prosty front' dze
prosto pny widocznymposuwe i
swobodnymwykroku' s ny chÓd
ocena doskonala iokata 5

ocena bardzo dobra - lokata 13
cAsz ze ska|nego wzgórza' ul.
16 .12.1997 r.
o, LORD v. Georg vctor Turm.
nr BAJA znad Strumyka,
P1 ewa góra podwÓina.duży
Wystarczajqcomocny trochę odstaiącb
usfy. dobl6 gólna dolna |inia' plosle
ran]]e'tył b'd' kQtowany,plawdlowo
kroczqcy plos1y ptfód' mocne krok
ocena bardzo dobra lokata 14
DEMON Danl@s, ur. 24.09.1997r.
n. KESSA Satysfakcja,
duży mocny' s ny' dobra głowa'płask
k|ab' napięty grzbiet. dobry zad. przód i
ty| b'd' kąlowańy' norma na koeińość
kroków !źny grfbe| noc.o pada .a
oce.a dobra

IESXO Aninar ur. 02.01.1997 r

JAcxsoN v' Lańchorh'in' u.
19, 03. 1997 r . ,
o' LoRD V GeÓrg VĆtol TLh.
m. FOX v. d. Roten Malter,
dUŹy śledniej.ily' tJaldzodÓble Wrafenie'
dob/a |inia ElŹbet! zad' lańę pÓwińńo
byĆ ba|dze] lkoŚne, dÓbly tył ploŚty
fron1'1yne i pżedń e końĆzyńyproslo
idą' łokcie pow ńńy bardze] przy|cgać
mocny chód z |użńymWyk/Ókeń
ocena doskonała. oka1a 1 meda| 7łoty

lokata 15

ABISZ Agniata, ur. 27.09.1997r.

TENo z ,ulój9ki6go zódła.
u r. 21, 04, 19 9 6 f
m' G^FDA z ]uraiskego ŹrÓdla'

śledńiÓdużywyŚtalczajqrÓ ńoĆńy'
pow ńleń p|zód byi lraldfiej fw ązańy
dob|. EłowańÓnna|ńy kłąb' lekko
Śpad.Śty fad. dobly glzbe1, proŚte
rań e Eóme' plawdłowof 1yłukloc,qcy'
chód fbEfny f prfodu pada na pżód
ocena dolr|a . Ókata 16
FANDO Gosl.ndor, uf. 11.O1.1994r.

duzy, nocny' pełe. Wy.azu.pŚ wyraz.
sanrczy,troclrę płaŚkIkłqb' nÓlma ny
glzbet' k|ótk zad kótka lÓpatka. z tył!
dobrze kątowany plopÓ|Ć]akÓśĆi
pow nna być dl!żsfa proŚty przód' z
'
p2odu i |ył! prosto krocfqcy' plawdłowe
chody' de| katn e reaeu]ena strzał
ocena dobra - okala 17
FAX Rodiaz, ur 28,01,1998r.
o. AIAX v, d. Roten Malter,
P1 na gÓrze i doe podwÓjny dużymocny
mocna glowa' norma|nagÓma |inia
grfbietu' mocno ro& nięty przód' z
przodu tylu mocno kqtowany.|uŹne
|okce nolma ne chody' powinienmieć

JEC( q Hollager Land, !i 19.03.1997 r.,
o. VANDoRM Moorbeck,
m.PISCHAv. Hotkamper See,

szcfęce (pośwadczen e |ekarskie)
średnie]
wielkości. s ny' dob|y vłryE
td' b.
dobre cechy rasy' wysok kłąb.dob/e
polożeniezadu. b'd' ukątowańytyl
przód' wyrÓwnane p/opÓlĆje k atki
persiowei' prosty f/ont prfy p/ÓŚtym
c|rodfic łokce fa małoea(e' ma
sklonnośćdo nochodu
ocena doskonala lokata 2, medal
sleblny. czolóWka Po sk
PAco f Rogow€ j ' ur' 18'07'1994 r'
o. LASSO v. Neuen Berg
ś re d . e jW e k o ś c s ny b' d' wy gĘ d
cechy. Wysoki kła mocny grzbiet. krótk
fad' b'd' kqtowanyprzód 1ył'prosty
f.ońt polusza się prosto. mocny chód ze
swobodnym wykrokiem
oceńa doskonala |okata 3' meda
brQzÓwy czolówka Po ski
'
IaBOR Acer Aureum ur. 01.02.1997 r. ,
o. wARONlo v sidora,
d u ży Śn y . Ó bd wy r a f i e r Ć c ha c hr a s y ,
wysok kłqb' dobla |ińia Erfbet! i fad,
długielańie za ńalo Ukośne,b'd'
kQtowańytył. prosty frońt' przedna łapa
za ńało &alta' Śi|ny krok o

dużyśredna sla . b'd' wyraf i pigmeni'
dobra nia grzbietu i rad. b.d. katowany
przód tyl prosiy
lollce pownny
byó bardziejfwarte'ront.
chód o doble]
oceńa doŚkońala

okala 6

zAlMB fe sla|nego Wfgóla
0 : t . 0 5 . 1 9 9 7I

ur'

duż ys ny Ó b' d' W y gqdze c i em ny c h
ocza.|].wysÓk klab krótk fad' doblze
katowańyplfód tyl. p|osty flon1' dwa
lafy P1 pÓ prawe] tyl plosty i p|fÓd
fachodfaĆy' fb eł]y prfestlfe.ny c|]Ó.l
oce.a doŚkońalł okat. 7
UFo Uńioń !l' 15'06'1997 r'
o' W||.Ieńa enŚ DARWNG DoG'
m cLoR A BU|g B Śn]alÓk
baldfo dufy llocńy bardfo dobre cecl]y
lasy Wysok klqb Ś ny glfbiet krótki
śĆiętyfad' doblzĆ katowanyptód 1yl
proporc]ek atk pelsowei Wy|óWnane'
prosly front, lokce za malo przyegaia,
mocńy kok o dużej przestlfennośco
ocena doŚkońała

okala 8

BoRYs loń.lvlag' ur' 21,06'1997 r'

śledńiawie|kość siła b'd' wyg|qd
cehy. |ekkÓ lozcqgńięty' krótki fad b'd'
prfód i tył' dobre plzedpiersie' krÓtke
podpiĆlŚe p|ÓŚty f|Óńt tyne łapy
zljeżne' łokce za ńalo przylega]ą,Śi|ny
oĆeńa dÓskÓnalż _ oka1a 9

DWUMEs ĘczN|X
rł fi M,l,?zEc2ooo 15
D|k z więcboEkiejDo||ny'Ur'
1 1. 11. 1995,
m' PALMAf llięcboBkie]Do!ńy'
średnia
wie|kość
i si]a,dobrewrażenie'
krótk!fad' stromeplfednieramie'doble
Ukontowanie
tyłU.prostyfrońt,łokcle
powinny'prfy|ega'mocry.hÓd fe
swobodnyńWykrokem
ocenadoskonała
- |okata10
Ro I Un|oń,!r 04'03'1997L
o' Wii|dema&eńs
DARKWNG DoG'
m. SINAArlosenShlos,
Wł'B' Laulyn.s' Koścuk
średń
i sła ' dobrewrażen
a wie|kość
e'
kÓ|k mocńozafnaczonyzadl dobre
ukQtowan
e końc.yn.plostyfront.łokcie
pownnymocńiejprzy|egać'
mocnychód
fe swobodńyrn
wykrokem.ekko
prferwanalinia grzbelu
ocenabardzodobra- lokata11

12.03.1997 t.
ń' ]VESTAf LeśńegoPolokr'
d!.]ł sj|ńy' b'd' cechy rasy' norma|nyklqb,
k/ótk opadającyzad' dobre ukqtowan]e
kończyn. plosty front' |okcie powinny
mocn e] orzylegać'dobry chód
pt.' czyń ba|dzo wyraźAiezaznaczony
ocena dobra - lokata 17

ocenabardzodobr6- okata12
BnAx X^RTYocENY z LoxATĄ13
WAX S.tFl.k.ja, ur. 19.05.1997r.
o. WICKOv. Fesenwehr,
m. BEGGICorat,

duł mocny' si|n' mocna głow8'b'd' |inia
Erzbietu. dobre kqtowanieprzodu ] b'd'
katowane ty|ul k]atka powinna b'ć
dłuższa'brak dużegowykrokutyłu' prosty
plzód' mocny posuw. skrócony wykrok
ocena doskonala - lokata 4

zgłoszono46, wystawono 22'
oceny i WyróżnienieVA 6'
dwa psy niedysponowane
usplawied|iwone nie przystąply do begu
dwa psy testy niezaliczone

ATANwoj..B.ó' Ut' 27'!2'!996 |'
o, HoSS v Brachtta,
bardzoduż' średn
o mocny.suchy.mocny'
dobrywyraz'b.d' górna do]na|inia b'd.
kątowanie
tyłuiprzodu' plawd|owo
kroczącyprostyprzód' róWnomierne
i
d ł u g i ekr o k, mo cr ykr z yż gr z biet
ocenadoskonała |okata1' meda|złoty'

dużyśredń
e] sienie'wysokikłĘb'k|Ó!k
ekko Śpadzstyfad' stromyplzód' dobry
ty|' prostyfront'tyłproŚtoz prfodunie
zwartyw chodzie,lokce powinnybardzej
pizy|egaćdobrychód z doblym

WILKO y U.B B.bllon, ur.28 08,1994r,,
o . EA N Ov d. W ener a u,
m, NENA v. Haus Babllon,
duży,mocny' krfepki' o b'd' plopordach'
' d' gór na l do ńa n a 'f
b' m o . na gł o wab'
prfodu i f lył! b'd' kątowańy'plzód i tyl
p|awdłowokroĆfący'prosty p.zód' |okcie
neco ne zWazańe' b.d. chody.Test

ocenabardzodobra lokata14
o' Noc(o v' Fe|Śenweh|'!r.13.02.1996
r.,
dużysi|ny'dobreĆeĆhy
rasy,Wysokikłąb'
mocnyglfbiet. klótki |ekkoopadający
zad' ]eszĆzedoble Ukqtowanie
końĆfyn
front,ogó]ńe lmaŚfĆzeńe pazury
ANtOtl AbakB, ur. 25.04.1996 r
pownny byćciemniejsŹe'
ńiewyraŹne
plzedniekÓńĆfyńy
w b egLJ' dobrychód
m. SABATIN v Burg Bismarck,
ze swobÓdnyńwyklokień
oceńadÓbla |Ókala 15
NOBEI Wadsr., ur. 28.09.1995,
Ó' D|EGoze sp|ęcowa'
m' MERRYV Ka|teńEĆk'
dL]ł s ny' dobrywyraz cech' wysoki
kłqb'mocnygrzbiet,dobrad|ugość,
opadaiacy|ekkozad, prosty
B,l
prosty'prfód zachodzQcy'
'ront'
mocny
chód ze
swobodnymwykrokiem
ocenadobra- lokata16
w|DoNz Lein.śoPotoku'ur

cEf.f-Olin.boro , rt.24.12.1994 t,

PsY KLASA cHAMPloNów

CZARII Woj,.Bas.ui 10,05.1997i

dufy'śledrlasiła b'd' wyraz'norma|ny
'
kłąb' krótk zad' b'd'
ukqlowan
e plzodu
propolcjek|alki
i tyłu,wy|ównane
piersiowej,
proslynonl, siasy skokowe
nie są &ańe tak samo lokce'

