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Kończyny przedn]e
Kończyny przednie nie sq połqczo
ne r podstaworym szkieletern kost
nym psa fa pomocą stawóW Łopat'
ka zawieszona jest na mięśniach i
ścięgnach łaczacych jq z kręgosłu.
pem iżebram ' Brak bezpośrednie.
go połqcfenia łopatki ze szkie|etem
kostnym psa stanowi jeden r pod-
stawowych prob|emów W hodowli
owczarka. DlugoŚó Wszystk]ch ko.
Ści W tym także łopatk , zależy n e.
Wqtp|lwie od Warunków genetycz.
nych' A|e już na jej ułożenie, czy|i
ustawienie wzg ędem l nii klęgosłu.
pa ma istotne znaczen e zarówno
praWidłowe wyksztalcen e uksztal
towanie kręgosłupa iżebel co zWiE.
zanejest nie tylko z genetyka' a e
ze sposobem odżylv]ania zaróWno
suki szczennej ]ak ijej szczeniqt,
]ak iz odpowednim rozwojem mię.
śni całego fespołLJ pasa barkowe.
go' N e należytu popadać w Źadnq
ze skrajności. oczywiśc e na]gorszq
z nich jest zb!'t ubogie, małoka|o'
lyczne karrr]ienle sfcfen qt' 0tty|e'
aby przetrzymaĆ do lch sprzedaŹy.
Takie szczeniaki karmlone sq z re
guły bardzo tanim karmami d|a
psóW dorosłych, które to karmy nie
zawiera)a anl odpow]ednlej za!łar
tości b a}ka fwierzęcego, ani też
Wymaganej dIa szczenięcia IoŚci
mlkro i maklo e|ementóW, nie mó.
wiqc już o podstawowym warunku
jakim jest obfita i zrównoważona
i|ośófosforu iWapnla. Ztak karm o'
nego plzez oluzszy cfas szczenię
cia nic dobrego nie \łyrośnie' ]ego
nawet bardzo dobre predyspozycje
genetyczne zostaly bezpowrotnie
f niszczone skqpstwem hodowcy'
Przeciwieństwem do tego sq szcze
nięta nazbyt obficie karrnione, któ

le dodatkowo maja zbyt małq daW.
kę codzlennego luchu' obfite kar.
m|enie' to nle ty|ko i|ość energii, a|e
także, a przede Wszystkim iIość nie
trawionych skladnlkóW baIastowych
powodujqcych w krÓtk]m czasie za
pasienie szczeniaka. Duży, wypeł
niony cały czas karmq, c ężki brzu
szek powoduje natulaIne obniżenie
się |inii kręgos|upa i Wyn kajacq z
tego,'siodłowatE', I inię grzbietu,
mięŚnie i ścięgna sq fwiotczałe'
podatne na nadmierne wydłużenie'
Niebezpieczne jest róWnież przetre'
nowanie' kiedy to jeszcze młodego
psa poddaje się nadmiernym obciq.
żeniom treningowym. Pom mo pra.
W dłowego karm en a fbyt duża daw
ka wymuszonego ruchu powodu]e
rÓWnież nadrnierne Wydłużenie się
mięŚnl śc ęgien co prowadzi dq
zapadnięc]e s ę kłębu'
Efektem tego jest ogranicrente swo-
bodnego ruchu kończyn prfednich'
Zas ęg tego luchu jest ściś|e fwiq.
zany r wzajemnym ustawieniem
poszczegó nych kości' czy|i móWiac
języklem kyno og cznym z katowa.
n ern' DIa foblafowania za|eŹności
długości wykroku od katowania
plzodu posłużę s ę rysunkiem spo.
rzQdzonym jeszcze przez Von ste
phan tza.
Rys 1. Uksaałtowan e k atki pier
siowej i kończyn przedn ch
Rysunek po lewej stronie przedsta,
wia psa wzorcowego o rnocnych
koŚc ach' dobrze ustawjonej łopat.
ce i długim ram en u, z dobrfe wy-
ksztalconym przedp ersiern I pod-
p ers em, o dobrym osadreniu sryi
idłUgim sllnym kłęb e iprawldlowym
Ukqtowanlu kończyn przednich' co
umoż|iwia wydatńq długośó kroku,
a zatem swobodny, dalekiwykrok.

rrurczarka niemieekiego

Aporot rurhu
/Ą wczarek niemiecki jest

l l psem uz}1kowym, którego
\.7 1eanq f podstawowych

cech]est zdolność do szybkiego po.
kon}Ąvan ia znacznych odIegłości bez
ofnak nadmiernego zmęczenia' Psy
ma]q trzy podstawowe rodzQje ru.
chu: krok. kłus'ga|op. Jest to na.
zewnictwo zapoŹyczone f hippiki '
gdzie chód nazylvany]est,'stęp''' a
ponadto Wyodrębnia siętam Wyższy
stopień ga|opu, którym jest, 'cwał' ' .
Z tych trzech ,,kynoiogicznych' ro-
dzajów ruchu najbardziej ekonomicz.
nym' na]mniej męczEcym jest

'krok", ale nie zapewnia on szyb-
koŚci przem]eszcfania s ię'  W prze'
ciweństwie do niego najszybszym'
aIe i najbaldf iej eksploatujqcym siły'
a fatem m0ż iwym jedynie na krót'
k im dystansie lest 'galop'.  Ten
pielWszy sposób ruchujest charak.
terystyczny dIa psóW ofdobnych,
które majestatycznie poruszajq się
po pokojach W klótkich przerwach
W drzemce na ko|anach ich pańć'
Drugi]est typowy d|a chartóW, któ.
re musza W krótkirn czasie doścl
gnqć uiiekajaca fdobycz' Pozosta
je trzeci rodzaj ruchu, \ł którym pies
prfemieszcza się W m alę sfybko.
a|e nie traci zbyt dużo enelgii' Jest
to typowy rodzaj ruchu owczarka
niem eckiego i d atego można mó.
wió '  ż owczarek niemiecki jest k|U.
saKtem.
Aby mógł nim być w pełni' a nie ty|.
ko z nazwy, niezbędna jest taka
\łzorcowa budowa kolpu5u psajakq
opisano w poprrednim numerze, a
ponadto odpow edn e proporcje i
wzajemne ułożen e, czy|i ukqtowa
n e poszczegó|nych cfęści kończyn
przednich i ty lnych.
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Na rysunku środko\dym pokazano
psa z brakiem przedplersia i zbyt
małq głębokość k|atki pierslowej'
szyjajest zb}t wqska, a kłqb n]ski'
kości nazb}t cienkie, ramię krótkie
izbyt duże kqty pomiędzy łopatkq a
ram]eniem, co okreś|ane jest jako
katowanie sp]onowane, nie pozwa
lajqce na swobodny wyklok. Dodal
kowo na tym rysunku przedstawro
no zakończenle łapy zbyt krótkimi
pa|cam , co nazylva sję popularnie
kociq łapq, nie gwarantujqcq odpo.
\d edniej sprężystości luchu.
PoróWnujqc te dwa rysunki Widać
Wyraźnq różnicę W długości wyklo.
ku za|eżną od kqta ustawienia łopat'
ki iramienia oraz ich d|ugości'
Trzecia sylwetka ukazuje nam psa
przysadzistego o przebudowanej
k atce piers owej, u któregovlykrok
.jest krótki W Wyniku zb}1 krÓtkich
kościprfedlam]enia.
ocena kqtowania końcfyn przed'
nich, czyteżjakto się móWiw skró.
cie. kqtowania plzodu. opartajest
po pierwsze na ocenie przedpiersia,
a po wtóre na uwzg|ędnien]u głębo.
kości k|atk] p elsiowej' Łopatka
kośó ramieniowa jest ukr}ta d|a
obserwatora pod W|osem, skórq i
rnięśn ami' Jeże|i się zatem nie
Weźme pod L]Wagę tego drugiego
parametru to Wówczas dJa niedo.
św adczonego obserwatora sy|Wet.

ka trzecia może stanowić ideał' gdyż
na niej uwypuklenie przedPiersia
jest bardzo w]doczne. JeżeIi jeszcze
taki pies będzie rniał dużq Wita|ność
i będzie szybko przebierał nogarni
w czasie ruchu to faktyczn]e może
zwieść tegoŹ obserWatora' Dopiero
ocena głębokości k|atki p]els]owej
pozwoIi odkryć jego istotnq Wadę.
Taki typ psa nazywany Jest Potocz-
nie przysadzistym' toczqcym się
psem. JeżeIi będzie on miat lóWnież
niedostatki kqtowania tyłu propor.
cjonaIne do niedostatków kqtowa'
nia przodu a przytyrn olbrzymltem-
perament' to tak] pies może zwieśĆ
s\łym ruchem nie ty|ko poczqtkujq
cych WystawcóW' a|e także i tych
bardziej doświadczonych' którzy w
szybkości ruchu dostlzegajq podsta'
wowy parametl oceny owczarka,
jako ten najłatwiejszy do uchwyce.
nia. stqd częste dyskusje' że ten'
czy óW biegał szybciej ' a jednak
p|zec|ał. Jeze| dodatkowo ocena
będzie się odbywać na małym r]ngu
to ten krótkonożny ,' szybkobiegacz',
będzie wyg|ądałjak ideał' WóWczas
dyskLlsję będą szczegó|nie zażarte.
Nie ty|ko kqtowaniejest istotne dIa
dynam]ki ruchu' Również u|ożenie
łokci i fwiazane z tym ró\łno|egłe
ustawien e kończyn, zwarte ślódrę.
cza połqczone z dobryrn umięśnie.
niem kończyn nada.jq luchowi

owczarka miękkości i sprężystości'
odstajqce łokcie po\łodujq zm anę
klerunku ruchL] przedramienia f rów
no|egłej do tułowia na ukoŚnq, co
powoduje róWnież ogran czenie dłu.
gości wykroku. Natomiast Wciśnię'
te łokc]e opierajq się o k atkę pier.
sio\,!q co hamuje dynamlkę ich ru.
chu, a ponadto ta wada z reguły
zwiqzana jest z tzw francuskq po.
stawą łap, kiedyto śródręcza usta.
W|one sq na zewnqtrz.
Rys' 2 Kiatka piersiowa i kończyny
przednie
1 Szeroka, becrkowata klatka Pier
siowa, wyklęcone, odstajace łokc e'
wygięte kończyny przednie, WĘsk]e
ustawien e łap'
2. Wąska k|atka piers owa bez pra.
W dłowej głębokości, blak przedpler'
s ia,  płask]e żebra'  wciqgnięte
łokcie' miękki nadgalstek, francu.
skie (lozbieżne ) ustaW enie kończyn
przednich,
3 ' Prawid|owe ukształtowanie k|at'
ki piersiowej i kończyn przednich

Kończyny tyIne
Kończynyty|ne połqczone sq z mied.
nica stawem biodrowym utworzo'
nym przef panewkę miedn cy i głów.
kę kości udowej' Jest to bardzo
ważna część apalatu ruchu psa i
d atego powinna być bezblędn e
uksfta|towana. Aby napęd' cfy|
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posuwty|nych kończyn mógi być dy.
namiczny potrrebna jest odpo-
wiednia długość fadu' kościudowej
i podudria, ch wzajemne ukqtowa
nie orar proste ustawienie iprowa
dzenie końcfyn' DłUgość poszcze
góinych kości uwarunkowana jest
genetycznie i na to Właśclcie| psa
nie ma żadnego Wpływu' Natomiast
od niego za|eŹy prawidłowy rofwój
musku|atury kończyn, a także w
pewnym stopniu prawidłowy rozwój
e|ementóW stawóu a szczegó|nie
lriodrowego. Konieczne jest tutaj
zarówno odpowiednle żyw enie
szczeniaka, jak i  zapewnier l ie mu
moż|iwości codf iennego swobodne
go rr.rchu. swobodnego, to fnaczy
nie Wymuszonego. Nie WoIno mło.
dego, kiIkumieslęcznego psiaka
zmusfaĆ do treningu biegowego
p|fy |owetze. Nadrnierne obciqże'
n e]eszcfe nie w pełni ukształtowa.
nych stawóW może spowodować ich
0egenerację prowadzqcq do dyspIa.
fji' Nadm elny wysiłek kończyn ty|'
ny&l może lóWnież spowodować ich
Wad iwe ustawien e, niefależne od
wad genetycznych. Takie zle usta-
wrenie np: krowie, beczkowate, ze
zb]eżnyrni p ętami ogranicza Wydaj.
noŚó napędu ty nych kończyn'

Rys. 3 Ljstawien]e kończyn ty|nych,
oraz waoy uszu I ogona
1' Ustawlenie prawidłowe
2. Rozbleżne ustaw]enie kończyn
tylnych (postawa,,krowia"), wi lcze
pazuly' miękkie uszy'' zb}t klótki
ogon
3 Beczkowate ustaw enie końcfyn
tylnych, Lrszy nisko osadzone, sre-
roko rozstawioneI ogon |ekko Wyg]ę.
ty w bok
4.Zbyłwqskie, zb eżne ustawienie
kończyn ty|nych, wqski zad uszy
śc qgn ęte do środka, c]enki,  odgię
ty ogon
5. Szerok, c iężki zad z sferokim,
n]edźWiedzim rozstawieniem koń
czyn ty|nych, zb}t krótk e uszy' zwi
n|ęty ogon
Końcfyny ty|ne sq motorem napę.
0u owczarka n emieckiego, zatem
wsze|kie ich wady odbijajq się na.
tychmiast na dynamice ruchu. Ten

' 'motor napędoWy', uIożyskoWany
jest w stawie biodrowym. stqd tak
w e|ka Waga prfykładana do jako.
Ści i zdrowotności tego stawL]. stqd
Wynika obowiqzek plześWiet|eń ren|
genowskich tego stawLJ,
Skutecznośó napędu za|eży nie ty|
ko od u|ożyskowania motoru, a|e
także od jego zasięgu i si|y. o fa.

