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Tuż za nami wystawa ŚWatowa
l oN' ze wszysthich zakątkóW

..' ŚWiata do Kalsruhe' przyjecha.
li ci' d|a których oN ma znaczenle.
czwartek - 5'|X był dniem rozpoczy.
najacym zawodl To właŚnie We czwar.
tefod by| się oficjalny tren ing d Ia psów
isLlk które poddawane były próbie
odwag]' czwańek to dzień, W którym
Wypełniły się miejsca na kempingach
l parkingach. By|i itacy' którzyplfyje
chaIijuż w pon edziałek (chcie|i aby
ich psy zaakIimatyf owavsię). PIaktycz.
n|e na \łystawę przyjechały psy ze
wszystkich kontynentów. Największa
Iczba zgłoszonych to k|asa doros'ch
psów w Iiczbie 337 sztuk'' juniolóW
suk 306, rnłodzieży psów 282, suki
k|asa dolosłych 256, psy k|asajuniG
rów 248, młodfież suki 210' To zna.

cfqca |ośó na wystawie światowej'
Ponadto 34 psyzgłoszone byvdo po.
kazania grup swoich potomkóW.
Piątek (6' |x) dzień testów psych icznych
d|a dorosłych osobnikówtzn. pow 24
rr] iesiąca oraz oceny na stój w poszcze
gó|nych gru pach wiekowych ' od Wcze
snego rana na poszczegó|nych ngach
trwało zaplsywanie przez właścicie|i
swo]ch pupi|ina plóbę odwagi i oceny
,,nastój''. Na d użych ta blicach wid n ia.
ly numery psóW godfina o której dany
osobnik m ał pojawić sę w ringu. Po
siadając kata og moźna było śedfić
|osy psóW które nas ]ntelesowa'' Fi.
fycznq niemoźnością było zobaczen ie
Wszystkiego' bo na każdym ringu wrfa.
ła praca' Na testach psychicznychjed.
ne psyza|iczałynorma|n]e próby' a nie
które z pomoca widowni. oczy'viście
widzowle nie decydowaIi o Wyn iku pró
by'ty|kosędzia. A e otym, że pub|icz.
ność może aIbo pomagać, a bo plfe.
szkadzaó niech śW adczy fakt zaistnia.

ły W tlakcie próby odwagi pży ataku
czołowyn] gdy nacierał MAcKAducht i
powstrzymał pozoranta swoim uści.
skiem pyska, a|e na pierwsfą komen.
dę nie puścił rękawa, na drugąteż nie
- wtedy ktoŚ z widzów spowodował,
Źe jednak puści|' zdezolientowany
sędzia pogroził pa cem w kietL]nku pu.
bIlcf ności, zgromadzonej fa pIecami
pozolanta' a e próbę fa|icą/łjako pC}
fytywna. Wtym roku testów psychicz.
nych n ie za iczyło 41 psóW. wślód nich
byłytakie' które po raz pieMszystar
iowaływ zawodach przytakiej publicz.
ności' a|e itake' które W latach ubie'
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g]ych za|icłv poz}t}M/nie testy' Wślód
pokonanych prfez pozorantów zna Ia'
zły się ta kie doskonałości ja k zoR Ro
von Arlett, ATHOS von HausAnemann,
ll\4M0von Have ka Weg, NIROv Arja-
kio, JAGO v. Mod rtchor, EsKo Avax Hov,
GRANDOv.d. Herdesfarm, RAsKo de
U mental, CLIF v. Haus ziegelmayer,
s|KoR de|s €prio' cAscH van E.Wi,
CHUCX van derLuck, XANDOR Fortu-
na Hof' oPUs Dżjnischen Hol NoR|sv
Glor a dei, HERCULESv. Mesina, DUX
della Valcuvia, KIMON von Laaber
Moos, ZASKO vom Friedenspark. Kie-
Iich goryczy musiałwypióteż Pan zdfi.
s|aw Boratyn z oławy któlego pies od.
b]eg| od pozoranta izna|azłsię węlód
tych' które nie za|iczyły. |e żeczy ||ze.
ba dograć, i|eczasu poświęc]ć natle.
n ing]' i n]e ty ko' a by psa przygotowaó
do testów na takiej implezie...Wydaje
się, że będzie dobrze;ajednak nie nra
pewności. P es to żywy organizm, i
Wszystko co niepżewidz]ane może się
stać' RóWno|ege na drugim l]ngu te
stowano suki iokazało się' że 30 też
,,po|egło'' (n]e zaIiczyło testów)' Rów.
nocześnie jak trwały testy, oceniano
na stijW poszczegó nych k|asach. cały
dzień przyg ądanie śięteśtom iWypa.
tryWanie psóW w ocenie na stój' któle
wydająsię nam, że odeglaja czołowe
lo|e na głównym ringu' Anisięczłow ek
n]e obejlzał, a już nadszedł wieczór.
W tym roku W Kar|sruhe dało się za.
uwaźyć (na cozwróciI iuwagę moiko.
edzyz Niemiec)' że duże grupy Po|a.
ków przyjechało na W}stawę. To św]ad'
cft że coraz Więcej Iudz] u nasw Po|'
sce interesujesię dobrym psami' któ
re można-zobaczyć z b|iska na wysta.

Wie śW]atowej i zo.
rientować się sa.
memujakietrendy
aktuaInle panują

ka,
Sobota to dzień,
k edy na stadion
Wchodzagrupy re'
produktorÓw' Jest
to bardzo widowl

BARU von Haus Yi)

cja, wVm czasle nle od-
bywaja się żadne inne
konkurencje. Każdy zaj.
muje miejsce na trybu-
nach stadionu' któryza.
pełnia s ię widzami'  Re'
ploduktory wychodz]ły
na bieźnie otaczającq
stadion wraz ze swotm
potomstwem wedluc nu-
melów kataIogoWych.
Plezentację rozpoczynał
VAL|tJM Arm]nius' a koń.
czył YASKo Vom Farbenspie]' któryp}
kafał naj|jczniejszą grupę swoich po.
tomków W l|ośc] 80 sztuk' nie ty|ko
pod Wzgędem iości '  a|e także jako.
ści była to naj|epszagrupa dobżewy.
koIolowanych' z dobrym zlóżnicowa.
niemtypóW na suki i psy' Grupata mu.
siała bardzo podobać się pub iczno.
ści' gdyż dostała najw ększe owacje '
A i ocen iajacyją sędziowie Wyraża Ii się
w samych super|atwach' Dokładne
opisy grup będziemy prz},tacza. w p14^
sf]ym numerze' Drugą najIiczniejszą
była grupa EsKo Von 0ónischen Hof
prawidłowe anatomlcznie, zwarte, z
dobrym zlóżn icowa n iem na psyisuk
oraz o dobrym ruchu. Reproduktor i
jego potomstwo były tak ułożone' że
najIicf niejsze grupy pokazywane były
na san]ym końcu. Były to zarazem i
naj|epsfe gru py. Trzecia pod wzg|ędem
to grupa l.lRSlJSa von
BatU (zwycięzcy śwlata
sp2ed dwóch |at). Ład
nie wykolorowana, w
typie ojca. Pokazane
potomstwo f facho
waną Wjernościątypu'
z dobrym fróżnicowa
niem płci,  doskonałe
anatomlczn e, o dobrej
si|e kości. Glupa orbi
ta Wchodziła na sta
dion przed Ursusem.
chalakteryfowała się