DUży,ńoĆny' b'd' wyko|olowany'
dobra
głowa,tloĆhę nisk kłab' ńorrnary
glfbiet, zad pl4 ńolma|nej dlugośc]
n eĆo spadzisty.b'd' kqtowanyprzód i ty|'
dob|a budowa k|atki pjersiowej'przód
ekko k! eje' nolńa ne chody,
o Ć eńado s k o na ł -a o k a t a 3 , m eda |

ocena doŚkońala - ]oka|a 1' meda z|oty'
Wyróżniere VA' czołówka Po|ski'
zwy.ięzca K|Ub! tódź 1999

średno duł mocny suchy' krfepkl' tyl
'
pow nien być d|użsfy dobra glowa' piękna
nia grzbet!. normalna budowa klalk
p]ers]owej'prfód i ty| b'd' kqtowany,
prawidłowychód, prawidłowyprfód' dobre
chody' w fasadfe powinnybyć wyd|uŹone'
ko|Ól pow nien być bardfiej wybalwiony
oceńa doskońała- okata 2' ńeda|
klM MieMe,

ur. 13.09.1993 i

DoN Mir-Pol,u. 06.10.1995r
o. HOSSG osemosens,

16

DWUMEsĘczN|l]Nt15 M4PzEc2ooo
duł bardzo mocny' o bardzo dobrym
temperamencie' wysoki klQb' prosty
mocny grfbiet trochę kótki fad' dobre
ploporcje katk persiowej' z pżod!
dobrze kqtowany z tylu b'd' ,proŚty
przód' posuw b'd' , |ekko skrócony
wykrok test zallczony
ocena doskonała|okata 2, meda|
srebrny Wylóżn]ene VA
BAIK !, Domenica. ur. 28.11.1991 r.
m. AN.IAv.d. Wildsteger Land,
duży. iyp męsk, dobly wyraf' b'd klĘb'
gnb]et f |e|ko spadfistym Źadeń' przód
i tył b.d. kqtowany.normańe propolr]e
budowy'|ekko fbieżnychód prawidlowa
koe]nośćkloków lokce niefbtl
fwiQzane proŚty prfÓd' długieńoĆńe
chody s ny grŹbjet lest fa|iczońy
ocena doskonala lokata 3, medal '
blafowy WyróżńieńieVA
A.lAx Łd. ńoteń M.ttól' Ul'2a'o5'1993r'
o Noss V Haseńbo.ń'
m. GERDA v.d. Bralkape re,
wt P' Świńjalsk. T' BlaŚfcŹyk
Śred. ' śledniÓ Ś ny. dobry Wy|az'
norma|nyklq|l' długiplosty Eżb et zad
nie co krÓtk, ńorma| ńab u d o w ak al k
p€ r Śowe]' długieb'd' Ułożońeramie' b'd.
końcfyny ty]ńe. prawidłowechody' plosry
prfÓd. długiwyk|ok' tes| falczony
ocena doskońała- okata 4' wylÓżnenie

plzÓd, moĆnydłlgi wyklok' poŚuw
p.opolc]e k|a1kipiels owej. zbieżnychÓd
pow]ńeń być ńocń e]szy' teŚt za iczony
ty|nyc]rkończyń ploŚty przód' dłUgje
ÓĆeńa doŚkońała okata 6 \łylóżnienie obsferne kroki' test za icfońy
'
ocena dÓŚkonała |okata 11
JUMBo Ańińar' !l' 03'07'1996 l'

duzy ńoĆny. dÓbry tempelańent'
'
nolńŹ ńa głowa wysoki kłąb plos1y
Elzb]et.zad irańie pownro być dłuższe.
z tyłUb'd' kątÓwan]e'doblze eiQzane
łokce' ploste Ustawienieprzedńch
ty]rycll końcfyń' plÓsty lronl' b'd' wykrok
posuw,test faxczony
ocera doskonała. |okata 7

B R U S L o c l s S o l u. !r . 0 8 . 0 1 . 1 9 9 7 .,

duży średnosilńy' b'd' Wyraz ńoĆny
slchy' nÓlńa na Ełowa'b'd' gólna In a.
k|atka pierŚowa powińna być baldziej
wydlużońa.plzód tyłb'd' kątÓWary,
łokcieńiecÓ ods1ajqcei n ecÓ WąŚk
prfÓd' dolrre cl]odyf mocńyń poŚlweń
ekko sklócony Wykrok teŚt fa|jcfony,
ocena doskonala okata 12
v|LLERoY u sch|ogB Qua6r6ńburg'
u r. 01. 01. 19 9 5r .
m' oL RA V sĆh osŚ QuaeleńbulE.

s|nk Ł W||d3t6ig6rL'ńd'u'02'o3.1996|,
o' G|LDo v' Wi|dsleigelLańd'
m. G NA v. WildsreigerLand
dL]ży'b' .nocny' krzepki. b.d. męsk typ'
.nocna głowa'b'd' gÓl|a i doha ln a'
lóńe w nno być baldziei skośne
UłÓżone'b.d. katowanytył prawidłowa
kÓ|e]ność
kroków, riocne chody' ae
wyklÓk pÓW ńień być dłuższy'przy długe]
s elśc k|atka pielŚÓwa Śpraw a w|ażenie
pogłębońej' tesl za|iczońy
oĆeńa doŚkonała- lokara 5' WyrÓżnen e

d!ży |ńpońu]aĆypes suchy krzepki b.d.
ploporcjebldowy' b'd' wylaf' ńorńa|ńa
górna do na n a lańie pÓwińńo być
'
bardziej skośne'b.d. katowanie kończyn
przednich ty|nych,prawidłowekrok
n o n n a|n yp rz Ód' df uee i m o c ne k r o k i '

duzy śledńiomoĆńy'
dolrly typ' ńÓlńa ńa
glowa' wyŚÓk klab' ńoĆńy glzbet' dol]ly
fad. ranne Wńńo byĆ bardfie]Śkośne
ulożone b,d katowa|e tylu, nonnó|na
budowa k|żtk piersowe] użne stawy
skokowe aÓŚv pnód b'd' posuw. dobly
Wyklok ńj ękke nieĆo UĆho'tĆs1

ocena doskonala - okala 8

ocena doŚkÓnała - |okata 13

FEGER r Xfywlan u. 29.01.1997 r. ,
Ó' sAMMo v' FiemereĆk.

ERo u Hoheń Drawohń. !.'22'04'1993r
o' QlANTo d XÓrońinas
m ] U DY V H o heńDr a wehn'

w ł' U ' s w e t c k a - R l s i l o wc z
średnioduży'
średniośi|ynorma ny kłab
grzbiet. b.d' doha linia' dobrze kĘtowany
mzód 1ył'pr.wdłowypr?Ód b'd' chody
prfy mocnym grzbiece rest fa cfony
ocena doskonała- okata 9
PYTON Asarko Lordana, Lr. 23.07.1995r

soNNY Btebea. see 0|' 2Ą-aT'199. |' '
o. YAssKo vd. RotenMatter,
m' D|NABr€ b e am see'
dużykrzepki'dobrypigmenti maska
b'd' n]agórna.f przodudobrfe'f ty,ł!
b'd' kqtowany'
dobreploporcjekatki
persowei,z tyłuwĘskostawane
proŚty
kończyny,
z prfoduprawd|owo,

ORO vd, Halnbuch6 ur. 04.06.1997 r.

średni średnośi|ny'dobre Droporcje'
mocna glowa, norma ny klab gnbiet,
|ekko ściętyfad' ram ę powi.no być
tochę dł!ższe'tył b.d. kotowa.y ae
wĘsko stawiany'przód tak samo mocne
dlugie chody, test ralczony
ocena dosko|ała |okata 10
QAY'DAYAlax !. 19.04.1997 r.
o. LrN(O v. Naus fieghayer,
wł' M'Eg|
śledńioduży'
śledńos ńy' dobra głowa.
ńÓrma|ny kłĘb, ekko ńapięty grfbiel. zad
powinienbyć dlużsfy'ramie Wnno być
bardfiej Śkośnie położÓne,norma ńe

bardfÓ ńoĆnÓ zużyteŚiekacfe' dlzy
mÓĆńy.krzepk| b'd' Eórńż do|na |ina.
b'd' kątÓwanyz plzodu z tyłu'prosty
pżód, zbieżńle ustŹwÓńe przedne
końĆfyńy'dobly Ćhód ńocńy grzblet. test
ocena dÓŚkÓńała - |Ókata 14
BONNY Xas. Kat, !r. 01.06.1996
Ó' N ER o H o henDr a wehn'
ń, KATTYAcer Alreum'
dużymocny' pown en meć w ęcei
czarneEo pi€ m entu' proporc]onanie
zbudowany.Wysoki k|ab' prosty mocny
grfbiel. zad pow nien być dłuższy'prosle
LŚ1awenie kończyn jp|osry przód. mocny
posuw skrócony wykrok.test za cfony
ocena doskofala okata 15
PRI Z z Rogowej, ur. 14.07.1994 r.
o. LASSO v Neien Berg,
m. oOLLY r Rogowel,
duł mocny' b'd' proporcjebudosy' b'd'
górna do na |ina. rame winno być

DWUMIEs|ĘcfNIX
lt 15 M,ĄRzEc
2ooo 17
bardzej skośnieustawione lraldzÓ
mocne kątowane kończyń ty ńyĆh'dobre
ocena doskonala

lokata 16

JAR z Umultowa. ur. 30.04.1995 r
o' PAscHA V Wo|fŚblrgersch|oss'
m, Z TA r RexowyOhrady,
duł mocny' dobra głowańomahy k|qbl
załamanie ekke W klęEU plzeponowym'
mocny grfbiet' tloĆhę krÓtkj ściętyzad,
proporcjonana klatka piersowa, nieco
zbieżnychód z ty,t!'łokce'iekko
odstające' dobre Ćhody plzy norma nym
wykloku teŚt faliczońy
ocena doŚkÓnała - okata 17
axEL Abakur, ur. 25.0a.1996 r
m. SABATINIv. Burg Bisrnarck,
Wł's' ]lrcfak
średniodufy'mocńy|o samczym Wyraze'
dobra Ełowa.plawdłowagórna i do|na
|ińia' p|zód i ty| b'd' kq1owa|y'prosty
plfÓd' prawidłoweprowadzeniekończyn
krótki Źad ale wystalczaiqcywykrok
ocena doskonała- |okala 1a
EGo l(aml€ ń na Twierda' u'
03. 07. 1996 r.
Wł'E'Durek
ś|edn mocny.b'd' proporcjebudowy'
'

mocna samcza głowa,normańa głowai
prosty g.zbet, zad i ramie wnny byd
dłuższe'b'd' kqtowane końcfyn
p.zednich tynych, lokcie n eco ńie
zwiQzane,prawdlowe chody przy |ekko
skróco|ym Wykok!' test niefl czonyl
ocena doskonała okata 19
vENTo DomuśAorea' Ur' 21'03'1997 L
o. RoY vd. Roter Matter,
m' PANTHERAAcer AUreUń'
duzy mocny' dobry Wyraf piękna giowa'
'
d|ug prosty grfbiet' żad i ramie powinno
ploporĆ]e
bW dłuższe'b'd'
k atkl
perciowe]' prawdło$} przód. ty| i prfód
]€ s zcze prawidłÓwoplowadzonyld|ugie
poslw ste koki' |ekko pada na przód'
ocena doŚkonała- ]okata 20
LEMO Aqoa tora, ur, 31.12.1995 r
o. fAS(o !. ThurnerBof,
pies. suchy' moĆry'
dużyśledńiomocrry
powińienbyć Erubszy' Wysokikłąbz
ekklm fałamańem. .ńocny grzbiet. ekko
spadfls|y fad' łopatka rame pow nnÓ
być dłUższe'f !y{udob|ze kqtowany
praw]dłowo
plowadzore kończyny!f
prfodu nleco zbeżny i normany plzÓd'
dobre chody, lest za czony
ocena bardfo dobra - lokara 21

