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Wystawr lat8o-tych obecnie
miesęcfnegoowczarka niemieckego
go
plośbę
fupeln e nie możnaporÓwnywa..
i na us |nąmoja
spffeda]i
rodzicom'Niestetymojaladośó
trwała WóWcfas bylo ki|ku hodowcóWW
klótko,gdyżposzczepieniuprzecwko kraju, którzy dom]noWaIi na
rawsze
piesekpadl'Pogrzebmiał wystawach- n ekoniecznle
wściek|]źnie
a
lesfta
była
ty
ko
tłem'
p|aczu
zasłużenie,
było
bardzo
dużo.
urocfysty
-pory
Wystaw
arr
a
była
RóWnież
technika
Do tej
mialem 62 mioty i
czołowych
343 sfczenięta'f cfego zupełne inna' W ększość
odchowałem
swoje
wystawców''nosi]a''
psy na bardzo krótkich
smyczach' co często
poWodowalo' że p ies
prawie nie dotykał
przednlminogamir ern.
Do dziśn e r.arn pojęcia
jak możnabyłoocenló
ruchtak prezentowanego
psa.
a facfął
SposóbWystawian
kledyś.p'
ko '
sięfmieniać
Marian Szymanklewicz
e
rofpocfa|organ|zowan
WyjazdóWna wystawy
światowe
do RFN'

hodowców,któlych psy osiagnęły
Wysokpofom'
a sposóbich
prezentowanianie lóżn się od
Dzęki
sposobu
WjakilobątoNiemcy'
otwarciugranic ambicjomhodowcóW
coraf Więcej suk krytych ]est
czołowymniemieckim psarl]i,co W
srybk m terape podnos poz om
nasrejhodowl.
Dzis a] na WystaWachni€ ma
pewnakóW baldzodoblze'żetak
]est,bo Wzmagato konkUrencję'
Od wlelu lat utr4mujesz kontakty z
hodowcami na słowacji.Wiaclomo
mleszkasz o rzut kamieniem oc!
granicy' Powiedz cośna ten temat.
co cisię u nich podoba?
W atach 80{ych byłemzafa.
scynowanypozlornemorar organi
zacjq hodow] szko|eniapsów na
Słowacji'Marrrnadzieję'że ko edzy
słowacym to wybac2ą,|eczdzisaj już
a to za sprawa
mn e nie fascynu]ą'
nadmiernejkonrercjalzacji podzia'
ma
łóWWśrodow
sku'podobnie]akto

