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rrurczarka

niemieekiego

Aporotrurhu
wczarek niemiecki jest Kończyny
przedn]e
le dodatkowomajazbytmałqdaW.
/Ą
przednie
którego Kończyny
niesq połqczo kę codzlennegoluchu' obfite kar.
l
l psem uz}1kowym,
\.7
szkieletern
kost m|enie'to nlety|koi|ość
1eanq f podstawowych ner podstaworym
energii,a|e
cech]est zdolność
po.
psa
pomocą
do szybkiego
nym fa
stawóWŁopat' także,a przedeWszystkim
iIość
nie
jest na mięśniach
kon}Ąvan
ia znacznychodIegłości
bez ka zawieszona
i trawionych
skladnlkóW
baIastowych
ofnak nadmiernegozmęczenia'Psy ścięgnach
jq z kręgosłu. powodujqcych
łaczacych
w krÓtk]mczasieza
ma]q trzy podstawowerodzQjeru. pemiżebram
pasienie
Brak
bezpośrednie.
szczeniaka.
Duży,wypeł
'
chu:krok. kłus'ga|op.Jest to na. go połqcfenia
łopatki
ze szkie|etem nionycałyczaskarmq,c ężkibrzu
zewnictwozapoŹyczone
f hippiki' kostnympsa stanowijedenr pod- szek powoduje
natulaIneobniżenie
gdzie chód nazylvany]est,'stęp'''a stawowychprob|emówW hodowli się |iniikręgos|upa
i Wynkajacqz
ponadtoWyodrębniasiętam Wyższy owczarka.DlugoŚóWszystk]ch
ko. tego,'siodłowatE',
Iinięgrzbietu,
stopieńga|opu,którymjest,'cwał''. Ści Wtymtakżełopatk, zależyn e. mięŚniei ścięgna
sq fwiotczałe'
Z tych trzech ,,kynoiogicznych'ro- Wqtp|lwie
od Warunkówgenetycz. podatne
na nadmierne
wydłużenie'
dzajówruchunajbardziejekonomicz. nych'A|ejużna jej ułożenie,
jest róWnież
czy|i Niebezpieczne
przetre'
nym' na]mniej męczEcym jest ustawienie
jeszcze
wzgędeml nii klęgosłu. nowanie'kiedyto
młodego
ale nie zapewniaon szyb- pa ma istotneznaczene zarówno psa poddajesię nadmiernym
obciq.
'krok",
koŚci przem]eszcfania
się' W prze' praWidłowe
wyksztalcen
e uksztal żeniomtreningowym.
Pommo pra.
ciweństwie do niego najszybszym' towaniekręgosłupa
iżebelco zWiE. Wdłowego
karmen a fbytdużadaw
aIei najbaldfiej eksploatujqcym
siły' zanejestnietylkoz genetyka'
ae
ka wymuszonego
ruchu powodu]e
a fatem m0żiwymjedynie na krót' ze sposobemodżylv]ania
zaróWno rÓWnież
nadrnierne
Wydłużenie
się
kim dystansie lest 'galop'. Ten suki szczennej
]ak ijej szczeniqt, mięŚnl ścęgien co prowadzidq
pielWszysposóbruchujestcharak. ]akiz odpowednim
rozwojem
mię. zapadnięc]e
s ę kłębu'
terystycznydIa psóW ofdobnych, śnicałegofespołLJ
pasa barkowe. Efektemtegojestogranicrente
swoktóre majestatycznieporuszajqsię go' N e należytu
popadać
w Źadnq bodnego
prfednich'
ruchukończyn
po pokojachW klótkich przerwach ze skrajności.
oczywiśc
e na]gorszq Zas ęg tegoluchujest ściś|e
fwiq.
W drzemcena ko|anachich pańć' z nichjest zb!'tubogie,małoka|o' zany r wzajemnym
ustawieniem
Drugi]est typowyd|a chartóW,któ. lycznekarrr]ienle
sfcfen qt' 0tty|e' poszczegónychkości'czy|imóWiac
re musza W krótkirn czasie doścl abyprzetrzymaĆ
do lch sprzedaŹy. języklemkynoog cznymz katowa.
gnqć uiiekajaca fdobycz' Pozosta Takieszczeniaki
karmlone
sq z re n ern'DIafoblafowania
za|eŹności
je trzeci rodzajruchu,\ł którym pies gułybardzotanim karmamid|a długości
wykrokuod katowania
prfemieszcza się W m alę sfybko. psóWdorosłych,
któreto karmynie plzoduposłużę
s ę rysunkiemspo.
a|e nie traci zbyt dużoenelgii' Jest zawiera)aanl odpow]ednlej
jeszcze
za!łar rzQdzonym
przez Vonste
to typowy rodzaj ruchu owczarka tościb a}kafwierzęcego,ani też phantza.
niem eckiego i d atego możnamó. Wymaganej
dIa szczenięcia
IoŚci Rys 1. Uksaałtowan
e k atki pier
wió' ż owczarekniemieckijestk|U. mlkroi makloe|ementóW,
niemó. sioweji kończynprzednch
saKtem.
wiqcjużo podstawowym
po lewejstronieprzedsta,
warunku Rysunek
Aby mógłnim byćw pełni'a nie ty|. jakimjest obfitai zrównoważonawia psa wzorcowego
o rnocnych
ko z nazwy, niezbędnajest taka i|ośófosforu
iWapnla.
Ztakkarmo' koŚc ach' dobrzeustawjonej
łopat.
\łzorcowabudowakolpu5upsajakq nego plzez oluzszycfas szczenię ce i długim
ramen u, z dobrfewyopisanow poprrednimnumerze,a cia nic dobregonie \łyrośnie'
]ego ksztalconymprzedpersiernI podponadto odpow edn e proporcje i nawetbardzodobrepredyspozycje p ersem,o dobrym
osadreniu
sryi
wzajemne ułożene, czy|i ukqtowa genetyczne
zostalybezpowrotnieidłUgim
sllnymkłębe iprawldlowym
n e poszczegó|nychcfęścikończyn f niszczoneskqpstwemhodowcy' Ukqtowanlu
przednich'
kończyn
co
przednichitylnych.
Przeciwieństwem
dotegosq szcze umoż|iwia
wydatńqdługośó
kroku,

niętanazbytobficiekarrnione,któ

a zatemswobodny,
dalekiwykrok.
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i sprężystości'
ideał'gdyż owczarkamiękkości
pokazano ka trzeciamożestanowić
Na rysunkuśrodko\dym
po\łodujq
przedPiersia
zm anę
odstajqcełokcie
psa z brakiemprzedplersiai zbyt na niej uwypuklenie
jeszcze klerunkuruchL]
przedramienia
f rów
JeżeIi
k|atkipierslowej' jest bardzow]doczne.
małqgłębokość
co
na
ukoŚnq,
pies
Wita|ność
no|egłej
do
tułowia
rniał
dużq
będzie
szyjajestzb}twqska,a kłqbn]ski' taki
powoduje
dłu.
róWnież
ogranczenie
nogarni
kościnazb}tcienkie,ramiękrótkie i będzieszybkoprzebierał
może gościwykroku.NatomiastWciśnię'
a w czasie ruchuto faktyczn]e
łopatkq
izbytdużekqtypomiędzy
jestjako zwieść
Dopiero te łokc]eopierajqsię o k atkępier.
tegoŹobserWatora'
ram]eniem,
co okreś|ane
p]els]owej
k|atki
sio\,!qco hamujedynamlkęich ru.
nie pozwa ocenagłębokości
katowaniesp]onowane,
wyklok.Dodal pozwoIiodkryćjego istotnqWadę. chu, a ponadtota wada z reguły
lajqcena swobodny
kowona tym rysunkuprzedstawro Takityp psa nazywany
Jest Potocz- zwiqzanajest z tzw francuskqpo.
usta.
toczqcymsię stawąłap,kiedytośródręcza
no zakończenlełapyzbyt krótkimi nie przysadzistym'
będzieon miatlóWnież W|onesq na zewnqtrz.
pa|cam, co nazylvasję popularnie psem.JeżeIi
odpo. niedostatkikqtowaniatyłupropor. Rys' 2 Kiatkapiersiowai kończyny
kociqłapq,nie gwarantujqcq
luchu.
cjonaInedo niedostatkówkqtowa' przednie
\dedniejsprężystości
klatkaPier
nia przodua przytyrnolbrzymltem- 1 Szeroka,becrkowata
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PoróWnujqc
te dwa
łokce'
pies
odstajace
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zwieśĆ
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może
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różnicęW długości
Wyraźnq
przednie,
WĘsk]e
łopat' s\łymruchemniety|kopoczqtkujq wygiętekończyny
kuza|eżną
od kqtaustawienia
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i
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e
a|e
także
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WystawcóW'
ki iramieniaorazichd|ugości'
którzyw 2. Wąskak|atkapiersowabezpra.
Trzeciasylwetkaukazujenam psa bardziejdoświadczonych'
głębokości,
podsta' Wdłowej
blakprzedpler'
ruchudostlzegajq
przysadzistego
o przebudowanejszybkości
k atcepiersowej,u któregovlykrok wowyparametlocenyowczarka, sia , pł a sk] eżebr a 'wciqgn i ęt e
do uchwyce. łokcie'miękkinadgalstek,francu.
.jestkrótki W Wynikuzb}1krÓtkich jako ten najłatwiejszy
nia. stqd częstedyskusje'żeten' skie(lozbieżne
) ustaWeniekończyn
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jednak
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przed'
szybciej'
a
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czy
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k|at'
ukształtowanie
sięmóWiwskró. p|zec|ał.Jeze| dodatkowoocena 3 ' Prawid|owe
nich,czyteżjakto
plzodu.opartajest będziesię odbywać
na małymr]ngu ki piersioweji kończynprzednich
cie. kqtowania
przedpiersia,
szybkobiegacz',
po pierwszenaocenie
to ten krótkonożny
,'
tyIne
głębo. będziewyg|ądałjak
ideał'WóWczas Kończyny
a powtórena uwzg|ędnien]u
połqczone
sq z mied.
zażarte. Kończynyty|ne
będąszczegó|nie
kościk|atk]p elsiowej'Łopatka dyskLlsję
biodrowym
utworzo'
jest
istotne
dIa
nica
stawem
kośóramieniowa ukr}tad|a Niety|kokqtowaniejest
przef
panewkę
cy
miedn i głów.
u|ożenie nym
ruchu'Również
obserwatorapod W|osem,skórq i dynam]ki
rnięśn
ami' Jeże|isię zatemnie łokcii fwiazanez tym ró\łno|egłekę kościudowej'Jest to bardzo
apalaturuchupsa i
tego drugiego ustawiene kończyn,zwarteślódrę. ważnaczęść
Weźmepod L]Wagę
powinna
e
być bezblędn
z dobryrnumięśnie. d atego
parametruto WówczasdJa niedo. cza połqczone
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posuwty|nychkończynmógi byćdy. Rys. 3 Ljstawien]ekończynty|nych, slęgtl napędudecyduje pochyenie
namiczny potrrebna jest odpo- oraz waoy uszu I ogona
zadu' składa.jacego
się ze zrośn]ę.
wiedniadługość
fadu' kościudowej 1' Ustawlenieprawidłowe
tych trzech kręgóW krzyżowychi
i podudria, ch wzajemneukqtowa 2. Rozbleżne
ustaw]eniekończyn miednicy,które to pochylenieumoż
nie orar prosteustawienieiprowa tylnych(postawa,,krowia"),
wilcze liwradalekiwyrzutdo prfodu wypro
dzenie końcfyn' DłUgość
poszcze pazuly' miękkie uszy'' zb}t klótki stowanychW Wykrokukośc uda i
góinych kościuwarunkowanajest ogon
podudzia.
genetyczniei na to Właśclcie|
psa 3 Beczkowateustaw enie końcfyn Rys4 Schernatyczneprzedstawienie
nie ma żadnegoWpływu'
Natomiast tylnych,Lrszynisko osadzone, sre- kłusLl
od niego za|eŹyprawidłowyrofwój roko rozstawioneIogon |ekkoWyg]ę. AB łopatka,Bc lamię,cD przed'
musku|aturykończyn,a takżew ty w bok
ramlę ze śródręcfemiłapq, E.F
pewnymstopniu prawidłowy
rozwój 4.Zbyłwqskie,zb eżneustawienie miednica,F-G udo, c-H podudzie,
e|ementóWstawóu a szczegó|nie kończynty|nych,wqski zad uszy Hl śródstopiez łapq
lriodrowego. Konieczne jest tutaj ścqgnęte do środka,
c]enki,odgię Po |ewei:pies opiera się na prawej
zarówno odpowiednle żywenie ty ogon
ty nej nodfe, którE postawiłw miej
szczeniaka,jak i zapewnierlie
mu 5. Szerok, ciężkizad z sferokim, sce przedniejprawej
moż|iwości
codfiennegoswobodne n]edźWiedzim
rozstawieniemkoń Po orawel:pies opierasię na |ewej
go rr.rchu.swobodnego, to fnaczy czyn ty|nych,zb}t krótk e uszy' zwi przedniejnodfe,która Wnastępnym
nie Wymuszonego.
Nie WoInomło. n|ętyogon
momencief ostanie przestawiona
dego, kiIkumieslęcznegopsiaka Końcfyny ty|ne sq motorem napę. oo ptzoou
zmusfaĆ do treningu biegowego 0u owczarkan emieckiego,zatem Owczarekniernecki w klusie prze,
p|fy |owetze. Nadrnierneobciqże' wsze|kie ich wady odbijajq się na. suwa do przodujednocześne
eWą
n e]eszcfe nie w pełniukształtowa. tychmiastna dynamiceruchu.Ten prfedniq l prawq tylną lapę, a na.
nychstawóWmożespowodowaćich
napędoWy',
uIożyskoWanystępn e prawEprfednia ity|nq ewq'
''motor
0egeneracjęprowadzqcqdo dyspIa. jest w stawie biodrowym.stqd tak Gdy ty|nalewa zostaje przesunięta
fji' Nadm elny wysiłekkończynty|' w e|ka Waga prfykładanado jako. ponad fiemią do plfodu, to tyna
ny&l możelóWnieżspowodowaćich Ści i zdrowotności
tego stawL].stqd prawaoparta o f|em ę utrf}mujena
Wadiwe ustawiene, niefależne
od WynikaobowiqzekplześWiet|eń
ren| sobie clężalpsa' Ruch psa rnoże
wad genetycznych.Takie zle usta- genowskichtego stawLJ,
byĆ stabi|ny i płynnyjedynie wóW
wrenienp: krowie,beczkowate,
ze Skutecznośónapędu za|eżynie ty| cfas' gdydługość
kościudowejjest
p ętami ograniczaWydaj. ko od u|ożyskowania
zb]eżnyrni
motoru,a|e W przybiżeniurówna dłLrgości
ko
noŚó napęduty nychkończyn'
takżeod jego zasięgu i si|y. o fa. ścipodudzia Pies poruszajacysię