NoRD ż Uńu|towa' ui 29.09'1995 r'
o. NERO Horrer Drawehn,
dlzy mocny, dobre proporc]e'norma]ńy
k|ąb' grzbie1krótki iścęty fad' ramie
klótkie skośne'z tyłub'd' kqtowanyae
fbeżny chód' prawd|owywykrok, dobre
chody - wystarczajqco,test fa|icfońy
oĆena ba.dzo dobla lokata 22
ToNTO XratmBerc, ur 02.04.1994 r.
o. URSUS vd. Stehlerque e,
m. QUINTAv.d. Fchtenpitre,
wł. A.P. świniarscy'lBtasfcfyk
średnoduży'średn]omoĆny'
suchy'
lmięśnony' norma|naglowa' b'd' EÓrna
dona I a' prfód i tył b'd. kqiowańy'
zbeż ne s t a wa ne k o ńc zy nt y | ńy chi|!ź n e
stawy skokowe' praw]dłowe
chody przy
czym posuw winien być mocn ejsfy' test
zaliczony,ber oceny, pes
n edy s po no wa r yus pr a wi edl wo ny
JAGO vd. WolLburg, ur. 29.09.1990 r,
m, QUASTE vd. Dussergvette,
mocny. d!ży' dziewęc|o|etńae baldzo
wtalny pies, bardzo dobre proporcie
budowy'typ męsk]' b'd' Lnia i kĘtowane'
prosty prfód prawidloweklokl b'd'
bez oceńy' pes n|edysponowany

K|asa Młodżików
sukik|kuemie' klóre]użmogłymeć n&et k'ka
p"yo aośćs0d7fu a a|a Fi ]4noq edńo! . cs sL.: 1,ooł.ół
]esfcżen. ń a|ymiotów
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jużza sobą w.hbudow]eańalońicfoejńewee
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obÓwiąf!]ącyńi|u leEułamg'y' sedzowanie lĆJ klaŚy ]eŚl fwąŹane lakżef
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moŹ woŚ. ą lllonien a w&ód prcfei|owanyclr egfemp aży nowe] sschod,a.eJ
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Ó tej
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wmla]sze] nelwołÓśĆivll,stawców
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pom
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Po .az pjerwszysai!ńkem uzyskania@eny doskona|Ć]
byłÓokafane
l0 podŚtawÓwy Ćrm.ńt plezen|a.ji psa na wyslavie no,na do niegÓ
z łynkeń pżośw'et|eńa
pżyfwycfa]aÓ swego pup|ka od na]m|odŚf}th ŚżcfenięĆ}th |at'
na dysp|az]ę]ak sę
f dużaŚatysfakĆ]a
huszę powedzeć że fap.ezentowane
suki moE|y ÓkafalÓ ]odyne w dwóch Nypad|achwarunkutego nie spełnono'
ogón e pozon ple,entowanyĆh
Śuk ńÓge Ócenićjako ba.dfo dobly'
Śę pÓdobać.0gó na ocena k|aŚylryłaba'dżodobń, rak łiadomow le] l(ase
nie pżyfnaie srę ocÓn dÓskÓnały.h. Na tr}€ta{a.lr sv w tej k as e p2yfnawanĆ Efekteń tego było pzyżnańie pże
doskońala czoló{ka Posk
3
są ÓĆeny
cÓ jeŚrĘrażeń jesfcfe ne p peln
"Badzo obe.u]acy i obiecuJacy"
13
fakońoonego rcfwo]UanatÓńiĆfnegoosczalków ]ak zawszew na]m|odsfyĆh
wana pomędfy k|aŚńkac]a indy!duanĘ. a
ostatecznyń Usta|Ćnień Ó ka| W tej badzo dobrej k as e tyb ! ałysię s,cfeEó nie
Pod wfgędem organfacy]nyńpatżąĆf punklu sędziegobrakowało
tzy pierwsze suki' owie pierwsze fa.hÓwo prefenbwane nie poło i! sbie
na le] ł}slas e rngu pÓmocnczego do wydaMn a kań ÓĆen dyp|omóppo
odeb|aó ł''a|dfÓn}th |o|al po @enie ]ndW dua|ne] Na vżĆc]eńie]$e we9fla
fakońcfenU Śędz owana' Blak lakÓłego rngu p2y ocen aniu ko ejnychk as
szybkodzęk ekspreŚjiruch $ka' któla za]mopalapo ocen€ ndwdua ne] 5
na tym samymlng! pzef óżn}t|rsędfiów nepÓt2ebne b}dłużał
ąas oceny
|okatę, za ią tó]ą naslępołała g.upa około dfiĆŚie. u suk ńreĆoUŚĘpu]ą.'ch
lym tzem gw afdom a ,a niń up aśÓwałasię pozos1alastawka. Na podkeśen e
A|e najwaźn
eisze Źe dop sała pogodanmbjńy nadf elę że będze
fasłUgL]]efakt że ]edyn e 3 oslatnie suk ol.zyma! oceńg dÓblf
ona ńwnie pieknał vm /oku w Węcborku
fupełn e inne jeŚt pÓde]śces}stawców do kasy olłańej suk
spotykalą Ś'ę tula] farółno su|
sł.]żlakh.l: wl$t.w zl.fi.dll
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sędziaIW.zemecki
Zgloszono36 Wystawiono
29
Oceny:ba.dzodobrycE2s dobrych1
niedostatecznych
1
Po opis]enie stawilysię dwapsy.

Ćhodymogłyby
byćbaldf]e]dyńańiczne.
ocena'bardfodobra'|okata'sfósta.
DAISY Xa&lGt, !121.11.98.
o. SONNYBrebema See
m- kATryAcerAufeum

srednlao dobre]kościwydłużona
suka o
bardfo dobrymwyEfie mocnejgłowie
prostyflont' dobragłowa'g|zbletjeszcze
m'MANDRAfe skalnegoWfgótfa'
nie złlazany.dob|adłLJgość
ułożenie
żadu'katowańleplzodui vłu bardzo
Więcejn]żśGdń]a'o dobEj koścli baldŹo dobre, ruchmalodynamlcary,
dobrrchpropor.Jach'prosty'rońt'
kłab
ocena bardzodob|a'|okata.siódma.
wysoki'bardfo
dobragórna l dona |inla'
p|fodui ty'łu
bardfodobrekątowan|e
IRA ll|pu3land,ur.30,09.9a,
Hol| fe ska|negowzgóna ur'17'o9'9a'

ASI Anaroxur 25.11.98.
Wl. i,1.Gaw.on.
WięĆe]
nlżśredn
a o dobrychproporcjach
i
dob.ymwyfazie,dobraglowa,dobre
propordekralkipiersiowet,
lront prostt
|ekkofbieŹneustawienieprzodu'
końcfyn.łokc]eodstające'dobra n]a
gÓnra l doha' dobrekqtowanieplfodui
tyłU'ruch rnałodynamiczny.
oĆeńa.bardzodobra'|okata.trzynasta'
Nll(E Unionur, 24.09,94,

Ocena bardrodobra Lokata plerwsza.
PALMA z Borollny1rr.08.09,98.
o,vAXaus der Brunnenstrasso
m.oNDRAVonder Dumesch€ n ke' ł
oużao dobtejkośc|
i ba|dzodoblym
wyrafle rasy,lntensywnie
wykolofowana,prosty
front,bardzodobra
góma I do|na|inia bardzodobre
przodul' t)4! swobodny
kqtowan|e
'
wyxroK,oynamcznyposuw
ocena'bardzodob|a,okatadnrga.
RATTAż B.to||ny ur'21.1o'98'
o' ĘMovond€ l W onolaLj
m. LORRIEvonder Wenerau.
WęcoJn|żśled'r]a
. o dobrclkośc,pełia
wyraat dobffewykororcwana,
oko
moglobybyr ciemnlelsze,
frontprosty,
badzo dob|agóma L do|na|in|a'
kątowan|€plfodu i tyłubardfodob.e'
chodymog|yby
byćbardfi€ J dynamcune.
Ocena-bardrodobra,lokata-trre.la.
IVETMatadorur,17.11,94,
o' ńsso VomNeuenBe€

DuŹao średniej
kośc doblych
proporclach,
malo intensyrnym
wykoofowaniu
dobraglowa,bardzodobfa
góma idona |inia'ba|dzodobre
przodui tylu,dobrechody,
kqtowanie
ocena.baldzodobra'|okata.ósma.

W ęcejnż ślednia'
Wi|czasta
suka o
ś|ednlej
kośc,Ljszyszelokorofst6wione
p|ostyflont' k|ąb móglby być W}zsry'fad
długi,doblzeu|ożony.
kqtowanieprzodul
tylu bardzodobre,dobrechody,
Ocena-bardrodobra,lokata crternasta.

BETTYG|baloM 0ó16' ui oa'og'ga'
o, FABIOvo.nSchacher

RoxA Un|oIuŁ 17'11'9a'

Więcejniżślednia'
n]ecoWydiL]źona,
o
dobrymwylazlei urnaśf.feniudobra
'
g|owa'fron1prost' |ekkofbieżne
ustawiene przedn|chkońcuyn,
prawidłowa
górna i do|ra|inia, grfb|et
jesf.fe nie ca|kowcezwqzany'bardzo
dobreką|owan
e przodu ty|u'wykrok
posuwdynamlcf
swobodny,
ny,
ocena-ba.dzodobla |ok8ta.dziewiąta'
'

WęceJniżś€ d ria o ślednie]
kości.
dobt.
głowa'plostyfront'fad krótk|nie.o
ścęly.kątowań
e przoduity,|udoble,
chodyma|oskoordyńowane'
ocena.bardzodobra. okata.piętnasta'

ISA Matador ur, 17.11.98.
o. LASSOvom Neuen Berg,

KREI^ f Pó|6tonu skorp|ona
ut.22.t! ,94,
o,FELlXu HolagerL6rd
fir,AMANDAz Beroliny,
Duż8o średń
e] kościi dob'ych
proporcjach,
dobre wykolorowana,
usfy
szerokororstawlone,
srerokifronl,
wysok|k|ąb'grfbieyJeszcfen|€ fw|ąfany'
zad nleco ś.ięty'kątowane pżod! | tyłu
bardzodobre,dobrechodŁ
Ocena.bardzodobra,lokat6.sresn6sta.