slęgtl napędu decyduje pochy enie
zadu' składa.jacego się ze zrośn]ę.
tych trzech kręgóW krzyżowych i
miednicy, które to pochylenie umoż
liwra dalekiwyrzut do prfodu wypro
stowanych W Wykroku kośc uda i
podudzia.
Rys4 Schernatyczne przedstawienie
kłusLl
AB łopatka, Bc lamię, cD przed'
ramlę ze śródręcfem iłapq, E.F
miednica, F-G udo, c-H podudzie,
Hl śródstopie z łapq
Po |ewei: pies opiera się na prawej
ty nej nodfe, którE postawił w miej
sce przedniej prawej
Po orawel: pies opiera s ię na |ewej
przedniejnodfe, która W następnym
momencie f ostanie przestawiona
oo ptzoou
Owczarek niern ecki w klusie prze,
suwa do przodu jednocześn e eWą
prfedniq l prawq tylną lapę, a na.
stępn e prawE prfednia ity|nq ewq'
Gdy ty|na lewa zostaje przesunięta
ponad f iemią do plfodu, to tyna
prawa oparta o f|em ę utrf}muje na
sobie c lężal psa' Ruch psa rnoże
byĆ stabi|ny i płynny jedynie wóW
cfas' gdy długość kości udowejjest
W przybiżeniu równa dłLrgości ko
ści podudzia Pies poruszajacy się

rys.2
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p|ynnym kłusem nie zatraca dla ob.
serwatola Iin]l grzbietu. ]eże ijest
on dobrze zw ązanywówczas wyda.
je sięjakoby cały kolpl]s psa pozo.
stawałwzaw]eszeniu nad ziemia' z
którq stykaja się jedynie opuszk
pa|cóW łap' To wtedy owczarek nle
rniecki spraw]a wlażenle porUszajq.
cego się niezmordowanie do prfo
du.
owczarek n]emiecki ]est kłusakiem
i cała budowajego aparat! luchu
powinna być na to nakielowana. Jak
już pow]edziano ro ę napędu spet.
niajq kończyny ty|ne' |ch akcję na.
z}Ąła się posuwem' Końcfyny przed.
n]e powinny zapewnić odpowiednLq
długość Wykroku, gdyż dop]ero wza.
jemne Współgranie ruchu kończyn
ty|nych . napędzajqcych z ruchem
kończyn prfednich . podtrzymulq.
cych zapewnia płynność i ekono.
miczność lt]chu umoż|iWiajqcego
długotrWałe pokonywanie dużych
przestrzeni' Wsze kie 0dstępstwa
od te] kore|acji powodt]jq zakłóce.
n]e tEj płynności ' l\'4 oże my wówczas
zaobserWować nadmielne wyrzuca.
nie przednich kończyn do góry' W
ce|u zw ększenia ich długości kro.
ku WóWczas, gdy kqtowan]e przed.
n ch kończyn jest znacznie gorsze
od kqtowania ty|nych, których dtu.
gość kroku jest znacznie większa'
w przeciwstawnym wypadku obser
wujemy tzw krok koguci widoczny
przez podrzLJcanie kończyn prfed
nich do góry wóWczas' gdy eplej

kqtowane kończyny przednie przej

mujq funkcję napędu' gdyź długość
kroku tyLnych kończyn ]est za krÓt
ka' Prawidłowość kątowania Warun
kuje płynnośó ruchu, a|e nie można
rnówić' że owczarki eplej kEtowa.
ne biegajq szybciej inie można oce'
ny owczarka sprowadzać do szyb.
koścj biegu' o tym oprócz kqtowa.
nia decyduje także temperament i
w}trenowanie. t]m arkowanie kqto'
wany pies'  o dużym temperamen.
cie i bardzo dobrze wfrenowany
będzle biegał znacznie szybciej, niż
ten o idea|nym kqto\^Janiu a|e bez
treningu.
Jako refleksję do tych wciąz żylvych
dyskusji na temat szybkości poru'

szania się owczarka W ringu chciał.
bym plzypomnieć, że rzadko któly
z tz\ry. 'srybkoblegacry , 

takie tych
o praw dłowych proporcjach stawał
się doblym reproduktorem' Naj ep.
szym przykładem może być tutaj |So
V'Bergmannshof, pies o niewqtpl i .
we wspanlałym ] szybkim ruchu'
któly był nawet zwycięzcq śWiata W
1989' a który nic po sobie nie po.

fostawił izniknq| z linii genetycznych

owczalków' Przeciwieństwem moŹe
byó oD|N V. Tannenmeise, ktÓry
mimo idea|nej budowy i  kqtowania
chodził W r ingu bardzo |eniwie'  a|e
za to pozostawił po sobie JECKA
v.Norcum i ZAMBA v.d. Wienerau
zwycięzcóW śW]ata z |at 1992 i
1993' n]e móWiqc o sukach i  stał
się równoważnym f iIalem drzewa

genealogicznego do uRANAv. wLl0_
ste ger Land.
Łapy zalówno końcryn przedn chjak
ity|nych pow nny być zwarte i  |ekko
wysk|epione' gdyż to one stykajq się
bezpośredn]o z podłożem i odpo
Wiedn e ich ukształtowan]e zapew
nia dobra amortyfację wstlzqsow W
czasie ruchu. opuszki pa|ców przej

mujE na siebie cały ciężar psa w
zetknięciu z podłożem, dIatego też
powinny być faróWno twalde jak

e]astyczne. WszeIkie pęknięc a
utrudniajq ruch psa i ,  o i|e nle 5ą
wynikiem ulazóW mechan]cznych,
śWadczq o a|armujqcych zak|óce.
n]ach w sposobie odżylviania psa'

Łapa fakończona jest pazurami'

któ le muszq być si|ne io c]emnej
barwie, gdyź ichjasny ko|or ŚWiad
czy o braku odPowiedniej Pigmen
tacj . owczalek n]emieck], który ma
zapeWnionq normaInq daWkę ruchu
samoistn e Śc era rosn4ce pazury'

Jedynie tym psom' ktÓle tlzymane
sq w mieszkaniach i n]e majq zb},t
dużej dawki ruchu na]eży okresowo
obcinać pazury.
Rys'5 Łapy
1. Dobre zwarte łapy z plfy|e.
gajqcymi pa|cami, tfw kocia łapa
2. Po |ewej łapa szeroka, po
plawej rozwalta, dług e pazllry
3. Zb},t długie pa|ce z długimi
paf urarni' tzw. lapa za]ęcf a
4' Zbyt dłUgi |uŹny nadgarstek'
wrośnięte pafury

I
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5. Łapa za strorna, pazuryzuży
te
6' Dobre uksftałtowanie nad'
garstka I lapy

okrywa Włosowa
W momencie ,,rodzenia się', rasydo
księgi rodowodowej wciEgane były
owczark n emieckie o włosie twar
dym' kosmatym długim. obecnie
poprawnym włosem jest jedynie
twardy z podsrerstkiem. Tylko taki
rodzaj włosa fapewn a odpowiedniq
ochronę przed utratE ciepła w róż.
nych warunkach pogodowych. Pod-
szerstek jest naturaInym futęrkiem
zapewniajacym utrzymanie clep1a,
twardy Włos oklylvowy chroni pod'
szerstek przed namoczeniem pod-
czas deszczy, spełnia ro|ę paraso.
la,
zaróWno kosmata jak i d|ugow|osa
okrywa Włosowa znacznie oglanicza
uż}tkowośó psa, gdyż po namoknię.
ciu w czasie deszczu cfy też kqpie|]
bardzo dlugo schnie, co powoduje
fnlczną utratę energi i W Wyn ku
oziębienia' szczegó|nie W chłodnych
porach roku. Wwie|u miotach rodzą
się szczenięta z dłuższym wlosem,
które lównież fnajduja nabywcóW,
]ako że często Wyrastają z nich do
rodne okafy, a dtugi Włos dodaje m
swoistego uroku. Nie nrn ej do ho-

dowll dopuszcza się jedynie owczar
ki z włosem twardym l gęstym pod
szerstkiem' gdyż kojarzenie ze sobq
owczarków długowłosych powoduje
w da szych pokoleniach zanik pod-
sfelstka co jeszcze bardziej osła'
bkl ich odporność na Wpły'v Warun
kóW atmosferycznych i og|anicfa
przez to możliWo ść wsfec h stronne
go ich wykorzystania.
D|a oceny typu Włosa lstotna ]est
jego długość na g|ow e' wewnqtrz i
zewnqtrz usfu, na końcfynach i na
ogon e' DłuŹszyWłos Wewnqtrz uszu
tworzqcy kępki, a także d|ugi' two.
rzqcy choragiewki włos na ty|nych
częściach uszu i kończyn przednich
tylnych oraz na spodzie ogona oraz

bardzo obflte portki to wszystko
ŚWiadcfyo sierŚci kosmatej Iub dlu.
gowrosel.
lJmaszczen e
lJmaszczenie owczarka niernieckie
go powinno być intensywne. Do
puszcza się różne poniże] Wyrnienio.
ne walianty umaszczeń, a|e W każ.
dym z n]ch zwraca się uwagę najego
intensywnoŚć' na jego wyrazisiość'
W zasadfie powinno się lozróżniać
dwa podstawowe typy umaszczeń:
szary i czarny. O zakwalifikowani
doń decydLrje ko|orWłosa na grzbie-
cie' Z ko|eite dwa typy powinny być
podzielone najednolite ina podpa

|ane' W naszej kyno|ogii utarł s]ę
podział na trzytypy: wiIczasty, czar
ny podpalany i czarny. Wedtug mnie
jest to podfiał WadIiwy, gdyŹ W jed'
nejgrup e Wl]czastych ujmuje zarók
no grupę owczarkóW sf arych jedno.
itych, jak i szarych podpalanych.
A ponadto do gru py owczarkóW czar.
nych zaIicza również nlewieIkq częśó
owcf arków czarno. podpa]anych'
Ko|or podpa ania może być brqzo
Wo cferwony, brqzowy' żó|ty lub
szary w wypaoku czarnego wtosa
okrywowego' Nie może być rażące
go kontrastu porn]ędzy pigmentem
Włosa okrywowego a ko|olem pod.
pa ania,
Do intensywności ogó|nej pigmen.
tac]i powin en być dopasowany lów.
nieŹ ko|oroczu, a p|ytka nosowa we
Wsfystkich rodza]ach umasf cf eń
powinna być czarna. DopuszczaIne
sq, a|e w sumie niepożqdane, nie'
wie|kie' nie rzucajace się W oczy
b ałe p amki sierŚc] na k|atce pier
siowej oraz nie laŹQce białe we'
Wnętrzne części kończyn i podbrzu'
sza. Na grzbiece (sfczegó|n e u
suk) moŹe wystq pió srebrfyste plze.
s anie,
Nie dopusrczalne jest umasfcfenie
białe'

rys.5
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]uż po raf trzeci gospodarzem wy.
stawy k|ubowej został oddzia| w
Łodz '  Jest to pierwsza wystawa
organizowana przez demokratycznie
wybrany k|ub' Kub fna|aŻł się w
bardzo trudnej sltuacj , albowiem
dwie wcześniejsze wystawy, za{ÓW.
no w Bydgoszczy jak w SleradzLr,
byly znakom cie zorganizowane.
zatrzymaly one tendencje spadko-
We W i|ości zglaszanych zw]erzqt i
f apoczqtkolla]y stotny Wzrost, dzię.
k Wysiłkowi organizatoró!ł' W Lo-
dz Lldało się ten Wzrost utrzyrnać,
chociaż n e doszło do pob c a rekor
du, który \ńJynosi 476 fgloszeń'
Zgłoszono 391 psóW i suk, f czego
Wystewiono 106 psóW i 163 suki'
Po raz pierwszy na nasrej k ubowej
Wystawie miał sędziować Prezydent
sV p. Peter Mealer. N estety ki lka
dni plzed Wystawq odmówił sędzio.
Wania z \daźnych powodów rodzin.
nych m mo' że na śWiatowej Wysta.
wie sVfapewnił przedstaw ciel i  k]u.
bu, że będzie sędf ował' oraz Wy.
głos ł pre|ekcję na otwartym zebra'
niu k|ubu w sot)otę. Dzięki nasfym
przyjaciołom z sV' udało nam się
zna|eźć godne zastępstwo W oso
bie sędziego Wo fganga BabiIona,
pro!ładzacego hodow|ę, 'Haus Ba.
bi|on,,.  Drug]m sędzią zagran cznym
byl znany w PoLsce Theo Luglleuer,
,,t\dórca'' sławnego zwycięzcy )ac.
ka Noricum.
fe stlony po|sk ej sędziowa|i eks'
ter]el - Zbigniew szcześn]ak' lV]e.
czysław Gqtkowskl '  Wiesław zie.
mecki, zaŚ próby pracy Stanisław
Abłamowicz Zbign]eW N4iIe\dski'
Z uwagi na bardzo napięty p|an im
prezy' k|ub zrezygnował z defi|ady
oddziałów, która prawie nic pozy'tylv'
nego nie wnosiła do zmagań spor'
towych, a opóźniała bardzo program

c hc]eIiśmy tutaj ws pom n ieć równ ież
o tym, że po raz pierwszy pozoran
ci, którzy pozorowa|i na Wystaw e
kLubowej wyłonien zosta|iW ramach
eIiminacji, które zostały plzeplowa
dzone na terenie s ieradza iŁodf i  i
byl i  to aktualnie naj lepsi pozoranci
w kraju' Ponadto każdy uczestnik
klasy uż}tko\dej mógł Wcześniej na
terenie Wystawy przystqpić do prób.
nych testóW. Wie|u z tego skorzy.
stało nawet dwukrotnie'
Zgodnle z oczek waniam wystaw'
ców testy przeprowadfono na głów
nel plycie, aby wszyscy mogli roba
czyć tę !ł dowiskowq konkulencję'
a jednocześnie zan echano W tym
czasie oceny ' 'na stój ' ,  w rngach'
Mam nadzieję' że będzie to stała
tradycla wystaw
Po zakończeniu testów przystap o.
no do konkurencl i  hodowlanych,
Zostały przeprowadzone na głóWnej
płyc e boiska' W mialę sprawnie'  W
następujqcej koIejności:
1) Naj lepsza hodowla.
2) Reproduktor i  jego potom-

Ad. 1.
Konkurencla hodowlana. Naj lepsza
hodowla (zgloszono 18 i zapreren-
towano 16 grup) ocen]aIi sędziowie:
Theo Lugbauer i  Zbign ew Szcze-
śniak' Po laf pierwszy wzorem wy.
stawy śWiatowej o.N' grupy |iczyły
po 5 zW erzqt. Sędf owie szczegó|ną
uwagę zwraca|] na podobieństwo,
zróżnicowanie wyrafu płci' oraz Wy'
szko|enie zwierzqt W k|asach doro
s|ych' oczylv śc e plfy zachowaniu
prawidłowej budowy'
Zwycięzca konkurencj i  -  hodoW|a
Abakus miała aŹ4 psyW k]asie użyt
kowej '  t]żytkowośó psów będzie
m ała coraz Większy wpłnv na oce.
nę Wszystkich ko n kurencj i na Wysta.