DWUM|ES|ĘCZNK
t.t3o s/ERflEŃ,o8

czym chcla|byśsię pochwalić w
swolel hoclowll,co uważaszza swole
najw1ększe os IąElnlęcla ?
od k]edyzaczqłern
fwlacać
więksfa uwagę na exterleru psóW'
zwięksfyłenr
częstotiwośó
wyjafdów
n3 Wysta\ły'
a molm najwięksfym
sukcesefrbyłzakup \ł N emczech
suki PennyHo zheimelLinde'której
potorastwoiBronko Stary Samotar,
'JessysądeckieLachy'DeIossadeckie
Lachyi ostatno oro sądeckie Lachy
przysporzy|omi WieIeosiagni'"ó
wystawowych'DośóWspomneć, że
tlzy pielwsze z nich uzyskałytytuł
czolówkaPo|skna wstallie k ubowej
Więcbork2002 l' Sama zaśPenny
była3'c]a w k as e użytkowejna
wysta]Ą/ie
k ubowejw sieladzu' lMam
nadzieję'Źe po tej suce pokaŹesię
jeszczedużodobregopotomstwa'
Jak wiem oprócz hodowli psów
zajm ul esz sIę rów nleż hoo!owIą konl
I llsów. czy się to w jakiś sposób
uzupełnia?
Każdyhodowca,
by mógłm eć
sLlkcesy nrusi spełniać trzy
podstawowewarunki:
1' mleć bardzo dobry materiał
2' pos]adaćduźąWiedzęf tego
3' mieóbardzoduźoszczęśca'
]eśi te walunkisa spełnione,
sUkces
jest pewny,Nlestetyo zapewnlenle
każdegoz nich bardzotludno, stąd
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każdahodowa jest tak Hodowcyzrezygrujaz kryciasuk
trudnymzajęcem' a lm słabszychraz w loku na rzeczkrycia
cz]owiekdłużejhoduje, tych najlepszychdwa razy w roku.
tym mniej na dany ter.at Argun']ent' że w ten sposób
Wie.Toty|kopoczatkujacy nadmiernie
eksp|oatuje
się suki nie
hodowcywiedzawszystko Wy,trzynru]e
klytyk],gdyźnaturatak
na każdytemat'Tak Węc st\rvorzyła
żemogqrodz]ć
te zwierzęta,
hodowla tych trzech dwa razywroku,a majączapewniona
gatunkóW fWierzat W odpowednia op]ekężywienową i
sposóbnaturaInysęf
zorowotnar]a pewno n|e pon osa
sobą Wiaże'farówno koń żadnegouszczerbku'
lak i owcfarekniemieckiby Ponadtonaturasama regulujeiw
os|ągnę|y
sukcesy ostatecznośc
suka plzemęczonanie
p|ód.
WystaWoWemusfą się zostanieszcfenna Iubzresorbuje
Ćrralakteryzować
RóWnieźalgLrment,źe nastąpi
doskonalymexterierem
nadprodukcjaszcfeniąt jest do
n enagannym
rucnem,
oba enia otóżW pierwszejchwi|]to
P|osiłb@ cię o kilka s|ów nastąpi' ecz na skutek spadku cen
o obecnel sytuacii w przestanie
s ę opłacać
kryćsuk słabe,
zKwP co byśzfuienit?
cospowodujepowrótdo pierwotnego
Nie chc ałbymoceniaó poziorauprodukcjii cen,
sytuacjiWcavmzKWągdyż Z przykrością
stw erdfam, ze mo]e
n ezby,tdobrzejq znam.odn osę się argumentyn e znajdujauznaniaWe
ty|ko do tego co s ę dz eje W WładfachZKWP' W rozn]owach
prfyznajqmirację'|ecznic
oWczarkach niemieckch' otóź pryWatnych
uważam.że mnogośćk ubów
nlezmieniaja'
a sfkoda'
ubóW''
to
nasze
największe
Może
Wańo
spróbowaćprzynajmniej
''podk
postępow
n esfcfęśce' N e służy
to
w owczarkachniemleckich,która to
w hodow , psuje atmosferę Wśród rasamusispełniónajwięcaj
Wymogów'
ko|egóu]bardzonasoslabia.
Iwtym A teftz zabaw slę w p|ofuya. lak
wzg ędzie nie rofun]iem po ityk będzle za tr4 lata?
ZKWąktótyWmomencie
fakładan
a
sadzę,żeniewieesęzmieni
p erwszego K ubu owczarka za tlzy |ata'jedyniejakośónaszych
Nlemiecklegow 1998 roku zerwolil owczarkówman] nadzie]ębędzie
na hodowe owczalkóWW ramach Iepsza' lecz pod Walunkiem'że
ZKWĘ a]e pofa KLubem.To od razu nastapi konsoidacja środow
ska'
spowodowałop erwsze lozb c]e czegosobie iko|egomz całegoserca
owczarkarzy'
A teraf jestjużk|ubozyczę'
jeden
komisja,
k ub, drugi klub a Na zakończenle kllka słów do ach
efekty tego widać choc ażby po nas4ch koleżanekl koleEów, Ró|4
zamęciewokółWystawyK|ubowej'I stawiają pierwsze krckl na
możeo to chodfi'a przecież
ty ko wystawach i w hoclowll.
dyscyplinahodowlanai jednakowe
Pocfatkujacynr
Źycfę'bysięnie
powodują zlażai p erwszymin epowodzeniami
Warunkida Wszystkiclr
i
pozionr
po
Wzrost
u hodowIi'
od dłuższego nle wpadaliw samouwielbienie
cfasu postu|uję,
by wzorem nnych pieMszychsukcesach'W}trwałość
i
klajów umoż|iWlć
krycie suk co konsekwencjaw działanu musi
c eczKę' a mole argumen(y sa przynieśó pozytywne efekty
następujace:
hodowlane,
spowoduje
szybszy
to
wzrost Dziękuję za wypow|edz| I do
poziomuhodow|i'gdyżsukl Wybitne żobaczenia r,a kolejnwh wystawach
będa mogłydaćw ęcejpotomstwaw i i mp Iemc h owcza rPars kIchswoimżyciu,aWiadomo,że
na ogółte
naj|epŚzelodząmn ejszczeniąt,
Roż,ndaidł
zmniejszy s ę i]ośćpsóW tfw.
Wiesk @ Zi.enecki
bo ci którzyto
''pozalodowodowych',
robią zaprzestanqtego niecnego
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WystawycAclB Kijów
t9 - 20 kwiecień2003
ostałemzaproszonydo bogata
Dwa
Kij owa na sę dziow anie ojczyfna.
owcfarkóWniemieckich obszerneringi dla
na dwóch wystawachcAc|B: w ow cza r Ko w
dniu 19 kwietnla
Mera niemie ckiĆ h
"Puchar
K i jo wa" w dniu 20 k w ie tnia usytuowa no na
- 2oo3". Na każda placumanezowym,
'UKRA|NA
Wystawęzgtoszonopo ok. 1500 a rasy pofostałe
psów i suk Wszystkichras, W tym miałyrngW ha |a ch'
o wc farkóWniemle ck ich1o0 i Pogodapierwszego
109. Drugimsędzią byłp. ]iii dnia był azlm na i
Ś i śka f c zec h. Na pierw szej w tetrfn a , m o zna
gWiździło'absorbowania
jeszcrewleloma
ieć,żechWiIami
Wystawiesędziowałon psy' a ja powiedf
jakto
suki, a na drlglej odwrotnie.
W a|e drugiegoprzygrfało
słonko sprawami
organzacyjnymi,
przeddfieńtych Wystaw'a Więc byłojużc epło'Wiosennie.
To co ma czasamimiejscena naszych
gdziena ringachz
w piątek 18 kwietniaodbyłasię rzuciło
się w oczyw poróWnaniu wystawach,
nasz ymr w ystaw amr regulynie ma asystentÓW
ani
wystawaty ko d|a owczarkóW z
niemieckich,
na którejsędziowa|] m lędzynar odow ymi,
to bar dz o gospodarzy.
p. Ake lmlandzeSzwecjii Evguenl małai|ość
WldzóW
ito zaróWno Wśród
wystawców
Wyróżniały
się
grupy
niecood dwie
P ou deev z Mos kw y . fa te m przyringuowczarków,
ubranew jednakowe
jak i W ha|ach. stloje. dwiekonkurujące
z sobą
o wc zarkarze miei w Kijow ie innychod egłym
m
ara
ton.
I
Praktycznie
tylko
wystawcy
i
hodowle.
Ale
rywallzacja
t r z yd n iowy
trfeba
p | z yz |ać , ż e
Byćmożebyłoto plzebiegała
Wię kszośó organizatorzy.
całkoWicie
sportowo.
kondycyjnie wyt|zymała Eo efektemzb},tmałejrek|any'gdyż Jak na każ dejWystaW i b
e yI i
bardzodobrze.Wystawyodbyły na m ieśc
e nie w idz iałem wystawcy - zawodowcy i
s i ę na t erenach W DNH ' cfy|i p|akatówrekamowychwystawy. WystaWcy
now!cjusze,którzy
WystawyosiągnięćGospodarki Jedyniebanerprredsamymjej dopielo ucfyIi się sztu ki
Narodowej,które to fa cfasóW terenem.
Pozatym organizacja poKazyw an
ra
o wcz a r k a
Wldaćbyłojednak
Z s RR m lała k a ż da stoIica wystawybardzodobra.Bardzo niemieckiego.
r ep u bllki.
ładnieWydane
kataogi' Nazwy po m o c udzieI aną im p r z e z
prezentowano
na nich to, co w ps ów z hodoWIiukr aińskich baldziej
do śW ia dcz on y c h
psó
w
pis
a
ZSRR produkowano,
w
ne
cyr
yIlca,
a
koIegóW'
a czego
f innychhodowi. ciekawostkąobu tych Wystaw
sk|epachnie możnabytodostać, pochodfących
Każ dyz byłyIiczniejszek|asy psów niż
a b y | ud ziem og i zobaczy Ć)a k a fabetemł acińskim.
m r a l suk. .JesteŚmyprzyzwycfajeni,
że
sę dziów
swojegoopiekuna,a z r eguł y suki sa |ic z n ] e j
na r inga ch o pr ó cz reprezentowa
ne
niż psy'
sekretarfy, którzy na t o m la st W Kij o wie b y ł o
wypełniaIi
kańy ocen o o wr o ! nr e.
Naj llcznlej
gospodarze
by|itakże
o bsa dzo nym i kI a sa m l b y ł a
psóWW tej k|asiena
ringóWbardzodobrfe młodzjeż:
o 0 ezna nI z r ulyna Wystawieniedzie|nej
było21' a
WystawoWą'fatem suk na wystawiesobotniej20.
pr a ca
sę o z e8 o oceniaj ąc
o gó | n i e
o gr a nicza ł a się do faplezentowanąpogłowieW obu
oceny psóW' bez