W|ęce]
n|żśr€ d nia'o Średń]elkośc]'
bardrodobrychproporclach,
i
wykolorowaniu,
ladna glowa,prostyfront,
WęceJniźślednia
o dob.e]kośc|'
bardfo kłabmóg|bybyćlep]ejzEzraczory'a fad
przoduI ty,lu
dobrymwyrazlei mociej glowiewysoki
|ep]eju|ożony'
kątowanie
klqb' g.zbietdobrfeeqzary. kątowanie bardrodobre,dobre.hody.
ICOL lo.tB ur03.12.94.
p|zodui tyłubardfodobre,dobrechody' ocena'bardzodob'a . okata'dzes|ąta'
o, NOSSvom.Hollagerland,
ocene bardżodobta' okatf.zwa||a.
YOU,IAbakB ur. 22.11.98.
ZIIIAUnlkatur.24.10.94.
Więcelnlżśtednla'
o dobte]koścl'
m. SIGHAChlubaOddzlal!,
dobrychpropotc]ach
i wyraf|erasy'ładna
głowa'kłqbzaznaczony'
fad mógłbybyt
prfodui tylu bardzo
w|ęcejniżśredr]a
o średr]e]
koścli
dluższy'
kątow6n|e
oużao dobrcjkości'bardfodobrych
dobrychpropot.jach'UmaŚzcfenie
dobre,chodyjeszczemalo
p|oporcjach
powinnob'! bardz]ej
maska moglabyb}ć
nasyĆone'
dobry
ciemnielsza,ustawienieprrednlch
iront,glzb|€ t dobtzezwląfany,klqb
ocena bardrodobr6,lokata'
koń.fynniecofbleżne,badfo dobra
zafnaczont'zad powinlenbyćdł!ższy'
górna ] do|nallń|a'bardzodoble
ptzodul ty,l!bardzodoble,
katowan|e
przodul tyłu,chody
kątowanie
BRAWA Satygfakcja !r. 26.09.94.
ocena'badzo dob6' |okata.jedeńasta'
o'|DoLVonde|.]ahńhohe
ocenabardzodobra |okataplata'
BIENESaty.takclaur. 26.09.98.
wl' |'Rz!chowska.strzeIeĆka.
RAMOiIAr Borollny,uf.21.10.98.
o. IDOLvonder lahnhohe.
sredniaośredń
ej kośĆi
I doblymuyrazie'
o.EMovon der Wienera!
|adniewyko|orowana,
klab zafnacfonl
m. LORRIEvon derWienerau,
wl. l. RzuchowskaStrzelecka
fad powinien
byćd|uzszyi |epiejułożony'
W ęcej niźśrednia
o ś.edniej
kościkrótka dobreproporcjeklatkipiersiowej
dobre
Śledn|a o ś|ednie]
koścli baldzo
i &ańa o |adnymwyko|orowaniu'
]adna
katowanieplzodui ty|u'chody
dobrychproporcjach,
intensylvnie
sucza głowaprosty fDnt' kłab
stkoLolowana
i pelnałyrazu.ładnasucza zaznaczony'
dobragórna i do|na n]a'
Ocena-bardzodobra,lpkata-osiemnasta,
prosty lront' baldzo dobla góma i
dobrekatowanieprzodu'ty|ubardzo
E!ł'owa,
do|ńa|jńla'doble katowanieplzodu'
dobre,chodymalo skoordynowane
ASTRA z Nois ur,27.10,9a,
bardfodobre1ył' pięty ekko zbeżne.
Ocena-bardzodobra, okatadwunasta.

|Es|ĘcfNx r 16 Ą,'ARfEc2ooo
ń' BET|UN|oN'
DUżao dobrej kośc i dob|ych
proporc]acnlumasfczene mało
ińtensylvne'oko ]asne' kląb zaznaczony
'zad móglby być d|uższy'kqtowanie
plzodu i ty|u bardfo dobre, Ćhodymało
Ocena. bardro dobra, lokata ILZA n4atador,ur.17.11.94.
o,LASSO vom Neuen Berg,.

kqtowanieprzodu i tył! dÓbre. dobre
chody' włos na fadz]e kędzierzawy'
ocena bardzo dÓbla' |okata.22'
l(A,,A z xr'*iań !109.11'9a'
o'MARLo Vom Pońańel'

Ocena bardro dobra, okata. dwudziesta.
DRIADA Vlgll ur.30.09,9a,
o'KMToR voń s||onabad'
Więcej niż średnlao dob|ej kośc n eco
Wyd|!żona'kłąb plaski' Elzb]etjeszcfe
n e zwiqzańy'fad k|ó|k] nieco ścięt'
kątowane prfod! | lylu dobre zbieżne
prowadzeniepięt' akcjakończynmalo
Ocena.bardrodobra, tokara.21.
RoMA Uń|on !r'17.11'9a'

Więce]r ż śledniao dobrej kościi
dobrych p|oporcjach'oko jasne' proŚty
front' kłąbfaznaczo.yi zad neco ścę!y

SUKI

W ęcej n]żśredna o ś/edniejkości's|abo
wypigmentowana,
ladna cłowao czarne]
masce, grzbet dobrze zwiEzany,zad
powinien być dłUźsfy]
kątowanieprfodu i
tyłubardfo doble' chody jeszcfe nie

stednia o dob|ej kości'nieco bydl!żońa'
Ocena dobra, okata-26,
dobra głowapros! nont' klqb zaznaĆzony
fad n eco krótki'katowane przodu dobre, INES Matador ur.17.11.94.
bardfo dobre tyłu.akcjakończyn]esfcże
o'LAsso VÓm NeLJenBerg
Ocenabardro dobra, okara 23.

DuŹa o doblej kośc i dobrych
proporcjach'dobra głowa'oko pownno
być cemnie]sze' prosty fronl, z.d kótki
neco ścęty kątowań]eprzodu,dob|e'tylu
bardzo dobre, .hody jeszcze nie
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HERA z My|ńoj Gremady ur06.11'9a.
o'BA]K voń Domenica,
m.DUMA z Myhej Gfomady,
wl. S. Maury Wawzyn ak,
W ęce] ń ż średna o średnej kości i
doblych plopolc]ach.g|owawyrafiŚta' a|e
o Śłabe]żLrcłrw
e' f.ont prosty' kłQb
powinień być epe] zaznaczony'dobra
dłUEość
zadu' kqtowane p|fodu
tyłlbardzodobre. dobre chody'
oĆena-baldzodobra' |okata24'
FIONA A6.rko Lo.dan. ur,27.09.98,
m.GAB| Asarko Lordan6,
Śledna o doblej kośc i intersywnym
wykoolowaniu bardzo |adna głowa
prosty fr0n1' k|ąb fafnaczony' fad móglby
byÓ dl!ższy' dobre kątowane przodu
ly|u' ploste prowadfeniekońcfyn' akcj8
końcfn jeszcze nie skoordyrowana'
0cena.bardzodobra, lokat6.25.
folA

M|6.Maż ur'1a'11'9a'

Średnia o dobEj kościi |adrej gtowie'
prosty flońt' klqb słabo fafna.fony' fad
krótk] i Śc ęty' kqtowanieprfodu I tył!
dobre, chody malo dynamicrne.
Ocena' niedostateczna.
PERTE Union ui10,11,9a.
m' LAMBoFG|N|wi|dmarkenŚ'
Wię.ej niŹ ś|edniao średn]ej
kości'ma|o
rteńs'lnym wykoorowanl!' oko ]asnel
uszy szeroko lozstawione' dobra Eóna i
do|ńa Iinia' kqtowaniepIzodu l lyl!
dob€ ' chody małodynamcfne'
Nie stawiłasię po opsie'
RASTI Unlon ur,17.11.98.

W|ęce]n ż średn]6
o dobre]kośc
'
n|ens'łVnieWykoorowańa oko mogloby
byĆ ciemn e]sze, prosty ilont' kłąbqysok
dob|a gÓrra i do|na |inia. bardzo doble
kątowane przodu tyłU ĆhodyJeszcze ne
sk0oldynowane ucho mlękkie'
Ne stawi|asię po oplsie.

Komentałzpo ocenle suk w klasle ńłolŁieży'

oceniaiqc Ś!k w k|asie ńłodzeżyf wie|kĘprzyjemnością
muŚzę stwierdzić'iż poziom
k|aga młodzieży
eks|e|elu w w/w k ase zdecydowanieŚę pod.ióst w stosunku do roku poprzednego'
Jest to zastugaprfede wszystkm hodowĆów,którzy w sposób systerna|yczny
podnoszq
swą wiedzę w zakresie hodow|ioN w Po|Śce' ]ak wemy Wszyscy'życienasze w obecnym
czasie ]est tlldne' koszty ul|zymar a losrą' jednak wękŚfośó naszych hodowcóW nie
tEc więfi z owĆzarkiemniemeckim' Weokrotne ne patlzĘc na kosay próbuiQ podreśó
pofiom hodowanyswoich ko]cóWjeżdżĘc
do kryca do Niemec do uznanychreploduktorów
bqdż sprowadzając suki i ieproduktory z ojczyznyowcfarka n ern eckego' Wyriki tyĆh
działań plfynosfq wdoczne efekty'
Wra.ającdÓ oĆenysuk stwierdzań, iżw kataogu zgłoŚzońyĆh
byb 6a suk. jednak' do
rozgrywkioŚtateĆfnej' która odby|a się w nledfie]ę Śtanęły 52 suk. Na 52 wystawiońe
suki 6 uyskało tytuł 'czołówka Po|Śk ''
czołóWka wyŚtaw anych suk przedstaw]atawysoki poz Ó.n ekstereru' WystępujqĆe
różnce byly bardfo subte|ne myś|ę'fe Edybyte suk Śpo|kaly slę za rok uzyskane okaty
mogłybysię fmieńić' ponieważze wfg ędu na mlody wiek' ńoEa nastqpć pewńe fmiańy
budowy,faróWńÓ na Eorsze jak i na epsze'
zaprÓŚfeń sędzowe z Nemiec przyg|ądaiqcŚę ÓĆeńie w/w suk bardzo pochebne i
f W y Śo k m U f na ńi emwy po wa da |Śii ę Ó po zo m e i W y s t a wi a ny l hs uk a c h'
Na k o n i eĆ t ego k o m ent a r za c hĆ i a ł by mpo dk r eś | ćn] es po ńo we za c ho wa ne Śię
n ektólych systaw.ów. ]ednak ogólny obraf f plnkt! widfeńia sędziego byłbardfo plzejrzysty'praĆana r ngu z Wam drodfy wystawcy
dała mi we ką satysiakcję' a pofiom wystawanych przez Was ŚUk prfekÓńa mne' że droE€ , którą dzeńyjest właściwa.

sę dżia. z. szcześni..k.
fgroszono.69 ,wystawono 52
oceny: doskonalych16'W tym Ćz.Po5ki.6'
baldzo dobry.h35' bef oceńy.1
zaw4ędunazb9pdniónigploloko|up'efsakelaą
ing@hFdaJerykoje]nośćb/hudówkP0s|'ćŚna

XILA von Arlet ur.10.06.9a.
o ' M |s c HLA ND 'Ś
s.no n'
m' MARGT vań Do/sen.

grzbietu' fakońcfonym n eco skrócorym
zadem' bardfo dobre kqtowaniekończyń .
bardfo dyńamiĆzne'płynnechody i duża

Średnia,średnio
Śiha' o bardzodobrej
głowie'doskonałyĆh
p/opo|cjach
i inii

ocena doskÓńała, |okata1' cfołówka
Polski' fwyĆiężĆŹK ubu Młodz]eży
Lódż
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ALAg(A f więcboBkiej do|iny
u r .1 4. 0394.
o L o FD v GeoĘ Vcior T l rm ]u n .
ń PALMA f Więcborckei do|iny'
sredń]a' średno si|na o bardzo dobrych
proporcjac|riglowe. doskonałaIinia
^
glzbetu kqtowanie i Ustawiene kończyn'
ocena'doŚkonała, okata 2' cfołóWka
Po|Śk '. ńeda sreblny'

sawa Mi$lvlaz, ur.10.03.94
o'P RoL Voń Kronensee'

lvlARlT z Galli, ur.13.06.94.

Średnia, Ś ńa dobra glowa prawdłowe
propo/cte.dorrra linia grzbetu, dobry zad,
prawidłowekqtowanie końcfyn' dobre
ocera. dÓskonaia' okata 5 czołówka

Średnia w dobrym type. baldzÓ dobre
proporcje dobra głowa,nieĆo lof]aśnione
oko, bardro dobra n a grzbietu
doskonale kaiowanie i ustawiene
końcfyn' doskonałechody. dlza

DO{SA z Borowic, ur. 13.05.94.
o' Hoss Voń Hol|ager
m'czANDA od fegarńistrza,

ROZI Woj.-Ba3, ui21 04.94
o. IELLo v. M chestadter .