XVlll Klubowa Wystawa
owczarków Niemieckich
Łódź 04.05.09.1999 l.

c.d.
wystawy' Zrezygnowano także z po.
mialów psóW, które róWnież bardzo
utrudniały sprawne prowadzenie
imprezy' a były dodatkowo źródłem
różnych nieporozumień'
Nowościq było prfełożenie testóW
psych cznych przed konkurencjami
hodow|anymi, chcieI iśmy, aby wyn.
ki tych testów miały Wpłyt na koń'
cowe oceny konkutencji hodowla-
nych' Wtym roku nie udało nam się
niestety tego dokonaĆ.
Ponadto cała wystawa była sfi]mo.
Wana przez profes]onaInq f irmę'
Mimo kiIkLr niedociqgnięć' któ le sE
na kasec e mamy nadzieję'  Źe ka'
seta s ię podobała i jednoczeŚnie
stanie s]ę tradycjq f i  rnowanie
wszystkich wystaw klubowych.
Testy psychicrne na wystawie klu
bowej przeprowadzało dwóch sę'
df iów: ZbignieW MiIewski - psy
Stanis law Ablamowicz - suki.  Do
testó!ł przystąpiły 32 psy' z tego
24 raliczylo, a 8 nie zallcfyto, tl.
odpowiednio 75 % i25 %.
W sukach byłotrochę gorzej' Na 18'
które przysiqpi|y do testóW 11za|i.
czyło, a 7 n]e zaIicfy|o, tj' odpowied
nio 61,1% 38,9 %.
Na uwagę zasługL]je fakt, że w tym
roku do testóW prfystapiło dużo
fwierzat i duźo testy fa|iczy|o' Po
2 om był wysoki. Niekiórym psom
(szczegó|nie sukom) pofwo ono
powtórfyć testy' sędzia ma prawo
po\dtórfyć test widzqc nieprawi
dłowq prace pozoranta Iul] plzewod.
n]ka psa. obserwowaIiśmy to rów.
n eż na Wystawie św atowej-
Z obselwacji testóW na wystawie
śWiatowej \d Kar]sruhe mog9 stwier
dz ó' że poziom placy zarówno sę
dzióW jak i pozorantóW nie róźnlły
się zasadn]czo od prfeprowadzo-
nych na naszej wystaw e.
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wie klubowej. W tym roku n e udalo
slę ustal ić Wpływu nie za| cfonych
testÓW na Wynik'  L]ważam, Źe nie
za czen]e testów pow nno być rów.
lloznaczne z brak em oceny, a wy-
stępowanle takiego psa / suki W
konkurencjach hodowlanych powln-
no l]yć zabronione'

1) , ,ABAKUS", Marek Driuba (3
psy, 2 suk, 3 ojcóW' 3 matk, 3
mroty),
Typjednorodny, prosty front, wyso
kl kłqb, mocny grzbiet, dobry zad'
pigment mógłby być baldfiej wysy
cony' 4 psy W k|asie uż}tkowej'
2) ,MlZ MAZ , Wa demat Fede-
lak (2 psy' 3 suki, 5 ojcóu 5 ma.
tek' 5 miotóW)'
Bardzo dobre cechy rasy, typjedno-
rodny' dobre kqtowanie prfodu, bal.
dzo doble tyiu, ścięty zad' 2 psy w
k|asie uż},tkowej'
3) ,,ESKoRTA", Malgorfata Giet
ka (3 psy, 3 suki, 2 ojców, 5 ma
tek' 5 rniotów].
o róźnym typie' chociaż pewne]jed-
noYodnośc], prawldłowe trzyman e
usfL] '  Śc ięty zad' jeden pies w k|a.
sre uzytkowej,

4) ,'z (łW an' , R. Gesinowski
(2 psy' 3 suki '  3 ojcóW,4 matki,
4 mioty).
Jed norodny W Wie Ikości typ, normaI
ny kłab, strome ustawienle przed
nich tap' dobry kąt tyłu, dobra dłu.
gość i po|oŹenie zadu'
5) 'LINABERO", J. Szmaja (2
psy' 3 suki '  4 ojcóW, 4 matk' 4
rnrory].
Typjednorodny z wyraźnym podzia.
łem na płeć, ogran]czenie W kEto.
wan|u przodu, norma|ny kłqb, dobry
zad, 3 psy W klasie uż}1kowej'
6) , ,ASARKO LORDANA", G.
oklasa (2 psy' 3 suk , 5 ojcóW, 5
matek, 5 m otóW)-
szczególna jednolodnośó, przy ta
k m utrudnieni l l  strorne ramię' do
bre kqtowanie' dobre położenie i
d|ugośó zadu, 1 pies w k|asie użyt.

7) 'SATYSFAKCJA , J. RzuchoM
ska-Strze ecka (2 psy, 3 suki, 4 oj-
cóW,5matek,5miotów).
PrfybIiżony typ, dobre kqtowanie
przodu, bardzo dobre tylu, dobra
g|upa' Wpada]qcy w oko brak za.
mknięcia przodu, 1pes W k]asie

8) , 'Z Więcborsk]ej Do| ny,, '  L '
Bardońsk (2 psy, 3 suki '  4 ojców,
4 matki,4 mioty).
Jednorodny typ, Wylaźny podfiał na
płeć, bardzo dobre kończyny, moc.
ny grzlriet, dobre predyspozycje do

9) ,,2 Beroliny , W Turkiewicz (3
psy, 3 suki ,3 o]cóW,3 matki ,3
mroryl,
Dobry prfec ętnytyp i jednorodność,
strome kończyny przednie, dobry
kqt tyłu, klótki zad.
10) , 'UNIoN,' '  A'  Ł ŚWiniarscy (3
psy, 2 suki ,2 ojcóW,3 matki ,3
m otyl.
B ra k jedno rodności typu, takźe sto.
ma przednia łapa' dobry kqt tyłu'
klótki opadajqcy zad'
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) , ,2 Gai i",  O. Jesenskt (1 pies,
4 sL]k, 4 ojcóW, 3 matki,  5 miotóW).
Pe\łna różnorodnoŚć typu, dobly
Wyg|qd, prosty front, dobre kqtowa.
nie'  1pies w k|asie użytkowej '

Lp.

6pkt.

czołów
-ka

Polski

5,5 pkt. 5pkt.

Ocena

4p kt. 3pkt.

Ocena

0pkt.

||ość o.

iIość

Dolny
5 2 8

2. z Gal 1
3 2 3 2 7

Miz-Maz 3 1 2 7 5,1
5. z Tuszyńskiego 2 2 3 I

6. ABAKUS 1 3 2 6
1 SATYSFAKCJA 2 1 5 8 4,4
8 2 5 I
9. fulATADOR 2 3 -1 6 4,4

10. 16
11 ASARKO LORDANA 5 4,2
12 WAN.HEN 5 4,2
13 z Berolrny 5 5 4.0
'14. 2 2
t5 ESKORTA 3 3,4
16. I 3
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13) ,,WOJBAS', w Pustelnik (2
psy,3 suki '  5 ojcóW,4 matki ,4
mroty).
PeWna jednorodność, przy jednym
Wyjqtku prawidłowe proporcje' pra
Widłowy kłqb' mocny grzbjet, dobry
przód, bardfo dobry tyt, 1 pies w
kIasie Uż},tkoWej.
14) 'MATADoR , N4. R. Szmyd (2
psy' 3 suki,3 ojcóW' 2 matki ' 3
mroryl,
Ze \łfg|ędu na niew eIkie komb]na.
cje jest pewna jednorodnośĆ, pra'
widłowy stosunek (wyraf niecz),te
ny), dobre ukqtowanie tytu, stromy
plzód' dobre uszy'
15) ' 'WAN'HEN'' H' Tabaczyński
(0 psóW, 5 suk' 3 ojcóu 3 matk '
4 mioty).
Grupa ty|ko suki, Wykazu]e pewnq
jednorodność, Wpada w oko stlomy
przód' płaski kłqb' dobry zad' tyLko
dobry tyl.
16) ,,2 umultowa", Radomir Gla-
pa (3 psy, 2 suki' 3 ojcóW, 5 ma.
tek, 5 miotów)'
Istnieje pewna jednorodność' tutaj
anat8rn cznie b|qd przednich łap,
choc aż plzedstaw]ono 2 psy W k a
sie uiYtkowel.

znaczenie ma jedno|]tość glu py, zróŹ
n]cowan e płc i oraz fakt Występowa
nia okreś onej Wady \ł całej grupie'
co nie ma takiego zraczenta przy
ocenie na r ingu, nP. dostatecznie
samczy p es, o dobrej budowie i  nie
znacznych Wadach ustawienia koń.
cfyn może otrzymaćocenę doskona.
łą orazfb),t s Lna suka o podobnych
cechach anatomicznych jak Wyżej'
lównież może otrzymać ocenę do.
skonałq, n atomiast występując w teJ
samej grup]e hodow|anej tlvorzq n e
poZqdanq parę'
Poza tym Wpłylv na ocenę na lingu
ma przygotowanie kondycyjne psa.
Ana|izę statystycznq na|eŹy trakto.
Waćjako ocenę pomocniczq do wyn].
kóW konkurencji'
Niektóle grupy wypadły niekorzyst.
nie, pon eważ nie wystawiły wyma.
ganej Iicf by reprezentantÓW'
Plzyjęta fasada dyscypl inuje Wy.
stawcóW do Wystawienia zgłosfo
nycn zWIelfat'
Jednocześnie na eży podkreś] ó' że
zajęcie nawet ostatniego miejsca w
konkurencji nie przynosi ujmy, po'
nieważjestto aktuaInie 17 pozycja
W Po|sce na około 500 hodow|i'

Poniźsze zestaw]enie pokazuje ko|ej
ność hodow|ibioląc pod uwagę oce
ny wystawowe otrzymane na ringach
przez przedstawicie i poszczegó nych
hodowIi, przyjmujqc zasadę przypo
rzqdkowania odpowiedniej ocenie
odpowjedniej i ości punktóW przy jed

noczesnym spełnien u wymogu, że
każda grupa hodow|ana mL]si m eć
rninlmum 5 reprefentantów. Itak:
- ocenavA -6Pkt. ,
- czołóWka Polski 5'5 pkt.
_ ocena doskonała '  5 pkt ' ,

- ocena batdzo dobra
4 pkt.,

ocenadobra-3Pkt. ,
ocena dostateczna - L pkt.,
brak reprezentanta - 0 Pkt.

W przypadku równej iIoŚci punktóW
Wyźej notowanajest grupa pos]ada.
jqca Więcej Wystawionych leprefen.
tantóW
Konkurencja - Najlepsza Hodowla
(tabelka Nr.1)

Jak Widzimy, powyższa anaIiza wy'
kazała znaczne różnice między sta-
tystyką Wystawowq' a Wynikami
konkurencj i , ,Na.j lepsza Hodowla .
Wynika to z tego, że w konkurencj]
, 'NajIepsza Hodow a' '  decydujqce

Ad' 2. Konkurenc]a NajIepszy Reproduktor (zgł.oszono 10' wygtawiono 8 psów)
ocenia isedziowie W BabiLon i M' Gatkowski ' sędziowie braIi pod uwagę przede Wszystkim podobieństwo do
o]ca' budowę anatomiczna, piętno płci irysy, dodatkowo umaszczenie' czy|i WykoLorowanie barwy oka' zazna.
czenie maski' WitaIność . czy i chęć do pracy' a takŹe siłę posLlwu, długość Wykroku oraz płynnoŚć i harmonię
ruchu' Miało to odzwiercied|en e W odpowiedniej punktac] ' (tabe|ka Nr.2)'

Lp.

4p kt. 6pK

Piętno

5p kt.

Uma-

2pkt.

Szata

2p kt.

ńlitaI

3pkt.

1 Bajk Domenica 3 4 5 2 2 2 18

2. LORD, Georg w ktor-
Turm

3 5 2 2 2 18

3 PIROL KRONENSEE 1 2 3 18

JAGO WOLFSBURG 3 1 2 15

5. LASER Platoon 3 2 z 2

6 NERO Hochen Draven 2 1 2 14

7. 2 3 3 1 l 12

8. FOX zAgiru 2 2 2 2 1 1 10
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bardzo dobre kqtowanie, góma ]inia
nieco nadmiernie Wygięta, bardzo
dobrze prezentujqce się W luchu, dy.
namiczny posuw, swobodny wykrok,
stabo zaznaczona maska.

1) BAJKV Domenica (27 potom
kÓW W tym: 14 psóW 13 suk)' Bar.
dzo dobra, l iczna grupa, w typie
ojca. Wyraźna różnica m ędzy psa'
mi isukami, bardzo dobrytypw obu
płciach, dobre kqtowanie końcfyn'
łopatka mogłaby być bardziej sko'
śna i dłuźsza; bardzo dobre kqto.
Wanie tyłu, bardzo dobre Wyko|oro.
wanie, przy czym oko u ki lku osob-
nikóW mogłoby być ciemniejsze.
Glupa baldzo ładnie reprezentuje
się w ruchu'

2) LORD GEORGE WIKTOR
TURN (9 potomków, wtym:5 psóW
4 suki). Grupa wyrazista, w typie
ojca, bardzo dobre zróżnicowanie
płci, o bardfo dobrych proporcjach'
mocne grzbiety' prawidłowe zady' W
szybkim ruchu nieco zaniżony kłqb,
przez co wykrok nieco mato swobod-
ny, bardzo dobry posuw.

3) PIROL KRONENSEE (8 po-
tomkÓw' w tym| 4 psy' 4 suki)' Wy.
raziste, w typie ojca, prosty front,

4) JAGO Wolfsburg (9 potom-
kóW, w tym: 1 pies, 8 suk)' Grupa
w typie ojca' podobieństwo wystar.
czajqce' fb't mało samcóW w gru.
pie; mocna' o prawidłowej Iini i
grzbietu, dobre kqtowanie kończyn
przednich (ramię krótkie), ty|nych -
bardzo dobre. Grupa dobrze prezen-
tujqca się w ruchu' |ecz posuw po.
winien być bardf iej dynamiczny; nie.
co słabo wyko|orowane, przedsta.
Wione W nlewłaściwej szacie, W
okresie l inienia.

L

Lp. Reproduktor

6pkt.

Polski

5,5 pkt.

Ocena

nała

5pki.

Ocena

dobra

4pkt.

oc€na

3pkt.

Ocena

0pkt.

Ocena
riedoBta
teczna

||ość o'
śr€dnia

punktacja

1 LORD v. Georg 4 11

2. JAGO v. Wolfsburg 6 5,25
3. BAJK v. Domenica 2 3 22 28
4. LASER v. Platoon 2 6 9 4,68
5. FOX z Agiru 2 5 9 4,58
6. PIROL v. Kronensee 2 6 4,5
7. WILDTJARKENS

OARKWING DOG
1 6 7 4,16

8. AJAKS v Rolen 3 5

L NERO Hohen 2 2 4 3,0
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5) LASER v. Platoon (11 potom-
kóW' W tym: 6 psóW, 5 suk)' Grupa
batdro dobrze wykolorowana, w ty-
pie ojca' dobre zróŹnicowanie płci;
nisk, krótk] klqb' glzbiet nadmiel.
nie wysk|epiony, ramię iłopatka
krótkie; kqtowanie tyłu doble; po'
su!ł dobry, Wykrok rnało swobodny'

8) FoX z Agilu (1o potomkóW,
w tym: 6 psów, 4 suki). Dostatecz'
ne podobieństwo doojca, małe zróż.
nicowanie płci, k|ab krótk]' płaska
Iinia grzbietu' skrócony zad' co uwi.
dacznia się szczegó]nie w ruchu'
Przeprowadzil iśmy w konkurencjl

' ,Naj epszy Reproduktor', '  róWnież
jak w konkurencji 'Natlepsza Ho-
do\d a', ana|]zę statystyczna' przy}
mujqc ldentycznq punktację ocen'
Jak z powyższego festawienia Wy.
n ka' następuja ró\łnież różnice,
choć nieco mniejsze niż W poprzed.
niej konkurencji.
oprócz Wym]enionych reprodukto'
róW zauważa się' Źe znaczny wp|yw
na hodow|ę majq równ]eż następu.
jace psy:
1) FELLO Valentinhof,
2) ROY Rotten Matter,
3) SONNY Brebe am See,
4) TASSO z Rogowej.
W sobotę dokonano ]eszcze oceny
,,na stój ' '  we wszystkich k|asach' a
dodatkowo w k|asie m|odzikóW
psóW i suk oraz w k|asie champio.
nów psóW ] suk zakończono sędzio.
Wanie (dokonano róWnież oceny ''w
ruchu ),
Jak bylo do przewidzen a, k asa
championów na !łystaw e k|Ubowej
sta|e traci na znaczeniu, Widać to
po ]iczebnościw tych k|asach' Zgła
szane sq tam psy i suki, których
Właścic]e|e stalajq się uniknqć te-
stóW' mimo iŹ sa to psy najczęściej
hodowIane, mają |Po !!yszkoIenie'
Natomiast k|asy młodzikÓW sq co.
raz bardriej l icznie obsadzane i, co
najwaźniejsze, ]ch pof |om Wzrasta.
Na|eŹy tutaj zaznaczyć' że d|a tej
k|asy na|eŹałoby stworzyć odrębna
statystykę, gdyż trudno je poróWny
Wać z k|asami starszymi'