DWUM|ES|ĘCZN|K
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je z naszym na UkrainiewidaćWyraźny
dniachi porównujqc
wpływ nie|icznych.D|ategoteżniektórzy
, śc is ła kryćpsamizachodnimi.
m o ż n ap o w i edziećże
Z tym'że hodowcydecydująsię na krycia
podobnado naszej' nasi wschodnipobratymcy
czołóWkajest
do psamiW Po|sce'Najpiękniejsze
W prawie każdejk|asie były Niemiecmająznacznieda|ejniż o ka zy po ka za no w k l a s i e
wspaniałe
okazyowczarków.
A|e my i nie wie|ujest stać na tak pośredniej
suk' W drugimdniu
psóW
byłorównieżsporo
i suk f da|ekqpodróźi zwiqzanez tym Wystawy o Iokatach często
w a d a mi u s ta wieniafro nt u i uydatki.Baza reproduktorów decydowałybraki kondycyjne
prowadzenia
kończyn.Nie było jes t bar dz oogr anicz onaisq wynikłez tego trzydniowego
p r a wi ewc a l e przeds t awic ieliproblemy
z kryciamiwybitnych o wcza r ka r skiego m a r at on u .
prryqadzistego suk' któresą f reguły
dawnego
córkami Poniżejpo trzy pierwsze|okatyz
enerdowskiego
typupsa.Także tych na.jlepszych,
ale rarazem ocenamidoskonałymi.

Wystawa
"PucharMeraKijowa'
19.04.2003

Psy - sędziaJiii ŚIśka
xlasa młodzleży
1D' zw. Mł.. NEoPLANDżeniestra
o, NEPTUN
v. Oxalis
m. INFANTA
Juniks
Wł'E. |\4ichno
2D CIDOM.Wanswien
o. BRAVOSdi AnneLur
m. FIKEv.Natan
wł.|' Buriei

gd cas ńonsaa

o. IKARl\,10n
Sad
m. TESSAv. Weibrussland
Kirschental
Wł.Kc N4BD

Klasa pośrednla
1D, CAC ASTORLuganskLend
o. VORCv. Batu
m. ODETEaus Wattenscheid
wł.W. Tatarienko
2D FLINTv OstenBerge
o. BEARof lvlountStar Lasso
m. BANTA
di AnneLur
wł.N. Tarianik

Wi,e'łdw zip,nechi

3D MAK Dnlepropietrowskij
o. HENRYv.d.Dunischenke
m. WENKEv. Lechtal
Klasa otwafta
10, CAC NATZz DalevoyZemty
o. Glosemosen"s
MERACUS
m' FlDż|z Da|ewoy
zemly
wł.A.|sagajdak
2D RIKAntarnilDom
o. WILKOv. HausBabilon
m. REGINA
z DolinyRossow
Wł.N.K. Martyczenko
3D BOREXUkralnlanLand
o, APSOv. Lechtal
m.OKAv.d.Zwillingen
Wł.W.W.Trofimienko
Klasd użytkowa
1D, CAC GORBIot orlando
o. IWARYv,d.Kaher Heide
m. WANOALI.INA
ot Ortando
wł.E.H'cohoMinowa
2D ESKO DJenestra
o. HOBBYv. Gletschertopf
m. TSANDI
Liman
wł.T'W.Jakowina
'Klasa champlonów
1D, CAC,CACIBBRASSOv. Rapicar
o. YACKv. Waterloo-lRA z. Nehrbrucke
Wł.W.K' Popowsku
2D, Res CACIB,- VAXv Weibrussland
Kirschental
o. OLYI\,IP
v. Batu
m. EGLIKrista
wł.E.W'Martynienko
3D PASKOv. Klostenmoor
o. CHANDI
v. Arminius
m. NINAv. Klostenmoor
wł'W.B.famłynskij

DWtrM
Es ĘcfN l{r3o slERPlEŃ2003
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suki - sędziaWiesławziemecki

Klasa młodzieży
1D, zw. |Vł.,JAR|NKAŁast chatchi
Bad-Boll
o. PORSCHE
Bołłbłat
m' Z|E|\4F|RA
Wł.W'R.tJrban
2D WIKSIof Ajsajt
o. ŁA']FŁajsWita
Viksi
m. TENFERI
wł.E'Ja'Michalczuk
3D LAURAMotorSicz
v. Oxalis
o. NEPTUN
m.pIANAMotorSicz
wł.oA0 'Motorsicz''
K|asapośrednla
1D,CAC,CACIB,BOBZIMKAOrlandoHof
Bad-Boll
o. PORSCHE
m' BANDAŁUNA
ot orłando
Wł.c'Ł. Kotwickaja
2D IRKADjenstra
Thinstatte
o. Bar v. Ostfriesiesche
n,]'PUMADżenestra
wł's'W' DaWydoW
3D VENDETTAKrym-Orland
o. FALDORv. Flemereck
m' T|NADżenestra
simfieropo|'
Wł.0diessjnsitut
Wnutr.Dleł'
Klasa otwafta
Land
10, CAC - MONAUkrainian
o. Platonv. Aurelius
Wappen
rn. KARAv. Hochstadter
Wł's'E. okseniuk
2D RIKA Djenestra
o. KARLYv.Arminius
m.OLIVIA
Unix
wł'W'A.spirina
Klasa Użytkowa
1D, CAC PUMA Djenestra

o. ZAMBv. l\4onchberg,
m. BoNlDEADżenestra
wł.s'W' DaWydoW
2D GIZAUkrainian
Land
o. ESKo v. DanischenHof
m. Y|JCCAv. Lechtal
Dieł
Wł'odesinstitutWnutriennych
3D IRSADlhaRoven
o. P0RSCHEBad-Boll
m. BETTAGaioma
Klasa championów
10, CAC, Res CACIBDIANAMotorSicz
o, OLYMPV, Batu
m. ENGADellaAbibi
wł.oAo ''Motorsicz''