Średn a. średńiÓŚ ńa o bardzo pęknych
proporciach'doskońała nia grfbietu
'
który iest doblze umlęŚn ony I
fakończony doblŹe !m esfczonym
fadem' wykazałalJaldfo dobra dynamkę
chodu' n]eco rÓzjaśnlonypigment'
0cenadoskonala. okata 6' czo|óWka
otll oar Natury. ur30.06.9a.
o. SONY B.ebe am see.
Ś|edn a' średno si|ńa' typowa o bardzo
dobrych plopÓlcjach i nii grzbietu.
bardzo dobre kqtowańie kończyn i
Ustawienle'doskonałaW luchu'
AFI Ranczo Mor6.

RITA woj.-Bas ur 21.Oa 94.
o ]ELLo V' M Ćhe|ŚŚtadter'
wl' WPuste ń k R'H'zych
ś re dna śled| o Ś na o p ęk n e i g ło w i e
Ólaf | ]ńi Erzb e1u dosk o n ałek ąl o w an l e
kończyńtyńych dobre przednich'
dyńań Ćfńe płyń.e chody'
oĆeńa. doŚkońała' lokata 3' cfolóWka
PoIski'medaI bląfoWy,
|R^ von don zwe| ste|ńen ur'o4'o4'9a.
o.J ! I/ Bo Von den Do| o ń te ń
m ANNI von den zwe Ste nen,
Ślednia średń]Ós ńa' dosko.ala glowa i
proporcje'baldfÓ typÓWa doskonala In a
gtbetu fakońĆzońa doblze llozony]n
fadefi' bardfo dob|e kątowańe kÓńczyn.
wykazaładoskonałyWykrÓk posóW
ocena doskonała. okata 4, czÓlówka

ur.03.05 94.

Średn a średno Śi|ńa. wty|re.o bardzo
dobrylr wyraze d0ŚkÓńałe ka|oWanie
końcfyn dos|onaław luchu,
DARIA Texa ur 26.06.94.

Śre d n i a. ś redno s i r a pr a wdł o wc
ploporc]c oraz Ełowa dobla ]n a grzbetu
z dobrze zaznacfonymklębeń. zad
ńóglby byó dluzsfy dobre kĘtowańe
UŚtawenie końcfy| płyn|eĆ|rody'

śledna. śred.o s lna. dobra głowa
pr o po r c jedo br a na gr zbel u' neĆ Ó
spadfisty fad dobre kąow.nje końĆzyn

kAMl Jamos, ur.02.07.94

sledń a średn]osi|na' prawdłowaEłowa'
dobr€ ploporcje' dobra na glzbetu'
dobl€ kątowane ustawi.n e końcfyn'
wykafala Dtynnechody dufQ Wta|ńość
sraDa oKrywa wosowa.
|zA z T!3żyń.kiego Lasu' Ur.18'o6,9a'
In IAGODA r Tusfynskego Lasu
sledń|d LJa('o lypowa o pę|nc] ełowc.
o doŚkÓnałyĆhploporciach ładne] in
gl f bi c t ! Ó do Ś k o na | y mk a t o wa n| !
kÓńĆfy.. wykazałapękn. chody' kontuzja
ewegÓ !Ćha o)ń fa wallośĆwyslawowE'
zoRA oućati ur'o3'o9'9a
o U L K v Ouns c henk e,
średńa
o s na prawdłowe
'średń
plÓpolĆ]e' dÓbly grzbiet. skrócony zad
ba l df Ó dÓbl e k qt o wa ni ei us t a wene
|ończyn' Wykazałabardzo dużąWlahość'

aGA z Ostrowa ur. 17.05.94.
o. lAGo von der Worsburg

TosA z A|eI oąbro$kiej, ur'13'07.9a'
o. INDUs v. Four. ermuhenbach,
n. BETT z Aoc aniego Fezerwalu,

suka w dobry'n typ]e' z dobra ŚuĆZq
Ełowa.dobre proporcje'doskońaływy|ćz
rasy, dobfa lr. a grzbetu. prawdlowe
kĘtÓwane końcfyn tynych' nieco slrome
przedńĆh' wykafaładobra wita nośi

Ślednia typÓWa o dobrym Wyrafie'
prawdłowe]głÓwie' dÓlrlych proporc]aclr,
dobrel ini erzbletu, bardzo dobrym
kątowanU ustaweń u kończyn' Wykazała
dobry posów i wyklÓk oraf dobre chody.

DoRA z Har.eBkiej, ur. 14.05.94.

URAN|A EsŚwei|er Ta| ur' 05'06 98.
o . ER o s L ! s ens t l a Ś s e.

śledna. ś/edno s na o bardfo dobq
glowie i propÓtĆjach'bardzo doble
kQtowaniekÓńĆzyń irh ustawenE
wykazaładoble chody'

Śred| a. prawdłowacłowa dobry typ
wyraz, prawid]oweprcpolc]e,płaŚki kłab
fad móglby być dłuższyum a|kowańy
wykrok posów dobra.witaność'
kqtowane ustawienie kończyń dobre'

DWUM|Es|ĘcfN
k rrr$ Ą,''4RfEc2ooo
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tęi/
ŁENs| Uńion ur13'o7.9a'
o' DARKW|MG
DogW dmarkenŚ'
Średńia'typowa.dobreproporcjeńia
grfbetu kqtowane ustawieniekÓńczyn'
wykazała
dobrechody'
FA TA Unionur,13.04.9a.
Wł'A'P'swiniarscy'
proporĆje'
płaski
sledn a' prawid|owe
kłab'dobra|in]agrzbet!' prawidłowe
kątowanieustaweniekońĆfyn'dob|a
wit.|nośćpłynne
chody'
'
orANAz Borowlcur. 13.05.98.
o. IOSS HollagerLand
rn' czANDAod zegarmiŚtlfa
Średna w dobrymtypie'plawdłowe
proporcte,
dobralir a grrbietu,
prawidłowe
kqtowaniei ustawenie
kończyn,wykazała
dobląwitaność.

JANA Van hen, ur. 17.06.98.
o. HOSS vom HollagerLand,
srednia średnios ńa. o dobrym wyrafe.
dob|a gtowa, faniżeńle okolcy k|ęgu'
plżeponowegodobry zad i katowanie i
ustawienie końcfyn' doble chody'
ASTRA f cuklowńiczogo &ied|a
u r. O 4. O 7 . 9 a .
o' soNNY B|ebeań see'
m. KESS Da'Bes,
sredn a, ś|ednosiha dobry typ i dob|y
wyraz, prawidtoweproporcje,dobfa lin a
grzbietu' dobre kalowanie kończyn'
płynnedynamicŹńechody.
ALMA 2 W|ę.botśkio|Do|iny'
u r. 14. 03 . 9 8 .
o' LoRD !oń Geo€ Victor Tum'
m' PALMA f W ęcborskej Do ny'
srednia o siwyń |ypie o doblej sucfe]
gtowe. prawdłoweplopo|cje' zbt1 płaski
ktąb' dobra Iinla glzbie|u' dobre
kątowanie kończyn. słaba okrylva
Wlosowa'dobr€ chody'
ANI 2 lo6k.dy u. 20,03,94.
o. LASER von Praroon,
m. FANTEv Lohrgarten,

TINNADlha Rovonu. 24,04,9a,
o, R kkorv. BadoBo ,
m, HONDAv. NordseeStum,

s|edńa śledno si|na' dobra su.za glowa.
g|zbet dobrze umęśniony.plask kłąb'
bardzo dobre kttowar e ustawienie
kończy. tyhych. neco strome przednichl
wykazałaumia.kowane.hody'
JoNA v'd Hóń' ur' 17.06'9a'
o. IOSS von No ager La.d,

Sredniaw bardzodobrymtypre,
proporcie'dobra|iniag|zbetu
doskonałe
z wysokm k|ębem'doskonalekątowanie
typ dobla Ełowa
i ustawien
e końcfyńty nych przednich' sledn a. p|awidłowy
płask klab. prawd|owygrfbiet dobre
wykaz6ł5
bardfodobrechody'

kątowaniei ustaw]ene końcfyn. doble

GlPsY z Boc|an|ogo
h.ż6fuatu,
!r. 05. 07. 90.
l|w|A Lo5t€ 5 ' ui 16'04'9a'
o' DANToVomMonchbe€ '
o. HOSS vom Ho ager Land,
m GIN de a Va e des Ttans,
m' DoN A ze spręcowa
wl. B. Gnypek.
'
ploporcja.h'
Ś.ednia o p|awjdłowych
Średn a. dobra sucfa gtowa' dobla |inia
bardzodobra nia grzbetu oraz
kqtowaniei L]staw]enie
kończyn'wykazała glzbetu' nieco skrócony fad' dÓbre

URX|A Miś. Maz, Ul' 11'05'9a''
o. P|FoL vom (ońeńsee'
m' AR A f FarnejDo|ińy'
sredn]a' średniÓsi|na, dobra g|owa typ'
dobre propo.cje,dobra nia grzbetu.
Prawidlowekqtowańie ] ustawienie
końcfyn' dobre ĆhÓdy.
XELLY Pa-BoMa, !r. 24.O7.9A-,
m' wi|dmarkeń's oA|sY'
średnie]wiekośc, dobry typ' mocna
g|owa' prawidłowep|oporcie.dobra nia
grzbietu oraz katowanie końcfyn'
wykazaładobre chody'
ELF| zo s|rahseo wzgóŻa| ur 29'05'98,
o. WILLYv. Furstenberg,
m' RoM| ż ńad strumyka.
ś|edra o doblej ełowie.dobly typ' doble
propolĆje'słabo um ęśnionygrfbiet.
Śc ęty fad. doble katowanie i lstawenie
kończyn ty|ńych.um arkoware chody'
CENTA Samochodowa Aloja ur.07.05,98
o MAXON von Am n us,
wl' B' Kos1ańska.seku|ska'
siha o doblej € ł owe' dobra . a
grzbletLr,prawdlowe proporcle,dobfe
kqtowanlei ustawiene kończyn dob|€
Wt6|ność.|of]aśnionypigment'
BORA DomB Auroa ur. 19.07.98.
o' BĄK von Domenica,
Średnia' lypowa' prawd|oweproporcje'
dobry grfbiet w pozyc]istojącei,baldfo
doble kątowańie i uslawenie końcfyn
tyhych. ńiezle p|zednch' w ruch! na
|użrejsmyczy Wpada na prfód'
DoltY
ostrowskiój slory Ul' 2o'o7.9a'
o' BĄK ' von Domeni.a'
Średńla, średno si|.a. prawdłowe
propo/cje'dobry grzbiet, n eco sk|ócony
fad' dob|e katowanie i ustawieńie
końĆzyn'umiarkowanechody'
Ś|wierdzo|o brak p3, lfaświadczeńie

kątowaniekończyn' mog|abys ę wykazać
siln e]szq akcją' dobry wykrok'

|.|sAsedań Ul' 09'o5.9a'

ASxrA l.mc
,AGA 0e Marko, ur 26.07.94.

ń' DVAu HausEIron
'
sredńla 'ś|ednosi|naW bardzodobryń
typie,bardzodobreproporcle,
dobrze
fu azańyE|zbet, prawd|owyzad. baldfo
doble kqlowanekończynty|nFh rańię
'
mogłoby byćulożoneneco Śkośńe' doża
płynne
wita|ńość
chody's|abaokrywa
'

L.