0 godzinie 19oo odbyło się na tere.
nie wystawy otwarte rebtanie klu
blr' sa|a była dobrze przygotowana
i nagłośniona. lJcfestnicy ugosfcze
nizosta I kuf lern pwa, Podczas spo
tkania g|os zabra|i  sędziowie' W.
BabiIon omawlajqc aktualnq s}tu
ację w sV' szczegó|n e naśWiet|ił
prob|emy zwiazane z DNA' W Wyni.
ku plzeprowadzonych anaIiz niektó.
rym psom trzeba będz e zm]eniĆ ro.
dowody. Głośna jest sprawa LEIFA
Noriswand i  ENKO Johanesberg.
Klub Owczarka Niemieckiegow Pol_
sce Wystapi do Zarzqdu GtóWnego
ZWiqzku Kyno|ogicznego o zmianę
lodowodóW potomkóW psów wska
zanych przez 

' ,sV' ' ,  które nie po.

twierdziły swego DNA.
Po zakończeniu dyskusj zgościem'
który opuściI nasze zebranie zarzqd
K ubu poinformował zebranych 0
podjętych pracach przez nowy k|ub.
K Iku uczestników zebran]a usiłowa.
ło zak|ócić obrady zapominajqc o
tym' że demoklacja W odlóżn]eniu
od anarchi i  nakłada na członkóW
olganizacj i  oplócz praw, lóWnież
obow qzki '  Rozbijanie jednośc] k|u
bLl nie pro\ładzi do nicfego' a osta'
b a go W kontaktach na zetłnątrz,
co ostatnio odczuł Zarzqd K|ubu w
rofmowach f Zarządem GtóWnym w
sprawie regu|aminóW k|ubu o'N'
Najciekawsfejest]ednak to. że po
przy]eździe do domów szybko Wyco.
fa|i się ze zgłaszanych na febraniu
propozycj ' Zarfqd K|ubu potwierdzi|
swoje poparc e dla organlzacj i  wy
stawy w sieradzu' Na zakończenie
organif atorzy poczęstowaIi uczest.
nikóW tradycy]nym kufe kiem piwa.
W niedfie|ę' naprzemian suk / psy'

na dwóch dużych r]ngach sędz owa.
no daIsze klasy' poczynajqc od k|a.
sy młodzieży suk. Po ogłoszeniu Wy.
nikóW dany r ing byłtraktowanyjako
ring pornocniczy, służĘcy do wyda'
Wan]a dokumentóW. Natom]ast na
ringu sasiednim sędziowano. 'drugą
płeó' ' '  Usprawniło to w znacznym
stopniu organizację' a pozatym Wla
ścicie e psó\ł nie mie|i pretens]i o
tzw' , .suki z c]eczkQ', '
Dużym udogodnieniem pracy na rin.
gu' d a sędziów igospodarzy r ingo'

6) NERO Hochen Draven (7 po-
tomkóu w tym: 3 psy. 4 suki)' Do.
statecfne podobieństwo do ojca' do.
bre zlóżnicowanie płci, grfbiety
mocne, fady n]eco krótkie, kqtowa.
nie kończyn dobre, łopatka skróco.
na; w ruchu dobry posl. lw, malo
swobodny wykrok.

7) AJAKS v. Roten Matter (7
potomków, w tym: 1 pies, 6 suk)'
Dostateczne podotj eństwo do ojca'
tylko 1 sam]ec. zb}t mała różnLca
płci; suki bardzo mocne' bardzo
dobre kqtowanie końcfyn, glzbiet
mocny, kłqb mało wyrazisty, słabo
zafnaczony rysunek mask, dobre
w luchu, a|e mało dynam czne'
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Wych, były gotowe protokoły Wysta'
wowe' szkoda. źe n e Wsfyscy z
nlch korzysta| i '  co nie pozwoIiło na
Wydrukowanie wynikóW Wystawo.
wych. Ułatwi|o to róWnieŹ prfygoto.
w}Ą^/anie statystyk powystawowych.
Pomysł jest godny naś|adowania,
prfy czyrn uważam, że gospodarza
mir ingu powinnibyć asystenci '  któ
rfy oczylviście nie wystawiajq swo
ich psów
W niedz]e|ę sędziowanie |ozpocząl
przewodniczqcy kIubu Zbigniew
szcześnlak' Wyjatkowo piękna k|a.
sa' nle ty|ko I iczbq' a|e |óWnież po.
z iomem' To był baldzo trudny

',orzech do zglyzienla' ' ' ' ,czo}óWkę',
stanowiły co prawda suki po repro.
duktorach niem eckich, na sfcfę.
śc]e czystych' co daje duże praw.
dopodobieństwo dobrych załoŹeń
genetycznych' Widać tutaj bardzo
rozsqdnq poIitykę naszych hodo&
ców, którzy coraz częściejjeżdżq do
Niemiec, klyjqc naj|epszymi spraw.
dzonymi psami, co daje bardzo szyb-
ko wyniki. Potwierdzeniem tego jest

''dbpiero'' czwarte m ejsce pięknej
suczki pl4łviez onej przez hodow.
ców niemieckich. W n ieda Ie kiej
prfesfłoŚci gorsze egzemp|arfe nie
dawaiy naszym psom żadnych
sfans' zwyclężyła wyrazista X|LA V'
Ar let, po Mlschalands S mon, pre,
fentując n]e ty|ko na k|lbowej Wy-
stawie, a|e także w c]qgLr całego se.
zonu wystawowego znal{omlte prfy-
gotowanie.
W k|asje młodzieży psów, jak fwy.
k|e dużq k|asę sędfiowska pokazał
Theo Lugbauer, Wychwy'tujqc szyb.
ko n edomagania kondycyjne na-
szych pupilów, co kosztowało nie.
jednego ładnego psa utratę miejsca'
ZWycięzył najIepiej prf ygotowany
HANO lrkuka po SlRKu Witdsteiger
Land. Nieco zastrzeżeń mamyco do
jego swobodnego wykroku. Szkoda,
Że drugi ATLAS z Więcborskiej DoIi'
ny nie był W formie, bo wa|ka o
pierwsze miejsce bylaby bardrlej
c iekawa.
o Wysokiej k]asie junioróW suk
świadczy aż 6 'CzotóWek Po ski','
10 ocen bardro dobrych i3 dobre.
To bezpośrednie zap|ecze p|zy

szłych matek pokafało się znakomi
cle. W o|brzymlej Większości śWie|
nle przygotowane i wystawione, w
bardzo dobrej kondycli psychtcznej.
Ani]edna suka nie fareagowała na
strfał. To' oraz fakt bardzo dobrej bu
do!!y anatom icznej, popartej dobrym
rodowodem' daje nadzieję, ŹeW przy
sf}oŚci dobrze skojarzone' będq bar
dfo dobrym matkami, Tym tazem
fwyciężyła sucfka gości z Niemiec
GUTT|v. d. zweiSteinen po L0RDZIE
v. Georg Wlctor Turm. W tym dniu
zwyciężyla prfekon}4,vujqco' Niewie.
|e od niej odstawały F|F| Rodiaf i
coRA ArdeIie' Ta ostatn a była jed.
nak w nieco s|abszej kondycji niż
za Mlcfaj.
w k|asie junioróW psów sędzia W
BabiIon bez trudu wyłonił zwycięz.
cę' Zdecydowanie został nim repre'
zentant nasfych gościz Lltwy HAN0
V' Ho|tkampersee po Lordzie' Już po
tych kIasach młodzieżowych Widać,
ie Lord Wywarł najkorzystn e]szy
wplyw na eksponowane na tej wy-
staw]e fWIerzęta'
lJważarn' że by|a to, w odróżnieniu
od poprzednich' nieco słabsza k|a'
sa. Licfę jednak, że niektóre psy
rozwina s]ę jeszcze i z tych psóW
będfiemy zm]eć równ eż pociechę
W przyszłości'
W klasie otwartej nieco slabo przy-
strzyżony ring (tutaj organizatolfy
muszq s]ę uderzyĆ w piersi) spra.
Wił trochę kłopotów sędziemu W.
Zierneckiernu w dużej, baldzo siInej
stawce' aż 8 , 'czo}óWek Po|ski ' , '
Wystalczy powiedfieć, że Vice.zwy
cięfca k|asyjunioróW zjednej f  po
przednich wystaw up|aso\łała s]ę
pofa pierwszq piętnastkq. PeWnie
opanował s}tuację w tzw' ''rLrchu,,'
co przyn|osło fwycięstwo ładnej,
bardzo dobrre przygotowanej ETNTE
Rychon po Roy v. d. Roten Matter.
Mamy nadfieję, że hodowcytraktuja
tę k|asę jako przejściowq i na na.
stępnych Wystawach \^]ystartujq W
k|asie uż}tkowej' To samo dotyczy
k]asy otwartej psów, \ł której Theo
Lugbauer daI fwycięzyć JAcKSoNo
Wlv. Larchenhain znowu Lord, Bar
dzo proporcjonalny' o Wysokim kłę'
be i  mocnym grzb ecie, Życzymy

mu' a|]y ]eszcze trochę fmężniał.
Znakornic ie przygotowany wygral
pewnle' oprócz zwycięzcy kiIka bar
dzo ciekawych psów o dobrym po
chodzeniu' ogó|nie k|asa średn]a,
jeże|i chodz o poziom plezentowa
nych okazóW
Na zakońcfenie sędziowania praw'
dziwa uczta. Na znakorticie przygo-
towanej głównej płycie boiska przy.
padł m] zaszczyt Wyboru Zwycięzcy
Po|ski W k|asie uŹ}tkowej suk' Tak
Wybitnej k|asy użJ,{kowej W swojej
kanerze sędziowskie.j jeszcze nie
widfiałem' Nie ty|ko pod wfg|ędem
WyrÓwnanej blldowy anatomicznej'
a|e także bardfo dobrej psychiki. Na
Wystawie W Łodzi Zalzqd K|ubLr
przyjqł zasadę' że sllkr, które nie
zaIiczyły testów zachowujq ocenę'
jednak |okowane sq poza sukami z
za]iczonymi testami' W przysftości
Zarzqd K]ubu dqłdotego' aby przy
nie za|iczeniu testóW pofostawiać
psy / suki bez oceny.
Po bardzo zaciętej Wa|ce zwycięży.
ła cEL| od sza|onej Wandy, pozo
stawiajqc w pobtym po|u zesz|o-
rocznq zwyciężczynię klubu coRsĘ
Kamienna TWierdza,
zwyciężczyn by|a sf czegó|nie prze.
Konująca W szybkich chodach bez
smycfy. Za sobq miała bardzo pięk.
ny sezon wystawowy, wystarcfy tyl-
ko Wymienić 56 miejsce na Wysta.
w]e śWiatowej W Kar|sruhe' Mamy
ładne psy, warto je pokafywaó'
Drugą |okatę zajęła W/W coRsA'
ideaIny średni typ, ujmujqca wyra.
zem, znakomicie przygotowana i wy,
stawiona' Występowała ]ednak w
niepełnej oklywie Włosowej, co
Lrt|udn]ałojej znacznie waIkę o zwy.

Pozostałe caery sLlki, które wyróż.
niłem ,,VA' '  ty|ko minimalne ustę.
powaiy swoim poprzedniczkom i
toczyły zacięty bój aż do końcowe
go werdyktu.
Jeszcze ciekawiej zapow adała się
Wa]ka o Zwycięstwo K|ubu W najwaź
niejszej k asie psóW. szkoda' że
ąl\largit Van Dorsen nie wykafa}a
do końca żyłkl sportowej nie wy.
startowała wraz ze swa ''stajniq'' w
nasze] imprezie' |\limoto k|asa ułt'

l.
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kowa była znakom icie obsadfona. aż
k |ka psóW z si|nej stawk Wystaw
śWiatowych' cieszy mnie to, że za
obserwowałer. pewna plawidło
wość' że psy, które s lę | iczq na
Wystawie światowej równiei u nas
sq na czolowych rniejscach' a te f
ocenamigorszymi po prostu s ię nie
iczq' ocfywiście przede wszystkim
Iiczy się fachowość oceniajqcych.
W k asie uż}tkowej psóW zwyclęzył
bardzo dobrze zbudowany i niena_
gannie przygotowany WILKO Haus
Babi lon po Hamo W nerau, z bardzo
pożqdanej obecn]e I ini i  Fedola Ar
minius (bez Marka Hans Beck). Nie
jestto pies nieznany. Bardzo dodrze
p|asowa| się na sigersv V51 uzy.
skt]jqc i  s.G' '9 w k|asie młodzLezy'
Występowal również W Po|sce na
poplzedniej k|ubóWce z ocenq d0.
skonałq W ścisłej czołóWce' W tym
roku był W sfczytowej form]e. Poza
jego p ecamizażartybój tocfył BAJK
Domenica - fwycięzca konkurencji
reproduktoróW' A'jAX Roten Matter'
D0Nrt\4ir-Pol i  Sirke Wildsteiger
Lano.
Po d|ugotrwałej Wa ce zwyciężyła
młodość Don MirPo| zajął drugie
miejsce' oczwiŚcje bardzo to cle.
szy, poniewaźjest to pies Wyhodo.
wany w Polsce, Jego oiciec to czo_
lowy pies na wystawach w Niem_
czech' sądzimy, że na przysz|e)
!łystawie pokaże godną siebie gru.
pę potomkÓW.

Zaskakuje nieco słaba postawa s]R
KA' Widać było Iekkie prfemęcze

nie sezonem wystawowyrn, a pofa

tym wykrok iego nie jest tak s!!o
bodny, móg|by mieć nieco dłuższe
przedramię' Bardzo dobrze poczy

nał sobie SoNNY Brebe a' See |o'
kujqc się na pozycji 5 ''VA''.
Po zakończeniu sędf iowania odby.
ła się parada wyróżnionych' Za
clężka Wa|kę było bardzo dużo pu'
charóW, nagród, a d|a Wszystkich
Wyróżn]onych' 'czo|ówkq Polski , ,  i

,'VA'' piękne okoIicznościowe me

Podsumowujqc' ]rnpreza była bardzo
udana' ]ak zwyk|e było trochę drol].
nych potkn]ęć' Nie dorobiI iśmy się
jeszcze dobrych tłumaczy, d|atego
niektóre op]sy sa |ekko znieksztaŁ
cone' ALe mirno to df iękujemy tłu.
maczom, a szczegó|nie p' Andrze.
jowi Wittowi, który przyjechał aż z
Ber| ina' żeby nam pomóc. chcie i .
byśmy podz ękować Wszystkim Wy.
sta\łcom i hodowcom fa ich trud'
szcze€ló|nie tym, kIó|zy jeżdżąc za
granicę kryjq \dartoŚciowym mate
rialem hodow anym. wiemywszyscy
i|e to kosztuje llyrzeczeń, W tych
trudnych czasach. Ale toiedyna dro_
ga' waltościowe suki stara. s ię
kryć naj|epszym reproduktorami'
są już pielWsze jaskółki, zaczyna]q
się pojawiać obokładnych suk, rów.
nież piękne psy' Być może będa one
zaczatkiem po|sk]ch Lini i  hodow|a.
nych, co jest molm osobistym ma

rzeniem' D|atego też Zarzqd KLubu
wyraŹa pog|qd, Że k|asy dorosłe,
grupy reprodUktorów ] hodow|e po.
Winni sędz o\dać udzje sterujqcy
polskE hodoW|q, ponieważ znacznLe
eplej orientujq się W tym, co ]est
nar. hodowcom potrzebne. MoŹna
Wtedy stosować na Wystawach k u.
bowych preferencje dla wyb tnych
replodUktoróW, co prfy obecnym
systemie jest niemoż|iwe' Zaprosze
ni sędzlowie powinni sędziować k|a
sy młodfieżowe' Można Medy s ę
dużo naL]cfyć podpatrujqc zasady i
techn]ki sędzowania. Tylko Wtedy
będzie można |az|iczyó działajacy
za|zĄd' jeże|1 będzie on mla| bez.
pośredni wptylv na hodow|ę'
Dz ękujemy za u!łagę | zaplaszamy
na następnq wystawę k|ulrowq

'2000 w Bydgoszczy. W tym miei
scu pragnierny podf]ękować zarzq
dow W Sieradzu, a szczegó|nie Pań
stwu ŚWin]arskim za Wlożony trud
W olganizację Wystawy ,'2000' W
sieradzu' Z przyczyn n eza|eżnych
od k|ubu Zarządt] Wystawa nie
odbędzie się w sieradfu, a w Byd.
goszczy, serdecznie zapraszamy oo
Wzięcia udfiału W tej imprezie' Li.
cfymy na to'  że uda się nam pobiĆ

rekord zg|oszonych psÓW.

lvf Pr!.wŃifi K|ubu oN' !|J Po|6
df.fpae*fi
I rn^

M|eczysuy'' cą|koDskl

MieczysłaVJ Gqtkowski

1. Wdniu 5 marca 2oo0r. na lwaf
nym Zebraniu Sprawozdawczym
cz|onków K|ubu 0N została uchwa.
lona na rok 2000 składka czlonko&
ska W Wysokości 25,00 fł.