Wystawa
'Ukraina2003"

20.o4.2003
Psy - sędziawiesławziemecki
Klasa młodzieży
10, CAGDerbyFLAYMon Sad
o. VAXv. Weibrussland
Kirschental
Klrschental
rn.DIRISv. Weibrussland
Wł'W'W.Jaroszewskij
Klasa pośrednla
10, CAC FLINTFon Osten Berge
o. BEARof MountStar Lasso
m.WANTA
di AnneLur
Wł'N'A'Tarianik
2D ASTORLuganskLend
o. VORCv. Batu
m. ODETrEa. Wattenscheid
wł.W'A'Tatarienko
3D - IRWINZodiakPlus
o. PORSCHE
v. Bad-Boll
m. WARIPegentPlus
Wł.J'|'BoWsunowskij
Klasa otwarta
10, CAC,CACIBNATZz Dalevoyzemly
o. Glosemosen"s
l\4ERACUS
m. FIDZI
z Dalewoy
Zemly
Wł.A.|Sagajdak
2D BOREXUkrainianLand
o. APSo v. Lechtal
m. oKAv.d.Zwilllngen
Wł'WW. Trofimienko
3D RIKJantarnijDom
o. WILKOv. HausBabilon
m. REGINA
s DollnyRossow
Wł.N'K' Marticfienko

owUMEs|ĘcfNl( fulo slEFPlEŃ2oo3

Xldsa użytkowa
7D, CAC, Res CACIB- oORBI ot Orlando
o. IWARYvd, KahlerHeide
m, WANDALUNA
ot Orlandd
Wł'E.H'cohowtinowa
2D - ESKODJenestra
o. HOBBYv. Gletschertopf
m. TSANDI
Liman
Wł'T'W.Jakowina
3D GAJ Gralwas
o. ARGUSPit NatwuDKIMAs Namytych
Pieskow
wł.0'M' Prichod"ko
Klata champlonów
10, CAC NATZDjenestra
o. YASKOv.d.Rotenlvlatter
m. ZAMBILiman
Wł.B'|.Rudienko
2D BRASSOv. Rapicar
o. YACKv. Waterloo
m. IRAz. Nehrbrucke
wł.WK' Popowskij
3D PASKOv. Klostenmoor
o. CHANDI
v. Arminius
m. NINAv. Klostenmoor
Wł.WB' Zamłynskij
suki - sędziaJiii Ś|śka
Klasa młodzleży
1D, CACDerby
m. BARCELONA
MonSad
o. VAXv. Weibrussland
Kirschental
m. BAGGIMonSad
Wł'A'o. Liebiediewa
2D LAURAl\,lotor
Sicz
o. NEPTUNV.OXaIis
m. DIANAN4otor
Sicz
wł.0Ao .]\4otor
sicz''
3D - JAR|NM Łast chatchi
o. PORSCHE
Bad-Boll
m' Z|EMFIRA
Bołłbłat
wł.W.R.Urban

L-

2'.

Klasa pqśrednia
1D, CAC,CAC|B,BOB
m. IRKADjenestra
o. Bar v. Ostfriesiesche
Thinstatte
m. PUfulADżenestra
Wł.s'W. DaWydoW
20, Res.CAClB- ZIMKAOrtandoHof
o. PORSCHEBad-Boll
m' BANDAŁUNA
ot orłando
Wł.c.Ł. Kotwickaja
3D - VENDETTAKrym-O.tand
o. FALDORv. Fiemereck
m. T|NADżenestra
Wł'odiessinsitut
Wnutr.Dieł'
simfieropo|'
Rlasa otwańa
10, CAC - MONAl.Jkrainian
Land
o. Platonv. Aurelius
m. KARAv. Hochstadter
Wappen
Włs'E.okseniuk
'
2D -RIKA Djenestra
o. KARLYv.Arminius
m, OLIVIA
Unix
Wł.W.A'spirina
3D W|LKAsamot€ r
o. JOCKERv. Wildsteiger
LanDMTNKAv. Trafatga

Klasa uukowd
1D,CAC- PUMADjenestra

o, ZAI\4
B v. Monchbefg,
m. BoNlDEADżenestra
Wł's.W. Dawydow
2D GIZAUkrainlanLand
o, ESKOv. DanischenHof
m. YUCCAv. Lechtal
Wł.odesinstitutWnutriennych
Dieł
Xlasa champlonów
1D, CAC - DIANAlvlotorSich
o. OLYI\,'IP
v. Batu
m. ENGADellaAbibi
Wł'oAo ,.Motorsicz''
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WYSTAWY