Średnia' mocna prawidloweproporc]e'
dobra głowa,wysok] klab, dobra |in]a
grzbietu, bardfo dÓbre katowane
ustawien]ekońcfyn' Ś ńa akcja' p'nńe

ur. 29.05.9a.

m. LADY von N ewlandshof,
sredn a' średniosi|na. dobry grzbet
zakońcfony skróconym zadem. dobry typ'
dobre kątowanie !Śiawien e końcfyn'
um arkowane chÓdy, doskona' pigment'
SUZI z 34 Ulicy, ur.oA.oa,ga,
o' PYToN AsarkÓ Lordana.
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DW!M Es ĘczN [ |.t 15 Ą,l,4RfEc2ooo
wł,E'And rzejew sk.
Średnia .średno s na W dobrym typie
plaw dłoweproporc]e . eco słabo
grfblet' bardzo dobre
u]nięśniony
kątowanie kończy| ty|nych' dobre
przednich,dobre chodt
ocena bardro dobra.
ASTRA z Bukowca ur, 20.03.94.

Śre.]n a typowa. dobre proporcje,grzbiet
slabo zw ązany' dobre kttov/ane kończyn
tylnych, łopatkaprzesunięta nieco do
przodu Wykazalamało dynamczne chody'
HE|D|-HEILENZz PiaszczyŚtei Górki.
ur ,19 06. 94.
o. IRK z Lntchu.
m. BERA z nad B 6łego
sredna. śledno si|nó. dobra g|owa'
dobrze zwiazanygrzbet, plaski kłąb'
!m arkowane kątowanie końcfyn tylnych'
dob|e prfednich' dobra wita ność'

m'cEYLA z Niedżwiadowe]
sfory'
sredn a średńjoŚ lńa' dÓble propÓlĆ]e,
płask kłqb.kótki zad, Uńiarkowańe
kĘtow.r e końĆfyn,Wyk.zata slóbe
chody, sł.b. okl}wa WłoŚoW6'
wElłTA Unikat ul'16'o4'9a
o. Wi|dmalkenŚ DARW|NGooG

śledna średńios na dobra głowa
załama.e W oko|icykręgu
plzepońÓWego.ŚkrÓcońy ścę1yzad
dÓbre kqtowańie końcfyn' umiarkowany

BERA ż siorpcd, ul, 26'o5'9a'
o. loss Voń Ho aEer Lańd'
m' URL KE Voń del Lei€ e gend

GUTI| von den żwe. steinen'
ur . 0 2 . 0 3 . 9 4
o. LORD vom Georg Vcktor.
nr. LAURAvon den zwe Ste nen.

ś.ednia'bardzo typow.' praw|dło$e
propo.cje.grzbie! dobrfe Unręśnony
faglęb enie w oko|icy klęE!
Drzeponowe€ o ' doble kątowćń|ekończyn
przednclr ty nych wykazaładolrle chody

sred. a dobry typ. ploŚty grżbiet śrięty
zad' dobre kQtowańiekońĆfyń' płaŚk
kłąb' um arkowaneĆhÓdy'
BETI Kamixali ur.29.06.98.

sle.|na o |laldfo dobrym wyrafie' pęk.ej
D'grentacr dobrych proporciaclr dobre
katołaI e plfe . cl] i l]aldfo dolrre
k a t o wa ne l y ńy c h k o . c zy | ' | a m e
moSrobyDyi repel ustawonc, bardTo
dobl. górna n a wysoki kltb' dobrze
ustawionyzad' wykazaładynamcfńy
posóW. Wykrokmóglby byĆ swobodniejszy,
ocena doskonalq ]okata.1. cf Posk
zwyc. Jln orów K|ubuo.N' Łódż 1999
FlFl Rodiaz, ur. 24.01.94.
o, AIAX v. D. Roten Nrlatter,

BRITA Srerland ur.O707.98.
m, ND|A ze spa sk ch Lasóu

l4ocna o bardzo dobrym wyrarie,dobry.n
wykolorowanu dobre proporcie,dobre
kątowane pnedn ch bardzo dobre
kąrowane ty nych kończyn . łokce
pownny być bard7.] plfylega].cĆ dobr.
||niaAlzbetu n. stó] ].k rUĆhU.lroc al
7ad nóglby byc epe] !lolo|y' \!yk.f.ł!
oc€ | a

dos(onała |okata.2' Ćz'

sucfe]
średniabal{]folypowa' o
głowe. ba.dzo doble plopolcje
'adne]]ńia
gnbietu fad ńÓglby byĆ dlużsfy |epe]
bardzo doble kąlowane
ułożony.
lstawień e kÓńrzyn przednich ty nych.
WykafaladÓbie chody'
HERA vań.Hen !l, 10'03'98'
o. soNNY Brebe am See,
m, oLIMPA od P eclroty.
Średn a' ś|edńo Śi|ńa W dobrym lype'
dobra ńia glfl]elu, fad móglby być
dłufszy'ka1owane kÓńcfyń plawidłowe'

BELLA xan-(ali !r.29.06.94.
m' oAYLA z Niedżwadowe]sfory'

Średn a .śred.o sińa, bardzo typowa
prawdlowe proporcje,dobra nia
grfbietu' doble katowanie kończyn

sUK| XLASA JUN|oRóW
sędfia: lM' Gąikowśk.'
zgłoszono33' wystawono 27
oceny doŚkÓńale 14' cz' Po]sk 6

W tylie średnm' prawdłoweploporcie i
e|owa' dobra |inia Przb etu w Dołcii
srotacet (rory lesr fakoncfony
skróconym zadem' dobre katowane
końcfyn ty|nych. um arkowane przednich
oraz wlaściweich ustawicne. wykafala

W NESSY Unikai ur.16.04.94,
o WildmarkensDAR(W NG DOG

m. GRAFF Asarko Lordana,

slednia, średńo Ś ńa. Ó dÓble] glÓwie
proporcjaclr.o zan zonym kłębie'kró1kim
ścię1ymzadz e' Um arkobane kltowanie
kończyn' slaba okrIva Wlosowa'

TWIXI De-BB ur.27.03.94.
o. JAGo v.d. Wo fsburg,

FANTA f jurajsk.ego żródta ur'o3'o8'9a'
o. FABIOvom Schacher,
m' TASA f jurajskego
'ódla
Ślednia' lypowa' proporcjo.ana, dobra
glowa plosly grzbel' płask klżb'
skrócony zad doble katowane i
UŚtawe. e końcfyn ty|nych strome
pżedn ch'.Um arkowane cl]o.ly'

NESI Asarko Lordana !r. 12.03.94.

BOA Kabi ur. 26.03.94.
o' P|RoL Vom KlÓńeńŚee
m' BELLA z sow egÓ zaga]ńka
Śledn a, średno si|na' dÓbry typ,
prawidłoweproporc]eoraz kqtowańie i
ustawenie kończyn' \{ykazaładobre
chody,zad mógłbybyć epe] !łofony

coRA Ard€ | ia Ul'31'12 97'
o' LoRD lom Geo€ V ĆiÓr Tllm
Średn a. o dobrym Wy|aze, dobryĆh
proporciach'dobrym k.towań U plzedń ch
bardzo dobrym tynych kÓńĆzyń' g.Źbiet
mocny o v}ysokimkłęt]ie,dÓbly posóW,
dynamka ruchu winna być w]ękŚza'
ocena.doskonala' Ókata. 3, Ćf'

Es|ĘczNANt t. MARzEc2aao 23
KALEN2 Gaiii, ur. 14.09,97,
srednla 0 dobrym wyraze, nieco
wydłUżona'
ramię mogłobybyć d|użsfe'
bardzo dobre kqtowane ty nych kończyn'
Erzbiet mocny o prawidłowejr i.
wykazaładobry posów malo swobodny

sredniao bardzodobrymwyraze, dobrre
wypigmeńtowana'
dobrekqtowarie
prfednichi baldzodobrekqtowanie
ty nyĆhkończyn'Erzbietmocnyo dobrej
Ocena. doskonala, okata 9.
|inii'ŚtÓJac,
w szybszejakcj |iniak|ęb!
nieĆozaniŹona.
bardzodobryposóW
IANKA Pa-BOMa ur.21.11.97.
ocena.doskonała'okate 4' cz' Po|Śki'

m, W dmerkens DElSl,

AP|A ż Tu*yfukiegoLa3u,ur'24'o1'98. Dużao dobrym byr6f e, mocnejgłowie'
ń' L MBA z TuszyńskegoLasU'
sledńa o bardzodobrymwyrafie'
dobrychproporcjach'
dobr€ kĘtowańie
prżedn
ch] ty|nychkończyn,ramlę
powinnobyćn eco d|iżsfe'wysok|kłąb
posów.
mocnygrzbiet dynamiczny
ocena.doskonała'
|okat+5' cf' Po|ski.

Sredn a o bardro dobrym wyrazie,
dobrym kątowaniuprzednich i baldzo
dob.ym kątowanu ty|nychkońcfyń nieco
wydłużona
o dobre] |in grzbelu'
fakończona dobrze ulożonymzadem
dob|y posów neco malo dynamcfny.
ocena'doskonała' okata 6' cz' Po|ski.
DONA Fomacja ur. 19.01.98,
o' sAMMo voń Feńelck.
m' FASRA f fujca chańpiońów
Średnia' doble ukqtowanieprzednch
kończyn' kończyny Śtawia prÓsto. grzbiet
o dobrej n ramię r eco krórk]e|
'
kqtowanie końcfyn ty ńych bardfo dobre'
dobry posów' ńieco malo swobodny
wykrok' w akĆJ grfb e| rnocny'
ocena doŚkońała' okata. 7.
RoMA sądeckle lŹćhy ul. 15'11'97'
m' MANTAV'd' Ho|fheińel'
średra o doblym wylaze, nieco
Wydłlfona'lamię wnno być dłuższ€
|epej !łożone,kątowanie kończyn ty nyĆh
bardzo dobre' |ina grzbetu stojqc
plawdłowa'w akcji ktąb nieco zań]żońy'
oceńa' doskonalal |okata a'
SENTA DaBos ur.17.10,97.

t

DUżao doblym uyraz e, rieco strońyń
plfodz]e' dobrym kQtow6ni! końcfyn
ty.yĆh' prawidlowyk|Qb,mocny glfblet'
fad ńieco spadz sty' wykafa|adoble
c].ody'ńieco małoswobodnywykok'
oĆeńa. bardzo dobra' |okat& 16'
ELZA Union ur,07,11.97.
o' ĄAX Von der Foten N4atter

sihym kośćcu'dobrym kątowańiu
przednich i bardro dobrym tylnych
kończyn'grfbiet na stój o doblej |inii' w
szybszej akcji k|qb mógłbybyó baldziej
zaznaczonyldob|y posÓw' mało swobodny

Prawie średnia'głowade|ikatna.
wydl!żona'|inia grfbietu ra stój
prawdłowaw akcji s]ę rof|!żńa' Erzbiel
mało stab |ny' kqtowanie końcfyń
przednch i tynych prawdlowe, wykazala

ocena. doskonalq' |okata 10'

Ocena.bardzodobfa, lokata' 17.