Ponadto uchwa|ono' iż od roku
2000 składka członkowska n]e bę-
dzie obejmować prenumeraty biu|e

Komunikat Nr1,22000
KLUBU OWCZARKA NIEMIECKI EGO

zdnia 24marca2OOOr.
tynu,,owczarek Niemiecki". Roczna
prenL.]merata w/W biu|etynu \łynosi
32'50 fł. W kwotę tą zostało w|icfo.
ne pięć egzemp|arzy czasoplsrna
(5,00 zt. / 1egz.)orar koszty wysyt_
ki indylvjdualnie do każdego odb]or.
cy (1,5O zl. / aegz.).

składkę cfłonkowskq L prenume.
ratę biu etynu ',owczarek Niemiec'
ki,, można wpłacaó bezpośrednio na
konto K ubu ON:

BIG BANK GDANSKI lV O/Wwa
176Aa120 7 464-432.
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Wzory prfykładowo Wypełnionych
kwitÓw Wpłat prfekazujemy W załą
czeniu,

dfiqdz, Inowrocław, Włocławek' Ko
szaIin' słupsk' Szczecin.
b. Waldemar Kosma ski tel.
o84 52l 76.a3: o|sztyn, Płock.
c. Ryszard Gęsinowski te|.
oa567624.19, P otr Bożko te]'
085.730'93'24: Białystok, Lu.
bl in.
d. Zbigniew lv iewski te .
0604-890-213, Wa demar Federak
- tel. 0601-810-132, Marek Strze-
lecki - tel. 0601-378-131: Warsza-
wa, Radom, Legionowo, Kielce.
e. Krzysztof Dobrzański . te|'
0602.697 254' Piotr Percz: KrakóW,
Xrosno, NoWy sqcz, NoWy Targ,
Przemyś|, RzeszóW, Zakopane'
f. Jerzy Xramarski, Wa demar
Woźnica: cfęstochowa, Bie|sko Bia.
ła, Bytom' cholzóW' Katow ce, Ryb.
nik' Rac bórz' Zabrze'

g' Wiesław Ziemecki . 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\lieczysław Gqtkowsk] . te|.
a42.743 720' PaWeł świniarski
tel .  043 822-61-06; Kal isz, Konin,
Łódź, s eradf '
i .  Henryk Tabaczyński te|.
0603 671.171, Wiesław Piechna '
tel .  061-822-19-09: Leszno, Po-
znań, Golzów Wkp'
Zarzqd K|ubu oN jednocfeŚnie

uplzejmie przypomlna, iż nada| obo.
wiqzuje dotychczasowy ReguIamin
Plzeg|ądu HodoWIanego oWczarka
Niemieckiego, który przedstaWiony
został w Nl. 14 owczarek Niemiec
k na str.21

2' zarzqd K ubu owczarka Niemiec
kiego w Po sce uprrejmje informu
je Wszystkich swoich członkóW, iż
w dniu 18 marca 2000r, na p enar
nym posiedzeniu Zalzqdu Główne
go ZwiĘfkll Kyno|ogicznego w Po|.
sce został zatwierdzony,, ReguIamln
K|ubu owczalka Niemieckiego',, któ.
rego kopię przesyłamy w załqcze.
niu.

3. zalzQd K|ubu oN usta|ił nastę.
pujqcych przedstawicie|i K|utiu oN
na poszczegó|ne oddziały ZKWP'
a. Zbigniew szcześniak . tel '
052 381-04-92: Bydgoszcz, Cholni,
ce, Toruń, Gdańsk, Gdynia, Gru'

Regulamin Klubu Owczarka Niemieckiego

Rozdział
Postanowienia

s1
K|ub nosi nazwę ,,zwiqzek Kyno|o.
gicznyw Polsce Klub Owcrarka Nie-
mieckiego l zwany jest w da szej
części reguIam nu ' 'K|ubem',.

-  s2
Klub drlala na podstawie Statutu
Zwiazku Kyno|ogicznego W PoIsce,
RegLrlaminu Xlubu Rasy Grupy Ras
i niniejszego regulaminu.

s3
1' Terenem dfiała|ności K|ubu jest

obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. s iedz]ba władz K|ubL] jest s iedzi .
ba Warsfawskiego oddzialu zwlqf
ku Kynologicznego w Polsce przy ul.
Bagatela 10 w Warszawie.

s4
K|ub ma plawo do uŹywania wła.

snych pieczęci i odznak po fatwier
dzeniu p(zez za|zad Glów|y związ.
ku Kynologicznego w Polsce.

s5
K|ub jest organizacją z|zeszajqca
osoby zainteresowane amatorską
hodow|ą psów oraz amatorskim
szko|eniem psów W ce]ach użytko'
wych |ub sportowych, opierajqcq
swa działa|nośó na pracy społecz'
nej ogó|u czlonkóW.

s6
Ce e Klubu Owcfarka Nlemleckiego:
1' Doskona|enie hodow|i psów rasy
owczarek N]emiecki pod Wzg|ędem
cech fizycznych, psychicznych i uż}t'

2' |niegracja cfłonkóW K|ubu zain'
teresowanych w rozwoju hodowli
Owczarka Niemiecklego.
3. Ujednol icenie zasad hodowli  i
szko|enia psów rasy owczarek N e'

Zadania Klubu owczarka Niemiec.
K ego:
1' sporzqdzanie isty reproduktoróW
isuk hodowlanych.
2. Stworzenie bazy danych o:
a) wynikach Wystaw
b)miotach,
c) \łynikach prób pracy,
d) wynikach przeświet eń w k]erlln.
ku dysplazjl.
3' sporzqdfan]e anal]z statystycf.
nych pogłowia rasy owcfarek Nie.
miecki . pkt 1.3 maja zastosowanie
do psów i suk będqcych W posiada.
nuczłonkówKubu.
4, Organ zowanie raz do roku wy-
stawy kIubowej z iytułem Zwycięzcy
Klubu.
5' organizowanie zawodóW, wystaw
] pokafóW psóW rasy owczarek Nie

t-
ogólne.

l_
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6. Wydawanie w formie per odyku
b u etynu informacyjnego Klubu.
7' organizowanie szko|eń idosko
naIenie sędziów' asystentóW, n.
struktorów, treseróW i pozorantów'
8' Rea|izacja zadań zLeconych prfez
Zarzqd Główny Zwiqzku KynoIogicz.
nego w Polsce.

Rozdział ll -
członkowie Klubu . ich

pruwa i obowiązki.

58
1. czlonkami K|ubu mogq być jedy.

n e członkowie zw qzku Kyno|ogicz.
nego w Po]sce, którzyzadek arowa|i
swojq Wo|ę cfłonkostwa imajE opła.
conq sk|adkę.
2' Ustanie cz|onkostwa w Zwiqzkt]
KynoIogicznym w PoIscejest tożsa.
me z ustaniem członkostwa W K|u.

3. Rezygnacla lub ustanie crlonko
stwa \d Klubie nie ma wplnlu na
członkostwo W zwiqzku Kyno og cz.

ss
członko\d e KLubu zobowiQzani sq
uiścić składkę cfłonkowską na
lfecf K|ubu nieza|eżnie od składki
cz|onkowsk]ej zwiqzku Kyno oglcf.
nego W Po|sce opłaconej W macie'
rzystym oddriale.

s10
Warunkiem przyjęcia na członka K]u'
bu jest:
a) złożenie dek|alacji farzadowi K|u.
bu,
b) uiszczenie obowiazujqcych opłat
cfłonkowskich'

511
cfłonkostwo Klubu ustaje w przy.
paoxu:
1' Ustania członkostwa W ZWiqzku
Kynologicrnym w Po sce.

2' Dobrowo|nego WystEpienia zgło

szonego na piśmie zarzqdowi K]u.

bu, o ile przeclwko zainteresowane-
mu nie toczy slę postępowan|e dys

cypIinarne W Zw]ązku KynoIogicz.

3. Nieopłacenia składek członkow'

skich za lok bieŹqcy do końca da
nego roku z wyjqtk em przypadku'

cdy zaftad uzna zw|okę za uspla.
WledIiwioną'

2'  Raz na 3 |ata Zarzqd K|ubu zwo
łuje zwyczajne WaIne zgromadzenie
sprawozdawczo . \Ąybolcfe W termi.
nie do 30 marca,
3' Uchwały Wa|nego Zgromadzenia
zapadają zwykłq Większościq gło.

sóW i sq prawomocne bez wzg|ędu
na Iiczbę obecnych' W razie równej
i|ości głosów rozstrzyga głos prze

wodniczqcego oblad'
4. obowiqzuje reguIamin Vtyborczy

oddziałóW przystosowany do Wybo.
róW W|adz K|ubu'

51s
Do kompetencji Walnego zgroma
dzenia naIeży decydowan e o
wsrystkich sprawach Klubu, a w
szcfególności:
1' Usta|anie ogó|nych Wytycznych
działaIności władz KIUbu'
2. lJchwalanie i zatwlerdzanie przed'
stawionych przez zarfad Klubu spra.
Wozdań olaf p|anów działa ności'
3. Rozpatrwan e i zatwierdzanie
sprawozdań i WnioskóW K ubowej
Komisji Rewizyjnej.
4' Rozpatrywan]e wnioskóW Zarzq
du Khrbu Owcrarka Niemieckiego
oraz\łniosków zgłoszonych na Wa|.
nym Zgromadzeniu,
5. Rozpatrywanie Wn oskóW zgło.
szonych przez członkóW K ubu'
6. Podejmowanie na wnlosek KlLr-
bowej Komisji Rewizyjnej uchwal w
przedmiocie absoIutoriUm dIa ustę
pujacego zarfqdu K ubu.
7' Uchwa anie wysokości składkl
cfłonkowskiej' eWentuaIn]e sposo'
bu ścisłego jej Wyliczanla W okresie
pomiędf y Walnymi zgromadzeniami'
8. Wybór zarzqdu K|ubu owczarka
Niemieckiego, Klubowej Komlsl i
Rew zyjnej na okres 3 lat.

s16
Zarzad K ubu zawiadamia na piśm e
uprawnionych do Wzięcia udziału o

terminie, m jelscu iporzEdku dzien-
nym Walnego Zgromadrenia Dele'

Rozdział l -
Władze naczelne Klubu'

s12
Władzami nacze nymi K|ubu sq:
a) Walne Zgromadzenie czlonkóW
Klubu, zwane dalej Walnym Zgroma-
dzeniem,
b)zarfqd K|ubu'
c) Klubowa Komisja Rew zyina.

A' Wa|ne zgromadzenie cztonkóW
Klubu.

s13
1. WaIne zgromadzenie członków
jest najwyższq Władzq K|ubu.
2' W WaInym zglomadzeniu udział
bIolq:

a) z głosem decydujacym członko'

wie Klubu,
b) z g|osem doradcfym członkowie
ustępujących władf K ubu, sędzio

wie kyno ogiczni rasyOwcrarek N e-
mieck], którzy sq cfłonkam] K|ubu ]

zaprosfenigoście,
3. Do Władf K|ubu mogq zostaĆ
wybraniczlonkowie K ubu obecnina

Wa nym Zgromadzeniu.

s14
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie

de|egatów sprawozdawcze z!ło.

łuje Zarzad K|ubu raf do roku, nie
późnlej niż do 30 marca.

I
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gatóW co najmniej na 14 dni przed
Walnym Zgromadzeniem. Sprawor-
dania i  p|any dzlałaInośc oraz inne
materia' iwniosk dotyczqce spraw
będqcych tematern obrad WaInego
Zgromadzenia sq do Wg|qdu w sie.
dzibie K|ubu i sq dostępne W mlej'
scu Walnego Zgromadzenia.

B Zarzqd K|ubu owczalka Niemiec
K ego.

517
Zarzad K|ubu jest organem wyko.
nawczym walnego zc( omadzenia
De|egatów iodpowiada przed nim
za swojq dzlałaInoŚÓ'

518
7. za|zad K|ub! składa się z 11
członkóW ]trzech zastępców Wybra.
nych przez Walne Zgromadzenie
De|egatów na okres 3 |at.
2.tNa pierwszym posiedzeniu Za-
rzqdu' któle powinno się odbyć naj.
późn]ej W ciqgu 7 dni od dnia wybo.
rów, wybiera on spoślód swoich
członków w głosowan iu tajnym, chy.
ba że Zalzqd uchwa|ijawnoŚć| plze.
Wodn cfacego, trzech Wiceprzewod'
n]czqcych (d/s hodow|i, d/s olga.
nizacj , d/s szkolenia), sekretarza,
skarbnika, któlzy tworzĘ Prezydium
Zarzqdu KIubu'

1) reprerentowanie Klubu na ze,
wnqtrz, W sprawach nie zastrzeżo.
nych do korn pete ncj i ZarfEd u Głów
nego ZwiQzku KynoIogicznego W

2) rea|izowanie uchwał Wa|nego
Zgromadzenia DeIegatów,
3) kierowan]e df ialaInościa K|ubu'
4) uchwalanie wszelkich oplat na
rzecz Klubu,
5) rozpatrywanie i ratwierdzanie
rocznych sprawozdań z działaInoŚci
Klubu,
6) fatwieldfanie budżetów oraz p|a.

7) powoływanie kom]sji i zespołów
niefbędnych do real izac]i ce|óW i
zadań K|ubu:
a) komisji d/s organizacji,
b) komisjid/s hodowli,
c) komisjl d/s szkolen a,
d) komisji d/s sędzióW iasysten.
tów.
8) prowadzenie gospodarkl fundu-
szami Klubu,
9) przyznawanie, po zas]ęgnięciu
op nii za|zadu sekcji' pochwał na
piśmie' dyp|omóW członkom K|ubu
wylóżn ajacym się we wzorowym
wykonywaniu swoich obow]Qf kóW
oraz aktywnym udziatem W rea iza-
cj ifadań K|LJbu'
10) wydawanie w formie periodyku
biuletynu informacyjnego zwiEzane,
go z kynologia idzia|aniem K|ubu'
11) plzesyłanie ZarfqdoWi GłóWne.
mu zw qzku Kyno|ogicznego w Po|.
sce do końca I kwartału każdego
roku ]nformacji o działa|ności isy.
tuacji finansowej Klubu,
12) zatwierdzanie prel lminarzy bu-
dżetowych komis]] i zespołóW

s21
Plezydium Zarządu K|ubu dfiała w
imieniu zarzqdu K|ubu W oklesach
pomiędzyjego posiedzen iam l W gra.

nicach usta onych plfezZarzqd KIu
0u.

s22
Prefydium K|ubu zbiela się w razie
potrzeby'jednak nie rzadzlej niż raz
w miesiqcu.