rys.2

[-i

_,\==-__-

M ]t

tqL

\

L

DWUMEs ĘczN|KNr16 MA/2ooo

do uRANAv.wLl0_
p|ynnym
kłusemniezatracadla ob. kqtowanekończynyprzednie przej genealogicznego
]eżeijest mujqfunkcjęnapędu'gdyźdługość ste ger Land.
serwatolaIin]lgrzbietu.
wyda. kroku tyLnychkończyn]est za krÓt Łapy zalówno końcrynprzednchjak
on dobrzezwązanywówczas
kątowaniaWarun ity|nychpownnybyćzwartei |ekko
je sięjakobycałykolpl]spsa pozo. ka' Prawidłowość
ruchu,a|e nie można wysk|epione'gdyżto one stykajqsię
nadziemia'z kuje płynnośó
stawałwzaw]eszeniu
i odpo
z podłożem
jedynie
eplej kEtowa. bezpośredn]o
że
owczarki
rnówić'
opuszk
którq stykajasię
zapew
Wiedn
e
ich
ukształtowan]e
pa|cóWłap'Towtedyowczareknle ne biegajqszybciejinie możnaoce'
wlażenleporUszajq. ny owczarka sprowadzaćdo szyb. nia dobra amortyfacjęwstlzqsowW
rnieckispraw]a
do prfo koścjbiegu' o tym oprócz kqtowa. czasie ruchu.opuszki pa|cówprzej
cegosię niezmordowanie
nia decydujetakżetemperament i mujE na siebie całyciężarpsa w
du.
owczarek
n]emiecki
]estkłusakiem w}trenowanie.t]m arkowaniekqto' zetknięciuz podłożem,dIategoteż
aparat!luchu wany pies' o dużymtemperamen. powinnybyć faróWnotwaldejak
i całabudowajego
powinna
Jak cie i bardzo dobrze wfrenowany e]astyczne.WszeIkie pęknięca
byćnato nakielowana.
jużpow]edziano
ro ę napęduspet. będzle biegałznacznieszybciej,niż utrudniajqruch psa i, o i|e nle 5ą
a|e bez wynikiemulazóWmechan]cznych,
niajqkończynyty|ne'|chakcjęna. ten o idea|nymkqto\^Janiu
zak|óce.
śWadczqo a|armujqcych
z}Ąła
się posuwem'Końcfynyprzed. treningu.
psa'
zapewnić
odpowiednLqJako refleksjędo tych wciązżylvych n]achw sposobieodżylviania
n]epowinny
gdyżdop]ero
wza. dyskusji na temat szybkościporu' Łapa fakończonajest pazurami'
Wykroku,
długość
jemneWspółgranie
ruchukończyn szania się owczarkaW ringuchciał. któle muszq być si|neio c]emnej
.
z ruchem bym plzypomnieć,że rzadko któly barwie,gdyźichjasnyko|orŚWiad
ty|nych napędzajqcych
.
kończynprfednich podtrzymulq.z tz\ry.'srybkoblegacry , takie tych czy o braku odPowiedniejPigmen
i ekono. o prawdłowychproporcjachstawał tacj . owczalek n]emieck],który ma
cychzapewniapłynność
daWkęruchu
normaInq
się doblym reproduktorem'Naj ep. zapeWnionq
lt]chuumoż|iWiajqcego
miczność
pazury'
era
rosn4ce
przykładem
|So
samoistn
e
Śc
możebyćtutaj
pokonywanie
dużych szym
długotrWałe
psom'
pies o niewqtpli. Jedynietym
ktÓle tlzymane
przestrzeni'Wszekie 0dstępstwa V'Bergmannshof,
i n]e majq zb},t
ruchu'
sq
w
mieszkaniach
]
szybkim
powodt]jq
wspanlałym
zakłóce. we
od te] kore|acji
okresowo
ruchu
na]eży
ożemywówczas któly byłnawetzwycięzcqśWiataW dużejdawki
n]etEjpłynności
' l\'4
nadmielnewyrzuca. 1989' a który nic po sobie nie po. obcinaćpazury.
zaobserWować
przednich
kończyndo góry' W fostawiłizniknq|z liniigenetycznych Rys'5 Łapy
nie
Dobre zwarte łapyz plfy|e.
kro. owczalków'PrzeciwieństwemmoŹe 1.
ce|uzwększeniaich długości
przed. byó oD|N V. Tannenmeise,ktÓry gajqcymipa|cami,tfw kocia łapa
gdy kqtowan]e
ku WóWczas,
Po |ewejłapa szeroka, po
jest
gorsze
mimo idea|nejbudowyi kqtowania 2.
znacznie
n ch kończyn
plawej
rozwalta,długe pazllry
od kqtowaniaty|nych,którychdtu. chodziłW ringubardzo|eniwie'a|e
Zb},tdługiepa|ce z długimi
gośćkrokujest znaczniewiększa' za to pozostawiłpo sobie JECKA 3.
paf
Wienerau
urarni'
tzw. lapa za]ęcfa
v.d.
wypadkuobser v.Norcumi ZAMBA
w przeciwstawnym
Zbyt dłUgi|uŹnynadgarstek'
wujemytzw krok koguciwidoczny zwycięzcóWśW]ataz |at 1992 i 4'
pafury
i
stał
wrośnięte
prfed
o
sukach
n]e
móWiqc
przezpodrzLJcanie
1993'
kończyn
drzewa
fiIalem
nich do góry wóWczas'gdy eplej się równoważnym
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dowlldopuszczasięjedynieowczar |ane'W naszejkyno|ogii
utarłs]ę
gęstym
pod
podział
ki z włosemtwardyml
natrzytypy:wiIczasty,
czar
gdyżkojarzenie
szerstkiem'
ze sobq nypodpalany
i czarny.Wedtugmnie
powoduje jest to podfiałWadIiwy,
owczarków
długowłosych
gdyŹWjed'
pokoleniach
podw da szych
zanik
nejgrupe Wl]czastych
ujmujezarók
okrywaWłosowa
sfelstka co jeszcze bardziejosła' nogrupęowczarkóW
sf arychjedno.
jak i szarych podpalanych.
W momencie
się',rasydo bkl ich odporność
na Wpły'v
Warun itych,
,,rodzenia
księgirodowodowej
ponadto
wciEganebyły kóW atmosferycznych
i og|anicfa A
do grupyowczarkóW
czar.
owczarkn emieckieo włosietwar przezto możliWo
śćwsfechstronne nychzaIiczarównież
nlewieIkq
częśó
dym'kosmatymdługim.
obecnie go ich wykorzystania.
owcfarkówczarno.podpa]anych'
jest
jedynie
poprawnym
włosem
D|aocenytypuWłosalstotna]est Ko|orpodpaania możebyćbrqzo
twardyz podsrerstkiem.
Tylkotaki jegodługość
na g|owe' wewnqtrzi Wo cferwony,brqzowy'żó|tylub
rodzajwłosafapewna odpowiedniq zewnqtrzusfu, na końcfynachi na szary w wypaokuczarnegowtosa
ochronęprzedutratEciepław róż. ogone' DłuŹszyWłos
Wewnqtrz
uszu okrywowego'
Nie możebyćrażące
nychwarunkachpogodowych.
Pod- tworzqcykępki,a takżed|ugi'two. go kontrastuporn]ędzy
pigmentem
szerstekjest naturaInym
futęrkiem rzqcychoragiewki
włosna ty|nych Włosaokrywowego
a ko|olempod.
zapewniajacym
utrzymanieclep1a, częściach
uszui kończynprzednich pa ania,
twardyWłosoklylvowychronipod' tylnychoraznaspodzieogonaoraz Do intensywności
ogó|nejpigmen.
pod- bardzo obflte portki to wszystko tac]ipowinen byćdopasowany
szerstekprzednamoczeniem
lów.
czas deszczy,spełniaro|ęparaso. ŚWiadcfyosierŚcikosmatejIubdlu. nieŹko|oroczu,
a p|ytkanosowawe
gowrosel.
l a,
Wsfystkich
rodza]ach
umasfcfeń
zaróWnokosmatajak i d|ugow|osa lJmaszczene
powinna
byćczarna.DopuszczaIne
okrywaWłosowa
znacznieoglanicza lJmaszczenie
owczarkaniernieckie sq, a|ew sumieniepożqdane,
nie'
psa,gdyżpo namoknię. go powinnobyć intensywne.
uż}tkowośó
Do wie|kie'nie rzucajacesię W oczy
ciu w czasiedeszczucfy teżkqpie|] puszczasię różneponiże]
Wyrnienio. b ałep amki sierŚc]na k|atcepier
bardzodlugoschnie,co powoduje ne walianty
umaszczeń,
a|eW każ. siowejoraz nie laŹQcebiałewe'
fnlczną utratęenergiiW Wynku dymz n]chzwracasię uwagęnajego Wnętrzne
kończyni podbrzu'
części
jego
oziębienia'
szczegó|nie
Wchłodnych intensywnoŚć'
na
wyrazisiość' sza. Na grzbiece(sfczegó|n
e u
porachroku.Wwie|umiotachrodzą W zasadfiepowinno
się lozróżniać suk)moŹewystqpió srebrfysteplze.
się szczeniętaz dłuższym
wlosem, dwa podstawowe
typyumaszczeń: s a nie,
które lównieżfnajdujanabywcóW, szary i czarny.O zakwalifikowani Niedopusrczalne
jestumasfcfenie
z nichdo dońdecydLrje
ko|orWłosa
nagrzbie- białe'
]akożeczęstoWyrastają
rodneokafy,a dtugiWłosdodajem cie'Z ko|eitedwatypypowinny
być
podzielone
podpa
swoistego
uroku.Nie nrnej do honajednolite
ina
5.
Łapaza strorna,pazuryzuży
te
6'
Dobreuksftałtowanie
nad'
garstkaI lapy

rys.5
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XVlll KlubowaWystawa
owczarkówNiemieckich
Łódź04.05.09.1999 l.
c.d.