VARA z Umultowa ur02.10.97.
o. NERo v.HohenDrawehn,

Evl Union uf.07.11.97.
o, NAX von der Roter Malter,

Ś.ednia nieco stroma f prfodLr'dobre
kqtowaniety|rych końĆfyń' glfbet na
stói prawidłowy'
fad móglby być |epiej
u|ożonyw szybsfej akc] zań ża |inie
klębu' akc]a małodyńańiczna'
ocena doskorała' |okata.u.

sredr a
o doblyń kalowaniu
grzbiet stojąc W dob|ej |inii w
kończyn''Wyd|użona
akcji r eco faniża k|ąb' wykafuje

BEIA ż fapfz9gowgj slory u|' 30.12'97,
o. BAJ( vom Dome. ca

SlGl OeB6 !i 17.10.97.
o, JAGO vd. Wo tsburg,

c|TA 2e ska|ń€ g o wżgóŻa ur'16'12'97'
o. LORD uGeorg VtctorTurm,
m' BA]A f ńad strumyka,

Dużao mocnejg|owie'n|eco slabej czerni
brak mask oko jasńe kątowane
'
końcfyn przedńich i ty]rych dobre' s|abo
zwlqfane Śtawy skokowe grzbiet mocńy.
dobly poŚÓw swobodnywykrok'
ocena doskonała.lokara. 12.
ROXA z Patucklol Br.rty !r,04,10.97.
o' |']oss Von BlaĆhtta|'
m' BR|TAod Pampe ińy'
Wł.f' Gorfycki'
średniao dobrym wyraz]e'katowanie
końcfyń plzednch ty|nychdobre ram|ę
wińńo być nieco dłuższe.wysoki k|ąb fad
nieco królk wykazu]edynamczne chody'
'
oceńa. doskońała' okata. 13'
F|NA c*|ańder ur.11'o1'9a.
o' VANDo Voń Hooóeck
Rówńo.średńianieco n skonożnao
dob|yń ka|owanu przednich ] ty nyĆh
kÓńĆfyn 0 mocnym grzbecie' dobly
posów'swobodny wykrok.
oceńa. doskonała'|okata 14'
|TA Lińaboto ur.19'11.97'
o. ENZO uFeuermelde!
DuŹa o dobrym wyrafe, dobrych
proporcjach'ramę krótke rieĆÓ s|rome'
katowane kończyn ty|nychdobre
'kłQb
wysok, dobra inia grfblet!, dobry
posów ma|o swobodnysykrok'
Ocena bardro dobra, lokata 15.

Ocena- bardro dobra, lokata. 18,
F^MA z Po|any |m|o||ń.k|ojur'25'o1.9a'
o' JANGo Vom Fulsteńberg'
m. VINA von Kronensee,
DuŹao s .ej głowie'!Śz pow nny być
]epiej ustawione'wydlużona'kłĘbwinien
byÓ bardziejfaznaczony ramię klótkie'
katowanie końcfyn ly nych doble. grzbiel
]eszcze małoŚtabl|ny.sihy posóu malo
Ocena bardro dobra, rokata.19,
ETNA G$|andór Ul'o3.10.97'
o, ENZO vom Feuermeder
ouża o dobrym Wylaze' mociej głowe'
ramię w nno byó dłUższe'|epieju|ożone'
kĘtowanietyłUdoble. grzbiet mocny
wyd|użony fad plaw]dlow]'klqb Wnen
'
by. wyżsfy W szybsże] akcji wykrok
ocena bardfo dobla' |Ókala. 20'
IWETT Linabero ur.19.11,97,
o' ENzo vom Feuólme der'
średna o dobryń wyrazie' dobrych
proporc]aĆh'dobre ka1owaniekońcfyn
przednich i tylnych' kończynystawia
nieco Wqsko' grzbiet W dobĘ |in zad
'
nieco krótki, Ćllodymalo dynamicfne'
ocena bardro dobra, lokata 21.
VENUś z Unu|towa ur02'10'97'
Ó' NERo vHohen Drawehn,
śledrla' przód nieco Śtrońy' tył dobry,
k|ąb nieco zaniżony'nadmierńe
wysk|epione|ędżWie'mało dynańiĆfńy
posów' małoswobodnywykok'
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ocena bardro dobra, okata 22.
XENA Eskorta u.14.10.97.

Śledńia o doblyń wyrazie,wydłUżona.
ramię ńieĆo kótke' kĘtÓwańe tyłU
dobre, kÓńĆzyńystawia proŚto' dobly
posÓw ńało swobodńy$yklÓk
'nieco
słabe przeńoszene l!Ćhu plzez E.fb et'
ocena bardzo dÓbla, ]okató. 23,
E IE R Lup usl.nd ur.24. 12. 97.

ETNA Rychar2 !r. 23 03.97.
Ó' RoY von der Folen Mattel
Więce]nz śledńa o śledńe]koŚĆi
ba.dzo doblyĆh propolcjóch' dÓbłym
Wyko|Ólowan]u,
dobla głosa' plosty front'
baldzo dobla EÓrńa ] dolńa ń a b.rdzo
doble kqtowańie przod! tył! plynne
o c e ń a d o Śk o na | a | Ók a t a 1 . c z P ÓŚ k '
zwyĆęzĆak|aŚy o1warte]' meda
zAMa| zg ska|ńego wzgóza

SABR|NA z toszyńskiego lasu
ur . 2 4 . 0 6 . 9 7 .
o' BA]K von Domeńica'
m. -|AGoDAz Tusfyńskego Las!'
Wiece]ńz ślĆdńiaÓ śledńej kÓŚc
'
dobrych plopolĆjaĆh.ńiĆcojasńe ÓkÓ'
wy s o k k ł a b'no l na ny k ł a b'dÓbr a
dłUgość
i ułozeniezadu. |laldzo doble
kaiowane pżodu tyłL'dyńań]Ćzńe
ocena doskońała |okata 7' Ćz' Po|ski
GALA z nad Strumyka ur.29.04.96.
nr. GALA z nad Strurnyka.

Śledn a
kłąbn eco n sk.
'WydłUżona'
wyŚkepiońa pa(ia |ędzwi' dob|e
kĘtowańe kończyń przednĆh ty|nych
dobry poŚóW' blak paŚji b egowe]'
oĆeńa. bardzo dobla' okata.24.
JU oNA Eskalibur !r,16.09.97
o. BAJK von Domenca,
DUżao.edostatecfńej pigmentac]
wydlużońa.l.m ę klÓlkie st.ome'
katowanie kończyń ty ńyĆh dÓbre kłąb
za. zory w srybszej akc] upada na przód.
małodynamicznyposóW oBraniczony
Ocena. dobra, lokata. 25,
BORA z Umultowa !r,11,09.97,

Dużaneco samcfa w Wyraze. |amę
któtkie slrome' kątowane kończyn
ty|nychdobre' kłąbI eco któtk
.wydlużonapartia ędżWiowa'w szybsze]
akc]i wykrok ograniczaposÓu
ocena dobra, lokata. 26,
GRACTA Lupusland ur,O701.98,
wl'z 'zie| ński'
średna. uszy nieco miękkie' wy.llużonaw
wysk ep onych |ędżwiach'kątowan]e
kończyn przednich ty nych dobre' kłab
faniżony.glzbiet Iużny bardzo malo
dynamcfny posów. słabe przenoszenie
ruclru poprzez grfb et,
ocena dobra, lokata 27
SUKI

KIASA

OTWARTA

Zglosrono 52. Wystawiono33
Oceny:doskonale21. cz. Polski 8

Więcej ń z śledńiao Śledń e] kośĆ'
baldzo doblyĆh propo.cjaĆh'pel.a
wyr..!. ntensłvn e Wyko|o.owańasuka
plos1yTlont' ładńa glowż' baldzo dobra
€ ó rna i do na n a' bardzo doble
k ąto w an e pr . o du i t y ł u
o c e n a. d o sk o na ł aI o k a t a 2. , c z, P o I s k | '
P^NDA z wi9cbolśki6j Do|iny
rt. 22. O 5. 91
o' ZENTo v'WieŚeńbo.g
m. IAJKA f \łięcbo|skie]Do|lńy
W ęc e j n ż Śr edń| ao ś l edńejk o ś r '
bardzo dobryclr proporclach wyraze,
dob|€ głowa Óko ńoglÓby być ńleĆo
ciemne]sze' baldfo dÓbla gÓlńa dÓna
Iin€ ' l]aldf0 dol]le kątowane plfo.lU
lyłU dyńańiĆŹńychÓd'
ocena.doskonała |okata.3, cf' Po|Śk|'
saMt woj.-Bas !r.13,08.97.
o' FELLo v'Vaent ńllof'
w l ' W P u s te ńk ' R H f y Ć h
WęĆe]ńż śled.a Ó dobrE kośc'
inteńŚyw. e wykoIolowańa lad.a sucfa
Ełowa.ploŚty flon| bardfÓ dobra górńa
dona |iń a dolrle kqtowane przod!'
ba|dzo doble tyłU'plyńńe dyńańicŹńe
ocena'doskonala' |Ókata4' cZ' PÓ Śk,
FEL| vom xloneńŚee ul'o7 09'95
o' \Ą]oBoVoń Lalcheńhe|ń
m, QU Nl voń Klonensee
Więce]nz śledńiaÓ śledńe]kÓśc'
ładńa głowa prÓŚly
dobrych propolĆ]aĆh'
fron| kłabzazńaĆzony,dobla gÓrńa
dona |. a. ba|dzo dÓble kĘtowańie
plzodL tylu' doble Ćhody'
ocena' doskońała okata 5 cz' Posk '
,AxA Lest€ s !l'12'0a'97
o' xENDo BońbaldŚĆllohe,
m ASTRA z FarńejDÓ|iny'
Więcei nż śred.a o dobrą kośĆ'doble]
glowe. klqb wysoł. dobra dlugoŚć i
llożenie zad!' bardzo dobre kĘtowane
przednich i tylnyclrkońc4n' chÓdy
ocena doskonała']okata.6 cz' Posk,

W ęcej niż średna o dÓble] kolci
do|rlymWyrafe. adńa g|ow!. plÓŚLy
front' bardzo dobra górna do ńa nia'
grflr|etjeszcfe n|e fwiĘfany' kqtowane
ptrod! tył! ba|dfo dobre' dynamiczne
o . e| a { o s k o na ł al o k a t a a ' c f ' P o s k.
F| N A Vo ń w€ s t el v eńń' !l 2 2 0 7 ' 9 6 .
o L0F0 lońl GeÓlg v'clol TUrn
łr. cH PsY Voń Baus Hetok'
W ęcej niż średniao dobrej kościi ba/dzo
dobrych proporciach.pełnawy.azu ladna
głowa'prosty flont bardzo dobra górna
dolna lin a. bardzo dobre kalowanie
przodu tyll. przestrzennechody.
0cena doskonala, lokata 9.
REWIA Vao Hon ur.21.05,95,
o D|EGo fe spręcow.'
średna o .lob|e]koścl dobrych
proporclach ladna glowa, prosty iroft,
bardfo dobre kqtouani€ przodu lyłu'
akcia kończyn mogłabybyć bardzei
Ocena.dosko.ala okata 10.
Clt{DY Matador ur,22.10,96.
o, IAGO von der WolfsburE,
W ęcej niż średniao dobrE kościi
dobrych proporcjach sraba w
unrasfcTe. u. Drosly front d.lrra glosa,
wysoki k|ab b.rd7o dobr. gdłra dolna
l f a , ha r dT o. l o br ena t o r , a re pr zo d! i
o c ef a do s k o na l a o k a 1 a 1 1 .
VAVA Ac€ | Aurcum' Ur'os 0a'97.
o' |(o Acer Alreum' m, FNA AĆel AUre!ń
DUżao dobre]kośc dÓbrych p.Óporcjach
'
idobrym wyraze, dÓbla Ełowa'wyŚÓk
kłąb,dobra n a górna i do na baldfo
doble kątowane przodu j lyłu. do|lle
0 c ena do s k o na ł a o k a t a . 1 2 '
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średna o średniejkości,dobrych
proporclach.umaszczenie malo nasycone,
usfy reĆo szeroko |ozstawone' prosty
front. kłab normary' dobra górna do|na
linia' dobre kqtowane prfod!, ba|dzo
dobre tyłU.dobre chodydoskona|a' |okata.1a.
'oceńa.
FAIITA2 Galii, ur01.03.95.
o. URANo uFiemereck,