C - Klubowa Komisia Rewizvina-

s23
1. Klubowa Komisja Rewiryjnajest
wybierana na Walnym Zgromadze-
niu oe egatóW
2. Kadencja Klubowej Komisji Re-
wiryjnej trwa 3lata.
3. Klubowa Komisja Rewlryjna skta-
da się f 5 cfłonków i 2 zastępców.
4' członkowie K ubowej Komlsji
Rewizyjnej Wybierajq spoŚród siebie
przewodn]czqcego' zastępcę prze.
Wodniczqcego i sekletarza.
5' Do skutecznoŚci uchwał K|ubo.
Wej Kom]sji Rewizyjnej niezbędna
jest obecność co najmniej 3 człon'
ków, W tym przewodniczĘcego |ub
zastępcy.
6. Klubowa Komisja Rewizyjna kon-
tlo uje całokształt dzia|alności K|u.
bu.

524
1. Do kompetencji Klubowej Komi'
sj Rewizyjnej na|eży:
a) kontro|owanie całokształtu dzia.
łaInoŚc] KIubu ze szczegó|nym
LJwzg|ędnien iem gospodalki f nanse

b) występowanie w oparciu o usta'
enia kontroli z wnioskami pokon-
tro]nymi do zarzqdu K|ubu iżada
n]e Wy]aśnień,
c) składanie sprawozdań z cało.
kształtu swoje.j działa|ności na Wa|.
nym Zgromadzen u iwystępowanie
z wnloskrem w przedmiocie absolu
tol iUm dIa ustępujqcego Zalfqdu
K ubu,
2. K|ubowa Komis.ja Rewi4/jna może
dokonywać kontro|i całoksztahu dzia.
łalności K|ubu w każdym cfasie' jed.
nak dzialaInośćZarzqdu KIubu kon.
tro|uje nie lzadziej niŹ razW roku.

s19
Zarzqd K|ubu owcfalka Niemieckie'
go zbiera się na posiedzenia W mla'
rę potrzeby, jednak nie rzadziej n ż
raŻ na 3 m esiqce. Uchwa|y zarza
du K|ubu zapadaja zwykłq większo'
ściq głosóW W obecnośc] przyna]-
mniej 6 członkóW Zarzqdu' W razie
równej Iiczby głosów rozsvfyga głos
plfewo0nIczqcego.

520
Do kompetencji Zarzqdu K|Llbu na.
lezyl

L
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3. Szczegółowy zakres działania K|u
bowej Komisji Rellifyjnej okreś a
regularnin uchwalony przez Walne
Zgromadzenie.

Rozdział Iv .
Fundusze Klubu,

s25
KIub prowadzi samodfieIną gospo'
dalkę finansowa pokry'lvajqc kosz
ty działa|ności ze skladek i  innych
wp|yWóW (np' darowifny) zgodnych
f działa|nościq statutowq. .

s26
za zeadq zarzadu Glów|ego zwiaz.
ku Kynologicznego w Polsce Klub
pos adawłasne konto bankowe oraz
nu mer statystyczny REG0N nadany
przez Ulzqd statystyczny.

s27
cfłonkowie K|ubu uiszczajq sk|ad.
kę członkowskq na rzecz K|ubu,
księgowanq jako jeg0 dochód'

s28
składkl członkowsk]e ewidencjono.
wane sq im]ennie (W/g sekcji) na
koncie Klubu,

929
członkow]e K|ubu przesyłają na|eż.
ne składki po|eceniami prze|ewu na
konto bankowe Klubu.

s30
Dokumentami bankowymi sa czek ,
po|ecenia prze|ewu i wyciagi ban

1. Polecenia przelewu i czeki pod-
pls]ĄVane sa przez conajmniej dwie
osoby z Zarzqdu K|ubu: Plfewodni.
czqcego, dwóch V{e PrzewodniczQ
cych oraz Skarbnika.
2. Wyciqgibankowe sprawdzane sa
z załEcfanym i dokumentami. Na każ.

dym WyciQgu znajduje s ę dekreta.
cja na odpowiednie konta.

531
DokLr menty będqce dowodem ponie.
sionjch kosztów pod|egajq spra&
dzeniu pod względem:
a) merltorycznym- przez Skarbnika,
b)formalnym i rachunkowym prref
pracownika księgoWości,
c) zatwierdzenie do wyplaty - przez
Przewodniczqcego Iub jego zastęp.

ś32
Każdy dokument posiada numer
księgowy' pod którym zostaje zare.
jestrowany olaf dekretację odpowia.
da]qcą rejestlacj i dokumentu na
odpowiednlch kontach.

s33
Dokumentam stwierdzajqcym] Wy.
płaty Wynagrodfeń sq |isty płac' Źró.
dlami sporzqdzania Iist p|ac sq:
1. Umowa o pracę'
2' lJmowa o pracę z|econĘ'
L]sty płac i rachunki za Wykonane
prace z]econe podpisywane sq przez
osobę sporządzajqcą, skarbnika i
PrzeWodnicf qcego badŹ osobę
plzez niego upowaŹni0nq'

534
K|ub sporządza sprawozd anie fina n'
sowe' które przedsta\ńJia na Wa|nym
Zgromadzeniu Sprawozdawczym.
Przyjęciem sprawozdania jest udzie'
]enie za rfadowi absoIutoriu m. spla.
wozdanie f inansowe przesyłane jest
do farzadu GłóWnego ZWiqfku Ky.
nologicrnego w Polsce.

Rozdział v -
Postanowienia

końcowe.

s35
Zmiany regulam nu Klubu wniosku-
je fwykłq WiększoŚciq oddanych gło.

sóW Wa|ne zgromadzenie De|ega
tów K|ubu do Zarzqdu GłóWnego
Zwiqzku Kynologicznego w Polsce,
który posiada in icjatywę wprowadfe
nta zmtan.

s35
Wniosek o zmianę reguIaminu
przedkłada WaInemu zgromadzeniu
De|egatów Zalfad K|Llbt] f wtasnej
inicjatywy iub na wniosek co naj '
mn]ej poło\ły ogó|nej |iczby falzą.
dów sekcj]'

s37
Rozwiqfanie K|ubt] wymaga uchwa.
ly Walnego Zgromadrenia Delega-
tóW podjętej WięksfoŚcia dwóch
trzecich głosów.

s38
W przypadku rozwiqzania K|ubujego
fundusze zostajq przekazane do
zarzqdu Głównego zwiqzku Kyno|o'
gicznego w Polsce.

s39
Sprawy nieuregulowane niniejszym
regu aminem |ozsI|zyea za|zad
G|ówny zwiazku Kyno og cznego W
Polsce,

s40
ReguIamin wchodf i  W życie'  f  dn em
ogłosfen a, po zatwierdzeniu przez

Zarząd Główny ZWiQzku Kyno|ogicz
nego w Polsce.

I
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SV Bundewssiegezuchschau 1999
jubieuszowym roku 1999 swiatowa Wystawa owczarków Niemleckich
odbyła się w Kar sruhe . mieście' z którego bierfe swój poczĘtek sV
(przyp. - SV to Niem ecki Klub Owczarka Niemieckiego). Landesgruppe (LG)

Baden może poszczycić się dtugq tradycjE W organifowaniu \łystaw tej rangi' W tym
miejscu chcialbym podziękować organizatorom ] obsłLldze ringóW z LG Baden za trfy.

. Ponadto dziękuję członkom obsługi mojego r ngu, którzy wsp]ela|i mojq pracę podczas
trrech dni wystawy: Karin Geduldlg, Erika RLidenauer, Wolfgang Henke, Hans Rodenauef
i Wolfgang Lang.
szczegó|nie ciesry mnie fakt, Źe W tym jubi|euszowym roku ponownie wzrosła |iczba

zgłoszeń, zwłaszcza w obu k|asach uż}tkowych. oba|a Io zarzuIy, i:e z powodu Wzrostu wymagań podczas
przeprowadzan]a testów psychicznych spada Iiczba fgłosfeń' Liczba zg|oszonych zwierzqt znacfnie wzrosła'
Widzę w tym potwierdzenie działa|ności sV ze strony hodowcÓw i Wystawców'
Liczba Widzów by|a zgodnie z oczekiwaniami dLJża' W sfcfegó ności Wie|u Widzów z zac|anicy zfea|izowalo z
okafji jubi|euszu długo odkładaną wizytę w "metropoLii owczarka niemieckiego''.
sV przedstawiła W Kar|sruhe szczytowy stan hodow|i owczalka niemieckiego osiągnięty 100'|etnią pracq hodo&
Ianq' chciałbym bardzo serdeczn]e podziękować wystawcom i Widzom za sportowy przeb]eg i rzeczowQ atmos.
ferę na stadionie. Tutaj róWnieżjesteśmy na dobrej drodze' D|a mnie osobiście było radościq i zaszczltem móc
sędziować k|asę uźytkowq psów W tym jubi|euszowym roku'

vA1 zwycięzca świata R|KKoR v. Bad.Bo|| (U|k V Ar|ett, He||a V' Wutachta|)

Ponad średni, peten substancji, średnio si|ny, pe|en wy'
rafu, bardzo dobra pigmentacja. Bardzo dobry stosu-
nek dtugoścido Wysokośc . Bardzo suchy imocny' bar'
dfo dobrze zwiqzany. Wysoki, długiktqb, mocnygrzbiet'
bardzo dobrre urorony zad. Poprawne katowa.ie p.zo-
du ityłu' W}Ądażone proporcje k|atki piersiowej' Popraw.
ny front. Abso|utnie poprawne stawianie kończyn' Plzy
dobrze ułożonym grzbiece Wykazał przestrzenne chody
ze skutecznym posuwem' swobodnym Wykrokiem i bardzo dobrym przenoszeniem. Zwycięzca swiata z 1998 roku
był zawsze pokaz}Ą'any w nal.wyższej kondycji ' nie ty|ko podczas sieger' a|e również w ciągu całego sezonu.
Podczas wystawy prfekon!ĄVał przewyższa]acq innych prezentacja iradościq biegu,jak róWnieź ponadprzeciętnym
posłusfeństwem podczas ruchu bez smyczy' Po raz drugi pokazana grupa potomkóW plzewyższyła zeszłoroczne
prognozy' Glupata W],Żnaczyła nowe podzialy i|ościowe wepoce ograniczonej i|ościk|yó zagranicfnych. Przekon],va
ta prfede Wszystkim jakościq fwierfqi' Doskonałośćjego potomkóW po ega na abso]utnej zwartości, poplawnej
ogó|ne] budowie anatomicznej, pełnych temperamentu isiłychodach oraz na bardzo Witalnym' prfyjaznym Wyrafie
rasy w połącfeniu z bardzo dobrą pigmentację z Wy|aż|ymi cza|nymi z|aczen iami również u suk. zesfłolocfna grupa
jego potomstwa dokonała skoku do k|asy uż}tkowej, ko|ejne wysoko sk|as},,fikowane zwielzęta fostały przedsta'
wione w młodszych kIasach.
Współczynnik dysp|azji (HD Zuchwert) nie ma Wpł}Ą.vu na wybór fwycięzcy. Wartość tego współczynnika ma
charakter pomocn iczy ' Ws piera hodowców w ich trudzie hodowan a zwierzQt o zdrowych stawach biodrowych.
Jestem przekonany, że Wprowadzenie Współczynników dysp|azji plzycfyniło slę do tego, że aktua|ny ZWycięzca
Świata jeszcze |epiej może przekaz}Ądać swoje cechy, ponieważ sa do niego doprowadzangodpowiednie suki'
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VA4 TIMO v. Bereka8ten (Wanko v. Lippischen Norden, Leska v. Berrekasten)

płcl'

wfg|ęd€m kondytjl' prefentacjloraz akcj ty|nych końcfyn' W pełn l potw|eldz]ły s ę wysokie oczek|Waniaw stosunku dojego
potomstwa' Patlzac na prżekonyl'vdacq gru pę potomków moźna oczekiwać' żeten przedstaw]cie| |]nli Jecka (poprzez swoje.
go n|eplzeclętnie przekafującego ojca - Hobby'ego) zdecydowan e p|zycfyni s ę do kontynuac]itej ||n|l.

vwjqtkowo dobra pigmentacja' bardzo dobre pięino płci. Pe'
łen Wyrazu Wi|czasty samiec' pełen substancji si1y' Wysoki
kłQb' prosty grfbiei' dobra długość i ułożenie zadu' Bardzo
poprawne kQtowanie przodu ityłu' Wyważone proporcje k|at-
k p]ersiowej. Prosty front. Poprawne stawlanle kończyn ' Ptzy
dobrym zrÓwnoważeniU masy ciała wyka2ał si|ne chody ze
skutecznym posuwem swobodnym wykrokiem. Ten wilcza-
sty samiec wyróżni6ł się halmonijnymi proporc]amI ciała,
szczegó|nie dobryrn Umaszczeniem glowy olaz ciemnyrn okiem. Jego wyraz rasy' piętno płci oraz 'promieniowanie,' sq
ponadprzeciętne' samiec ten został przedstawiony podczas Wysta\rry w berdzo dobrej kondycji i przekonywał prfewyższa.
jqcq innych prezentacjq oraz radościq biegu.

I

OVCŻAREK
vA2 JANGo v. F0rstenbelg (Wobo V. Lórchenhain, t]ta v. Forstenberg)

DLzy' pełe. sLbstancl'' rrocry' p"-en *i'.]i.ffjJiidńii&i
Wvsoki kłab' mocnv prfbier' ooblfe ubgifu'2ae &łh:srsbre- Ork\oncubnbcn
kątowar|e prlod! ' |vłu' ProśIy fton|. Pooldw1e sl6s|6iie {oń.
cfyn ty|nych, nieco wqskje stawianie kończyn plfednich' Wyka.
załprzestrzenne' sine chody pży mocnym glzbiecie. Ten pięcio.

|etni s6m ec faprezen|ował się podczas Wystawy w optyma|nej
kondycji' zwracajqcy uwagę silq i piętnem p|ci samiec posiada'
pomimo swojej masy' godnq pociwały zwaltość i bardzo dobrc
ploporcje kośc] kończyn' Przedstawiona grupa potomków Wykazała' żejest w stanie przekazać potornstwtl swo]Q substancję' w
potqczen u z bardzo poprawnq budoilq anatomicznq' Ki|koro spośródjego potomstwa zosta|owysoko sk|as!,fikowanych' Jako syn
Wobo prowadzi bezpośrednio l|n|ę zamba' Jakośćlego potomstwa pozwa a m|eć nadzieję' że będf e kontynuatolern tej inii'

VA3 URSUS v, Batu (Hobbv v. Gletschertopf, Verena v Batu)

szczegó|nie mocne piętno płc|' pełenWyrazu' duży' pełen sub.
stanc}, rnocny. Wysoklkłąb, dobrze ułożonyzad. Bardzo do
bre kqtowanie tył!, poprawne kątowan|e przodu' Właściwe
proporcje klatki piersiowej. Norma|nyflont' Przy dobrze uło.
żonym grzb|ec|e Wykazał plzest2enne chody ze skutecznym
posuwem I swobodnym wykrokiem, Ten wtyple ojca samlec
fostał plzedstawlonyw naj|€pszej kondyc]| i można ponownle
stwleldżić, żo]eston wylaźnie |€pszym od swojego o]ca pod



@-
VAs .'ELLOv. Michelstedter Rathaus (Karly v. Arminius, Wilma v. l\4ichelstadter Rathaus)

Duł, pełenwyrazu, o bardzo mocnej konstrukcji, peten
substancji' si|ny, lekko Wydłużony' Prosty grzbiet' dobrze
ułożony zad. zaakcentowane kQtowanie tyłu' bardzo do
bre kqtowanie przodu' Długie ramię. W}łvażone propor'
cje k|atki piersjowej. Poprawnyfront. Wykafał prfestrfeF
ne chody' Przy swobodnym Wykroku w szybkim kłusie,
posuw powln|en być bardfieJ skuteczny. W fesz|ym roku
został sk|asyf|kowanyJakÓ VA7 ibaldzo się od tego cza
su rozw|nQł. Ten syn (ar|ego jest w typie ojca iponownie pokazał abso|utnle pozytywna grupę potomkóW.