2003
S]ERP]EN

WYSTAWY

WYSTAWY

WYSTAWY

WYSIAWY

Warszawa
14lipca ?OO2r
PSY

K|asaszczenąt
1WO ZORRO l\4is-Maz
o' LE|D|haRożen
M. POLAI\'4is
Maz
wł'FederakW' Wójcckis.
2 wo |KAR z TlojańskiegoLasu
O.VAXzBerliny
M' FL]GAz Tro]a
ńskiegoLasu
wł'Zbigniewstępsk
'
3 WO HOSS Kabi
o. CH.PLSchH2
ALDONoltes
M. BELLAz SowiegoZagajnlka
W].słaWomirsteImach
4 FREDGeslander
O.LANGlJremieZazrakov
lvl.BONAAbakus
wł.KrzysńofGoWin
KIasaMłodzieży
1 D PACO Mavic
0. YASK0 v.Farbenspie
M.CH.PLPOAFRASchreidon
Wł'Klfysztofso|nica,
2 D JACX Rykom
O.RlJMBOAnimar
M. REVIRykom
Wł.sta nisłaWKościuch
'
3 BDB IWOEskorta
0. MARCo z Xrywlan
M' KESA Eskońa
wł'JacekMakowsk,BD
4 BDBNEGRoTwierdzaModtin
o. cH.PLlP0 GAMBOSatysfakcja
M. NIILVA
von BurgLlebenstein
Wł'MarekMądry'
Klasa Otwafta
1D AXELAńurus
O.IPOJACKSoNvomLarchenhain
lM.CZYSTAz KlasnornejDo iny
lM',
wł'FederakW. Zawiś|ak
2 D LARY Mis-N4az
O.IPOFLAXvomHoltkamperSee
M. XARAMis Maz
Wł'LeszekRymuza,
3 D MoNDo od zegarmistża
o' FLAxV'Ho|tkómpersee
lv4.FIDAod Zegarmistrza
wł.czesławBłaszczyk,
4 BDBADOR Satysfakcla FCI

o' PAscHAVon
derJahnhóhe
M. PRIMASatysfakcja
wł.Adam StrzeIecki,
KIasaUżytkowa
1 D Zw. WystawyNIUTONDeMarko
O.HER0De'Marko
Lachy
M. RONASad,"ckie
wł'MirosławaMon]kowska'
2 D BRtJTUszsłupieńskich Lasów
o. POJACKSoNvom Lerchenhan
M. DOXSAzBorowic
wl.Remigusz KrLrk,
3 D YUGO lvlls]vaz
O.PlROLvomKronensee
lM.NARAz Berllny
Wł.DorotaPank eWcf'
4 D MARKOGeslander
0.IPONIK0RvomThermodos
M.lP0 FlNAGeslander
Wł'BożenaReisch,
K asa championóW
1D GRAFSatysfakcla
o. GAMB0 Kratmosens
tv'l.cH.PLlPo
lv4.IPLAME
od Eksa
wł.Zb gn eWWlóbe|'

slJX!

K|asaSfcz€ n ąt
1WO GtuA Geslander
o. PON K0RvomThermods
M. DAGAGesander
wl.Michaak A. ReischB.,
2 Wo |TAKAz TrojańskiegoLasu
O.VAXz Ber iny
M' FUGAz Trojańskego Lasu
wł.Marek Żm|jewski,
3 WO WOX:AlvlsMaz
o. YUG0 Nrlis-Maz
M. XANAMis-Maz
Wł'FederakW. Fa k ewiczJ.,
4 WO PAXI Konsta r
o. lP0 FLAXvomHol&emperSee
M.XlLlzAgaruBohema

KIasaMłodzieży
1 D PATIz PeletonuSkorpiona
O.WALLANCEaus Agrlgento
M. IPOKATLMasarko
Lordana
wł'GUberowH''
2 D JOSTARykom
O.LPOlUMBOAnimar
lvl.RENIRykom
wł'RyszardKondze|a,
3 D |SKRA Eskońa
O.IVIARCO
z Kr!,vani
M' KESA Eskońa
wł.Małgorzta
Gietka'
4 D GITTIKabi
O.CCH.PLSchH2
ALDONoltes
M. BOAKabi
wł'Sławomr Ste mach,
K asa Pośrednia
D OxA Mis-Maz
O.WENDOKadiman
lvl.CH.PLPOLAM s-Maz
wł.WaIdemarFederak'
D LIJSlvomFarbenspiel
0. ZARNOvom Farbenspie
M. RoXYvom Farbenspiel
Wł'Wa demarŁodzicki,
D !.4ALTA
SatysfakcjaFCI
o. cH.PL lP0 ll GAMBOSatysfakcja
M. MOJRAEskona
Wł'JacekPych,
D ORKA De'N4arko
O.CH.PLMAXoNvonArminius
IVI.
CH.PLIPOI BRUTTADe.IMaTKo
wł.R' Koda'
K|asaotwańa
D ZwyciescaWystawyi RasyJoSTA
KamiennaTwierdza
0. JAG0vom Frlrstenberg
iny
M' ALASKAz W ęcborskiejDo
Wł'IWonaRf uchowska.strzeIecka'
D DESSA Mis-Maz
O.G LDov.Robinson
Park
N].CH.PLPOLAM]s.Maz
Wł.FederakW' Wójcick s',
0 FUGA z TrojańskiegoLasu
O.IPOIJACKSoNvomL.;rchenhain
N4'RoZ|feska negoWzgórza
wł'Zb gn eWStępsk]'
D LENA Mis-l,4az
o. IP0 FLAXVomHo]tkż]mpelSee
N,4.
XARAMis'Maz
Wł'Wa|demar
Federak'
K asa LJżJ,tkoWa
HARA Rykom
O.SchH3EDDYvonHausGeltnger
N4.SULllvlAWojBas

DWUM|Es|ĘczNl{
t|r30 s]ERP/EŃ2oo3

NowaRuda
7€ gtudnia2oo2r
PgY
K|asamłodzeży
D A-ARKOWan-HenFCI
O.VITOesweiler
M.JONAWan-Hen
FCI
wł.H.Tabaczyński,
D EIKOvom KleinenLand
O.SchH3KEVlNvomMurrtal
M. SchH3TlNAvomKleinenLand
Wł'L].Tremel'
D RIKKoR v,Der Piste Trophe
O.lP0-3SchH3 UNTOXv.Ducati
M. ClNDYv.Schlos
BLrgland
Wł.M. LasotkiRoschnran
''
BDB DAKARKamileł
O.LANZoz HarnadyCS
M!DAlSYTexa
Wł'J' Mazurek,
KIasapośredr]a
D Zw.WystawyA-ZABIRWan-Hen
FCI
0. LIMB0Monchberg
M. RLIMBA
WanHenFCI
wł.H' Tabaczyński,
Klasa otwarta
LENDTERv. der Ostfriesischen
Thingstatte
0. BARv.derOstfriesisc
he Thing
N,4.
SchHl JUKYv.Pendler
wl.M. Lasotk,D
Klasa uż}tkowa
D IPo.|A'DELos sądeckie Lachy
O.HdalSchH3 TILvorllLechta
M. CH.PLHdal PO lPENNYvonder
HolzheirnerLinde
wł.B. Famuła.,
D SchHl IPGIATHOSvon Haus
Arnemann
O.SchH3ATHOSvon
Hambahtal
M.SchH3HASELvon
derDreiecks