tutajws pomnieć również
]uż po raf trzeci gospodarzemwy. wystawy'Zrezygnowanotakżez po. c hc]eIiśmy
stawy k|ubowejzostałoddzia|w mialów psóW,które róWnieżbardzo o tym, że po raz pierwszypozoran
Łodz ' Jest to pierwszawystawa utrudniałysprawne prowadzenie ci, którzy pozorowa|ina Wystawe
wyłonienzosta|iWramach
organizowanaprzezdemokratycznie imprezy'a byłydodatkowoźródłem kLubowej
eIiminacji,które zostałyplzeplowa
się w różnychnieporozumień'
wybranyk|ub' Kub fna|aŻł
bardzo trudnej sltuacj , albowiem NowościqbyłoprfełożenietestóW dzonena tereniesieradzaiŁodfi i
dwie wcześniejsze
wystawy,za{ÓW. psych cznych przed konkurencjami bylito aktualnienajlepsipozoranci
jak
abywyn. w kraju' Ponadto każdyuczestnik
chcieIiśmy,
no w Bydgoszczy
w SleradzLr, hodow|anymi,
mógłWcześniej
na
byly znakom cie zorganizowane. ki tych testów miałyWpłytna koń' klasy uż}tko\dej
zatrzymalyone tendencje spadko- cowe oceny konkutencji hodowla- terenieWystawyprzystqpićdo prób.
We W i|ościzglaszanychzw]erzqti nych'Wtym rokunie udałonam się nych testóW. Wie|u z tego skorzy.
stałonawet dwukrotnie'
f apoczqtkolla]ystotnyWzrost,dzię. niestetytego dokonaĆ.
k Wysiłkowiorganizatoró!ł'W Lo- Ponadto cała wystawabyłasfi]mo. Zgodnle z oczek waniam wystaw'
firmę' ców testy przeprowadfonona głów
dz Lldałosię ten Wzrostutrzyrnać, Wana przez profes]onaInq
niedociqgnięć'
któle sE nel plycie, aby wszyscymogli roba
chociażn e doszłodo pob c a rekor Mimo kiIkLr
476 fgloszeń'
na kasec e mamy nadzieję'Źe ka' czyć tę !ł dowiskowq konkulencję'
du, który \ńJynosi
zan echanoW tym
Zgłoszono391 psóW i suk, f czego seta się podobałaijednoczeŚnie a jednocześnie
Wystewiono106 psóW i 163 suki' stanie s]ę tradycjq fi rnowanie czasie oceny ''na stój',w rngach'
Mam nadzieję' że będzie to stała
Po raz pierwszyna nasrej k ubowej wszystkichwystaw klubowych.
psychicrne
na
wystawie
klu
tradycla
wystaw
WystawiemiałsędziowaćPrezydent Testy
sV p. Peter Mealer.N estetykilka bowej przeprowadzałodwóch sę' Po zakończeniutestów przystapo.
no do konkurenclihodowlanych,
dni plzed Wystawqodmówiłsędzio. dfiów: ZbignieWMiIewski- psy
Wania z \daźnychpowodów rodzin. StanislawAblamowicz- suki. Do Zostałyprzeprowadzonena głóWnej
nych m mo' że na śWiatowej
Wysta. testó!ł przystąpiły32 psy' z tego płyce boiska'W mialę sprawnie'W
wie sVfapewniłprzedstaw
cielik]u. 24 raliczylo, a 8 nie zallcfyto, tl. następujqcejkoIejności:
75 % i25 %.
1)
Najlepszahodowla.
bu, że będzie sędf ował' oraz Wy. odpowiednio
głosł pre|ekcjęna otwartymzebra' W sukach byłotrochęgorzej'Na 18'
2)
Reproduktori jego potomprzysiqpi|y
do testóW 11za|i.
niu k|ubuw sot)otę.Dzięki nasfym które
przyjaciołomz sV' udałonam się czyło,a 7 n]ezaIicfy|o,tj' odpowied Ad. 1.
Najlepsza
Konkurencla
hodowlana.
nio 61,1% 38,9 %.
zna|eźćgodne zastępstwo W oso
fakt, żew tym hodowla(zgloszono18 i zaprerenbie sędziego Wo fganga BabiIona, Na uwagęzasługL]je
pro!ładzacego
hodow|ę,'HausBa. roku do testóW prfystapiło dużo towano16 grup)ocen]aIisędziowie:
Theo Lugbaueri Zbignew Szczebi|on,,.
Drug]m
sędziązagrancznym fwierzat i duźotesty fa|iczy|o'Po
byl znanyw PoLsceTheo Luglleuer, 2 om byłwysoki. Niekiórym psom śniak'Po laf pierwszywzoremwy.
o.N' grupy |iczyły
,,t\dórca''sławnegozwycięzcy)ac. (szczegó|niesukom) pofwo ono stawy śWiatowej
prawo
po
powtórfyć
ma
Sędf
owieszczegó|ną
testy' sędzia
5 zWerzqt.
ka Noricum.
fe stlony po|skej sędziowa|ieks' po\dtórfyćtest widzqc nieprawi uwagęzwraca|]na podobieństwo,
lV]e. dłowqpracepozorantaIul]plzewod. zróżnicowaniewyrafu płci'oraz Wy'
ter]el- Zbigniewszcześn]ak'
to rów. szko|eniezwierzqtW k|asachdoro
czysławGqtkowskl'Wiesławzie. n]kapsa. obserwowaIiśmy
próby
pracy
na
Wystawie
św
atowejs|ych' oczylvśce plfy zachowaniu
Stanisław n eż
mecki, zaŚ
budowy'
Abłamowicz Zbign]eWN4iIe\dski' Z obselwacji testóW na wystawie prawidłowej
\dKar]sruhemog9stwier Zwycięzcakonkurencji- hodoW|a
śWiatowej
Z uwagi na bardzo napiętyp|an im
prezy' k|ub zrezygnowałz defi|ady dz ó' że poziom placy zarówno sę
AbakusmiałaaŹ4 psyWk]asieużyt
jak
pozorantóW
psów będzie
prawie
pozy'tylv'
nie
róźnlły
kowej' t]żytkowośó
dzióW
i
oddziałów,która
nic
prfeprowadzom ałacoraz Większywpłnvna oce.
nego nie wnosiłado zmagań spor' się zasadn]czood
nę Wszystkichkonkurencji na Wysta.
towych,a opóźniała
bardzoprogram nych na naszej wystawe.
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4)
,'z (łW an' , R. Gesinowski
(2 psy' 3 suki' 3 ojcóW,4 matki,
4 mioty).
JednorodnyWWieIkości
typ,normaI
ny kłab,strome ustawienle przed
nichtap' dobrykąt tyłu,dobradłu.
gośći po|oŹenie
zadu'
5)
'LINABERO",J. Szmaja (2
psy' 3 suki' 4 ojcóW,4 matk' 4
1)
MarekDriuba(3 rnrory].
,,ABAKUS",
psy, 2 suk, 3 ojcóW'3 matk, 3 Typjednorodnyz wyraźnympodzia.
mroty),
łem na płeć,ogran]czenieW kEto.
Typjednorodny,prostyfront,wyso wan|uprzodu,norma|ny
kłqb,dobry
kl kłqb,mocny grzbiet, dobry zad' zad, 3 psy W klasie uż}1kowej'
pigmentmógłbybyć baldfiej wysy 6)
,,ASARKO LORDANA", G.
cony' 4 psy W k|asie uż}tkowej'
oklasa (2 psy' 3 suk , 5 ojcóW,5
2)
,MlZ MAZ , Wa dematFede- matek,5 m otóW)lak (2 psy' 3 suki, 5 ojcóu 5 ma. szczególna jednolodnośó,przy ta
tek' 5 miotóW)'
k m utrudnienill
strorneramię'do
Bardzodobrecechyrasy,typjedno- bre kqtowanie' dobre położeniei
rodny'dobre kqtowanieprfodu, bal. d|ugośózadu, 1 pies w k|asie użyt.
dzo doble tyiu,ścięty
zad' 2 psy w
k|asie uż},tkowej'
7)
'SATYSFAKCJA , J. RzuchoM
3)
,,ESKoRTA",MalgorfataGiet ska-Strzeecka (2 psy, 3 suki, 4 ojka (3 psy, 3 suki, 2 ojców, 5 ma
cóW,5matek,5miotów).
tek' 5 rniotów].
PrfybIiżony
typ, dobre kqtowanie
o róźnymtypie' chociażpewne]jed- przodu,bardzodobre tylu, dobra
prawldłowetrzymane g|upa' Wpada]qcy
noYodnośc],
w oko brak za.
usfL]'Ściętyzad' jeden pies w k|a. mknięciaprzodu,1pes W k]asie
sre uzytkowej,
wie klubowej.W tym roku n e udalo
slę ustalićWpływu
nie za|cfonych
testÓWna Wynik'L]ważam,
Źe nie
za czen]etestów pow nno być rów.
lloznaczne z brak em oceny, a występowanletakiego psa / suki W
konkurencjach
powlnhodowlanych
no l]yćzabronione'

Lp.
6 p k t.

Dolny
2. z Gal
3
5. z Tuszyńskiego

1

SATYSFAKCJA

Ocena

5,5pkt. 5pkt.

4p kt.

Ocena

||ośćo.
iIość

5

2

2
3
2

3

1

2

8
9. fulATADOR

3pkt.

0pkt.
8

7

2

2
2
3

3

2

6

1

5

8

2
2

5

I

1

10.
11 ASARKO LORDANA
12 WAN.HEN
13 z Berolrny

3

7

5,1

I

-1

6

4,4

4,4

16

5
5

'14.

t5 ESKORTA
16.

9)
,,2Beroliny , W Turkiewicz(3
psy, 3 suki,3 o]cóW,3 matki,3
mroryl,
Dobryprfec ętnytypi jednorodność,
strome kończynyprzednie,dobry
kqt tyłu,klótki zad.
10) ,'UNIoN,''
A' Ł ŚWiniarscy
(3
psy, 2 suki,2 ojcóW,3 m atki,3
m otyl.
B rak jednorodności
typu,takźesto.
ma przedniałapa'dobry kqt tyłu'
klótki opadajqcyzad'
11) 'UN|ON' (2 psy, 3 suki, 3
ojcÓw' 5 matek, 5 miotów)
Pewna różnorodność
typu, na eży
fwrócić uwacę na usfy i wyraźnie
opadajqcy
zad.
12) ,,2Gaii",O. Jesenskt(1 pies,
4 sL]k,4 ojcóW,3 matki,5 miotóW).
Pe\łnaróżnorodnoŚć
typu, dobly
Wyg|qd,prostyfront,dobre kqtowa.
nie' 1pies w k|asieużytkowej'

1

Miz-Maz

6. ABAKUS

czołów
-ka
Polski

8)
Do|ny,,' L'
,'Z Więcborsk]ej
Bardońsk (2 psy,3 suki' 4 ojców,
4 matki,4 mioty).
Jednorodnytyp,Wylaźny
podfiałna
płeć,bardzo dobre kończyny,moc.
ny grzlriet,dobre predyspozycjedo

2
I

5
2
3

5

4,2
4,2
4.0
3,4

3

t0

DWUMTESTECZNT(
r{r16

^r,rl2000

glupy,zróŹ
znaczeniemajedno|]tość
n]cowane płci orazfakt Występowa
nia okreśonej Wady\ł całejgrupie'
co nie ma takiego zraczenta przy
ocenie na ringu,nP. dostatecznie
samczyp es, o dobrejbudowiei nie
znacznychWadachustawieniakoń.
cfyn możeotrzymaćocenędoskona.
łąorazfb),ts Lnasuka o podobnych
cechach anatomicznychjak Wyżej'
lównież możeotrzymaćocenę do.
w teJ
skonałq,natomiastwystępując
tlvorzqn e
samejgrup]ehodow|anej
poZqdanqparę'
Poza tym Wpłylvna ocenę na lingu
ma przygotowaniekondycyjnepsa.
Ana|izęstatystycznqna|eŹytrakto.
Waćjakoocenępomocniczqdo wyn].
kóW konkurencji'
Niektóle grupywypadłyniekorzyst.
nie, pon eważnie wystawiływyma.
ganej Iicfby reprezentantÓW'
Plzyjętafasada dyscyplinujeWy.
stawcóW do Wystawieniazgłosfo
nycn zWIelfat'
ó' że
Jednocześniena eżypodkreś]
zajęcienawetostatniegomiejscaw
konkurencjinie przynosi ujmy,po'
17 pozycja
nieważjestto
aktuaInie
W Po|sce na około500 hodow|i'

(2 Poniźszezestaw]eniepokazujeko|ej
w Pustelnik
13) ,,WOJBAS',
p s y, 3 su ki' 5 oj cóW ,4matk i,4 nośćhodow|ibiolącpod uwagęoce
nywystawoweotrzymanena ringach
mroty).
jednorodność,
przyjednym przez przedstawiciei poszczegó nych
PeWna
prawidłowe
proporcje'pra hodowIi,przyjmujqczasadę przypo
Wyjqtku
ocenie
kłqb'mocnygrzbjet,dobry rzqdkowaniaodpowiedniej
Widłowy
przy
i ościpunktóW jed
przód, bardfodobrytyt, 1 pies w odpowjedniej
noczesnymspełnienu wymogu,że
kIasieUż},tkoWej.
(2
każdagrupa hodow|anamL]sim eć
N4.
R.
Szmyd
14) 'MATADoR,
Itak:
psy' 3 suki,3 ojcóW'2 matki'3 rninlmum5 reprefentantów.
ocenavA -6Pkt.,
mroryl,
czołóWkaPolski 5'5 pkt.
Ze \łfg|ędu
na nieweIkiekomb]na. _
jednorodnośĆ,
jest
pra'
pewna
ocenadoskonała ' 5 pkt',
cje
ocena batdzodobra
widłowy
stosunek(wyrafniecz),te tytu,stromy 4 pkt.,
ny),dobreukqtowanie
plzód' dobreuszy'
ocenadobra-3Pkt.,
ocena dostateczna- L pkt.,
H' Tabaczyński
15) ''WAN'HEN''
(0 psóW,5 suk' 3 ojcóu 3 matk
brak reprezentanta- 0 Pkt.
'
W przypadkurównej iIoŚci punktóW
4 mioty).
pewnq Wyźej
notowanajestgrupa pos]ada.
Grupaty|kosuki, Wykazu]e
jednorodność,
Wpadaw okostlomy jqca WięcejWystawionychleprefen.
przód'płaski
kłqb'dobryzad'tyLko tantóW
Konkurencja- Najlepsza Hodowla
dobrytyl.
Radomir
Gla- (tabelkaNr.1)
16) ,,2umultowa",
pa (3 psy,2 suki' 3 ojcóW,5 ma.
Jak Widzimy,powyższaanaIizawy'
tek, 5 miotów)'
tutaj kazałaznaczneróżnicemiędzystaIstniejepewnajednorodność'
łap, tystyką Wystawowq'a Wynikami
anat8rn
cznieb|qdprzednich
psy
Hodowla.
plzedstaw]ono
W
k a konkurencji,,Na.jlepsza
2
chocaż
z
tego,
że
w
konkurencj]
Wynikato
sie uiYtkowel.