wielnościq typu ojca o wysokich kłę.
bach, sfywnych, mocnych grzbietach
i dobrej fwańości. W doczne bylo zróż.
nicowanie na psy i suki. KEVIN Mur-
ta,tuż przed orbitem to już znaczyło,
że KeV n będzie Wysoko ustawiony w
stawce k|asy uży{kowej' Widać bylo
jednolitośó przy wierności typu ol.ca'
zwierzęta posiadały ba ldzo ład ne gło.
wy, bardro dobrze wyko orowane, z
ciemnymioczami, o nienagannej bu-
dowie a natom icznel. Grupa BARIJvon
HausYUto mocne psy, bardzodobrze
zbudowane, dobre mocne grzbiety,
bardzo dobre kątowanie przodu l tyłu'
o bardzo dobrym ruchu, Przed Baru
grupa GHANDIEGO von Arlett. Bardzo
dobra grupa, pięknie WykoIoroWana'
sp€wiająca Wrażenie, że potomstwo
jest epsfe od ojca ' Myśię' że to gru pa
fdecydowała, Źe piesten zna|azłsię W

URSUS von Batu erupa URSUSa von Batu
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RIKKOR von Bad Bott
glupie VA' DWukrotny fwycięzoa świata R|K'
KOR von Bad Boll
też przyprowadzlł
swq grupę potom.
kóW, charakteryzu.
]ącqsiędobrym Wy

wiernośc q typu
ojca. Konkurencja
reproduktor i jego
potomstwo to dla
hodowcy najważniejsza chwi|a na Wystawie
ŚV/btowej' stanowi praktycf na pomoc w po.
|epszaniuswojej hodow i. To podczasog|ąda'
nia tej konkurencji snujemy p any na przy-
szłość, dobieramy do swoich suk reprodukto.
ry, którespe]nia nasze marzenia. Popoludnie
to końcowa ocena psóW isuk, które nietrafi.
łydo plerwsfych r ngóW.Wieczolem bylo uro.
cz}ste spotkanle hodowcówz sędz amiiw|a.
dzamlWUSV DUXdellaValcuvia

Niedrlela to f inat indywidualne we
wszystkich ringach' od rana róWnocz€.
śnie na czterech r ngach toczą się fi.
nały' Które og|ądać?Trzeba wyb erać'
lv4nie ntelesowa|y psy, więc te dwa rin.
gi obstawiałem. Trzeba by|o Wcześn iej
Żajaó miejscew pieMszym rzędz e, aby
móc obselWować przebieg f aWodóW.
Na tab|icach pży rin.
gach Wypisane były
numery kata ogowe
psów w ko]ejności
ustaIoneJ plzez sę.
dfiego Kóniga (18.24
miesiace)' Na pierw.
szym miejscu pies
NAROvom Nobachtal
(po ENZO Buchhom).
Prowadzenia nle
oddałdo końca i pew.
n e zwyc ęłł' Piękny'

bardzo dobrze wykolorowany, z do
brym ruchem itemperamentem, Ples,
którego okIaskiwała pub icznośó znaj-
du]ąca się plzy lingu iw czasie repre.
zentacji na stadionie' na p'cie głóW.
nej' Pies ten bezape|acyjnie wygrał
swoją k|asę' Na drugim miejscu s|LV|o
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(po DlJXie della Vallcuvia): piesdosko
nale zbudowany anatomicznie, o do-
brej głowie, bardzo dobrym grzbiecie,

kątowaniu kończyn' pięknie biegają.
cy. s|LV|o utrzymatdo końca sWoJą po
zycję wyjściowa. Na trzecim mielscu
ukończył konkulencJę FLIP Von Ar|ett

(po G HAN D|M)' Po stój był piąty' a Le po
pieMsfym oklażeniu sędzia przesta-
wił go do plzodu. Też pięknie Wyko|o'
rowany' o pięknej głowie' Wysok m kłę
bie' sztywnym gŻbiecle ipięknym prze'
st2ennym rlchu' Ja Uważam, że syn
jest lepszyod ojca. Na czwartynr miej'
scu skończył KANTo Von Frankengo|d
(po UNToXie), który Wykafał się do'
brym luchem i plefentacją. sfóstą
porycję zajął DRAGo (po RoM Eo). a v\ł'
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szedł po stój jako trzeci. siódmyskoń
czył RoCKY(po Duxie)' Ten pies prf+
szedłdo przodu' Wyprzedziłon ARAKa
(po ESKo), któryspadł na ósme m ej
sce.Todrugi pies w czo|óWce z hodow|
znanego u nasFranka Goldlusta z Bea
ina' sędzia w trakcie oceny w ruchu
przestawiał psy' Można było zaróWno
pżesunqćsię do przodu o kilka oczek'
jak ispaść o k |kanaście (jak KANTo
V'd. ]ahnhohe' któryz drugie] df iesiat
k spadł na 38 miejsce). Równo|eg e
na r ngu oboktoczyła sięwa]ka ozwy
cięstwo wślód młodf eży psóW. sę
dziował Flank Go|d ust. Na tym r rgu
toczyła s ęwa ka o zwycięstwo pomię
dzyQUENTINEM (poYASKo), a^QU Rl
NEM (po VALLACE aus Agrigerto). Na
prowadzen iu zmien]a is ę, a ostatecf
niewygrałQUENT N. Natrfec m miej
scu - ples niespodzianka - ze słowac

QUENI/N

k ej hodovrli CELLO Alfav k po ZELLO
SteinhżłgerquelIe. Pies ten wcf eśniej
pokafywany byłna Wystawach na sło.
wacj , Węgrzech' Niemcfech oraz Pol
sce(W BłaŹe]ewku oN Nr'25)- W Ip
cu zostałodkup ony od Jófefa opaIki i
z doskonałym skutk em' tutaj wysta
Wiony' Cfy decyzja osplfedaźy była pc
chopna' czy przemyś ana? Hodowca
przec era| oczy 2e zdum enia'  że od
niego ples postawionyjest na piątej

porycj. W czasie prerentacj w ringu
poszło mujeszcze |ep]ej iwskocfył na
pudło' zadowo|ony był także Franz
Knaulz Ber ina (którysędz owałW Po|.
sce w ele wystaw) fe swojego pup la
ER|CHa. któryskońcfyłna dz es ątym
miejscL]' ogó|n e czołówka tej k|asy to
piękne owczarki.
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oulR/N,

UNIOX

CELLO

URBAN

ERlcH zwłaścicielem



Po emocjach w klasach młod.
szych' nadszedł czas na k|asy uż}t.
kowe. NajpieM nastadion popro-
sfono sL|ki' Pewne zwycięstwo
KAMYvom Ochsentor pned yńN-
T|Ą i QUALL|' sędzja schweikeft ta
sował sukipoza pierwszą trójką.
W końcu na czwańym miejscu
ukończyła fawody clNDY Kóra
po stóJ była na dziesiatym miel.