KOppel
wł'Z' Boratyn,
A-WEKTORWan-HenFCI
O.lAGOvomDanlschen
Hof
M. JENNYSimmersberg
Wł'M.Tabac4/ński,
D
lPOl A-EDOTexa
O.SONNYBrejeArnSee
N4,NIX AcerAureum
W].M' Taurogński,D

SlJtrI
KIasamłodzieży
D DABI Kamireł
O.Dna Po]LANZOHamady
M. Po.|DA|sYT€ x a
Wł'M' Napieracf,
D FINAvLichteta I
O.RICKORv.Arett
M. BESSv.Lichteta
wl.J. Kajak,
D TAJGA[4atador
O. KEVINMatador
M. FUJlMatador
wł'X. Pisarek,
D SllVlAStary Samotar
O.SchHAlKv.d-Yugobox
M.SWIATOTASamotar
Wł'B' Famuła,
K|asapośredn
a
D A-ZAWA Wan-HenFCI
O.KlMB0vomMonchberg
M. RL.JMBAWan-Hen
Wł'H.Tabacfyński'
BDBYESSYvomHeveling
O.KARLYvom
Arminius
N4.HUMMDAvomHevelig
Wł.B. Famuła,
BDB T|NAf Kąko|ewa
O.JAR2 LJmultowa
M. PONAz Umutowa
wł'K. R' G|apa'

BDB DEWIAImaT
o' IPo.|K]MoN
Kamireł
M'A.GAB|Kamireł
Wł'K' Samorajski,
Klasa otwana
D A.FAXIKas.Kat
O.CH.XAROVitaxs
M. N4Ł'cH.PL
DA|SYKas.Kat
M/ł'
]' Bułka,
D A|DA ż Potoku Dobla
O.CH IPOlACERAureum
l!4.KORAz PotokuDobra
wl.H. Korolewicr,
D NALA Rodiaz
O.KIMBOv.Moncheberg
M.TOGAv.Wadhang
wł'R' G apa'
KIasauż},tkowa
D Zw.WystawyZw.Rasy IPO-l
DONA Formacja
O.SchH3 SAI\y'M0
vom F emereck
M' FARAz Kojcachampionów
Wł.f'Boratyn,
D JOrA z Umultowa
O.NEROv.Hohen
Drawehn
l\/l.SANTAJaskier
Wł'R.Glapa'
BDB ESKAPADAsfora Kłanlca
0. WITOPreubenbulut
lM'USENAsfo|aKłanica
wł'T' chm]ec,

NIEMIECKI
D W UM |EsĘcfN|K
Nl 30 ser pień2 0 0 2
ADRES:32 aoo BżeŚko'u. GlowackĆgo7
te /fax 014 66303 63, tel G602 697 254.
pyfan|6dolyczącerekóm:G6o4 63 54 58
emai:kdoon@wpphtlp//ww.on.pto.p
Redakbr Nacfe|nyńgl (rzysfof DÓbrzańsk
skład]]amanle|te c604 63 54 5a
Dluk:&z€ s k6 oficyńaWydawncfaA'F'Dfiedfc.
Btesko u| cfalńowie]ska
1
F;togla a na-ok-rad;a: ĆELLo AtrŃkO Foto URMA (Srwecla)
RedakĆja nie adpowiada ża treśćreklan,
oE|asżeńa|az ańykułó|| nie p|zez nią opra
haĄ!(h a La^żenie zwra(a ńdlenaló{'
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JARosŁAW

02.03.2003r
DoM N|AK
sĘDZA:Anna
PSY
KIasa szczeniąt:
1wo'oRo sadeckie Lachy
o. XANDORFortunahof
Linde '
m.PENYHolzheimer
wł'A'Wodai J'GoceIoVsky
2ob,- IDOLod Szalonelwandy
o. QUEROUrbecke
Wandy
m.CELIod Szalonei
wł.A'Kościólek
KIasa młodzleł:
ldosk - NEWILcontra
o. RE{viUSGero
m.TRINITY
Contra

wt.i.xunis

2dosk - AIVARHof
o. D NG0 tulavic
m. DELTAAvaxHof
3dosk" KADET2 Koica Elblkame
o. MARCOz Krywan
m.HAPPYzKojcaE bikame
wl. E.Janik-Borecka
4bd -VOX-VIARUSz Piaszczystej
Górki
o.DlNG0Mavc
m.KRISSKONTESSAz Piaszczystel
Górki
Wł'B'Sfabat

o. YASKOFarbenspie
m.AFRASchredon
wł'M. c]chostępski
2dosk- LAGOHolzheimerLinde
Schirlrrneberg
o. E]\,4OR
m.JADEHorheimerLinde
wł'K'JedIovsky
3dosk-ATOSzPodbroku
o. YAGOz KojcaElbikame
rn.LNGRAPa-Bo-{\4a
Wł'R.Rybak
4bd - Fox z LigoniowejGóry
o.TAMBOVitaxis
m.FEGArnadStrumyka
wl, P,Ceraszewski
sbd -TIMWoj.-Bas
o-MAXoNArminius
m.LESKAWoj.-Bas
wł.K.KlzakowsKI
K|asaużytkowa
1dosk zw.Wystawy.D|K Gibałowa
Góra
o. FABOSchacher
m.SASIANieuwlandshof
Wł'K'Dobrzański
2dosk - IGORTarnokore
Preusenb
ut
o.W|TO
m.ESC|AdellAbib

K|asapośrednia:
ldosk - EGO Amar
o. LANZOz Hamandy

3 dosk - ISTROlloncherg
o.GABORlMonchbefg
m.MA KA Monchberg
Wł.K.Jedut
4bd'ERICK zivco
Land
o.S RKW ldsteiger
m.S]TASantamar

wł.R-Mazur
2dosk - ZOLTANTensor
o. lNDl]SFournermuhenbach
m-ASHKAFaustuslvlorava
W]'R.MacałkaP.Tahnybok