,'NajIepszaHodowa'' decydujqce

(zgł.oszono
8 psów)
10' wygtawiono
NajIepszy
Reproduktor
Ad' 2. Konkurenc]a
podobieństwo
pod
do
braIi uwagęprzedeWszystkim
sędziowie
W BabiLon
i M' Gatkowski'
oceniaisedziowie
barwyoka'zazna.
piętnopłciirysy,dodatkowo
umaszczenie'
czy|iWykoLorowanie
o]ca'budowę
anatomiczna,
. czyi chęćdo pracy'a takŹesiłęposLlwu,
i harmonię
Wykroku
orazpłynnoŚć
długość
czeniemaski'WitaIność
punktac]
(tabe|ka
Nr.2)'
e Wodpowiedniej
ruchu'Miałoto odzwiercied|en
'
Piętno

Uma-

Szata

ńlitaI

Lp.
4p kt.

6pK

5p kt.

2pkt.

2p kt.

1 Bajk Domenica

3

4

5

2

2

2

18

2. LORD,Georgw ktorTurm

3

5

2

2

2

18

1

2

3 PIROLKRONENSEE
JAGO WOLFSBURG

3

3pkt.

2

1

z

2

18

3

15

2

5. LASER Platoon

3

6 NERO Hochen Draven

2

7.

2

3

3

1

l

8. FOX zAgiru

2

2

2

2

1

2

1

14
12
1

10

@
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bardzodobrekqtowanie,góma ]inia
nieco nadmiernie Wygięta,bardzo
dobrzeprezentujqce
się Wluchu,dy.
posuw,
namiczny
swobodnywykrok,
stabo zaznaczonamaska.

2)
L ORD G EORG E W I KTOR
1)
BAJKV Domenica
(27potom TURN(9 potomków,
wtym:5psóW
kÓW Wtym:14 psóW 13 suk)'Bar. 4 suki).Grupa wyrazista,w typie
dzo dobra,licznagrupa,w typie ojca, bardzodobre zróżnicowanie
ojca.Wyraźna
różnicam ędzypsa' płci,o bardfodobrychproporcjach'
mi isukami,bardzo
dobrytypw
obu mocnegrzbiety'
prawidłowe
zady'W
4)
JAGO Wolfsburg(9 potompłciach,dobrekqtowaniekońcfyn' szybkimruchuniecozaniżony
kłqb,
kóW,
w
tym:1 pies,8 suk)'Grupa
łopatkamogłaby
byćbardziejsko' przezco wykrokniecomatoswobodw typieojca' podobieństwo
wystar.
śnai dłuźsza;
bardzodobrekqto. ny,bardzodobryposuw.
czajqce'
fb't
mało
samcóW
w gru.
Wanietyłu,bardzodobreWyko|oro.
pie;
prawidłowej
mocna'
o
Iinii
wanie,przyczymokou kilkuosobgrzbietu,
dobre
kqtowanie
kończyn
nikóWmogłoby
byćciemniejsze.
przednich(ramiękrótkie),ty|nych
Glupa baldzo ładniereprezentuje
bardzo
prezendobre.
Grupa
dobrze
sięw ruchu'
tujqcasię w ruchu'|eczposuwpo.
winienbyćbardfiejdynamiczny;
nie.
co słabowyko|orowane,
przedsta.
WioneW nlewłaściwej
szacie,W
okresielinienia.
3)
PIROLKRONENSEE(8 potomkÓw'w tym|4 psy'4 suki)'Wy.
raziste,w typieojca, prostyfront,

Ocena Ocena oc€ n a
Lp.

Reproduktor

Polski

nała

dobra

6pkt. 5,5pkt.

5pki.

4pkt.

1 LORD v. Georg

4

2. JAGO v. Wolfsburg
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statecfnepodobieństwo
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Dostatecznepodotjeństwodo ojca'
tylko 1 sam]ec. zb}t mała różnLca
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BabiIonomawlajqcaktualnqs}tu
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daczniasię szczegó]nie
w konkurencjl lodowodóWpotomkóWpsów wska
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smycfy.Za sobq miałabardzopięk.
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ko n edomaganiakondycyjnena- przednich wystaw up|aso\łałas]ę niepełnejoklywie Włosowej,co
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f.
JerzyXramarski,
Wademar
. tel' Woźnica:
a.
Zbigniewszcześniak
cfęstochowa,
Bie|skoBia.
052 381-04-92:Bydgoszcz,
Cholni, ła,Bytom'cholzóW'Katowce, Ryb.
ce, Toruń,Gdańsk,Gdynia,Gru' nik'Racbórz'Zabrze'
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g'
WiesławZiemecki . te|' o71.
349.39 02' Ryszard Kłapkowski'
Ie .o6a4 44&272: Je|e|ia Górc'
Legnica,opo e. Wałbrzych,
Zie|ona
Góra, Wrocław'
h'
I\lieczysławGqtkowsk]. te|.
a42.743 720' PaWełświniarski
tel. 043 822-61-06;Kalisz,Konin,
Łódź,s eradf'
i.
Henryk Tabaczyński te|.
0603 671.171,WiesławPiechna'
tel. 061-822-19-09:Leszno, Poznań,Golzów Wkp'
Zarzqd K|ubu oN jednocfeŚnie
uplzejmieprzypomlna,iżnada|obo.
wiqzuje dotychczasowyReguIamin
Plzeg|ąduHodoWIanegooWczarka
Niemieckiego,który przedstaWiony
zostałw Nl. 14 owczarek Niemiec
k na str.21

Regulamin
KlubuOwczarkaNiemieckiego
RozdziałtPostanowienia ogólne.
s1

K|ubnosi nazwę,,zwiqzekKyno|o.
gicznywPolsceKlubOwcrarkaNiemieckiego l zwanyjest w da szej
części
reguIam
nu ''K|ubem',.

-

s2

Klub drlala na podstawieStatutu
ZwiazkuKyno|ogicznego
W PoIsce,
RegLrlaminu
XlubuRasy GrupyRas
i niniejszego
regulaminu.

s3

1' Terenemdfiała|ności
K|ubujest
obszar RzeczpospolitejPolskiej.
jest siedzi.
2. siedz]bawładzK|ubL]
ba Warsfawskiegooddzialu zwlqf
ku Kynologicznego
w Polsce przyul.
Bagatela 10 w Warszawie.

s4

K|ub ma plawo do uŹywaniawła.

snychpieczęcii odznakpo fatwier
dzeniup(zezza|zadGlów|yzwiąz. ZadaniaKlubuowczarkaNiemiec.
ku Kynologicznego
w Polsce.
K ego:
1' sporzqdzanieistyreproduktoróW
s5
K|ubjest organizacjąz|zeszajqca isuk hodowlanych.
osoby zainteresowane
amatorską 2. Stworzeniebazydanycho:
hodow|ąpsów oraz amatorskim a) wynikachWystaw
szko|eniempsów W ce]achużytko' b)miotach,
wych |ub sportowych,opierajqcq c) \łynikach
prób pracy,
swa działa|nośó
na pracyspołecz' d) wynikachprzeświet
eń w k]erlln.
nejogó|uczlonkóW.
ku dysplazjl.
3' sporzqdfan]eanal]zstatystycf.
nychpogłowia
rasy owcfarekNie.
s6
Ce e KlubuOwcfarkaNlemleckiego: miecki. pkt1.3majazastosowanie
psów rasy do psówi suk będqcych
1' Doskona|enie
hodow|i
Wposiada.
owczarek N]emieckipod Wzg|ędem nuczł o nkó wK ubu.
cech fizycznych,psychicznychi uż}t' 4, Organzowanieraz do roku wystawykIubowej
z iytułem
Zwycięzcy
2' |niegracjacfłonkóWK|ubu zain' Klubu.
teresowanych w rozwoju hodowli 5' organizowanie
zawodóW,
wystaw
OwczarkaNiemiecklego.
] pokafóWpsóWrasyowczarekNie
3. Ujednoliceniezasad hodowlii
szko|eniapsów rasy owczarek N e'
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6. Wydawanie
w formieperodyku 2' Dobrowo|negoWystEpieniazgło 2' Raz na 3 |ataZarzqdK|ubuzwo
szonego na piśmiezarzqdowi K]u. łujezwyczajneWaInezgromadzenie
Klubu.
b u etynuinformacyjnego
.
7' organizowanie
szko|eńidosko bu, o ile przeclwkozainteresowane- sprawozdawczo \ĄybolcfeWtermi.
naIeniesędziów'asystentóW,n. mu nie toczyslę postępowan|edys nie do 30 marca,
struktorów,
treseróWi pozorantów' cypIinarneW Zw]ązkuKynoIogicz. 3' UchwałyWa|negoZgromadzenia
zapadają zwykłqWiększościqgło.
prfez
8' Rea|izacja
zadańzLeconych
ZarzqdGłówny
ZwiqzkuKynoIogicz. 3. Nieopłaceniaskładekczłonkow' sóW i sq prawomocnebez wzg|ędu
na Iiczbęobecnych'W razie równej
skich za lok bieŹqcydo końca da
negow Polsce.

Rozdział ll członkowie Klubu . ich

nego roku z wyjqtkem przypadku'
cdy zaftad uzna zw|okęza uspla.
WledIiwioną'

pruwai obowiązki.

i|ościgłosów rozstrzygagłos prze
wodniczqcego
oblad'
4. obowiqzujereguIaminVtyborczy
oddziałóWprzystosowanydo Wybo.
róWW|adzK|ubu'

przyjęcia
naczłonka
K]u'
Warunkiem
jest:
bu
farzadowiK|u.
a)złożenie
dek|alacji
bu,
opłat
b) uiszczenieobowiazujqcych
cfłonkowskich'

51s
Do kompetencjiWalnegozgroma
dzenia na I eżydecydo wa ne o
wsrystkichsprawachKlubu,a w
szcfególności:
1' Usta|anieogó|nychWytycznych
działaIności
władz
KIUbu'
przed'
2. lJchwalanie
i zatwlerdzanie
przez
stawionych zarfadKlubuspra.
działa
ności'
Wozdań
olaf p|anów
3. Rozpatrwan
e i zatwierdzanie
sprawozdańi WnioskóWK ubowej
cztonkóW KomisjiRewizyjnej.
A' Wa|nezgromadzenie
Zarzq
4' Rozpatrywan]e
wnioskóW
Klubu.
du KhrbuOwcrarkaNiemieckiego
na Wa|.
oraz\łniosków
zgłoszonych
s1 3
członków nymZgromadzeniu,
1. WaInezgromadzenie
jest najwyższq
WnoskóWzgło.
Władzq
K|ubu.
5. Rozpatrywanie
K ubu'
udział szonychprzezczłonkóW
2' W WaInym
zglomadzeniu
na wnlosekKlLr6. Podejmowanie
bIolq:
głosem
uchwalw
a) z
decydujacymczłonko' bowejKomisjiRewizyjnej
przedmiocie
absoIutoriUm
dIaustę
wie Klubu,
zarfqduK ubu.
b) z g|osem doradcfymczłonkowie pujacego
składkl
K
ubu,
sędzio
7'
Uchwa
aniewysokości
ustępującychwładf
eWentuaIn]e
sposo'
wie kynoogicznirasyOwcrarekN e- cfłonkowskiej'
jej
Wokresie
K|ubu] bu ścisłego Wyliczanla
mieck],którzysq cfłonkam]
pomiędf
y
Walnymi
zgromadzeniami'
zaprosfenigoście,
3. Do WładfK|ubu mogq zostaĆ 8. WybórzarzqduK|ubuowczarka
K ubuobecnina Niemieckiego,
KlubowejKomlsli
wybraniczlonkowie
Rewzyjnejna okres3 lat.
Wa nymZgromadzeniu.

511
cfłonkostwoKlubu ustajew przy.
paoxu:
W ZWiqzku
1' Ustaniaczłonkostwa
Kynologicrnym
w Po sce.