VAB ENZO v. Buchhorn (Lasso v. Neuen Berg, Tina v. Lechtal)

Anuśch vÓń dł Bcikkińjijhl.

Duży' p€ł6n sóbstancj|, śrcdnlog||ny' peten Wyrazu samlec o bal.
dzo zwarte| svuktJlfe I baldfo dobrvch oroootc|ach kośc| koń.
c'n' wysotrl t<tqb, mocny 8rzb|st, doirzgUłożo'ri zao' P€w|dłc
We kątowan|6 tyłu' oługl6 ram|ę pow|nno być ba|dz|sj skośn|s
uiożon€. Wyważons prcporcJe k|atk| plerslowe]' Prosty front' Ba|.
dzo poprawng gtaw|an|e końcfyn. Pży s||n'm glfbloc|e wykazał
baldfo plż6strfenn6 chody z€ śkut€cznym posuwsm' swobod.
nym Yvykrck|om oraz dob|ym prz€nosz€nlgm ruchu' Tsn sk|aŚyf|.
kowany w zesz'm loku j6ko VA8 samloc zaprczentował slę w
ukończoneJ dojrfałośc| | w pełni substancj|. z Wlrk|em samloc
ten zrnl€n]a się na korzyść' J€go doskonatoŚć |€ży w ps|nym
temFramgntu' batdzo s]|nym |uchu' w połqczgnlu 2s zwańą st|uktulą |godnym pochwały zwią,an|€m. Pochodzącze gvony matk]
od Fanto' powlnlon m|€ć z€bezp|eczoną genelyczn|e 9wolą wytlzymałą natulę owczarka' Wystawlona gr!p6 potomków stanowl
pozy.tryny początek lego Wkładu w hodow]ę' Jest nadz]ela' że samiec tenlest w stan|e kontynuowaĆ ]|n|ę swolego o]ca Lasso'

vA7 QUARTZ d. Tomp|ań (Amigo V. Be|gier' Freda d. Pe||egrino)

Ponad śr€dni' pełen Wyrazu, bardzo dobra pigmentacja, bal.
dzo mocne piętno płc|, pełen substancji' mocna kość' Wyso.
ki kłab" mocny grzbiet' bardzo dobrze ułożony zad. zazna.
czone tiqtowanie tyłu, lamię plzy norma|nej długości powin.
no być ni€oo bardziej skośnie !łożone. Wy.ważone proporcje
klatki piersiowej. Godna pochwat dolna linia. Poprawnyfront.
Godne uwagi stawianie kończyn, w]dziane od p|zodu. Prz*
strzenne, silne chodyze skutecznym posuwem. samiec ten
prz€dstawił po razko|ejny ponadprfeciętnę gru pę potomków
w typje o]ca' Ponad 50% potomków Wystqpi}o w k|asie uó^.
kow€j. Świadczy to dobitnie o tym, że samiec ten przekafuje potomstwu swoją wy|aźna Mrzymałośó' czterech męskich
potomkóW uplasowało się w k|asie uż}tkowej poniż€j |okaty V25. PatrzQc najego wlęcej niź przeciętna slłę plzekazywania
można stwierdzić, że samiec ten W pelnl zasł!żył, w sfcfytowym punkcie swojej Wystawowej kariery, na ocenę vA.

25
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VA8 HUPPY v. A ett (Eros V.d. Luisenstrafśe, Xtra V' Ar|ett)

w |dea|nych ploporc]ach długoścido Wysokoścl, W ogó|nej zwa(ośc iw sposobie przenoszenia ruchu grzbietem 
' 
jednakże

jest średniego wzlostu iw stosunkg do swojego ojca rna |epszq słuktulę plzodu. Wjegoogó|nym Wiferunku można dosvzec
wpły! dz|adka fe strony matki - lJIka. samiec ten da]e ko ejnq moż|iwość podtlfymania męskiej inii N]utza Pe|ztieńarm'

VA9 VANDO v, Moorbeck (Ulk v. Arlett, l\4erri v. Hirschel)

Ponad Średni' pełenwyrazu' mocne piętno pl'ci, bardfo dobre
propolcje długoścido wysokości' Wysoki' długi kłqb' mocny
c.zb'et' ba.d7o dobleULożenie 7adu' Popraw.e hątowanie p.zo.
du ltylu' Wylvażone proporcje k|atki pielsiowej. Poplawny
front. Bardzo poprawne stawianie końcryn. Prfy si|nym grzbie.
cle wykazal przestrfenne chody ze skutecznym posuwem,
swobod'ryn wykrokerr oraT bardTo dobryrr przelosze.ieT
ruchu glzbietem' Ten sk]asyfikowanyW 1997loku w cfolÓw'
ce klasy mtodziezy syn Erosajest podobnym do swojego ojca

Ponad średni' pełen wyrazu, bardzo dobra kość' w stosunku
do s$Ó]€go ojca |ekko wydłuźony' a|e jeszcze W poplawnym
stosunku długości do Wysokości. Wysok] ktqb' mocny' pro.
sty gtzbiet, dobrze ułożonyzad' Pr2ód dobize, tył bardzo de
brz€ ukątowany. Nofrna|ny front. Poprawne związanie łokci'
Ptoste stawlanle kończyn ty|nych, waskie stawlan e kończyn
przednlch. Silne, przestrzenne chody przy mocnym grzbie-
cie' ze strony matkiwytvodzi się od Fanto HirscheL' Po raz
drugi przedstawł grupę potomkóW Pokazał, że potrafi prze.
kazać potomstwu wyraźn Q siĘ kośćca olaz baldzo doble pięt-
no płci w połqcz€niu ze standardowym wzrostem' 'lako s-|atek sam ec ten os qgnął szcz}towy punkt swo]ej Wyst€wowej
karlery izostał pokazany w baldfo Wysok|e] kondyc]l' Jakość]ego potomsiwa pofwa|a mieć nadzieję' źe samiec tgn przyczy.
ni się do trwałego zakotwic,enia W hodow i Iin ijego ojca U|ka'

lnfotmacje SV
!. ENco u yohfi@ EoĘ sz 794oa'5, Ha 73765

Be|g'na okres p|ze],ściow nie 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 pśa sfaBuko v, yrhn$s Bere, HR 2a611' dab UrÓ|jbÓia
o 2' 1 1. 1 99 3 p| z e11 staw i a 5j e na'Ę p,j ąca
Otctec: ADIN v.Yohaness Berg lR 49252, L
Dzadek: .GlNo vn Me,sebau sz 1745a2o' sńH3, "a )*tzć

UALDA von det Ruset Sz IUqaOA, SchH1, "a' )esnE

DELF!uyÓhń*Ś 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 
^fkłań. 

lakż'yić' PieŚ
nie pochod.' jak podana w fudÓwÓ
77a39o7 i kaRA wn dćl Eh|enleŚte sŻ 1737539, óle ieEÓ pÓćhÓdżen]e
p| 2 ed s tav a s ię n a s repL! ąd Ó :
o]cle: GANDlvÓń Heilbrung schlaą sz

\KĄLLE vm der Nonswand sz 17095a9'schH3' FH' lP3',B"

rEtXE van Neuen BeE 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, ]eżelj ńa|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

I
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Qtinther I(asper
w]n,ttlt), sęrlzia sV i ho.Iourcd

uietki pr4tjaciet potskiej kJ,toloaii
o.lziaeony zblq o.lz,nką zKwP

v zncłlł]]m trdcin}) ,L\spanidłcgo czbuickrJ, kló,..| od lctl |łsk.lzllĄal |n111 drag[ rozu(iLl

oucztJfkd nie}nicckiega, 1!cz.ył kL!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

{

Gtinther Kasper . Wspomnienie pośmiertne

. l

L-,

I

BŁk''l.':ffi{;)ff
pierwsze ,,erefenowsk e owczark
niemieckie, był naszym nauczyc e
|em i największym przyjacie|em po|
sk ej kynologi i  owcrarkarskiel  w
Niemczech.

Jakże tlUdno WymóWić ufmystoW ć
sobie te słowo był. Jeszcze tak n e.
dawno, na fesfłorocfnej Wystaw]e
W Poznaniu był Wśród nas, ]eszcfe
tak nieda\łno można było Z nlm

Miałem szczęśc e pofnać go osotl
ście w 1982 roku' W fasadfie przef
zbieg oko|czności '  Nie mlałem wóW

czas jeszcze aspiracji hodowlanych.
lvlialem psa o urzekajacyrn mien u
B LL z Błęk;tnego Nieba i  to mi W
zupełności wystarcfało, tym bar-
d2 ej' ie odnosił on zarówno sukce
sy na wystawach jak i  w szkolen u.
lako prredstawiclel  handlowy f irmy
ekspońujEcejdo BFN m]ałem W tynr
trudnym okresie, moż|]wość wyjaz

I
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0u za zachodniq granicę PRL. Gdy o
tym dowiedzlał się Zygmunt Piotrow
ski nie ustał W swych zabiegach,
dopóki nie namóWil mnie, abym W
ramacn ]ednego z Wyjazdów odw e.
df ił G0nthera Kaspra'
Przyjechaiem do n egolakojeszcre
Wowczas nie znany szerzej fwykły
w}aścicie owczarka niemieckiego z
PoIski.  serdeczność z jakq mie
przyja| i życz|iwe rozmo\ły prfy ka'
\ł e ic ieście w obecnościjego żony
byłydIa mnie absoIutnym faskocze
niem' Tym bardziej' żewtymże roku
)eCo hodowla aus alem schwarzen
Zwirgel na Wystawie Swiatowej w
Ivlonachrum zdobyła 1 sfe hiejsce
ifostała uznana naj lepsfq hodow q
owczalka n emieckiego na świecie '
W tym okresie w Po|sce obow Ęzy.
Wał'jedynie słuszny trend', uznawa.
ny przez większość óWczesnych
sędzióu że ojczyznQ owczarka jest
NRD i ty/ko stamtqd może pocho.
dzić jakiś Wartościowy egzempIarf ,
gdyż W NRD |eży Turyngia. kraina'
z której Wywodzila się część pielW.
sżvch rodowodowych owczarków i
jedynym na owe czasy preferowa-
nym umaszczeniem owcfarka bylo
umasfczenre wi lczaste,
Zygmuś Piotrowski ' już Wówczas
fnana osobistość w naszym kyno.
|ogicznym śWiatku m]strz Po|sk P0
'Wiedz]ał coś Więcej niż zwykły sfe.
regowy Właśc cie| psa, który po e.
gał]edynle na opini i  takich sędf ]ów.
Nałożył na mnie nie]ako obowiafek
zakupu suki hodowlanej w RFN.
Psy erefenowskie, jak s ię je WóW
czas nazylvało . były psarni zupeł
nie innego formatu niżte prfysadzi
ste enerdowskie'  l\ ló j  B|LL mia| W
sobie 25% krwi a.d. schwarren
Zwinger' Być może d atego dałem
się namóWić Zygmuntowi i po ser.
decznej rofmowie z Kasprem usta,
Illern wymianę' Ja mu przylviofłem
ponad rocznego psa r Polski (z ho-
dow i pana Kielana), a w farn an
otrzyrnałem NIX a.d. schwarzen
zwinger' sukę' która n e miała so
bie ró!.Jnych na Wystawach W 1983
r, ale ktÓre.jjako pocfqtku]qcy ho
dowca nie potraflem r,.r pelni wy
kor4lstaÓ W hodow] '

Dar ]ntuicj] hodow|anej miał bef
Wzg|ędnie GL]nther. To on W 1983 r'
na sWiatowej WystaWie oWczarków
Niemleckich we Frankfurcie n. Me,
nem, któla była dla mnie pierwszq
Wystawq światowq, którq og|qda.
t€m' sędziował k|asę młodych suk.
Prfyfnał zwycięstwo HE|KE V' Tan.
nenmeise,ajej s iostrę HAsEL upIa.
sował na trfecim mie]scl]. W trak.
cie powystawo\ńJych rozmóW poradził
WłaścicieIowi HAsEL aby ]q klył
QUANDo V. Arminius'  który dopiero
rozpoczynał sWq karierę Wystawowq
W klasie młodych psóW. Na te] wy
stawle zwycięzcami śWiata fostaIi
DINGO v.Halrs Gero i TANNIE vTrien,
zbachtal.  Era panowania QUANDO
miala nastEpić dopiero po dwóch
atach abso|utnych i w pełni zaslu.
Źonych rfqdów największej gwiazdy
ostatntego dwudziestolecia - IJRA-
NA v. Wildsteiger Land.
z tego właśnie miotu HASEL z QU.
ANDo Gt]nthe| Wybrał d|a s iebie
dziesięciotygodnioWego sf cf eniaka
o imienlu ODIN v.d. Tannenmeise.
0dhodował go, wychował, wyszko.
I ił iWystawiał' Wprawdfie oD|N nie
zosta| zwycięzcq świata w k|asie
uż}tkowej, gdyż oplócf zwycięstwa
W k asie młodych psów byl ',tylko,,
dwukrotnie VAg VA6, a e na pew-
no nigdy nie zniknie z ga|ęzidrzewa
genea]ogicznego owczarkóW nie.
mieckich' gdyż jest zwolnikiem
dwóch fnamien tych konaróW repre.
zentowanych prfez jego synóW: ZA.
MBA v.d. Wienerau i JECKA v. Nori-
cum,
W tym okresie, kiedy go poznałem
mia| w swoich kojcach plzepięknie
wkomponowanych w odnowione sta-
re zabudowania młyna W pagórko
watej okol icy Dolnej Sakson t- nie
spełna 20 km od pi|nie strfeżone
go prfejŚc a granicfnego NRD. RFN
w He|mstedt około 2c dolostych
psów i suk. Do tego okresowo do
chodziły szczenięta' To było W koj-
cachl' gdzie rzĄdzi|y owcza|ki' a w
domu kró|owa}a zwyciężc2yni śWia.
ta LUBAV Ed en Blut ma|eńkaczar
na suczka bardfo wówczas, a na
wet i drls aj, eksklurywnej, meksy
kańskiej rasychlhUahua' Pe|na tem