KIasachampionów
ldosk - BRONKOStary Samotar
K emoor
o. HINNERK
L nde
m.PENNYHolzhelmer

Klasa otwańa:
ldosk - PAKS lavic

2dosk - ALLAH Kamienna Twierdza
o. KAS Herdeskring

Linde
nr.ELFHollager
S U KI
Klasaszczeniqt
1wo- DORASzlachetnaKrew
o.WlTO
Preusenblut
m.RANDA
z KotcaElbikame
W ł .R'Cho I eW a

2wo' DoLLYAniÓar
o. ISOfMagistra
e
m.FINSIEN
Rykon
wl,Z,Meniasz
3wo - AFRA Lu-Pa-Sra
o. WITOPreusenblut
nr.POL|HausGali
Wł'J'Wó]towicz
4wo . DoRls z Głuskiel
o. NIKOLehnhof
m.ORESTATGaIi
5wo- BES|Jaris
o. BRONK0Starysamotar
m.CORSATKolcaElbkame
Wł.K'Batóg
KIasa młodzieży
ldosk-ElKESaurus
o. ESKODanschen Hof
m.NANYSaurus
W|'A'Wyciś|ak
2dosk - YA[4lNARednex
m. NOVARednex
wl.D.Salata
3dosk-ANZAz[4i-Go
o. ZOLTANAnimar
m.KERRIzDziedric
Wł']'Wó]toWicz
4bd -GEMIoficerskiKojec
o. BEROSatysfakcia
m.FANTAzAgiru
Wł's.zajde
z
5bd - TIGRA-TIGGRISE
PiaszczystelGólki
o.DlNGOMavc
rn'HE D.HELLENZzPiaszczy€ t ej
B'szabat
GórkiWł'
KIasapośrednia
Zw.Rasy'
1 dosk.Zw.wystawy,
DlxYHausGalli
o. PASCHAJahnhohe
rn.KALENrGall
K'Dobrfański
Wł'o.Jesensky,

DWUMEs ĘcfN X

2dosk. J EssI sqdeckie Lachy
o. EIMORSchimmelberg
m.PENNYHolzhemerLinde
3dosk - FLORAOficerski Kojec
o. LANGUziemieZazrakov
m.AWRASatysfakcja
Wł'A.Guzik
4bd -O/ńSatysfakcja
o. UNTOXDucatl
nr.DEL|Satysfakcja
wł.|'Rzuchowska.strzeIecka

WielkopolskaWystawa
owzarkówNiemieckichw

Błażeiewk
u L2.o4.2oo3r

PSY

m.QUlNArBeroliny

Klasaszczeniąt'zbigniew

2dosk-CASARz Okopowej

1wo-CANTORanczolvloresa
o.WlToPreussenb
!t
m.AFlRanczo
N4oresa
wl.Z.Czatkowski
2wo.oD|NRykoń
o. GHAND|Aneii

m' NANAzW ęcboEkej Do|ny
wł'K'KoWaczyk
3dosk-ARRY
RancroAmala
o.VTOEssweierTal
m.TAL.BETT
G bałowa
Góra
wl.B.Srymcrak
4dosk' ETos f€ s tanowego Ko]ca

K|asaotwańa
ldos k - IBIZASatysfakcja
o.lDOLJahnhohe
m.ALlv4A
z MiczącejPo|any
\łł'A.Gadowski
2dosk -TESA z Rodu Tyrana

szczEŚNIAK

m.CORAMaruu
wł.J'N4aj
3dosk - CAYENPatland ll
o. MAXONArminius
m.SHAZZAPatandll
wl.K.Jedut
4dosk - CYNIAJankrvs
o. SONNYBrebeam See
m.AKSAz Mrzyglodu
w,R.Mazur
sdosk INGAsadeck|eL8chy
o.QUINTO
Feuerball
rn.ANGIHolrheimer
L nde

Wl's'Kościuch
3wo- PRAITWoj.-Bas
o.VTO EssweerTal
m.SAVI0Woj.-Bas
wł'Z'sobczak
4ob..ANToNLeśn8
opatowska
o. GORz Berolny
m.ULMAzBeroiny

K|asaużytkowa
ldosk - PlXl [,lavic
o. YASK0 Farbensplel
m.AFRASchre
don
Wł'K.Dobżańsk
2dosk - SAWASatysfakcja
o. ROYRotenN,4atter
rlr.PRI[,4ASatysfakcja
wł' .RzUchowska.strzeIecka
3dosk-BREMASukcesor
o. BEROSatysfakcja
m' HERĄRoyaI
Wł.K']edut

KIasachampionów
ldosk - PILARBierstadterHof
o.RACXERKonigsgarde
m.RANETA
Bierstadter
Hof
Wł'R'Bożewski

5ob." FELLOSatysfakcla
o. QUEROHartis
m.PRIMASatysfakcja
Wł'M' sacewicz
KIasamłodzlków.
zbIgnlew

szczEŚN|AK

lbdb- PAXSorex
o.XAND0RFortunahof
m.OLLASorex
wł'S'Bi|os
2bdb-GRAFV-MEx
o' KEV|N
Murńa
m.YANNALarchenhan
Wl'l,4'Lasocki D'Wichłacz
3bdb.0R0sądeckieLachy
o.XANDOR
Fotunahof
m.PENNYHozheimerLnde
W|'A'Woda
i J'GoĆeIovsky
4bdb-ARONlvawro
o. QUERol-ladis
m.LAJFlCiech-Vlaz
wł'K'Soko|owski
sbdb-AMARHof
o. DINGO
Mavlc
m.DELTA
AvaxHof
XIasamłodzieży
zb|Eniew