1. ZwyczajneWalne Zgromadzenie
de|egatów sprawozdawcze z!ło.
łujeZarzadK|uburaf do roku,nie
późnlejniżdo 30 marca.

58
Rozdziałl 1. czlonkamiK|ubumogqbyćjedy.
zw qzkuKyno|ogicz. Władzenaczelne Klubu'
n e członkowie
negow Po]sce,którzyzadekarowa|i
s12
imajEopła.
swojqWo|ę
cfłonkostwa
nymiK|ubusq:
Władzami
nacze
conqsk|adkę.
czlonkóW
Walne
Zgromadzenie
2' Ustaniecz|onkostwa
w Zwiqzkt] a)
w PoIscejesttożsa. Klubu,zwanedalejWalnymZgromaKynoIogicznym
me z ustaniemczłonkostwa
W K|u. dzeniem,
b)zarfqdK|ubu'
3. Rezygnacla
lub ustaniecrlonko c) KlubowaKomisjaRewzyina.
stwa \d Klubie nie ma wplnlu na
członkostwo
WzwiqzkuKynoog cz.

ss

członko\de KLubuzobowiQzanisq
uiścićskładkę cfłonkowskąna
lfecf K|ubunieza|eżnie
od składki
cz|onkowsk]ejzwiqzku Kyno oglcf.
nego W Po|sce opłaconejW macie'
rzystymoddriale.

s 10

s1 4

s1 6

na piśme
ZarzadK ubuzawiadamia
uprawnionychdo Wzięciaudziałuo
terminie,mjelscuiporzEdkudziennym Walnego Zgromadrenia Dele'

DWUMtEStECZNtK
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gatóWco najmniejna 14 dni przed
WalnymZgromadzeniem.Sprawordaniai p|anydzlałaInośc
oraz inne
materia' iwniosk dotyczqcespraw
będqcychtematernobrad WaInego
Zgromadzenia
sq do Wg|qdu
w sie.
dzibie K|ubu i sq dostępne W mlej'
scu WalnegoZgromadzenia.

27.

1) reprerentowanie
Klubuna ze,
s22
wnqtrz,W sprawachnie zastrzeżo. PrefydiumK|ubuzbiela się w razie
nychdo kornpetencji ZarfEdu Głów potrzeby'jednaknie rzadzlejniżraz
nego ZwiQzkuKynoIogicznego
W w miesiqcu.

2) rea|izowanie
uchwałWa|nego C - Klubowa Komisia RewizvinaZgromadzenia
DeIegatów,
3) kierowan]e
dfialaInościa
K|ubu'
s2 3
4) uchwalanie
wszelkichoplatna 1. Klubowa
KomisjaRewiryjnajest
rzeczKlubu,
wybieranana WalnymZgromadzeB Zarzqd K|ubuowczalka Niemiec 5) rozpatrywanie
i ratwierdzanie niu oe egatóW
K ego.
rocznych
sprawozdań
z działaInoŚci 2. KadencjaKlubowejKomisjiReKlubu ,
wiryjnej
trwa3lata.
6) fatwieldfaniebudżetów
orazp|a. 3. KlubowaKomisjaRewlryjna
517
sktaZarzadK|ubujest organem
wyko.
da się f 5 cfłonkówi 2 zastępców.
nawczym
walnegozc(omadzenia 7) powoływanie
kom]sjii zespołów 4' członkowie
K ubowejKomlsji
De|egatów
iodpowiadaprzednim niefbędnych
do realizac]i
ce|óWi Rewizyjnej
Wybierajq
spoŚródsiebie
za swojqdzlałaInoŚÓ'
przewodn]czqcego'
zadańK|ubu:
zastępcęprze.
a) komisjid/s organizacji,
Wodniczqcego
i sekletarza.
b) komisjid/shodowli,
5' Do skutecznoŚciuchwałK|ubo.
518
7. za|zadK|ub!składasię z 11 c) komisjld/s szkolena,
WejKom]sjiRewizyjnejniezbędna
członkóW
]trzechzastępcówWybra. d) komisjid/s sędzióWiasysten. jest obecność
co najmniej3 człon'
przez
nych
WalneZgromadzenietów.
ków, W tym przewodniczĘcego
|ub
De|egatówna okres3 |at.
gospodarklfundu- zastępcy.
8) prowadzenie
posiedzeniu
2.tNa pierwszym
Za- szamiKlubu,
6. KlubowaKomisjaRewizyjna
konpo zas]ęgnięciutlo ujecałokształt
rzqdu'któle powinnosię odbyćnaj. 9) przyznawanie,
dzia|alności
K|u.
późn]ej
Wciqgu7 dni od dniawybo. op nii za|zadusekcji' pochwałna bu.
rów, wybieraon spoślódswoich piśmie'
dyp|omóW
członkom
K|ubu
głosowan
członków
w
iutajnym,chy. wylóżnajacymsię we wzorowym
524
plze. wykonywaniu
ba żeZalzqduchwa|ijawnoŚć|
swoich obow]Qf
kóW 1. Do kompetencji
KlubowejKomi'
Wodncfacego,trzechWiceprzewod' orazaktywnym
udziatemW rea iza- sj Rewizyjnej
na|eży:
(d/s hodow|i,
n]czqcych
d/s olga. cjifadańK|LJbu'
a) kontro|owanie
całokształtu
dzia.
nizacj, d/s szkolenia),
sekretarza, 10) wydawanie
w formieperiodyku ł a I no Ś c]KI ubuze szczeg ó | n y m
skarbnika,któlzytworzĘPrezydium biuletynu
informacyjnego
zwiEzane, LJwzg|ędnien
iemgospodalki
f nanse
go z kynologia
Zarzqdu
KIubu'
idzia|aniem
K|ubu'
11) plzesyłanie
ZarfqdoWi
GłóWne. b) występowanie
w oparciuo usta'
qzku
mu zw
Kyno|ogicznego
w Po|. enia kontroliz wnioskamipokons19
Zarzqd K|ubuowcfalka Niemieckie' sce do końca I kwartałukażdego tro]nymi
do zarzqduK|ubuiżada
go zbiera się na posiedzeniaWmla' roku]nformacji
o działa|ności
isy. n]eWy]aśnień,
rę potrzeby,jednak nie rzadziejn ż tuacjifinansowej
Klubu,
c) składanie
sprawozdań
z cało.
prellminarzy
raŻna 3 m esiqce. Uchwa|yzarza
12) zatwierdzanie
bu- kształtu
swoje.j
działa|ności
naWa|.
du K|ubuzapadajazwykłqwiększo' dżetowych
komis]]i zespołóW
nymZgromadzen
u iwystępowanie
ściqgłosóWW obecnośc]przyna]z wnloskrem
w przedmiocie
absolu
mniej6 członkóW
Zarzqdu'W razie
toliUm
dIa
ustępujqcego
Zalfqdu
s2 1
równejIiczbygłosówrozsvfygagłos PlezydiumZarządu K|ubu dfiaław K ubu,
plfewo0nIczqcego.
imieniuzarzqduK|ubuW oklesach 2. K|ubowa
Komis.ja
Rewi4/jna
może
pomiędzyjegoposiedzeniaml Wgra. dokonywać
kontro|i
całoksztahu
dzia.
nicach usta onychplfezZarzqd KIu łalności
K|ubuw każdym
cfasie'jed.
520
Do kompetencjiZarzqdu K|Llbuna. 0u.
nakdzialaInośćZarzqdu
KIubukon.
lezyl
tro|ujenie lzadziejniŹrazWroku.

z2

końcowe.

3. Szczegółowy
zakresdziałaniaK|u
bowej Komisji Rellifyjnej okreśa
regularninuchwalonyprzez Walne

dymWyciQgu
znajdujes ę dekreta.
cjanaodpowiednie
konta.

Zgromadzenie.

Zmianyregulamnu Klubuwniosku531
je
ponie.
DokLr
mentybędqcedowodem
fwykłqWiększoŚciqoddanychgło.

RozdziałIv .
FunduszeKlubu,
s 25

KIub prowadzisamodfieInągospo'
dalkę finansowa pokry'lvajqckosz

s35

sionjch kosztówpod|egajq
spra&
dzeniupodwzględem:
przezSkarbnika,
a)merltorycznymprref
b)formalnym
i rachunkowym
pracownika
księgoWości,
c) zatwierdzenie
do wyplaty- przez
Przewodniczqcego
Iubjegozastęp.

ty działa|ności
ze skladek i innych
wp|yWóW(np' darowifny)zgodnych
.
f działa|nościq
statutowq.

sóW Wa|ne zgromadzenie De|ega
tów K|ubu do Zarzqdu GłóWnego
Zwiqzku Kynologicznegow Polsce,
który posiadainicjatywęwprowadfe
ntazmtan.

s3 5

Wniosek o zmianę reguIaminu
przedkładaWaInemuzgromadzeniu
De|egatówZalfad K|Llbt]f wtasnej
ś3 2
Każdydokumentposiadanumer inicjatywyiub na wniosek co naj'
pod którymzostajezare. mn]ej poło\łyogó|nej |iczbyfalzą.
księgowy'
s26
za zeadqzarzaduGlów|egozwiaz. jestrowany
olaf dekretację
odpowia. dów sekcj]'

ku Kynologicznego
w Polsce Klub da]qcąrejestlacjidokumentu
na
posadawłasne
kontobankowe
oraz odpowiednlch
kontach.
numerstatystyczny
REG0Nnadany
przezUlzqdstatystyczny.
s33
Dokumentamstwierdzajqcym]
Wy.
płaty
Wynagrodfeń
sq |istypłac'Źró.
s27
cfłonkowieK|ubuuiszczajqsk|ad. dlamisporzqdzania
Iistp|acsq:
kę członkowskq
na rzeczK|ubu, 1. Umowao pracę'
jako
jeg0
księgowanq
dochód'
2' lJmowao pracęz|econĘ'
L]stypłaci rachunkiza Wykonane
pracez]econe
podpisywane
sq przez
s28
składklczłonkowsk]e
ewidencjono. osobę sporządzajqcą,
skarbnikai
qcego ba dŹ o so bę
(W/gsekcji)na PrzeWodnicf
wanesq im]ennie
plzezniegoupowaŹni0nq'
koncieKlubu,

s3 7

Rozwiqfanie
K|ubt]
wymagauchwa.
ly WalnegoZgromadreniaDelegatóW podjętejWięksfoŚciadwóch
trzecichgłosów.

s3 8

W przypadku
rozwiqzania
K|ubujego
przekazane
funduszezostajq
do
zarzqduGłównego
zwiqzkuKyno|o'
gicznegow Polsce.

s3 9

Sprawy
nieuregulowane
niniejszym
reguaminem|ozsI|zyeaza|zad
929
534
członkow]e
K|ubuprzesyłają
na|eż. K|ubsporządza
sprawozd
aniefinan' G|ównyzwiazkuKynoog cznegoW
prze|ewu
ne składkipo|eceniami
na sowe'któreprzedsta\ńJia
naWa|nym Polsce,
kontobankowe
Klubu.
Zgromadzeniu
Sprawozdawczym.
jest udzie'
Przyjęciem
sprawozdania
s4 0
]enieza rfadowiabsoIutoriu
m.spla. ReguIamin
wchodfi Wżycie'f dn em
s 30
jest ogłosfena, po zatwierdzeniuprzez
Dokumentamibankowymisa czek , wozdanie
finansoweprzesyłane
po|ecenia prze|ewui wyciagi ban
do farzadu GłóWnego
ZWiqfkuKy. Zarząd GłównyZWiQzkuKyno|ogicz
nologicrnego
w Polsce.
nego w Polsce.
1. Polecenia przelewu i czeki podpls]ĄVanesa przezconajmniejdwie
osobyz ZarzqduK|ubu:Plfewodni.
czqcego,dwóch V{e PrzewodniczQ
cychorazSkarbnika.
2. Wyciqgibankowesprawdzanesa
z załEcfanym
i dokumentami.Na każ.

Rozdział v Postanowienia

Nr16 M,4'/
2000
MIEs|ĘcfNIX

23

SV Bundewssiegezuchschau
1999
jubieuszowym
roku 1999 swiatowaWystawaowczarkówNiemleckich

odbyłasię w Kar sruhe . mieście' z którego bierfe swój poczĘtek sV
(przyp.- SV to Niemecki KlubOwczarkaNiemieckiego).
(LG)
Landesgruppe
Baden może poszczycićsię dtugq tradycjE W organifowaniu\łystawtej rangi' W tym
miejscu chcialbym podziękowaćorganizatorom] obsłLldzeringóWz LG Baden za trfy.
.