peramentu najpierwnowego gościa
oszczekiwała' a w chwiię póŹniej
Wskakiwała mu na kolana domaga
]qc się piesfcfot' TE rasq zajmowa
ła się żona Gunthera - Ede gard'
którajestjednq z czołowych hodow.
czyń tej rasy na św ecie' Psy i suki,
któle Wówcfas mi u siebie pokazał
tak mnie urzekły, że dałem się do.
l]lowo|nie Wciqgnąć W to owczarkar.
skie maniactwo.
W 1983 loku tuŹ przed Wystawq
sWatowq nastqpiła zm]ana W zarzq.
dzie sV odszedł. ze wzg|ędu na
powafnq chorobę . Prezydent sV
dr' Rumme|' który zmar| W następ.
nym roku '  a jego miejsce zajqł
H'Mart in, natomiast jego f astępcą
d/s hodowlanych, czyt i  w niemiec-
xrm nazewn ctwie Haupzuchwartem
został Ernst Beck' Zupetnie inne
spojrzenie na sposób hodow|i spo.
Wodowało spór pomiędzy E. Bec.
kiem a G'Kasprem. Efektem było
pewnego roozaju odsunięcie
Gt]nthela od wp|ywu na decyzję po.
dejmowane w SV, acrkolwiek prfez
len cały czas' aż do swojej śmierci
byt za każdyr. razem ponownie wy.
orerany W swolm Landzie - Dolnej
saksonri  na funkcję Landeszuch
twal ta . czy|i fastęcy przewod n iczq.
cego Landu d/s hodow|anych. cały
czas był także Kórmeistrem, czy|i
sędfia lcencjodawcq' GłóWnym te-
matern sporu była i|ość miotów, któ.
re można Wyhodować na Własny
przydomek hodowlany. W tamtych
atach hodow e o fnanych przydom-
kach miały w ciqgu loku ki lkadzie.
slqt miotóW cfasami a fabet p]erw.
sfych iiter imion obraca| się dwu.
krotnie. Tylko ki|ka miotów było W
lodzimej s iedf ibie hodoW i '  Więk.
szość tych miotów rodziła się na
terenie całych N]emiec u tzw. pod
hodowców' którzy ty|ko filmowaIl
fnany przydomek hodowlany, G.
Kasper był fdania, że hodowca je
dynie w sporadycznych wypadkach
jak na warLrnki RFN do ki lku rocr-

nie . może upoważnić osobę trfe.
ciq' aby hodowa|a ona najego przy.
domek, czy|i by|a jego podhodowcq'
W tym czasie jednq z jego naj|ep
szych suk była ELZA a'd' schwarzen

f
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Zwinger. Wygrylvała zdecydowanq
Większość Wystaw, na ktÓrych była
Wystawiana, ale na Wystawach świa
towych k|asa uŹ]tkowa suk sędfio
wana byla przez E.Becka iELZAdwa
razy otrzyma|a Iokatę V1, niestety
nie została za|]czona do VA'
Gontherjako hodowca i  sędzia zna-
ny był na ca|ym śWiecie. Wielokrot'
nie sędzlował Wystawy klubowe w
Srwecj l ,  Austral i i ,  Nowej Zelandi i ,
RPA, Indonerjl, innych kra.jach, nie
móWiqc o Po sce.
Miał do nas najbI iżej.
szczegó|nym sentymentem darzyl
jedyną wówcŹas wystawę między.
narodową w Poznaniu, w swbim
rodzinnym mieście, w którym się
urodził przed wojną w niemieckiej
rodzinie kupieckiej.
]ego sposób sędziowan a znacfnie
odb ega| od przyjętego WÓwcfas w
Po|sce' By| pierwszym sędfiq, któ
ry z uśm echem wchodził na ring'
serdecznie traktowa| \ńJszystkich
Wystawców' Wszystkie psy op sylval
i  oceniał najpierW indyw dua nie, a
nastęlpnie w}Ą!oły!Va| na lingw usta.
|onej przez s]ebie ko|ejności po
zakończeniu sędziowania danej kIa.
sy głośno uzsadnial swoje oceny i
każdemu wystawcy podawał rękę'
W tamtych czasach normą krajo.
\łych było czasami wie|ogodzinne
bieganezpsam w r ingu, podczas
gdy w tym czasie sędzia czasam]
patrzył na psy, a cfasami W niebo
kręcac młynka paicami fastanawiał
się czy będzie padało, cfy teź nie i
w trakcie tej karuzeli w elokrotn e
prfestawia| całq stawkę psó\d' tak
abyto razjeden' a laz drugifna azł
się o kiIka mie]sc z przodu, po cfym
w pewnym momencie ca|ość zatrfy'
mywat bef uzasadnienia s\łego
werdyktu dyktowal przy stoliku op -
sy do kalty ocen' Ajeże|i już czasa'
mi zdobył się na jakieś uzasadn]e.
nie to często Wyg|Eda|o tak' jak
pewnego razu w opolu ,,Te oba suki
sum doskonate, a Wygr!ĄVo tyn''.
szczegó|ne Wrażenie wylvalł na wy
stawcach w 1987 roku na pierw
szej dwudnlowejwystawie k ubowej
owczarkó\d niemieckich We Wrocła
W]u, gdy Wraf f drugim sędziq SV

p.Rodig erem Maiern dal taki pokaz
sędf]owan]a, który s ię pamięta do
końca życ a- Dobrze wspominamy
także jego póŹniejsze sędziowania
na różnych wystawach, w Warsza
w]e, opoIu, Wrocławiu, Rybniku' Na
\łystawach międzynarodowych i k|u
bowych. ostatn raz-dwa lata temu
w Sieradru.
t]czylnas niety|ko sędf iowania, a e
i hodow|i '  oprócz mnie wartościo.
Wy materiał hodow any zakupylvaIi
od niego także inni hodowcy, głów.
n e z Łodfi, Bydgoszczy, Poznania,
gdyż Łodfianin pracował WÓWczas
na jego psim ranczu , a Bydgosz-
czanin był przewodniczqcym K|ubu
Owczarka Niemieckiego, no a Po-
znań był jego rodzinnym m astem'
A e niety|ko on korzysta| izgośc]n.
ności i serdeczności Gunthera Ka.
spra. Wystalcfał te|efon powoła'
nie s ię na kogoś' kto był mu znany,
aby być plzyjęty bez mala W każdej
porze dnia i nocy' częśÓ z tych go
ści nie umia|a w e|e s|ów po nie.
miecku' Rozmowy były wó!łczas
komiczne, od któ lych bo|ały ręce'
a|e GLinthel nigdy, nikomu nie dał
odczuć' że dany goŚć n]e jest mi|e
w ozLany,
Tludno Wy czyćwszystkie psy i suki
zjego hodow|i, które trafiły do po|.
skich hodowcóW Do najwartośc ow.
szych psó\d na|eża| RATZ' zANDRo'
RAI\r lSES, PANDUR, AREK, SAN-
ToR,WALIPAscHo' a suk było
znacznie Więcej' W tamtych tlud.
nych dIa nas Iatach osiemdz esia.
tych był prawie że jedynym pomo-
stem |qczącym nas owczarKarzy '
z RFN' Wiele |at musiało upłynaĆ'
aby wreszcie po zburzeniu ber| iń
skiego muru każdy z naszych ho
dowców mógł mieć dostęp do ma
tel ału hodow|anego f Niemiec'
l\,4Usiało W e|e Iat upłynqć' aby spo.
sób sędz owan a, ktÓly on nam po.
kafylval stał się olrecn e fwykłq,
obowiązująca normq' Wie|e Iat
musiało !płynać' aby zapanował
niepodzie nie typ owczarka ,,erefe-
nowskiego o szachetnei l in i ina'
syconym umasfcfeniu,
Dzięki niemU nasfa droga hodow a
na została znacfnie skrócona' Przyj

rzyjmy się rodowodom swolch psów
] suk' Bardzo często Widz]my \ł ich
da szych poko|eniach prfodkóW f
przydo']^lkiem a,d. schwarzen Zwin
gel i  To' że dzis iaj nie musimy się
Wstydzió Wystawianych psóW i suk
także Wówczas, gdysędziUjq sędzio
Wie sV, od których baldzo często
słyszy s ię pochlebne opjnie na te
mat pozlomu rasy w Polsce, to w
dużej m erze zas|uga GL]nthela Ka
spra, który od Iat udostępniat nam
swój materiał hodow any i swoje
hodoW|ane dośWiadczenie'  A po.
plzez udostępnian e swoich psóW i
suk zachęcał takŹe innych do zdro.
Wej konkulencji, do przylvożen a' czy
teŹ zakup]ĄVania materiału hodow.
lanego z innych hodow i.  Zawsze
podkreś|ał, że ty|ko zdrowa konku.
renc]a może być motolem postępu
hodowlanego,
l\ logę z pełnq odpowiedz aInościq
powiedzieć, że to Właśnie G0nther
Kasper natchnqł nas hodowców
deq rnlaI izacj i  o uzyskanie jak naj '
epszego materiału hodow|anego !!
N emczech.
Moirn osobistym szczęściem było
to' że pozna|em go WóWcfas, gdy
dopielo startowałern w kyno|ogii'
Pozostan e on dla mnie molm naj-
Większym i najserdeczniejszym na.
uczycielem i przewodnikiem po za-
wiłych Ścieżkach wledzy kyno og cz.
nej. Gdzie na pierwszy rzut oka
wszystko Wydaje się być trylvia]nie
proste' a|e irn da|ej facfyna się zgłę.
biać tę Wiedzę, im Więcej s ię rnlo
tóW samemu odchowa' tym więcej
uzyskuje sięwal antóW n by popraw.
nych odpowiedzi na Wydawałoby slę
te same proste P}(ania.
Trudno m się pogodzić z tym' że
juz Go nigdy nie zobaczę , że już
nigdy nie będę rnógł porozrnawiać z
Nim. że już nigdy nie będę mógł
fasięgnqć Jego rady'
A|e W moim sercu' w mojej pamięci
pozostan e na zawsze,

wiesł.u'v ziemecki
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l\ l istrrostwa Polski lPO3 w roku
1999 odbyły się W Białymstoku. To
miasto po raz pierwsry w histori i
organ izowało tego typu implezę, a|e
brak tradycji nie Wprawił W zakłopo
tanie ani organizatorów, ani startu
jacych gości. zawody zaimponowa'
ły organizacjĘ' a Wybrany obiekt'
stad on z położonym na jego tele.
nie hote|em, dopełniłcatośc ' olga.
ni.ujqcemu irnprezę oddzla|oWi
ZWiqzku Kyno|ogicznego na|eżq się
szczere gratuIac.je i życzenia ko|ej.
nych tak Lrdanych lmprer.

całości dopełniIi oczJ,Ą'!iście sędzio-
wie. Kolejne konkurencje ocenial i
sędziowie stanis|aW Rurarz (ślad),
zbigniew fuIi|ewsk (posłuszeństwo)
oraz s|oniewicz (obrona). Próby pra
cy obrończej !'Jspornaga pozoranci
- Bartosr Prrykuta (namiot) i Ma,
rek Fryc (próba odwag ). Deptacfy i
k]erown ka ś|adu' kierownika pMy,
osób tworzacych grupę, nosfqcych
prfeszkody i resztę na|ezy też Wy.
m enić ' niestety ich nazwiska sa
mi nieznane ich trud pozostanie

zawody (azpoczęly się w sobotę'
Wszyscy Wf ę|i udfiał W konkuren
cja A' czy|i ś|adach' Pogoda iteren
nie na|eia|y do łatwych. PodłoŹem
było zaorane \łybronowane po e'
a |ekki mróf i poryłVisty W atr natu.
ra|nie fwiększaly trudnośc ś|adu .
żaden fe startujacych psóW nie za.
Iiczył te] konkurencji. Przypomnijmy,

strza' a ty|ko Zwycięzca Zawodów.
ani jeden p es nre zdał ecfaminu
IPo3' anijeden n e był taki perfek.
cyjny. Jak to poróWnywaó f Mistrza
mi |at poprzednich, którzyjednak we
wsrystkich konkurencjach dowodzili
swoich umiejętności?

Następnego dnia' w niedzielę, od.
były się dwie pozostałe konkuren.
cje . posłuszeństwo (B)iob|ona (c).
W miarę ko|ejnych stanów zaczqł
Wyłaniać się ogó ny oblaz startujq.
cej na zawodach grupy ludzi i ich
psóW. co można o tym powiedfieć?
Czy jest |epiej czy gorfe]' niż W ]a.
tach poprzednich?

Jest o ty|e |epiej, że u wie|u startu.
jących Widać Wyraźne wpł}a^/y Współ.
czesnych trendów światowych
wpływ różnych prób pracytakiejjak
obserwowana na imprefach FCl,
takiej do której Wciqż dqżymy, a|e
do której jeszcze BARDzo wie|e
nam brakuje' Już coś jest'często
przypadkowe' często chaotyczne'
często bez pomysłu' ]użjednak coś
jest. Co roku widujemy na Misvzo-
stwach nowe psy. młode' startujq.
ce prfet'o]owo' obdarzone dużym
ta|entem' lntelesu]qce' W następ-
nych |atach ich kolejne starty są
coraf gorsze, coraz bardziej jałowe
- ta|ent wyczerpuje slę' fmarnowa
nytakE ub inna n ewłaściwq pracq'
Tutaj też Widzie|iśmy kiIka ,wscho'
dzqcych gwiazd' ' '  Jaka będzie ich
kondycja w następnych atach?

Jest o ty e gorzej, że i|ość startu]q
cych psio Iudzkich par była niewie
ka (ki|kanaśc e psóW z przewodn
kami)W poróWnaniU z poprzednimi
Iatam ' obserwujemy tendencję
spadkowq faintelesowanietakĘ
formE rylvaliracli sportowej maleje.
Wtakich war!nkach trudno prrepro-
wadzać trudne sprawdziany, jak
odsiew psychoIogiczny psóW na
obronie. Nie byto takiej potrzeby -
rozrzut pomiędzy poszczegó nymi
psami był na ty|e znaczqcy' że ich
dodatkowe różnicowan e pod kątem
odporności psychicznej nie miałoby
rnaczenla, W efekcie praca pozoran-
tóW nie stawiała psom sklajnych
wymogów'je] ce|em była raczej pre-
fentacja psóW niŹ ich dodatkowa
seteKcJa,

PopuIacja pracujqca i stańująca jest
obecnie za mała!Właśc]wie Wszyst'
kie bieŹqce imprezy powinny mieć
na ceIu popuIaryfację tego sportu.
a nie zniechęcanie uczestnikóW zb't
niskimi wynikami, lub trudnymi te-
stami. Potrzebna jest róWnieź orga.
nifacja zawodów IPo1. chWaIebnie
rofpoczęta w ki|ku miejscach w
Polsce, Potrzeba temu ps emu spot-
towi większego środowiska. nowych
prfeWodników' zalnteresowanych
pracq ze swoim psen]' ze świeżym
i nieuprzedzonym spojrzeniem. Star,
tujqca obecn]e glupa sprowadza się
do kiIkunastu osób, które itak nie
będa ani żyły' ani nawet ]ntereso.
Wały się tym Wieczn e. Kto po nas
nastanie?

Mistrzostwa Polski lPO3 1999
że ś|ad rna około go
dziny czasu i  dłu
gość oko|o 800 kro
kÓw trudne Warun
ki nie mogq być aż
takim usprawiedl i
wleniem dla, jakby
nie było' czołóWki
po|skl '  Jeś|iwięc nie
ma usprawiedIiWień,
to nie powinno być
tego roku t}tułu lvli.

Marek Fryc

L

Na okładĆe: LAsKo (LUCKY)vom Kóniqsad|er' mislŹ
'pÓ|ski 
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Wyniki wystawy w
Katowicach
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