szczEśN|AK

ldosk- NEROz WeselskiejZagrody

m.GAMAz Towarzysk
elZagrody
Wl.i'Winiecka
stanisławskl
5dosk-R0BINHolzhelmer
Llnde
n']ADEHoDh€ l m€ r Linde
Wł'PszkaIski
KIas6junIorów. zbIgnlew
szczEŚNIAK
1 dosk- SPRINTASG6rll6vletts
o.ZARN0
Farbenspiel
m.VIIRKA
Paradiesgarten
Wł'R.]anusaitisTrachanoWicf
2dosk-ARXOWan"Hen
o. VITOEsswelerTal
w|'H'Tabaczyńsk
3dosk-HAKIWoJ.-B6s
o.CZARLIWot.-Bas
m.NOKIAWot.Bas
4dosk-AXELWan'Hen
o. VITOEssweierTa
Sdosk- FUXBerolina
o. ESKODanschenHof
m'oNDRADunlesĆhenke
Xlasa otwarta- Zbigniew
szczEśNIAK
ldosk- ZBIRWan-Hen
o.KIN4BO
Vlonchberg
2dosk-URSUS
DomusAurea
o' LARRYz rndońelGauner
rn.PANTERA
AcerAureum
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3dosk-AGARzaguri
lolog
o. NlCOAvar
m.SONYDamy
w|'|\'4'
Kęsick
4dosk-AMIGOArkonaPalk
o.LEOBauhoferLand
m.YESSIEEssweilerTa
Wł.
D'v]akarewlcz
Klan
4bdb-CHlPWilczy
o. HoBBYGIetscheńopf
m. slDoRAFrankengold
wl' M' żych|iński
. zbigniew
K|asaużytkowa

szczEŚNnK
1doŚk'zwwystawi Rasy.ArHos
HausArneman
o.ATHOS
Hambachta
m.HIsEL Dreieckskoppe
wł'Z'!oratyn
2dosk- BAYRomaxa
o. RAMBOPlassenbu
rg
m.AMBRAAlfavc
wł'lVI'Kęsck
Sdosk-lG0R z Beroliny
o. RoYRotenl\,4atier
m.KU0lE Trienzbachta
wl.R.Marcrak
4dosk-PLATONAurellus
o. K lv4
B0 lvlonch
berg
ra.URSAAufeLius
Wł.
tisTrachanow
cf
B.]anusa
Sdosk-IGORTamokOrc
o.WITOPressenbut
rn.ESCA delAbbi

KIasach6mpIonów. zbignIew

szczEŚN|AK

1dosk"BRONKOStarySamotar
o,H NNERKKemooi
m.PENNYHolzhe
merLinde
2doŚk. HIRoAlIett
o. EROS_Lu
senstrasse
wł'['4'cieś|ak
SUKI
KIasaszcfen|ąt
1wo-CHltA Natus
o.WTOPreussenblut
nr.URXAMis Mar
Wł'P.l'4chaski
2wo-USSAGramitodaWolf
o.CZ|CozKojcaE bikame
m.DUVIKAZamolskiKojec
Wl'N4.c eś|ak
3wo- NARAD*Bes
o. ROVIEO
PallasAthene
4wo-ERlXAK6lupus

o. DAKOSatysiakcja
m.EINASatysfakcja
swo.AFRALeśna
opatowska
r BeroLiny
o.IGOR
m.ULMAz Berolny
K|;samłodzlków'zbigniew

szczEŚN|AK

lbdb -AZA Redsbr

m.ETNAMis-Mar
wł.R.Kruk
2bdb-PAL|Sorex
o'XANDoRFońunalrof
m.0LLASorex
Wł'S.BrosiM' Hrubovsky
3bdb. GA.IAz DziałkiLepińskiej
o.WlTO
Preussenblut
m.DORAz Krywlan
4bdb- FREIASzenberE
PalasAthene
o.ROMEO

W|.lVI'sumińsk]
5 -AxA BandaPtysia
Animar
o. ZoLTAN
m'FUGAzZagożdżona
Klasaotwarta-FranzPeterKNAIJL
1-ABRAWenikal
o.lAGoWofsburg
m.oRWEL|A
f [4aaĆhitowej
Łqki
wł'D.Byłeń
2-HERAOstersiek
o.DtuOSGodeckeMiclrels
Wł'G'Korschek
3'LESKAWoI.-Bas
m.SAMlWot.'Bas
wl'G'szczęsny
4- MEGIRodlaz

5bdb- OKAz WeselsklelZaErody
weseskiejzagrody
o.BRUTUST
m' oL [,4PA Rykoń

5 -ZADRAWan-Hen
o. KIMBOlv,lonchberg

K|asgmłodzieł.Flanf PetetKNAIJL
1' AIVANDAGarllavietls
o.HENRYDuniesclrenke
rn.SASKAGo denenfweg
Traclranowicz
Wł.
R.]anusaitis
2 -ARISr Mavo
o. LANGUzemieZazrakov
m.FANTAz PoanyImieińskiej
wl,N,Zamorowski
3.JENNYMas€ r au
o'WlToPreuss€ n bIut
m.lOLAWidstegerLand
PHanzel
wl.L.lvlatuskovic
4- RAAsarkoLordana
o./"qNDOR
Fortunahof
m.HAGAsarko
Lordana
wł'G'okrasa
5.NINARykoń
o.GLENNErenkamp
m'RENIRykoń

. Flanz Petel KNAUL
K|asaużytkowa
ldosk zw.Wystawy- Ll.lNA z
Hetm€ ń skielsfory

KIasaluniorów'FlanzPeterKNAUL
1-SlSlRodlaz
m.FETARodiaz
W|.Pszka|ski R'Nanryś|ak
2-oDRlHausAik
o. FARRASKirschental
m.Bas
3'JEss|sądeckie Lachy
o.EMORSchimmelberg
m.PENNYHolzhe
merLinde

W|'WPiaseckii H'Tabaczyńsk

m' ]URATAz
Hetmański€ Sfory
j
wł'H'szewczyk
2dosk- FOXIMaserau
o.WITOPreussenblut
m.J0LAWidsteiger
Land
wł'L.l'4atuskoVic
3dosk- PRIIVA
Satysfakcja
o.WICXOFelsenwehl
m.PAL[,4EodZeksa
wł'|'Rzuchowska
Svfe ecka
o.ATHOS
Hambachtal
rn.lENNYHausZuchtef
5dosk. lNGAsądecki€ Lachy
Feuerbal
o.QUINT0
rn.ANG|
Holzhe
merLinde
K|asachamp|onów.Ftan2Peter
KNAUL
ldosk CAIJAzzaborowa
o.OR0Hainebuche
wl.Z.Batan
2dosk-ETNARychan
m.MORAlaskef