Ponadto dziękujęczłonkomobsługimojego r ngu, którzy wsp]ela|imojq pracę podczas
trrech dni wystawy:Karin Geduldlg,Erika RLidenauer,WolfgangHenke, Hans Rodenauef
i WolfgangLang.

szczegó|nieciesry mnie fakt, Źe W tymjubi|euszowym
roku ponowniewzrosła|iczba
zgłoszeń,zwłaszcza
w obu k|asachuż}tkowych.
oba|aIo zarzuIy,i:e z powoduWzrostuwymagańpodczas
przeprowadzan]a
testów psychicznych
spada Iiczbafgłosfeń'Liczbazg|oszonych
zwierzqtznacfniewzrosła'
Widzęw tympotwierdzenie
działa|ności
sV ze stronyhodowcÓwi Wystawców'
LiczbaWidzówby|azgodniez oczekiwaniami
dLJża'
W sfcfegó nościWie|uWidzówz zac|anicyzfea|izowalo
z
okafjijubi|euszudługoodkładaną
wizytęw "metropoLii
owczarkaniemieckiego''.
pracqhodo&
sV przedstawiła
WKar|sruhe
szczytowy
stanhodow|i
owczalkaniemieckiego
osiągnięty
100'|etnią
podziękować
Ianq'chciałbym
bardzoserdeczn]e
wystawcom
i Widzomza sportowyprzeb]egi rzeczowQ
atmos.
feręna stadionie.TutajróWnieżjesteśmy
na dobrejdrodze'D|amnieosobiście
i zaszczltemmóc
byłoradościq
psów Wtymjubi|euszowym
roku'
sędziowaćk|asęuźytkowq

vA1 zwycięzca świataR|KKoR v. Bad.Bo||(U|kV Ar|ett,He||aV' Wutachta|)

petensubstancji,
Ponadśredni,
średnio
si|ny,pe|enwy'
rafu,bardzodobrapigmentacja.
Bardzodobrystosunekdtugoścido
Wysokośc
. Bardzosuchyimocny'bar'
mocnygrzbiet'
dfo dobrzezwiqzany.
Wysoki,długiktqb,
bardzodobrreuroronyzad.Poprawnekatowa.iep.zoproporcje
du ityłu'W}Ądażone
k|atkipiersiowej'
Popraw.
poprawne
nyfront.Abso|utnie
stawianiekończyn'Plzy
grzbieceWykazał
przestrzenne
dobrzeułożonym
chody
posuwem'
ze skutecznym
swobodnym
Wykrokiem
i bardzodobrymprzenoszeniem.
Zwycięzca
swiataz 1998 roku
byłzawszepokaz}Ą'any
w nal.wyższej
kondycji' nie ty|kopodczassieger' a|e równieżw ciągucałegosezonu.
przewyższa]acq
ponadprzeciętnym
Podczaswystawyprfekon!ĄVał
innychprezentacja
iradościq
biegu,jakróWnieź
posłusfeństwem
podczasruchubezsmyczy'Po razdrugipokazanagrupapotomkóW
plzewyższyła
zeszłoroczne
prognozy'
podzialy
nowe
i|ościowe
wepoceograniczonej
i|ościk|yó
Przekon],va
GlupataW],Żnaczyła
zagranicfnych.
jakościq
potomkóW
po ega na abso]utnej
poplawnej
fwierfqi'Doskonałośćjego
zwartości,
ta prfedeWszystkim
pełnych
prfyjaznym
temperamentu
isiłychodach
orazna bardzoWitalnym'
Wyrafie
ogó|ne]
budowieanatomicznej,
grupa
z bardzodobrąpigmentację
z Wy|aż|ymi
cza|nymi
z|aczeniamirównież
rasyw połącfeniu
u suk.zesfłolocfna
jegopotomstwa
przedsta'
ko|ejne
wysokosk|as},,fikowane
dokonała
skokudo k|asyuż}tkowej,
zwielzętafostały
wionew młodszych
kIasach.
na wybórfwycięzcy.Wartość
Współczynnik
dysp|azji(HD Zuchwert)nie ma Wpł}Ą.vu
tego współczynnika
ma
charakterpomocniczy' Wspierahodowcóww ich trudziehodowana zwierzQto zdrowychstawachbiodrowych.
Jestemprzekonany,
żeWprowadzenie
Współczynników
dysp|azjiplzycfyniło
slę do tego,żeaktua|nyZWycięzca
Światajeszcze|epiejmożeprzekaz}Ądać
swojecechy,ponieważ
sa do niegodoprowadzangodpowiednie
suki'
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vA2 JANGo v. F0rstenbelg(WoboV. Lórchenhain,t]tav. Forstenberg)

DLzy'pełe.sLbstancl''
rrocry'p"-en*i'.]i.ffjJiidńii&i

płcl'

Wvsokikłab'mocnv-prfbier'ooblfeubgifu'2ae&łh:srsbre

Ork\oncubnbcn
kątowar|eprlod! ' |vłu'ProśIyfton|.Pooldw1esl6s|6iie {oń.
cfyn ty|nych,niecowqskjestawianiekończynplfednich'Wyka.
załprzestrzenne'
sine chodypży mocnymglzbiecie.Tenpięcio.
|etnis6m ec faprezen|ował
się podczasWystawyw optyma|nej
kondycji'zwracajqcyuwagęsilq i piętnemp|cisamiec posiada'
pomimoswojejmasy' godnqpociwałyzwaltość
i bardzodobrc
ploporcjekośc]kończyn'Przedstawiona
grupapotomkówWykazała'
żejest w stanie przekazaćpotornstwtl
swo]Qsubstancję'w
potqczenu z bardzopoprawnqbudoilqanatomicznq'Ki|korospośródjegopotomstwazosta|owysokosk|as!,fikowanych'
Jako syn
potomstwapozwaa m|ećnadzieję'żebędf e kontynuatolern
Woboprowadzibezpośrednio
l|n|ęzamba' Jakośćlego
tej inii'

VA3 URSUS v, Batu (Hobbvv. Gletschertopf,Verenav Batu)

szczegó|nie
mocnepiętnopłc|'pełenWyrazu'
duży'pełensub.
stanc},rnocny.
Wysoklkłąb,
dobrzeułożonyzad.
Bardzodo
przodu'Właściwe
bre kqtowanietył!,poprawnekątowan|e
proporcje
klatkipiersiowej.
Norma|nyflont'
Przydobrzeuło.
grzb|ec|e
plzest2enne
żonym
Wykazał
chodyze skutecznym
posuwemI swobodnym
wykrokiem,
Tenwtypleojcasamlec
fostałplzedstawlonyw
naj|€ p szejkondyc]|
i możnaponownle
stwleldżić,
żo]estonwylaźnie
|€ p szym od swojegoo]capod
wfg|ęd€ mkondytjl'prefentacjloraz
akcj ty|nych
końcfyn'W pełn
l potw|eldz]ły
s ę wysokieoczek|Waniaw
stosunkudojego
potomstwa'
grupępotomkówmoźna
Patlzacna prżekonyl'vdacq
oczekiwać'
żetenprzedstaw]cie|
|]nliJecka(poprzezswoje.
go n|eplzeclętnie
przekafującego
ojca- Hobby'ego)
zdecydowan
e p|zycfyni
s ę do kontynuac]itej
||n|l.

VA4 TIMO v. Bereka8ten (Wankov. LippischenNorden,Leska v. Berrekasten)

vwjqtkowodobra pigmentacja'bardzodobre pięino płci.Pe'
łenWyrazuWi|czastysamiec' pełensubstancji si1y'Wysoki
kłQb'prosty grfbiei' dobra długość
i ułożeniezadu' Bardzo
poprawnekQtowanieprzoduityłu'Wyważoneproporcjek|atk p]ersiowej.Prostyfront.Poprawnestawlanlekończyn' Ptzy
dobrym zrÓwnoważeniUmasy ciała wyka2ałsi|ne chody ze
skutecznymposuwem swobodnymwykrokiem.Ten wilczasty samiec wyróżni6łsię halmonijnymiproporc]amIciała,

glowyolaz ciemnyrnokiem.Jego wyrazrasy' piętnopłcioraz
szczegó|niedobryrnUmaszczeniem
sq
'promieniowanie,'
ponadprzeciętne'
podczasWysta\rry
prfewyższa.
w berdzodobrejkondycjii przekonywał
samiecten zostałprzedstawiony
jqcq innychprezentacjq
orazradościq
biegu.

@VAs .'ELLOv. MichelstedterRathaus(Karlyv. Arminius,Wilmav. l\4ichelstadter
Rathaus)
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peten
Duł, pełenwyrazu,
o bardzomocnejkonstrukcji,
substancji'
si|ny,lekkoWydłużony'
Prostygrzbiet'dobrze
ułożony
zad.zaakcentowane
kQtowanie
tyłu'bardzodo
przodu'
propor'
brekqtowanie
Długie
ramię.W}łvażone
cje k|atkipiersjowej.Poprawnyfront.
WykafałprfestrfeF
ne chody'Przyswobodnym
Wykroku
w szybkimkłusie,
posuwpowln|en
byćbardfieJskuteczny.
W fesz|ymroku
zostałsk|asyf|kowanyJakÓ
VA7ibaldzosię od tegocza
pozytywna
grupępotomkóW.
su rozw|nQł.
Tensyn(ar|egojest w typieojcaiponowniepokazał
abso|utnle

VAB ENZOv. Buchhorn(Lassov. NeuenBerg,Tinav. Lechtal)

AnuśchvÓń dł Bcikkińjijhl.

p€ ł 6nsóbstancj|,
petenWyrazu
Duży'
śrcdnlog||ny'
samleco bal.
dzozwarte|
svuktJlfeI baldfodobrvchoroootc|ach
kośc|
koń.
mocny8rzb|st,
c'n' wysotrlt<tqb,
doirzgUłożo'ri
zao'P€ w |dłc
Wekątowan|6
tyłu'oługl6ram|ępow|nno
byćba|dz|sj
skośn|s
prcporcJe
uiożon€.Wyważons
k|atk|plerslowe]'Prostyfront'Ba|.
gtaw|an|e
dzopoprawng
końcfyn.
Pżys||n'mglfbloc|e
wykazał
posuwsm'swobod.
baldfoplż6strfenn6
chodyz€ śkut€ c znym
prz€ n osz€ n lgmruchu'Tsnsk|aŚyf|.
nymYvykrck|om
orazdob|ym
kowanyw zesz'm lokuj6koVA8samloczaprczentował
slę w
ukończoneJ
dojrfałośc|
| w pełnisubstancj|.
z Wlrk|em
samloc
ten zrnl€ n ]asię na korzyść'
J€ g o doskonatoŚć
|€ ż y w ps|nym
gvonymatk]
pochwały
temFramgntu'
batdzos]|nym
|uchu'w połqczgnlu
2s zwańąst|uktulą
|godnym
zwią,an|€ mPochodzącze
.
genelyczn|e
gr!p6 potomków
od Fanto'powlnlon
m|€ ć z€ b ezp|eczoną
9woląwytlzymałą
natulęowczarka'
Wystawlona
stanowl
pozy.tryny
początek
w hodow]ę'
Jest nadz]ela'
żesamiectenlestw stan|ekontynuowaĆ
]|n|ę
swolego
o]caLasso'
legoWkładu

vA7 QUARTZ d. Tomp|ań(AmigoV. Be|gier'Fredad. Pe||egrino)

Ponadśr€ d ni'pełenWyrazu,
bardzodobrapigmentacja,
bal.
dzomocnepiętnopłc|,pełensubstancji'mocnakość'
Wyso.
ki kłab"mocnygrzbiet'bardzodobrzeułożony
zad. zazna.
powin.
czonetiqtowanie
tyłu,lamięplzy norma|nej
długości
proporcje
no byćni€ o o bardziejskośnie
!łożone.
Wy.ważone
klatkipiersiowej.
Godnapochwatdolnalinia.Poprawnyfront.
Godneuwagistawianiekończyn,w]dziane
od p|zodu.Prz*
posuwem.samiecten
strzenne,silnechodyzeskutecznym
prz€ d stawiłpo razko|ejny
ponadprfeciętnę
grupępotomków
w typjeo]ca'Ponad50%potomkówWystqpi}o
w k|asieuó^.
kow€ j . Świadczyto dobitnieo tym,żesamiecten przekafujepotomstwu
swojąwy|aźna
Mrzymałośó'czterechmęskich
potomkóW
poniż€ j|okatyV25. PatrzQcnajegowlęcejniźprzeciętna
uplasowało
się w k|asieuż}tkowej
slłęplzekazywania
możnastwierdzić,
żesamiecten Wpelnlzasł!żył,
w sfcfytowympunkcieswojejWystawowej
kariery,na ocenęvA.
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VA8 HUPPY v. A ett (ErosV.d.Luisenstrafśe,
Xtra V' Ar|ett)

PonadŚredni'pełenwyrazu'
mocnepiętnopl'ci,bardfodobre
propolcjedługoścido
wysokości'
Wysoki'długikłqb'mocny
p.zo.
7adu'Popraw.ehątowanie
c.zb'et'ba.d7odobleULożenie
proporcjek|atkipielsiowej.Poplawny
du ltylu' Wylvażone
grzbie.
front.Bardzopoprawne
stawianie
końcryn.
Prfysi|nym
cle wykazalprzestrfennechodyze skutecznymposuwem,
swobod'rynwykrokerroraTbardTodobryrrprzelosze.ieT
ruchuglzbietem'Tensk]asyfikowanyW
1997loku w cfolÓw'
ce klasymtodziezy
synErosajestpodobnym
do swojegoojca
ploporc]ach
w |dea|nych
długoścido
Wysokoścl,
Wogó|nejzwa(ościw sposobieprzenoszenia
ruchugrzbietemjednakże
'
jest średniego
wzlostuiw stosunkgdo swojegoojcarna|epszqsłuktulęplzodu.Wjegoogó|nym
Wiferunku
możnadosvzec
podtlfymania
wpły!dz|adkafe stronymatki- lJIka.samiecten da]eko ejnqmoż|iwość
męskiejinii N]utzaPe|ztieńarm'

VA9 VANDOv, Moorbeck(Ulkv. Arlett,l\4erriv. Hirschel)

pełenwyrazu,bardzodobrakość'
Ponadśredni'
w stosunku
do s$Ó]€ g o ojca|ekkowydłuźony'
a|ejeszczeWpoplawnym
stosunkudługości
do Wysokości.
Wysok]ktqb'mocny'pro.
stygtzbiet,dobrzeułożonyzad'
Pr2óddobize,tyłbardzode
brz€ ukątowany.
Nofrna|ny
front.Poprawnezwiązanie
łokci'
Ptostestawlanlekończynty|nych,
waskiestawlane kończyn
przednlch.Silne, przestrzenne
chodyprzymocnymgrzbiecie' ze stronymatkiwytvodzi
się od FantoHirscheL'Po raz
grupępotomkóWPokazał,
drugiprzedstawł
żepotrafiprze.
kazaćpotomstwu
wyraźn
siĘ
kośćca
olaz
baldzo
doblepiętQ
no płciw połqcz€ n iuze standardowym
wzrostem''lako s-|ateksam ec ten os qgnąłszcz}towypunktswo]ejWyst€ w owej
potomsiwapofwa|amiećnadzieję'źesamiectgn przyczy.
karleryizostałpokazany
w baldfoWysok|e]
kondyc]l'
Jakość]ego
ni się do trwałego
zakotwic,enia
Whodowi Iinijego ojcaU|ka'

lnfotmacje SV
!. ENco u yohfi@

EoĘ sz 794oa'5, Ha 73765
Be|g'na okres p|ze],ściownie noże

w ta]ale pÓŚtepÓńńla ńóżna br1a Ś|wredzić 2e żanlas. psa 'ENco v.
yÓhóń*Ś Bć|c" !żnÓ dÓ hrdÓ l psd
"s|oBUKo uyÓhfueŚs BeĘ"' azńea
b, że ws4stkie psy' kr&e w fuljÓ||Ódzje ńóit ENco v,YÓhóÓeŚs Bdś
@Ćhadzą faklyĆmie atl pŚa sToBUko v, Yohan*Ś Bćrc, |'ń sańyń
o|lwahny @taje akaz wplŚani. ich w księeę fujÓvÓdÓwą,
P@hoddje pśasfaBuko v, yrhn$s Bere, HR 2a611' dab UrÓ|jbÓia
o2' 1 1.1 99 3 p|z e11
stawia 5je na'Ę p,j ąca
Otctec:
ADIN v.Yohaness Berg lR 49252, L
.GlNo vn Me,sebau sz 1745a2o' sńH3,
Dzadek:
"a )*tzć
UALDAvon det Ruset Sz IUqaOA,
DELF!uyÓhń*Ś

SchH1, "a' )esnE

ReĘ ]R 44671' !