ĘczMK nr2B s'ER,aE^/ 2000

scu. T|ANA Flutetto z piatego spadła
na osiemnaśe' RA|SA deg|iArue|. po
PASCHA Yachnhohe z osiemnastejpo
stój skończyłajako 9 VA' a R|MIN|(po
PETSU)z szesnastegojako 1V 0 dwa
oczka do góry przeszła wi|cfasta suka
PoLA po Tl|Vo Berrekasten. sędz|a
jesfcze w biegu piatkami pŹestawiał
suki. Dużo było zmian po ocenie na
stój. Wsfyscyjednak oczekiwaIi na k|a.
sę uż}tkową psów. wleszcie pojawily
się na stadionje' Wychodfą w ko|ej.
ności: YAsKo, EsKo' MAoK' UNToX,
KEVIN, GHANDI, BAX, ORBIT, HILL, LA.
RUs' ERM|\4US, YoRK' cHA|t4ą DoM|.
NO i KENI Stadion ze zd umieniem ak-
ceptuje stawkę ok|askami' W czas|e
oceny w ruchu następujq pżesunię.
cia po biegu pży nodze bez smycfy s+
dzia pŻestawia EsKo. Wsz}scy w|dfd
wie przekonan|są, że pEesuwa go z
drugiego na piąte miejsce' pub|icznośó
gwiżdże' wżesfcry, a|e psy idą na pŻe
rwę. Po ponownym wznowieniu r|ngu
wychodfą w ko|ejności: YAsKo'
UNToX, ESKO,IVACK, XEVIN ltak da-
|ejJak Państwo widzq Wwyn|kach' Na
stadIonle uc|ch|y gwizdy, a rofIegvsię
ok|ask|' Po uż}tkowych k|asach Wyszły
na pMę hodow|e. Wyglał8 Von Batu
Pana Eńchaolsch|ela' Potem ]oszcze
ty|ko dekoracJe fwycięzców | ża| od.
lazou,

DwUN4|Es]ĘczN|K Nr 25 slercisń 2oo2

^DRES: 
32€oo Bżesko' u|. Głow.ck|ego 7'

ror"/iar q14 66 303 63, 10r. 0602 697 254.
pytanla dotyczą.ó tok|am: 0604 6:} 54 5a
emailr kdoon@wp.pl,h1tp://łW.on.pw,pl
R€daktot N6cz.lńy: mgr KEysztof Dobżańsk|
skldd I lamanle: te . G604 63 54 5a
D.uk Bż6ka o'lcyńa wydawńica A.R. DŻedz|c'
BŹ6ko' u|' canow|ejska 1
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3' Pies musi być wpisany do ksiag
hodow anych SV lub innych uznawa
nych przez SV
4. Pies musi mieó zdany egzamin
schH ]ub IPo, zocenazobronymini.
mum 80 pkt..
5' ocenę wystawowa przed sędziaSV
- minimum ,,Gut" (,,dobra").
6' Pies musimieć wynik przeświet|e.
nie na dysp|azję ',a''' czy wedłLrg no.
menklatury SV: ,,normal", ,,fast nor-
mal" l!b,,noch rugelassen".
Z Przeświet|enie musi być wykonane
w Niemczech lub w innym kraju po-
siadającym umowę f sV o wzajem-
nym uznaWaniu przeświet|eń'
13. Zdana próba rowerowa (AD)przed
sędziąsV
szczegółowe przepisy dotycf ące
kóruncu oplsanesa na następnej stro
nie.

zgłoszenie na kórung musi być prze
słane pisemnie najpóźniej na 7 dni
przed. Folmu|alz zgłoszeniowy za|a"
czonyjestdo nuńeru 2/2001sV ze.
tung.

oto ki|ka uwaś ipolad istotnych d|a
poIskich hodoWców.
. utrata członkostwa sV powoduje
utratę licencji sV czy|i trzeba płacić
skladki.
'u psÓw,,zame|dowanych' ' w Po|sce
egzaminy IPo zdane przed sędzlą pra.
cy Fc|sa uznaWane
.wynikiegzaminóW Wp]sywane są do
książeczek''Bewenungsheft''. Warto
się w niązaopatżyó'

Licencja składa się z oceny ''na stój''
w 'w luchu''' podczas której sporzą.
dza nyjest dokta d ny opis psa, pomia-
ru i ważenia psa, oraz dwóch prób z
obrony według regu|aminu schH1:
',ataku zza namiotu" i ''plóby odwa.
gi''' Przy pierwszej próbiejest Ważne
by piesszedł do narniotu bez smyczy.
Pies, który,,nie puśc ', zdaje egza m in,
ale wpisywanejest to do oceny.

Na egza m in ie na |eł prfedstawió ory.
ginaIne dokumentyI rodowód, ocenę
z Wlstaw (,,Bewertungsa usweis''), ksią.
żecf kę wyników (,,Beurtei ungs. und
Beweltungsheft'')' ]eg]tymację sV W
przypadku poprawy, od nawian ia licen'
cjilównież icencję ('' Kórchein '')'
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E €

E
E
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s

Kóftt ł unMm Oil{t w Btz€g]$ł

-Włr"ffi?"r;{;*i
nej wystawy owczarków niemieckich
(sobota) przeprowadzona zostanie
próba rowerowa (piątek) i Iicencja
hodow ana (niedzie]a) dIa owczarków
n lem ieckich. 0bydwa egfa miny prze-
plowadzi sędf ia i KórmeistersV Hans
Peter Fetten.
Psy' któle poz}tylvnie zdadzą kórtung,
będą zarejestrowanew księgach ho.
dow|anych sV i będą mogły róWno.
plawnie konkurować na Wystawach
sV. Jest to szczegó|nie Waźne d|a
psóWstańujacych w k asie !ź],tkowej.
D|a psów starszych niż 3'5 roku
kólungjest wymagany by ufyskać oc+
nę,,doskonatą".

By pies mógł przystQpió do kórungu
sV ni]si byó spetnione szereg Wa run"
ków. Poniżej przedstawiamyte najbar
dziej istotne:
1. Właścicielpsa musibyóczłonk em
SV.
2. Do icencji w 2002 roku plzystę.
pują psy nie posiadające Iicenc]i' uro.
dzone W 20oo loku iWczeŚniej'
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Rys. I

opis próby odwagiw legu|aminie I i '
cer!:ll

I  Napad z ukrycia
1. Plfewodnik me|dujesięz psem na
smyczy u sęoz|ego
2. Po wskazaniu sędz]ego przewod.
n k p|zyjmuje postawę zasadniczą w
oznaczonym miejscu W odIegłości 3o
krokóW od kryjówki i odpina psa fe
smyczy
3' Smycf na|eży plzew esió przez la.
mię, Iubschować 2a ublanie
4' Na wskazanie sędziego przewod'
nik idz e f psem odp ętym ze smyczy
W kler(]nku kryjówki pozoranta
5. Pies ma iśótUż przy nodze prfewod
ntKa
6' Na wskazanie sędziego poforant
podejmuje napad z okrzyka rn i wystra-
szania na przewodnlka ipsa, gdy prze-
wodnik Wzg|' pies znajduje s ę 5 kro.
ków od kryjówki
7. Ples musi natychmiast pewnie i
energlcznie odeprzeć |apad przez
twardy lpełny chwyt
8' Gdy p eschwycił, otrzymuje od po'
zorantadwa uderzenia pałką na uda,
boki, |ub oko|ice kłębu' przy c4n ma
być Wraźny odstęp pomiędzy uderze-