NANA 2 więcboB|r|oj Do|iny
ur.24.02,97,
o. ŻENTO uWesenborn,
m' K|TAz WięcborskiejDo|iny,
Dużao dob|ej kośc i doblych l
propÓlc]ach.wykolorÓwane pow nnÓ być
bardfiej intensFvne, dobra glowa, prosty
frort dob|a górna l do|na n a' g.fbiet
mÓgłbybyć|epe]zWązany. kątowan]e
prfod! i tyłubardfo dobre' dobre chody'
oceńa. doskona|a' okala. 13'

HAssEi ca i ur,o6.O9,9E.
m.c NoY,

Więce]ńlż średniao dob|ej kośc
dobrych propo.cjach,dobry wyrar, front
prosty' ładnag|owa' dobty k|ąb' dob.a
dlugość!łożeniafad!' doble kqtowane
prfodu i tyłLJ.
dobre chody.
Ocera. doskonala, lokata. 19,
SABA z Mrzygliodu,uf.26,06,97.
o. LASKO von Kaibach,

XESSIz Dzl6dzlcur,20,06,96.
o. ESTOvonBatu,
oużamocn6suka o dobrejkoścl'dobrej
growe,oko lesf.fe w normie,prcsry
front.Wysokikłąb'dobla d|ugość
fadu'katowaneprfodui tyłudobre'
cI.odyrnao dynam]Ćzne.
ocena.doskonala,okata.15.
DRENAz Tu.zyfuk|€ ś oLasu
0| . 22'Io
'9Ą'
m. suMA f TuszyńskegoLasU.
wr,E.Tosik.
W ecej .]żśredń]a
o śrcdnie]
kośc,mało
rmensylvnym
umaszczen
u dorla growa,
prostyfrort,tokĆier e do|ega]qce|
dobra
górna i do na |ińia'doble kqtowanie
przod!' baldfo dobretyłu,dobrechody'
ocena doskÓńała']okata16'

W ęcej niż średńiao średnie]kości,mato
ńtensylvnym!ńaszczeniu' dobra głowa'
prosty front' noma|ny ktqb, fad nieco
kró|k, kątowanle prfodu i tylu dobre,
Ćhody ma|o dynańiczne'
ocena bardzo dobra, lokata 24.
Fl|R| ż TGzyński€ ś o La3u' Ul'12'06'96'
o' szoK f Tus.yńskego LasU'
m. UGooA Ź Tuszyńskego Lasu,
W ęcej n]żśledniao średnej kości,oko
]asne. prosty f|ont. kłqbdobrl zad
p.osty. kĘtowanieprzodu doble
'tytu
bardzo doble' chody powinnybyć bardfiej
Ocena. bafdzo dobra, tokata.2b,
AxA słand' ul'1a.01'96'

W|ęce]r]ż średniao doblej kośc
doblym wyrazie oko powinnobyć
]6Śr e]sze' prosty f|ort' baldzo dob/a
górna l dolra ]nia' płynneplzestrzerne
ocera. doskonala, lokata. 20,
FEN,A von dó. L6n6ornho|d6,

w ęce]nż śEdn6o ś|ednie]
kośc' nieco u r. 04. 0 8 . 9 7 .
wydlużora
prosty| o. CIM vorn Bornberg,
o dobrymuyrazie
ń' WENDIvor der Lengemhede'
dobragłowa.
dobla gÓrra i do|na
'rońt
|hia,
k+owaniepżodul tył|rbardzodobre'
0cena.doskonata,
tokata-14,

FUGA z zagozdzońa, uro7'o2'97'.
o' VANco Bauerńfreund'
m. ASTRA r Zagozdzona,

Średnia o ś€ d nle] kości'dobra głowa'
prosty flort. Wysok kłab.dobla gó|na i
do|na nla. dobre kątowanieprzodu i
bardfo dobre lyłU dobre chody'
ocena.doskorala, suka zesrla z ng! r

DU{ATI SatFlakcia, ur.12,10.96.,
o. WIC(O Felserwehr

Dużao ś|ednie]
kości slabo u.nasfczona'
głowadobra' prosty frort. kłąbdobryl
g|zoiet dobrze zwiqzary. kqtowan]e
prfodu doble. tyłubardzo dob|el chody
mogłybybyĆ baldziej dynamiczne'
Ocena bafdro dobra, lokata. 26,
M I S S U R I , ur , 1 1 . 0 7 , 9 7 .
o' D EGo fe spręcowa'
W ęcej i]ż yedn a o średnlejkości.
Wykoorowan|epowiiio być baldze]
rnrensylvne,Lrszyszeroko rozstawione,
wysok] kłąb' grzbi€ t doblze związany'
kqfowanleplzod! i tyłudobre' pięty
|ekko zbeżne' dobre .hody'
Ocena. badzo dobra, tokata.27,
c|TA z nad czan€j
o|ochówk|
!( , 2 5 . OT . 9 7 ,
o. MARK von Mohen Drahen,
rn, ELZA od Sieradzkch,

Węce] nż średna o śledniejkoś.i,dob@]
glowle' nont prosty' kląb zaznaczony,
dobla d|ugość
i ułożen]e
zadu' katowanie
przodu i tyłudob|e' dobre chody'
Wię.e] niŹ śtedniao średne] kośc dobra
'
Ocena bardro dobra, tokara 21,
growa, ucno nieco sfefoko .ozsrawiore,
front prostyl |okcie nie dolega]qce'kląb
JNKA ż Po|ótońu skorpiona'
móglby być qyższy'grzb et nie.o epie]
l i . 21, 05 . 9 7 .
zwiąfańy' katowanie przodu i ty|u dobre
o. ENZO vom Felermelder,
drody mao dy.amiczne.
m. AMANDA z Beroliny,
Ocena bardzo dobra, okata.2a,

Węce] nż średna o średniejkości.nieco
SONIA Woi,-Bas ur.23.05.96.
wyd|użona,
dobra glowa. prosty flo|t'
ktĘbfaznacfony, dobra d|Ugość
i ułożenie
zadu, bardzo dobre kqtowar e przodu i
tylu, chody dynarnczne.
PUMA |ngeńai ur'29'oa'97'
Wiece]ńiż średniao średnej kości'dobra
głowa'glzbet s|abo związany.kątowań]e
o, LASERvonPlatoon,m. LINA z Bero ny, ocena bardzo dobra, okata 22,
wł.]'cfelńakowska.G' ciesie|ska'
przod! dobre. rylu bardzo dobre.
Więce]niżśredńia
g|owa LAS(A Abakus ur02.09.97.,
o średniej
kości,
Ocena' bardzo dobra, tokara-2g.
o zbytmałymprze|omieczołowymi
p|osty o' QUA] zu deń sieben B!€ e ń'
front' k|ąbmóglby być wyższya zad
NAIA2 UnultMa, ur29.09.95.
dłuższy'
kątowaniep2odu dobre]ty,]u
Ó' NERoV'HohenDEWehn'
Średnia o śledniejkoś.i ] dÓbrych
bardzo dob.e'dobłe.hÓdx
proporcjaĆh.dobra g|owa' prosty lrontl
ocera doskonala,okata.17,
dob.y kłqb'zad nieco kótki i ścięty'
W]ęce]niżś€dńia o śtdniej koś.i'n tro
dobre kqlowanie prfodu i iy'łuldobre
Wtdlużona'glowao ciemnymoku' k]ąb
cz|xA l n.d cżarnejo|6chówki
aznaaony' zad nie@ kinkj, kątfuln e przodu
ut_25.47.97,
ocena bardzo dobra, okata- 23.
dob€, t}4!balde dobre'dobrechody'
o. MAR( HohemDrawen,
ocenaładzo dobE' bef |okatyfewzg|ędura
m. ELŻAod Sieradrkich,
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AtF e fherck, ur16.10.95.
o. NEFOvHohenDrawehn,

dynam
cznazdobrynwykrokiem.
okata2' meda. srcbmy.
ocenadoskonała.

Wię.ej niżśrcd|iao dobre]kośc. dobrym
Wyko|orcwan
U' dobragłowa.prcstyjiońt'
końcry|ypr4dnje nitro łężone' k|Ębdobrre
zdnadony' fad mÓg|lJybtć dłU^fy'kątfuanie
przodui W dobre,dobE chody.
oĆeńa badzo dobla' bez |okatyfe sdędu na
koduaę'
TlGRAvan Hóń' U.27'1195'
oRwEL|Az lyla|a.hitowej
Ęki. ur'3o 07'96'

ń 'T NAzRodznyBGGl o '
Więcejniżśredniao ś@d.ej kośc uma'czenie
'
mogl'obybJćbadf]e] nasyĆońedolrń Ełcwa'
przedniekońcłrry ekko zbieżne,klqb mćgłby
btćuy2szy.doble !łożeńi€ zadL]kątowaną
'
pżodudobre.Mu baldzodob€. dob€ chody'
o€na badfo dobra.bez |ok€ty fe wzg|ęduna
lorlA żTusżyń9k|.go
l'8u' UL15'o7'95'
o. HADES lvlodŚfy z TusMŚk ego Las! m.
'
JAGODAzrusMskego Lasu,
Dużao ś@dnieikośc].
n ezbi dobrze
Wykoorowana'usł ńieĆosfebko lofstawiońe'
końcłny pżedne Usteione fb eżne k|Ęb
mÓglbybF ltższy' zad ep ej ulozony.kąt@an e
pżoduit'l!dobre cl]odymalodynań
czne'

sUK RLAsqUżYrxowA
zgłoŚfono24WŚtawiono16
o€ny doskonal+1s'
wyróżn
ene VA6

RIyńDeBB, !r 13.07 97.

Średn a o baldzo dobrymvraz e' doble
proporc]e'
przednich
i tyni.h
dobrekąowan]e
kończ'f' Elżbet o dobrej i.l. fad ńÓElby byÓ
dlużsry'dyEm]eny posóu malosrcbodny
oce.adoskonal€ ' |okat43.mada|.brazory.
HAPPYvd. Bar.n$hlucht,ui16.07.94,o.

srednia o dobrim Wydie kqtowaniekońcryn
plzednch dob@' ram ę powi|nobyj dłuższe'
epą ustawońekątNanlekońcfynt'|ńych
dobte' kłąbwinen M bardzieizaznałony,
posów dobry'malo swobodnyWykrok'
ocenłdoŚkońdła'okata7
PAoLAsatyślakcja'
Ul'1303'96'
wl,' Rfuchwskąsttzeeckó.
Średn|ao doblyń s!ńz e' nieĆoWtdłUżona
o
dobrymkątwani! plfednichity nychkońcryn'
gró et o prawdłorej in i' kłabmógłbybń
{yżsfy'niecotr}sk|epioneędżwie.dobly poŚóW

Średnia o doblymtrlraz e' ciemnim ok!' doblyh
plzednichi|y nylhkońcfynnorma|ny ocena doskonała'
ka|owani!
|okata.a
kłąb'p6w dlfua iń aglfl'eru Wtkafuielrardzo
dobrechodyze swobodnymrykokiem
PAIITHERA
A@r Aur6umur24.0195
oÓe.a'doŚkońała'
|okat&4WylÓfńieńieVA'
JETTAz Galll,u(22.03,97,
m. BESSTvNaUSDexe,
Średń a o ba|dzodobrym{!raf e, ładne
8b|orcwanie' dobrepropoqe' dob€ kątwan e
plfedn ch i baldfo doble ty nychkońcłn' gżblet
o ładne]| n i' kłQbwysok ' Wy€zu]e dÓbre chody.
baldfo doble plfeńoszenie rlchu pżef gżb et,
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