Potdństqa w pierwskj eeneajj pa sroBLlKo spe|nia krykda hadowh
rcenqanowńe] l uz''|koweI jeżdi natka p6kda ńWież lhertje i

DoRuA|t łvohŃsg aoĘ sz 794
w w"ik! dóćhodzenia w sprawie ENca v'yahmeŚs BeĘ ,astab srwiedzone'
n*Ś BeĘ ]*r
lakż'yić' PieŚ
^fkłań.
nie pochod.' jak podana w fudÓwÓ
77a39o7 i kaRA wn dćl Eh|enleŚte sŻ 1737539, óle ieEÓ pÓćhÓdżen]e
p|2eds tav a s ię na s repL!ądÓ :
o]cle:
GANDlvÓń Heilbrung schlaą sz
\KĄLLE vm der Nonswandsz 17095a9'schH3' FH' lP3',B"
rEtXE van NeuenBeE SZ 1744742, schH2,
"a'narnatna
'P 49. '6'U'

' 1aÓ'9Ó
schH3 ,a'psłb

, schHx, ,a" jestze
Pobnstwa po DaRuAN || 1eenerBcji spe nja kr'fulia hadÓwli
hcencjńoffirej, ]eżeljńa|ka ńwnież pńiada licqej'p' Patarctwo 2 cengacji
pa DoR|AN spehia krleria hadawli lbencjanowTą i !Ż,rknwą, iezlj ndka
ńwnież pasia|1a w!ś{olenie i ljcencje
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QtintherI(asper
w]n,ttlt), sęrlzia sV i ho.Iourcd
uietki pr4tjaciet potskiej kJ,toloaii
zblq o.lz,nką zKwP
o.lziaeony
kló,..| od lctl |łsk.lzllĄal |n111 drag[ rozu(iLl
v zncłlł]]m trdcin}) ,L\spanidłcgo czbuickrJ,
oucztJfkd nie}nicckiega, 1!cz.yłkL!lh!Ą- s|,.lŻiou,L!|li.!' LDspondgał 10 ho.Jolqli.
Ną zau)sze pozostdnie fu ,ć|izci pdn7 i?c i '
z4 |.ąd Kl lth o||,L'iańo Nie |iltkieqo

pośmiertne
Gtinther Kasper . Wspomnienie

.l

{

I

L-,

BŁk''l.':ffi{;)ff
pierwsze ,,erefenowske owczark
niemieckie, byłnaszym nauczyce
|emi największymprzyjacie|empo|
sk ej kynologiiowcrarkarskielw
Niemczech.

JakżetlUdnoWymóWićufmystoWć
sobie te słowobył.Jeszcze tak n e.
dawno, na fesfłorocfnejWystaw]e
W PoznaniubyłWśródnas,]eszcfe
tak nieda\łnomożna byłoZ nlm
Miałemszczęśce pofnaćgo osotl
ściew 1982 roku'W fasadfie przef
Niemlałem
wóW
zbiegoko|czności'

czas jeszcze aspiracjihodowlanych.
lvlialempsa o urzekajacyrnmien u
Nieba i to mi W
B LL z Błęk;tnego
wystarcfało,tym barzupełności
d2 ej' ie odnosiłon zarównosukce
jak i w szkolenu.
sy na wystawach
firmy
lako prredstawiclel
handlowy
ekspońujEcejdoBFN m]ałemWtynr
wyjaz
trudnymokresie,moż|]wość

, L,t.