Rys.2

9' D|a odparcia ataku zefwa|a się
przewodnikowi na pobudzenie odwa'
glpsa
10. Na Wskazan]esędz egopozorant
zaprzestaje atakU na psa ipozostaje

11. Pies ma samodzielnie, wzgl. na
komendę ,,puść'' puścić rękaw i pi|.
nowaó pozolanta
12. Przewodnik psa otrzymuje od
sędziego znak na przystąp enie do
psa.
13' Zapina psu smycf i udaję się do
kryjówki Wskafa nej przef sędf ego'

||' odparcie ataku czołowego z za.
skoczenta

1. Przewodnik psa zostaje Wywołany
prfez sędziego z kryjówki i fajrnuje
wskazaną pozycję (na Iini] środkoWej)
2. Psu odpina się smycz i trzyma się
8o za o0rozę
3. P es zachowuje tę pozycję' az do
czasu wysłania go do odparcia ataku
rczkazeft\ ,,bietz
4' Na znaksędziego poforantopusz
cza Wskazana mLr przezniego kryjów
kę W od|egłościo' 70.80 kroków od
pżewodnika psa iidzie w poprzek pla
cu normalnym krokiem.

Rys.3

5. Pżewodnik psa wzywa pozoranta
dofatżyman]a s ę okrzykie rn ,,stój,,
6, Pozorant n e reaguje na to v/ezwa-
nie iatakuje czoło na psa i przewod.

7' Natychmiast po rofpocfęc u ataku
sędzia daje znak plfewodnikow do
obrony
8' Prfewodn]k natychmiast Wysyła
swojego psa rozkazem ,,b e2", a sam
pozostaje na miejscu.
9' Plesma W pełnym pędzieenergicz.
nie chwyciÓ s i]nym' pe|nym ispoko]
nym chw}tem iodeprzeć atak
10. Gdy pies chwyci' pozora nt po krót
klej utarczce - bez stosowan a ude-
rfeń pałka. ma zaprzestać oporu na
fnaksę0zIego'
11' Następn]e p es rna samodzie|.
nie, Wzg '  na komendę,,puść' '  puścić
rękaw i pinować pofolanta
12' Na znak sędf iego p2ewodnik
zb|iża się prostą dlogq, normaInym
krokiem do psa izaplna mu smycz,
13, Prfewodnik z psem na smyczy
odme|dowuje się u sędziego i scho.

Kontrola idenMikacji
Przy od me IdoWa nju sędzia dokonUje
kontroIl numeru tatuażu'

o
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Wieslaw Ziemecki
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ko ze szczec]na (98 punktóW)' Herriet
Pess|erz Plenf au (98 punktów)iJan
Lenard z Katowc (97)punktóW' Roz.
gryVJane w niedzie ę pofostałe dwie
konkurencje dostarczyły wie u erńo.
cji' Jan Lenard stlacił zb}tduŹo pL]nk.
tów podczas posłuszeństwa bys ę |.
czyówwa|ceo pierwsfe miejsce' Her.
riet PesslerzAirdaleTerr erem QUAN-
To von der Bukowina dostala 98 punk
tów z posłuszeństwa. Patrycja Fro|en
ko startujaca na końcu ufyskała z
posłusfeństlla 96 punktóW' a|e ]ej
pies owcrarek niemiecki Wineke's
QUANTA miał dużą szansę odrob ć
dwupunktową stlatę w obronie' gdyż
Herriet Pess|er z oblony miała ty|ko
94 pu n kty. Wszystkie elementyobro-
ny QIJANTA wykonywała na najwyż'
szym poziomie. Niestety podcfas pró.
by odWagi QUANTA oś|epiona słoń.
cem przeleciala obok pozoranta i stra-
c ła kiIka punktóW' Patrycja Fro|enko
dostała ty|ko 93 punktyz obrony ]za.
jęla dlLrgie m ejsce' zwycięzcą zawo
dóW |Po3 została Herriet Pessler z
wyn kiem 29o punktów' NiewieLe
golzej od p eMszej dwójki wypad|i|
Jan Lenard z owczarklem begjskim

wynlkl lvistrzostw Polski PT

Ma inois FALKO Orechowa Alej trze-
cie miejsce, 281 pkt. i Beata Ryl z
Płocka zowczarkiem niemieckim XA
VERvom Bergam Ort - czwarte miej
sce, 280,5 pkt.
Konkurencję P01 wyglał Radosław
Karn ński f  Gdańska z owczarkiem
niemieckim cUDNA czalkowy ośro.
dek 255,5 pkt.Ty esamo punktów,
a ezgorszym wyn kiera z obrony uzy-
skała Magda|ena Kró| ikowska z
owczarkiern niemiecklm DAKAR Sa-

Sta rtujący W kon kurencji IP02 Rysza rd
KWe||a f Gdańska z owczarkiem nie
mieckim LUCK E|santa ufyskał
|ącznie 201 punktów'

Zawody W szczecinie Wykazały, że Be.
ata Ry, Jan Lenard i Patrycja Frolen-
ko ze swoimi psam leprezentujq po.
zlom god ny reprezentowa n a Polskina
zawodach rang międzynarodowej' W
punktacji łącznej Pucharu Po|ski pro.
wadzi Patrycja Frolenko, przed Janem
Lenardem. Przed nimi kolejne zawo-
dyW Gdańsku io|saynie.

LESTER WoiBas (owczarek nierniecki)
cZAKoz Leśnego Maneżu (ow' beIg]jski gloenendae|)
l\,4ARGO Rekinlcha (doberman)
TAo Tangram (owczarek niemiecki)
FIESTALa Luna (briard)
FUNNY GIRL (owczarek szetlandzki)
IMOGENA Pat and (airedaleterr ler)
BRANDY GRAczA z Flandryjskiego Gniazda (bouvier)
COCA Brikosta (briard)
BIRMA Bon ny D ux (owczarek belgiiskimalinois)
BLIXEN Aki (owczarek niemieckl)
LEGAT Woj-Bas (owczarek niemiecki)
DlXl Wol Bas (o!vczarek niemiecki)
AISZA Arsa (sznaucer olbrzym)
IRMA z Litavske Kotliny (ceskos ovenskyvlcak)
TYFON z Wilczej Skarpy (szna ucer minlaturowy)
yńVER Vom Bergam ort (owczarek n]emiecki)

196
196
195
195
193,5
193
r92
191,
491
190
190
109
149
186
185
185
ra4

tMftsli-Rzpslro.ilR PolsKr FT.
i. ZAtil@BY o PU@ł|AR PolsKl tpo.

W dnlach 6 7 kwietnia w Szczecinie
odbyły się /,X|| N4istrzostwa Po|ski W
konkurencj i  PT i  Zawody o Puchar
Posk w konkurencj i  PO. Do Ml
strzostw Po|ski PT przystąpiło 28 za
wodnikóW a do zawodów IPo 9 ciu'
Poziom misilzostw PT był dość wyso
ki' o czym świadczy lóżn ca ty|ko 17
punktów pomiędzy zwyc ęzcq a cwu.
dziestym zawodnikiem zawodóW. Mi.
strzem Po|ski zostal ko| '  Zdf isław
NowakzŁodzi' którystańując owczar.
kiem niemieckim LESTES Woj'Bas
uzyskał 196 punktóW.
zawody ]Po rozgrywane były W trzech
konkurencjach lPO1, lP02 i lPO3.
oprócz zawodrr kóW f Po|skiw zawo'
da ch Wzięły udział dwie faWod n iczki z
N iem iec, leplezentL]jące kILrb owcza r'
ka niemieckiego OG SV r Prenrlau.
Poziom pżygotowan a psóW był bar.
dzo wysoki: praktycznie wszyscy za-
wodnicyza iczy i wszlstkie konkuren-
cje. Ty ko w jednym przypadku pod'
czas ponowienla ataku po ucieczce
jeden p es odpadłz rękawa'
Rozgrylvane W sobotę ś|ady Wykazały,
źe o fwycięstwo w głó\łnej konku ren.
cji lPo3 Wa|czyć będą Patrycja Fro|en.

1. Zdzisław Nowak
2. lvagda|enaziółkowska
3. Beata Nowakowska
4. Gabr]e|a Drwięga
5. Beata Banaszak
6. Danuta Wożniak
7' Ewa Fe|sztyńska
8. Małgorzata Robacka
9' M rosław Switek
10. Stan]sławalv4otowidło
11. Wojciech Bie ak
12. Bogdan Wiśniewski
13. Monika Kublak
14. Ewa Fesztyńska
15. Mańa Budny
16' Wio|eta Gawłowska
17' Ęeata Ry|



ABRA B ocenora (sznaucer miniaturowy)
NGE r H i-ickelovey vi y (owcza re k belgijsk matino s)
MALLOWzPałacUcesarza (owcfarek niem ecki)
DESS|zLesicy(owczarek nienr eck )
JUKA r Wilczej Skarpy (sznaucer o brzyr.)
SEIKO z Tuszyna (labrador rev evet
EVAS O v. Bad-Boll (owcra rek nierniecki)
AGAWA z Warkocra Beren ki(cockerspantet)
SZONA Rek n cha(doberman)
URAN Wan Hen (owcrarek niemieck )
BROK zGoleniowa (la brado r retrieve r)

Wyniki  zawodów o Puchar Po|ski IPo

482
179
179
119

r14
163

r47,5
142
142

2r

19' TomaszW|zło
20' Adl ian Zajac
21. Bogusławaswierczyńska
22. Paweł Rutkowsk
23, Anna Kowa ewska
24. ]arosław M elnik eW cz
25. Anita Pawlowska
26- Aclr a|Zając
27 A eksandra Kub ak
28. Banosr Rutkowski

lPo 2
1. Ryszard Xwella

PO3
1' Hetr ietPeŚ|er
2. Patrycja Frolenko
3. Jan Lenard
4.. Beata Ry
5- K rfysftof Wo|ińsk]

tPol
L
2.
3.

Radosław Xam ńsk cuDNA czarkowyośrodek (owczarek niemiecki)
Magda|ena Kró| ikowska DAKAR Samochodowa A eja (owczarek n emieck )
Bianca lMaasch

97/73,5/91
87 /A9,5/79
a6/44/66 .

a2/93/26

9a/94/94
98/96/93
97/48,5/95,5
92/94/94.5
97/47/A\5

Franciska s BO (sznaucer olbrzym)

LUCX Elsanta (owcrarek niem ecki)

QIJANTO v.d. Bukowina (a redale terrier)
Winecke s QUANTA (owcrarek niemieck )
FALCO Orechowa A ej (owczarek be gijski malinois)
XAVER vorn Berg am Ort (owcrarek niem ecki)
W K Satysfakcla (o\i/crarek niemieck )

BESTAWoIBaS (owczarek n em eckl)
cL]D\Ą c,?a.Low\ 0..ooek lotłuzale. r le * . ,  r
IMESEYWoj Bas (owczarek n emieck )

DAKAR Samochodowa A eja (owcrarek niem ecki)

Wyn kiem 266 punktóW fajęła ko '
Beata Rył z owczarkiem niemieckim
XAVER vom Bergam 0rt.Trzeciwynik
osiagną] koi.Jan Lenard f owczark em
belgijskim ma inois FALCO Orechowa
A ej-253 punkty.
Wkonkurencji Po2 Wygrala kół' Mag.
da (ró lkowska z owczarkien] n e.
mleckim DAKAR Samochodowa Ale
)a1242,5 pkr).

W konkurencj lPOl pierwsze nriejsce
zajał koi' WłodfirnierzGossa f owczar.
kiem n]erńieckim BESTA Woj.Bas
(256 pkt'), prfed zwycięfcą zawodóW
W Sfczecinie Radkier. Xam ńsk m z
owcrarkiem niemleck m CLIDNACTaT
kowy ośrodek 219 pkt'
Zawodyodbywały s ę ekstremaInych
WalUnkach było bardzogorqco i n]ra'
ło to duży Wpływ na rezu|taty Wsfys|
kicrr zawodn ków'

95/75/86
a5/62/72
73/63,5/7A

7 a/a6/7 a,5
0/88/ (wycofanyf fawodów)

zAWoDY o PUcHAR PolsK| lPo W GDAŃSKU

Trrec e w tym roku zawody o Puchar
Po|ski |Po odbyłysię w Gdańsku' któ
re sędz ował ko]. Janusf Rurarz, faś
pozorantami byii ko. Krfysftof Brfo
skn ewicf ko| '  lMichałsza|e' W kon
kL]rencj] |Po3 Wygrał koj' stan sław
Dabrowski, który startował W tych fa
wodach po raz pierwszy w tynr roku.
lego owczarek niemieck GUMP For,
rest Traho' uzyskał łqczny Wyn k 276
punktów. Druge m ejsce z łacznym

tPol
Włodzim ie rz G ossa
Radosław Kamińsk
A|cja Mlkołajcfyk
tPo2
1'Magda Kró/ ikowska,
2. Ryszard Kwella, LUCK Elsanta (owcfarek niem ecki)
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lPo3
1' stanisław Dablowsk '
2. Beata Ryl,
3. lan Lenard,
4, Piotr stypt]łkowsKi'
5. Patrycia Frolenko,
6. Krystyna Grabjńska'
7' A eksandra Kozłowska'

GlllvlP Forrest Traho (owczarek niemiecki)

XAVER vom Bergam Ort (owczarek niem ecki)

FALCOOrechowaAlej (owczarek belgilskl mal!nois)

SUKcES (bokser)
Winecke s oUANTA (owczarek niemieck )
ASTRA z Bukowca (owcrerek niemlecki)

AZAR Satsfakcia (owczarek nlemiecki)

97/93/a6
97/92/43
aa/45/42
75/ 4A/a4,5
7 /9O,5/94,5
20/64/74,5
7 /5a,5/49

a pr acow ał a : Patrycja Fralen Ko

ZAWODY O PUCHAR POI-SKI IPO
W OLSZTYNIE

W dn ach 15'16 czeltłca br' w o|szty

nie odby'się czwańe iostatnie W tym

roku za\łody o Puchar Po|sk] w kon'

kurencji IPo' za\łodyte f akońcfyłysię
znów zwyc]ęstwem wie okrotnego
mistlza Po]ski koi' Stanisław Dąbrow.
sk e€o z psem owczarkiem nlemiec.
klm GL]MP Forrest Traho' z łącznym
\łynikiem 282 punktów Tym lazern

kol.Jan Lenald byłdrugi(264 pkt ') .  a

Beata Rył trfecia (254,5 pkt)' W ca

]ym cyk|u zawodów koi' ]an Lenard z
psem FALCO LrtrzYmYWal nalrow_

n ejszą folmę i p|asowałs ę zawsze w
pierwszej tfó]ce' To da|o mu zwyclę.