ę!l-

IEs|ĘcfN]l{l{r 16 M,{']20oo

granicęPRL.Gdyo Dar ]ntuicj]hodow|anejmiał bef
0u za zachodniq
peramentu najpierwnowego
gościa
tym dowiedzlałsię ZygmuntPiotrow Wzg|ędnieGL]nther.
To on W1983 r' oszczekiwała' a w chwiię póŹniej
ski nie ustał W swych zabiegach, na sWiatowejWystaWieoWczarków Wskakiwała
mu na kolanadomaga
dopóki nie namóWilmnie, abymW Niemleckichwe Frankfurcien. Me,
]qc się piesfcfot' TE rasq zajmowa
ramacn]ednegoz Wyjazdówodw e. nem, któla byładla mnie pierwszq ła się żona Gunthera
- Ede gard'
dfiłG0ntheraKaspra'
Wystawq światowq,którq og|qda. którajestjednq z czołowych
hodow.
Przyjechaiemdo n egolakojeszcre t€ m ' sędziowałk|asęmłodychsuk. czyńtej rasy na śwecie' Psy
i suki,
Wowczas nie znany szerzej fwykły PrfyfnałzwycięstwoHE|KE V' Tan. któle Wówcfas mi u siebie pokazał
w}aścicieowczarkaniemieckiegoz nenmeise,ajej
siostręHAsELupIa. tak mnie urzekły,że dałemsię do.
PoIski. serdecznośćz jakq mie sowałna trfecim mie]scl].W trak. l]lowo|nieWciqgnąćW
to owczarkar.
przyja|i życz|iwerozmo\łyprfy ka' cie powystawo\ńJych
rozmóWporadził skie maniactwo.
\łe icieściew obecnościjego
żony WłaścicieIowi
HAsEL aby ]q klył W 1983 loku tuŹ przed Wystawq
byłydIa
mnieabsoIutnym
faskocze QUANDoV.Arminius'którydopiero sWatowqnastqpiłazm]anaWzarzq.
niem' Tymbardziej'żewtymżeroku rozpoczynał
sWqkarieręWystawowq dzie sV odszedł. ze wzg|ęduna
)eCo hodowla aus alem schwarzen
W klasie młodychpsóW. Na te] wy
powafnq chorobę . PrezydentsV
Zwirgel na WystawieSwiatowejw stawle zwycięzcamiśWiatafostaIi dr' Rumme|'który zmar|W następ.
Ivlonachrumzdobyła1 sfe hiejsce
DINGOv.HalrsGero i TANNIEvTrien, nym roku ' a jego miejsce zajqł
ifostałauznananajlepsfqhodowq zbachtal.Era panowaniaQUANDO H'Martin,natomiast
jegof astępcą
owczalkan emieckiegona świecie' miala nastEpićdopieropo dwóch d/s hodowlanych,
czytiw niemiecW tym okresie w Po|sce obow Ęzy. atach abso|utnychi w pełnizaslu. xrmnazewnctwieHaupzuchwartem
Wał'jedyniesłusznytrend',uznawa. Źonychrfqdów największejgwiazdy zostałErnst Beck' Zupetnie
inne
ny przez większośćóWczesnych ostatntegodwudziestolecia- IJRA- spojrzeniena sposób
hodow|ispo.
sędzióu żeojczyznQowczarkajest NA v. WildsteigerLand.
Wodowało
spór pomiędzyE. Bec.
NRD i ty/ko stamtqd może pocho. z tego właśnie
miotu HASEL z QU. kiem a G'Kasprem.Efektembyło
dzićjakiśWartościowy
egzempIarf
ANDo
Gt]nthe|Wybrałd|a siebie pewnego roozaju odsunięcie
,
gdyżW NRD |eżyTuryngia.kraina' dziesięciotygodnioWego
sf cf eniaka Gt]nthelaod wp|ywuna decyzjępo.
z której Wywodzilasię częśćpielW. o imienluODINv.d.Tannenmeise. dejmowanew SV, acrkolwiekprfez
sżvch rodowodowychowczarków i 0dhodowałgo, wychował,wyszko. len całyczas' ażdo swojejśmierci
jedynym na owe czasy preferowa- IiłiWystawiał'
WprawdfieoD|Nnie byt za każdyr.razem ponowniewy.
nym umaszczeniemowcfarka bylo zosta|zwycięzcqświataw k|asie oreranyW swolm Landzie Dolnej
umasfczenre
wilczaste,
uż}tkowej,gdyżoplócf zwycięstwa saksonri na funkcjęLandeszuch
ZygmuśPiotrowski ' już Wówczas W k asie młodychpsów byl
.
',tylko,, twalta czy|ifastęcy przewodniczq.
fnana osobistośćw naszym kyno. dwukrotnieVAg VA6, a e na pew- cego Landu d/s hodow|anych.
cały
|ogicznymśWiatkum]strzPo|sk P0 no nigdynieznikniez ga|ęzidrzewa czas byłtakże Kórmeistrem,
czy|i
'Wiedz]ałcośWięcejniżzwykłysfe. genea]ogicznego
owczarkóWnie. sędfia lcencjodawcq'GłóWnymteregowyWłaśc
cie| psa, który po e. mieckich' gdyżjest zwolnikiem maternsporu byłai|ość
miotów,któ.
gał]edynle
na opiniitakichsędf]ów. dwóch fnamien tych konaróWrepre. re możnaWyhodowaćna Własny
Nałożył
na mnie nie]akoobowiafek zentowanychprfez jego synóW:ZA. przydomekhodowlany.W tamtych
zakupusuki hodowlanej
w RFN.
MBA v.d. Wieneraui JECKA v. Nori- atach hodowe o fnanych przydomjak się je WóW c um ,
Psy erefenowskie,
kach miaływ ciqgu loku kilkadzie.
czas nazylvało. byłypsarni zupeł W tymokresie,kiedygo poznałemslqt miotóW cfasami a fabet p]erw.
nie innegoformatuniżteprfysadzi mia|w swoichkojcachplzepięknie sfych iiter imion obraca| się
dwu.
ste enerdowskie'
l\lójB|LLmia|W wkomponowanych
w odnowionesta- krotnie. Tylko ki|ka miotów byłoW
sobie 25% krwi a.d. schwarren re zabudowaniamłynaW pagórko lodzimejsiedfibie hodoWi' Więk.
Zwinger' Być może d atego dałem watejokolicyDolnejSaksont- nie szośćtych miotów rodziła
się na
się namóWićZygmuntowii po ser. spełna20 km od pi|niestrfeżone terenie całychN]emiecu
tzw. pod
decznej rofmowiez Kasprem usta, go prfejŚc a granicfnegoNRD. RFN hodowców' którzy ty|ko filmowaIl
Illern wymianę'Ja mu przylviofłem w He|mstedtokoło2c dolostych fnany przydomekhodowlany,
G.
ponadrocznegopsa r Polski(z ho- psów i suk. Do tego okresowo do
Kasperbyłfdania,że hodowcaje
dow i pana Kielana),a w farn an chodziłyszczenięta' To byłoW koj- dynie w sporadycznychwypadkach
otrzyrnałem
NIX a.d. schwarzen cachl' gdzie rzĄdzi|yowcza|ki' a w
jak na warLrnki
RFN do kilkurocrzwinger' sukę' która n e miałaso
domu kró|owa}azwyciężc2yni
śWia. nie . może upoważnićosobę trfe.
bie ró!.Jnychna WystawachW 1983
ta LUBAV Ed en Blut ma|eńkaczar ciq' aby hodowa|aona najego przy.
r, ale ktÓre.jjako pocfqtku]qcyho
na suczka bardfowówczas,a na
domek,czy|iby|ajego podhodowcq'
dowca nie potraflem r,.rpelni wy wet i drls aj, eksklurywnej,meksy W tym czasie jednq z jego naj|ep
kor4lstaÓ W hodow]'
kańskiejrasychlhUahua'Pe|natem
szychsuk byłaELZAa'd' schwarzen
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Zwinger.Wygrylvałazdecydowanq p.RodigeremMaierndal taki pokaz rzyjmysię rodowodomswolch psów
który się pamiętado ] suk' Bardzo często Widz]my\ł ich
Większość
Wystaw,na ktÓrych była sędf]owan]a,
Wystawiana,
ale na Wystawachświa końca życa- Dobrze wspominamy da szych poko|eniachprfodkóWf
takżejego póŹniejszesędziowania przydo']^lkiema,d. schwarzen Zwin
towychk|asa uŹ]tkowasuk sędfio
wana byla przezE.BeckaiELZAdwa na różnychwystawach,w Warsza geli To' że dzisiajnie musimysię
Rybniku'Na WstydzióWystawianychpsóW i suk
razy otrzyma|aIokatęV1, niestety w]e,opoIu,Wrocławiu,
i k|u takżeWówczas,gdysędziUjqsędzio
\łystawachmiędzynarodowych
nie zostałaza|]czonado VA'
Gontherjako
hodowcai sędziazna- bowych.ostatn raz-dwa lata temu Wie sV, od których baldzo często
słyszysię pochlebneopjniena te
ny byłna ca|ymśWiecie.Wielokrot' w Sieradru.
a
e
mat pozlomurasy w Polsce,to w
w
t]czylnas
niety|ko
sędfiowania,
nie sędzlowałWystawyklubowe
Srwecjl,Australii,NowejZelandii, i hodow|i'oprócz mnie wartościo. dużejm erze zas|ugaGL]nthelaKa
RPA, Indonerjl, innychkra.jach,nie Wy materiałhodowany zakupylvaIi spra, który od Iat udostępniatnam
od niego takżeinni hodowcy,głów. swój materiał hodow any i swoje
móWiqco Po sce.
A po.
n e z Łodfi, Bydgoszczy, Poznania, hodoW|anedośWiadczenie'
Miałdo nas najbIiżej.
plzez
psóW
gdyż
pracował
WÓWczas
e swoich
i
Łodfianin
udostępnian
szczegó|nym sentymentem darzyl
jedyną wówcŹas wystawę między. na jego psim ranczu , a Bydgosz- suk zachęcałtakŹe innychdo zdro.
a' czy
K|ubu Wejkonkulencji,do przylvożen
narodową w Poznaniu, w swbim czaninbyłprzewodniczqcym
materiału
hodow.
Niemieckiego,
no
a
PoteŹ
zakup]ĄVania
rodzinnymmieście,w którym się Owczarka
urodziłprzed wojną w niemieckiej znań byłjego rodzinnymm astem' lanego z innychhodowi. Zawsze
żety|kozdrowa konku.
A e niety|koon korzysta|izgośc]n.podkreś|ał,
rodziniekupieckiej.
]ego sposób sędziowana znacfnie nościi serdecznościGunthera Ka. renc]amożebyć motolem postępu
odb ega| od przyjętegoWÓwcfas w spra. Wystalcfał te|efon powoła' hodowlanego,
aInościq
nie się na kogoś'kto byłmu znany, l\logęz pełnqodpowiedz
Po|sce' By| pierwszymsędfiq, któ
G0nther
żeto Właśnie
ry z uśmechem wchodziłna ring' aby być plzyjętybez mala W każdej powiedzieć,
Kasper natchnqłnas hodowców
serdecznietraktowa|\ńJszystkich porze dnia i nocy' częśÓz tych go
jak naj'
Wystawców'Wszystkiepsy op sylval ścinie umia|aw e|e s|ów po nie. deq rnlaIizacjio uzyskanie
i oceniałnajpierW
indywdua nie, a miecku' Rozmowybyływó!łczas epszego materiałuhodow|anego!!
nastęlpniew}Ą!oły!Va|
na lingw usta. komiczne,od któlych bo|ałyręce' N emczech.
|onej przez s]ebie ko|ejności po a|e GLinthelnigdy,nikomunie dał Moirn osobistym szczęściembyło
sędziowania
danejkIa. odczuć'żedanygoŚć n]ejest mi|e to' że pozna|emgo WóWcfas,gdy
zakończeniu
dopielo startowałernw kyno|ogii'
sy głośnouzsadnial swoje oceny i w ozLany,
psy
i suki Pozostane on dla mnie molm najTludnoWy czyćwszystkie
każdemuwystawcypodawałrękę'
W tamtychczasach normą krajo. zjego hodow|i,które trafiłydo po|. Większymi najserdeczniejszymna.
po zaow. uczycielemi przewodnikiem
\łych było czasami wie|ogodzinne skich hodowcóWDo najwartośc
psó\d
podczas
zANDRo'
wledzy
kyno
og cz.
na|eża|RATZ'
wiłychŚcieżkach
szych
bieganezpsam w ringu,
pierwszy
rzut oka
gdy w tym czasie sędzia czasam] RAI\rlSES,PANDUR, AREK, SAN- nej. Gdzie na
patrzyłna psy,a cfasami W niebo
ToR,WALIPAscHo' a suk było wszystko Wydajesię być trylvia]nie
kręcacmłynkapaicamifastanawiał znacznie Więcej' W tamtych tlud. proste'a|e irnda|ejfacfyna się zgłę.
się czy będzie padało,cfy teźnie i nychdIa nas Iatachosiemdzesia. biaćtę Wiedzę,im Więcejsię rnlo
w trakcie tej karuzeli w elokrotne tych byłprawie że jedynym pomo- tóW samemu odchowa' tym więcej
prfestawia|całqstawkę psó\d'tak stem |qczącymnas owczarKarzy'
uzyskujesięwal antóWn by popraw.
slę
abyto razjeden'a laz drugifnaazł z RFN' Wiele |at musiałoupłynaĆ' nychodpowiedzina Wydawałoby
po
proste
po
przodu,
zburzeniu
ber|iń
te
same
cfym aby wreszcie
się o kiIkamie]scz
P}(ania.
Trudno m się pogodzićz tym' że
w pewnymmomencieca|ość
zatrfy' skiego muru każdyz naszych ho
mywat bef uzasadnienia s\łego dowców mógłmieć dostęp do ma juz Go nigdynie zobaczę, żejuż
z
werdyktu dyktowalprzystoliku op - tel ału hodow|anegof Niemiec' nigdynie będę rnógłporozrnawiać
już
mógł
aby
spo.
Nim.
że
nigdy
nie
będę
We|e Iat upłynqć'
czasa' l\,4Usiało
sy do kaltyocen'Ajeże|ijuż
mi zdobyłsię na jakieśuzasadn]e. sób sędz owan a, ktÓly on nam po. fasięgnqćJego rady'
tak' jak kafylval stał się olrecn e fwykłq, A|eW moimsercu'w mojejpamięci
nie to często Wyg|Eda|o
pewnegorazuw opolu ,,Teoba suki obowiązującanormq' Wie|e Iat pozostane na zawsze,
tyn''.
musiało!płynać'aby zapanował
sum doskonate,a Wygr!ĄVo
niepodzienie typ owczarka ,,erefeszczegó|neWrażeniewylvalłna wy
stawcachw 1987 roku na pierw nowskiego o szachetneilin iina'
k ubowej syconymumasfcfeniu,
szej dwudnlowejwystawie
owczarkó\dniemieckichWeWrocła DziękiniemUnasfa droga hodowa
na zostałaznacfnie skrócona' Przyj
W]u,gdyWraff drugimsędziqSV
wiesł.u'v ziemecki
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MistrzostwaPolskilPO31999
żeś|adrnaokołogo
Jest o ty e gorzej,żei|ość
startu]q
dziny czasu i dłu cychpsioIudzkichparbyłaniewie
gośćoko|o800 kro
ka (ki|kanaśc
e psóWz przewodn
kÓw trudneWarun kami)WporóWnaniU
z poprzednimi
ki nie mogq być aż Iatam' obserwujemy
tendencję
takim usprawiedli spadkowq faintelesowanietakĘ
wleniem dla, jakby formErylvaliracli
sportowej
maleje.
nie było' czołóWki Wtakichwar!nkachtrudnoprrepropo|skl'Jeś|iwięc
jak
nie wadzaćtrudnesprawdziany,
ma usprawiedIiWień,odsiewpsychoIogiczny
psóW na
to nie powinnobyć obronie.Nie bytotakiejpotrzebytego roku t}tułulvli. rozrzutpomiędzyposzczegónymi

l\listrrostwa
Zawodów. psamibyłna ty|eznaczqcy'żeich
Polski lPO3 w roku strza' a ty|koZwycięzca
jeden
p
ani
1999 odbyły
es nrezdałecfaminu dodatkowe
się WBiałymstoku.
To
różnicowan
e podkątem
miastopo raz pierwsryw historii IPo3'anijedenn e byłtakiperfek. odporności
psychicznej
niemiałoby
organizowało
f Mistrza rnaczenla,
tegotypuimplezę,a|e cyjny.Jakto poróWnywaó
W efekciepracapozoranktórzyjednak
braktradycjinieWprawił
we tóW nie stawiałapsom sklajnych
Wzakłopo mi |atpoprzednich,
wsrystkich
konkurencjach
dowodzili wymogów'je]
tanieaniorganizatorów,
anistartu
ce|embyłaraczejprejacychgości.
zawodyzaimponowa' swoichumiejętności?
fentacjapsóW niŹ ich dodatkowa
łyorganizacjĘ'
a Wybrany
obiekt'
seteKcJa,
dnia'w niedzielę,
stadon z położonym
od.
na jego tele. Następnego
pracujqca
jest
niehote|em,
dopełniłcatośc
i stańująca
' olga. byłysię dwie pozostałekonkuren. PopuIacja
.
posłuszeństwo
(B)iob|ona
(c). obecnieza mała!Właśc]wie
ni.ujqcemuirnprezęoddzla|oWi cje
Wszyst'
ZWiqzkuKyno|ogicznego
stanów zaczqł kie bieŹqceimprezypowinnymieć
na|eżq
się W miaręko|ejnych
się ogó ny oblazstartujq. na ceIupopuIaryfację
szczeregratuIac.je
i życzeniako|ej. Wyłaniać
tegosportu.
grupyludziiich a niezniechęcanie
cej
na
zawodach
nychtak Lrdanych
lmprer.
uczestnikóW
zb't
psóW.co możnao tympowiedfieć? niskimiwynikami,
lubtrudnymi
tejest róWnieź
całości
dopełniIi
oczJ,Ą'!iście
sędzio- Czyjest |epiejczy gorfe]'niżW ]a. stami.Potrzebna
orga.
wie.Kolejnekonkurencje
nifacjazawodów
oceniali tach poprzednich?
IPo1.chWaIebnie
sędziowie
stanis|aW
rofpoczętaw ki|kumiejscachw
Rurarz(ślad),
(posłuszeństwo)Jest o ty|e|epiej,żeu wie|ustartu. Polsce,Potrzebatemups emuspotzbigniewfuIi|ewsk
(obrona).
wpł}a^/y
orazs|oniewicz
Współ. towiwiększego
Próbypra jącychWidaćWyraźne
środowiska.
nowych
cyobrończej
!'Jspornagapozoranci czesnychtrendówświatowych prfeWodników'
zalnteresowanych
próbpracytakiejjak pracqze swoimpsen]'ze świeżym
różnych
- Bartosr Prrykuta(namiot)i Ma, wpływ
na imprefachFCl, i nieuprzedzonym
rek Fryc(próbaodwag). Deptacfyi obserwowana
spojrzeniem.
Star,
glupasprowadza
k]erownka ś|adu'
a|e tujqcaobecn]e
kierownikapMy, takiejdo którejWciqżdqżymy,
się
grupę,nosfqcych do którejjeszczeBARDzowie|e do kiIkunastu
osób tworzacych
osób,któreitak nie
prfeszkodyi resztęna|ezyteżWy. nambrakuje'
Jużcośjest'często będa ani żyły'
ani nawet]ntereso.
m enić' niestetyich nazwiskasa przypadkowe'często chaotyczne' Wałysię tym Wieczne. Kto po nas
mi nieznane ich trudpozostanie częstobezpomysłu'
]użjednak
coś nastanie?
jest. Co rokuwidujemyna Misvzostwachnowepsy. młode'startujq.
zawody(azpoczęlysię w sobotę' ce prfet'o]owo'obdarzonedużym
lntelesu]qce'
WszyscyWfę|iudfiałW konkuren ta|entem'
W następcjaA' czy|iś|adach'
Pogodaiteren nych |atachich kolejnestarty są
nie na|eia|ydo łatwych.
PodłoŹem corafgorsze,corazbardziejjałowe
po e' - ta|entwyczerpuje
slę' fmarnowa
byłozaorane \łybronowane
pracq'
a |ekkimróf i poryłVisty
Watr natu. nytakEub innan ewłaściwq
. TutajteżWidzie|iśmy
kiIka,wscho'
ra|niefwiększaly
trudnośc
ś|adu
psóWnie za. dzqcychgwiazd'''
Jaka będzieich
żadenfe startujacych
Iiczył
te]konkurencji.
Przypomnijmy,kondycjaw następnychatach?
Marek Fryc
Na okładĆe:
LAsKo (LUCKY)vomKóniqsad|er'
mislŹ

'pÓ|ski

Psów obrndych Bialyslok1099 r f pęewodnikień Małgożaląsla.* ewid
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