stwo w punktacjigeneralnej i zasiu_

żenie zdobył on Puchar Polski '  sel .

decf nie gratuIujemy' KonkLrrenclę

IP01 \łygrała A|cja Mikołajczyk z

owcrarkiem niemieckim MESSEY
Woj Bas (240 pkt') przed Włodzimie.
lzen] Gossa f owcfa rkiem niemieck m

B ESTA Woj-Bas(196Pkt )
stanujący w konkurencj iIPo2 koi '  B'

Kusik z owczarkiem niemieckim HAVA

Lestes os agnąłdobrywynik 247 pkt'

tPol
AL]cja MikołajczyK,
Włodzin] ie rz Gossa,
lPo2
1.8. Kusik
tPo3
1' s' Dąbrowsk|
2' ]an L €nard
3. Beata Ryl
4. Mana Fryc
5. Patrycja Frolenko
6' Piotl stypułkowsKI

MESEY Woi-Bas (owcza re k n emiecki)

BESTA Woj-Bas (owczarek niemieckD

HAVA Lestes(owczarek niem eckl)

GUMP ForlestTraho (o\łczarek niemieckD

FALCO orechowa Alei(owczarek belgiisk ma lnois)

XAVER Vorn Bergam oń (owczarek nielY]iecki)

BLACK Mar-Sim (owczarek belgijski malinols)

Winecke s QUANTA (owczarek niemlecxl)

SUKCES(bokser)

76/19/45
a6/aa/22

a7/73/47

93/97/92
a9/90/45
1A,5/47/49
ao/71/42
93/92,5/45
7A/7O/74

Opra cow a I a : Patrycj a F ral e n ko

spruedam p|qczepę
na psy!2 duże boxy na psy,
sprowadzona z Niemiec,
(stan bardzo dobrv).

Piotr szkalski
62.600 L<ołó, ul, Leśna 15

tel. G63 27 2a 647

Pana Janusza Glucna z

zokłod szkolenla Psów .FRYC.
szkoIone pfzez nas psy os|ąga]ą
doskonałe wniki na zaWooacn
klajowych i m iędzynarodowych I
'szkolmYwg.ZKWP
. szkoIeniakończaslęegfaminem

zWiqzkowym
. przygotowujemydoprzegądu

hodowlanego

ńiejsce: Katowice, Lotnisko Muchowiec

Psy od 7-3 lat, Wkdzuhce
dużą wi.alność l chęć pr4no-

sbnia fóż.rych pned.nlotów

KUP,Ę

Marek FrYc
teL C}óa1 515 7a7

a 504 592 1ss
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PSY
KLASA szczEN|ĄT

I Wo 
^sKo 

Haus Tchoż
o, SABER steffen HaUŚ
m. WEN|TA MońĆhber€

wł' M'Tchorz i G'Radwan
ll WO DAX Srklana Grota
o.BERO LR Satysfakcta
m. oKLACfOMA Alhambra

lll OB ARES l\4ovlc

wl '( 'Dobrfańsk K'o|ech

I BDB FRED Jand€.Mar
o. FLEX Uotkamper See

|l BDB GRANo od sm|on€]

o. BENNO Hohen Haus
m. aEL od Szalonej Wandy

Wl' A'fgU|ski u|'sądecka

lll BDB FALKOR Jando-lvor

|V DB GRoM od sza|oń€]

o. BENNO Hohen Haus
m, CEL od Szalonej Wandy

KLASA MŁoDz|EŻY

] BDB GASPAR Uz|€m|e

o. FABI0 lJriemie Zazrakov
m. LEISA Uriem e zazrakow

ll BDB KIMON Robhson Park
o' G L00 Rob nŚon Park

lV BDB.IAR z Zalubincza

| 00SK CELO z Kojca ElbiKa-

o. PlCo Do by Bohemia
m. YOKO z Kotca Elb Kame

ll DOSK TOSI Abakus

lll DosK oERlcK uzismie

oceniońo pofa konkurenc]ą
DOSX CYRIJS O6Bes

m' !RscHL Wi|dsteige. Lańd

I DOSK ISIRO Monchberg

ll DOSK ODIN C.wro
o. ZELLO Horheimer L nde
m, LINoA !zem e zarrakov

||| DosK BoNo of|cólsk|

o. G|LDo RobińŚoń Park

lV DOSK CALOO Fu|stenbsn
o. URSUS Bat!

DOSK SIRK zo Skahs{o
wfźó'fa
o fAN,lP Schloss Flnd ng
m. MANDFA ze Ska nego

wł' J '( !  g

I DOSK, CWC, Zw.Wyst6wy,
Zw,Rdsy BRONXO Stary

ń'  PENNY Ho zheimel Lnde

m. L|NDA L]fiemie zaz.akÓv

lll DOSK VUX z Beroliny
o. VAX Brunnenstrasse

|v DosK olsoN J6mŃ

m. NATHALI Dlha Roven

BDB ARON l.R Satysfakcla

SUK'
KLASA szczEN|ĄT

I WO FLORA Ofi@Ekl koloc
o. LANG Uzemie Zazrakov

ll DOSK DlXl Szklana Grota
o. BERo .F Satysiakcja
m. OKLAHOtlA Alhambra

lli OB HECA od Sralonej

o, BERO l.R satysfakcka
ń' (EssA z Markowej stan cy
hÓd' iwł' W.f.reńba

m. NATHAL| D|ha RoVeń

wł' G'(rukowŚki 39.304

wł' K'Doblzańsk i K'0|ech
MO DORTS Szktana Gfota
Ó' BER| 'F satysfakcja
m, OKLAHO MA A hambra

(LASA MŁoDZ|KÓW

l BDB JEss| sąd€ck|s Lachy

ń PENNY Hozheime-l  Lnde

ll BDB GNA od Szatonsl

o, BENNO lohen Hals
m, CELI od S.a onej Wandy

||| BoB |NGA sądockie Lgchy

m. ANGI Nozheimer L nde
hod' i Wł' A'Woda U|'Aliańska
lv BDB BREMA sukc€sol
o BERo IR sótysfa|.c].

KLASA MŁooz EzY

I D05K DYXY H8us Galti

|| DosK cAR|NA Ro6|ńsóń

o. G|LDo RÓbinson Park

lll DOSK ESTERAJand+Mar

lv Dosl( PoRscHE cevaro
o. FABIO lJziem e Zarrakov
m, L|NDA LJzeń e fazrakov

BDB CLEO Robinson Park
Ó' G|LDo RobińŚÓn Pa.k

BDB PANDA z Dolhy RoztoKu

m. AWANTURA An DwoI
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DB N|K| Rob|nŚoń PaIk
o. BlLl Hanis Bohem a

OB DORIS OficeBki Kojec
o. BERO LR Satysfakcja
m. LANCIA Llriemie Zazrakov

I DOSX oLlVlA Matador

ll OOSK CZACZA r Kolca

o. P CO oollby Borrem a
m. YO(O z Kolca E b kame

|l| BDB D|NA sądockis Lachv
o. T|L LeĆhta
ń'  PENNY Hofhe]mel L nde

lV BDB GELA Holzhe mel

m' KENA |-]o|fhe ńer L nde

I DOS( ANSCHY Equus

m. oRMNA z KÓjca co

ll DOSK UTA tuls Gdlll

m' M|LVA Bulg Liebeństein

lll 8DB HERA Roy6l
o, FEDERICO El Tous

lV BDB CONI Srklana Grota

m. 0kLAHOMA Alhambra

BDB CELINA Srklana Grota

ń' o(LAHoMA A hambra

BoB LUNA Gińtet
o, PASCHAR Haus Bork
m.IOLA z Modreho Lldo

o. PASCHAR haus Bork

oĆeniono poza konkurencją
BOB ORESTA z Galll

i DosK MlL\| Tempeńon
o' APoLL olńis Bohemia

ll DOSK FIONA od Szalonej

m. CELI od Sralonej Wandy
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oB1 XIER Nors
o' sET z Tys4ńskiego LasU

MO1 L|OO z La Platta
o' soNNY Blebe ań see

BD2 CELO Stary Somotar
o, LANC Uzemie Zazrakov

BO3 DAKAR Wilczy Klo!

m. lsdo.a F/ankengold
Wl. NŁ (owa|c.uk' L' N Śo.

o. YAs(o v. Farbeńspiel

BD2 GAMBo T€xa

BD3 AMIGO Arkona Pa&
o. LEO v Bauhofer Land
m. YEsslE v. Essweiler Tal

BD4 GILDO z6 Skalnego

o' QUASToR Do by BÓhemia
m' MANDRA ze ska|ńego

m. RosA V'd, Ho|zhe ńer

BD6 PEARSON Matadof
o. M K0 v. Aexyruo Hof

D1 CWC FLASH AVAX HOf

D2 |GoR T6mok óE
o. VTO v. Preussenblut

o. IACKSoN v, Larchenhain
ń' czYTA z (|asztornej Do ny
wł' M' zawiś|ak' W. Federak
BD1 MoREs K6m|r€ł

o' ]Ac(soN V' L€rchenha n
m. CZYTA z Kasztornel Do iny
wl. W Federak, (, Fgiel
BD3 !RSUS Domus Ayroa
o. LARRY v, Zi.ndoreier

ń PANTERA Acer Auteum

D1 CWC DAROS vd,

ń' YAR|NA V'd. Ho|zheimel

m. LADY v. N eu afdshor
Wł' A'(' WoŹniak' A' Doblzań.

BD1 CYWL Canls Bajor
o' MsToR Acel A!reuń

BD2 DEES Mavic

wl' A'(' Dobrzański. M' zyĆh
BD3 QUIX v.d, Wannsee
o' ŻAMP V. sch|oss RU.d ńg
ń' MscHA V. B ue Rosę

01 cwc KEYTN M6t6dof

o. RAMBO v.d. Plassenburg

D4 olK G|bałowa Góla

m. SASIA v. N euvlandshol
wł. A'K' DÓb.zańsk ' K, Mi||er
D5 BRONKO Stary Samotar
O. HLNNERK V. K emooT
m. PENNY v.d. Hozheimer

o. VAX a.d. Brunnenstrasse
m. KASCHA v. B ue.Rose

OI WITO v. Preussenblut

ń' GUANDA Pleusseńb Ur

D2 SHERMAN Acof Aursum

ń' L NDA V' Haus del drei

J|L! f ost.oBk|óJ sfory
o' cARLo V. sch|oŚŚ Rundińg
m. ITALI Asarko Lordana
wł' z. sfmai

m. LORETTA lzem e fazrakov

o' (|MBo V. Mónchber8

o' ZAMB ze ska nego Wzgórfa
m.HoNDAzWnowskej

o. SoNNY Brebe am See

o. ATHOS v. Hals Arnemamm

BD1RE)/ń Z Folinku

BO2 SISSI Rodiaz

BO3 IGA z Ostrowskiej Sfory
o' LARRY V. zirndońer Ga!ner

m. SUE Asarko Lordana

BD4 JEss| sądeckie Lachy
o' EMoR v'  sĆh eńme|belg
m' PENNY vd'  Hozheńer

BD5 PALINI(A TempeE

BDO WENA r Mylnel GDmady

m' |DĄ z My ńe] Glomady

ń, ]oLA Wi|dsteigel Land

m IVET

Bo3 v|MA v. MónchbeĘ
o' k|MEo V' Mónchberg
ń' YNDA V' Mónchberg
wl' M' Tchórf' (' (iwak

Ó' X MBo V. lvónchbelg

BD5 oU|NA szónbó.g

AD6 CONI od Srokl

m' P|ERY v' FinkenŚch|ag

D1 CWC YINETA v, Fu.nl6r-

o' BAR V.d' oŚtfr esischen

m' PALMĘ V' Furnierm.

D2 OKINAWA Wol.-Bas
o. H NNERK v, (iemoor

wl. M. i (, (ubiak, !! Puste n k

o' LARRY V. zi.ndońer 0a!ner
m. PANTHERA Ace. Aureum

D4 UERA z lglastogo LaskLr
o. !AoES znad Str!myka
m, QUINA v, Kronensee

BD1 Lussl v. FarbenspisL
o' ŻAFNo V' Farbensp e
m, ROXY v, Farbenspel

BD2 ANscHY Eąuus

m. ORKANA z Kolca co

D1 CWC FOBIA Wol.-Bas
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XXIV GORZOWSKA WYSTAWA
Psów RAsowYcH sĘDf|A:
WIESIAW ZIEMECKI

Dl zw.Nlł' AM|Go Arkona Pafk
o. LEO v Bauhofer Land
m. YESSIE v. Essweibr Ta

Ó' KARŁo v' sch|oss Ruńd ńg

D1 CWC CHICo r Kolca

o. PlcO Doilby Bohemia
ń YoKo z (ojca E|bikame

BD1 BUK
o. ES(O v, oanischen loi
ń' (AscHA V. Blue RoŚę

D1 CWC czAKl r Kojca
Elblkam6
o. PICO Doilby Bohemia
m YoKo f Kojca E|bikańe
wł' 0 M. c ieśak
D2 BIRO BE$ XBy

D1 CWC Zw,R. KEVIN

01zuMł' FAMA z Berc|lny
Ó' Es(o V' Danischen lof
m. 0NDRA v,d. Duniesh.

D2 cH|Ps| w||dy K|ań
o' HoBBY V. G|etscheńopf
m' s lDoFA V'  Frańkengod
wl' M. (owa cfuk' L Ni|ŚsÓń
BDl ANSCHY A.kona PaIk
o. LEO v Bauhofer Land
m. YESSIE v. Essweiler la
wl, D, Makarewicz, M. Oparcik
aD2 coRsA Łzy PoEnka

BD3 F!RlA Wllcry Klan

BD4 c|L| Łubton
o' BERT| Peppeańd' ERA

o' LAsso Voń Wutachta|

D2 LEILA Anarchia Box

m.IALM Anarch a Box

BD1 ASTRA z Dąbrówki

o. oRO v.d. Hbinblche

BD2 ZONIA Wilczy Klan

D1 CWC NSWR PA)(A MieMls

bD1 OIANTA vom Uckorstbm
o. GERRY v, Ma chower Aue
m, YESS E v, Essweler Tal

Bo2 żUŁA z !mu|tow6

01 CWC BASKA Wllczy K.n

m. lsl0ORA v, Frankengold
Wł' M' Kowa|cfuk' L' N sson
02 INA z Berollny
o, RoY v,d. Roten Matter
m, (UD E v, Trienzbachta

D1 CWC FANTA Anarchla Box

m. BIRMA CANDY Anarchia

X M|ĘDzYNARoDowA
wYsTAwA PsÓw RAsoWYcH
w szczEc|N|E sĘDz|A: P|oTR

D1 DAMR Wllczy Kl6n
o. VlTo v. Essweiler Tal
m. lS DORA v. Frankengold
Wł' M. Kowa|cz!k' L' NiiŚŚon

o. K MBo v' l,lónchbelg

Dl CWC ie+CACIB AMIGO

o. LEO v Bauhofer Land
m. YESSIE v. Essweiler Ta

D2 lso v.d. MaglstEle
o. YAsXo V. Farbeńsp]e
m. ANSCHY v.d. Magstra e
wl' M' Bębenek' k' Doblzań

o' HoBBY V. G|etsĆhertopf
ń'  |s|DoRA V' Frańkengod

o KARŁo v' sch oŚŚ RUnd ng

BDl CHUCK Basa Kosy
Ó '  oRo V'd. HainbuĆhe

D1 CWC SCOTT v. Baruther

o. LASSO v. Neuen Berg
ń' ANGERA V' Ater Ritter €ut

D2 EDO Texa
Ó' soNNY brebe ań see

BD1 BIRO Basa Kosy

D1 ZW.R. NPWR CWC CACIB

D2 ĘVAs|o v' fud.Bo||

m. H LKA v,d. Norswand

01 ELITA czarkowy ośrcd€k

m' AR|SA czarkowy ośrodek

D2 PUMA MatEdor

ń' |VET

o' KARŁo v' schłoss RUnd ng
ń' f|TA v' Nieuvandshof

m. SELA z Wesetskej zagrody

m' R|cA v' FrankeńEo|d

D3 ANscHY Atkońa Palk
o. LEO v Bauhofer Land
m' YEss|E V' EŚŚweiier Ta
wł' D' Makalewicz' M' oparc k

o' VAL|UM Vom AlńiniUs

D5 CHIPSI Wllczy Ktar
o. HOBBY v. Gletschea(opf
ń'  s DoRA v'  Fra.kengod
wl. M. Kowa czuk, L. Nilsson
BD1 LOLITA Anarchia Box

m. JALKA AńalĆh a Box
wł' L' Grfeś kaŚa otwarta

wł. M' Ważydląg' X' Dobrzań'

D2 LEILA Anarchla Bor

m' ]ALM Ańalclr a Box

03 OUANTA von UcksrBfiom
o. GERRY v. Malchower Aue
m. YESSIE v. Essweiier Ta

BDI ZONlA Wllcly Klan

D1 CWC CACIB NSWR. NICKI

o.IAGO v.d. Wofsburg
m. YDETTE V'd. \łienera!

wł' X Dobrzański' J' Mieh kie-

D3 GERDA GRYZELDA

o. PASCNA v. Wolfsburger

m' ETNA f Koby e] Góry

D4 BASKA Wlczy Ktan

m. lS D0RA v. Frankengold
Wł' M' (owa|cfuk, L. Nisso|

D1 CWC RoS-CACIB FANTA

m. BIRMA CANDY Anarchia

xxxv t KoszAltNSKA
WYSTAWA PSOW RASOWYCH
sĘDf|A: KRzYszToF Do.
BRfAŃsl'(|

o. SONNY Brabe am See
ń' oUANTA v' Uckerstlora

o' LARRY v' zrndońer Gauńer
m' sELA.z Wesełskfej zagrody
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01 zw'Mł. DAKAR wi|cfy K|an

n, SIOORA v. Frankengod
wł. M' (owa|cfuk' L' N sson

Dl CWC NPWR AMIGO Arkona

o. LEO v Ba!ftofer Land
n, YESSIE v, Esswef er Tal

D2 ORLIK Mavic
o' KARŁo V' sch|oss Runding

m, SELA z Weselskiej Zagrody

o, HOBBY v. Gletschertopf
o, sl00RA v. Franke.gold
Wl. M' iychw ńsk

o' NERo V. |']ohen orawehń

D1 EVASIO v. AEd"Boll

m, HIL(A vd. Noriswand

D1 HERMES Lóstes
o. CHI(O !.  Honkamper See
ń' ASTRA f Parńej Do|iny

WO1 BETTI Bemar
o' LARRY V' frndońer Gauner
m. SELA r Weseskiej Zagrody

WO2 AKCJA r Kl6nu PEjren-

o' soNNY Brabe am s€e
m, OUANTA v, Uckerstrom

o' LARRY V' fr .dońer Gauner
m. SELA r Weseskiej Zagrody

WO4 ANDI r Klanu PEJzen-

o, SONNY Brabe am See
m, oUANTA v, lckerstrom

Dl zw.Mł' PUMA Mótsdor

M. IVET

D2 DOLLY Wilczy Klan

m, S oORA v. Frankengod
wl. M. (owa czuk L, Nilsson
BOI CYLI Tom-kl
o. DoN Mn PoIBEZA Vig

m' SELA f tłesełskiej zagrody

m. RlcA v. Frankengold

D3 T|NA T!RNER s6ńtandet
o' ŻAMP v, schloŚs Ruńd ńg

D4 Mischa and s FIONA

D5 ANSCHY Arkona Park
o, LEO v Bauhofer Land
m, YESS E v. Esswe er Ta
wl' D' Makarewicz' M' oparĆlk
D6 CHIPSI Wilczy Klan
o, H0BBY v, Gletschenopi
m' |s|DoRA V. Frankeńgo|d
wl, M' Kowa|czuk' L' N ŚŚoń

o' VAL UM Vom Armini!Ś

BD2 LOLITA Anarchla Ed

m, IAL(A Anarchia Box

BD3 ZOLA Jaskler
o' LAsso Vom \łutachta|

D1 cwc cEL| Dh|8 Rov€n
o' HARFo V' sch|oss Ruńdińg

D2 LEILA Ana.chla Box

m, JALI(A Ana.chia Box

D3 oUANT^ vom Uckótst|om
o' GERRY V. M€ chowel Aue
m, YESS E v. Esswe er Ta

m'WRG|NAsańtandel

D5 AKSA ż Ko]ca champ|G

Ó' WAx z Kojca chańpońów
ń' NAT f Ko]Ća cl]ańpionÓw

BD1 SAMANTA luskowe Puńk|

Ó' ]ANKY auŚ Agl geńto
ń'  F]EXE Hańs BÓhem a

DI CWC BASKA Wllcry Klan

m. ls lDoRA v. Ffankengod

ń' B|RMA oANDY AńalĆh a

Hodowla "Tempera" poleca SZCZENIAKI
po doskonaĘch rodzicach:

ch' Pl'' cL P' aĘftlAlemoera lso von de| Maelsłale
(O: Yaska von Farbenspiel, M: ANSCIIY Magstrale)

Zaintercsowanych prosimy o kontakl Henryk Swiet4, ter, O.€2 762 A2 38


