
Bundessiegerzuchtschau 2003 Ulm
Reproduktor i iego potornstwo

A' ljwagiwstępne
W 2oo3 zaprezentowało się pub icz.
ność 24 grup potornstwa reprodUkto.
rÓw ze zgłoszonych 29. Wtrakcie oma.
Wiania grup przezsędfiego Ericha or.
sch|era przekonywujaca jakość tej
popu acj została skwitowana ap|au'
zem przef znająca s ę na tebzy pu'
b icznośó' Prezentacja glup potom.
stwa ma Wysoka Wartość kyno|ogiczną
jestWańościowa pomoca w polepsza.
niu hodow iprzez nas4/ch hodowców'
Taka |ość zwierząt pokaza na W ciqgu
ta k k rotkiego czasu wgrupach potom-
stwa jest moŹ|iwa ty|ko W naszej ra.
sie. Nie ma Wystaw innych ras mogą.
cych się poróWnaó Wtym zakresie.
Także W tyrn roku kontynuowanajest
rofooczeta w ubieqłvm roku zm]ana
ge'neracji reproau-lriorów' oool. 12
grup r roku poprzedniegow konkuren-
c]ipojawiło się 12 nowych grup'
Moź]iwość oceny potomstwa 24 re
produktoróWjestdIa każdego hodoW
ców instrumentem Wskazujacym wła
sne p anowanie hodowl. Pozltywne i

bard2o duże znacfenie majakośó
doprowadzanych sLrk. Powodujeto
różn ice W wyróWna niu sfans' Do psa
u plasowa nego wysoko na wystawie
k|ubowej doprowadfane są epsze
]akośclowo suki '  Zatem wysoko
up asowany pies ma sfczegó|ne prą/'
Wi|eje W wykożystan u w hodow|i'
|\'4a to duże znaczen ejeże]i chodzi
o przyszłość hodow|ana naszej rasy.

KMera oceny pozostały takie same
jakw |atach popżednich:
Wierność typu do ojca' Jedno|itość,
ZróŹnicowan e pod wzg|ędem płci '
w e|kość, proporcje budowy, grubość
kości,suchośó i fwiqzanie, pigmenta'
cja' katowan e' ukształtowanie k|atki
piers owej, l in e frontu ruch,
W LJlm przedstawiono tqcrn e 1193
psóV/' f czego 671 (56'2010) W Wysta.
wiono w grupach potomstwa.
W następnych opisach zaWa ńe sa oc+
ny potomstwa wpodzialena poszcze-
gó|ne I inie '

.Przeg|ąd pięc|u lati
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sędżiowłe.. E|'jcł' o|sc,'l€li Ródenta,
Leo n ha d Sc hw e I ke ft , W ? ghe use I

|. Linia Mt'JTz Pe|ztieńarm
|a) cELLo Rómerau

*HlLLvom Farbensplel,SZ
2054265
Inbredy:
cELLo Rómerau (3.5)
URAN Wildsteiger Land (5-5)
([4iot Q-Armlnius, QUANA, QUINA"
QUANDO 4,5-5)
O.iciec: *HUPPYvon Arlett, SZ
1964660

'atk€: 
*DATSI vom Farbenspie|,

sz 1917706

negaqĄ!ne cechy dziedzicf ne sta]ą s]ę
przelrryste powszech n ie zna ne,
Właśc c e]e leproduktorów poprzez
swo] e zaa nga2owa n e przyczyniajasię
w dużej m elfe do tego' żejestto naj
Ważn ejszy moment wystawy' Najczę
śc ej jednako!'Jo ublane grupy pozo
stawiaja u widzówtfuałe obraz, szcze
gó|n e u nasfych przyjac]ółzzagranicy'
Widzowie musza jednak uwzg|ędnlć'

bardzo różny jest okres Wykorzlsta
nia W hodow|i poszczególnych reprc
duktolóW

B. Poszczegó|ne op|sy
Do opisów poszczegó|nych reproduk.
toróW dodano potomstwo, które ukoń.
czyło wystawę z oc€ną. Podano rów.
nieŹ lokaty'

zgloszono wystawlono
Potornstwo 47 23
Psy 22 16
Suki 79 7
Kasa uŹytkowa ' .

PieMsze pojawien ie się grupy po HiIu
na Ieży ocenić poz}tywn ie' Przy dobrej
jedno|itości i wierności typu do ojca,
W dać fróżnicowani€ p|ci' Proporcje
budowy u wystawionych zwierfai zga
dzają się bezskłonności do przesady.
Pojedyncfe zwieżęta uztskały grani
cę wie|koŚci. Psy sa bardzo zwlązane l
zwane przydobrym ruchu. Llniefrontu
sa prawidłowe, ta kże katowanie koń'
czyn v|nychjest abso|utn e prawidło'
we z wzorcern. W pojedynczych wypad,
kach suki powinny być |epiej wyp g'
mentowane. Pżewaga zaróWno i o'
ściowa jak ijakościowa jest po svo.

1- 3
Rok ||ośćglup

zĘloszona/Wstaw|ona
||ość pokafana Łączna l|ość P3y w Erupach

1999 4A/39 746 1268 58,4%
2000 45/32 637* 1085* 54,7%
2oo1 5!/37 739* 7267* 58,0%
2002 34/2! 546* 1153* 47.3%
2003 29/24 674* 1193* 56.2%

. od 2ooo toku w da|szej konku|encllmogą wz|ąć udziałjedyniete psy
któ|e spełniły wymagania slawiane na iestach'

. Psy wyk|uczone 2 konkulencji n|esą uwzg|ędnione W rubrykach 3 i4
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Il. Linia CANTO Wienerau
lla) FEDOR Arminius

LASSO Wiedenbr0cker Land (4,$

URAN Wildsteiger Land (5-5,5)
Ojciec: *NATZ vom Steigerhof, Sz
L447632
lvatka: *NINA von Tronje, SZ
L479423

jest zgodna z wzorcem. Pozttywnie
na|eży Wyróżnić fwiafan e, zwał1ość'
dobrą grubość kości i prawidłowe i
n ie frontu. Włos ok ry\łowy mógłby być
częściowo Wybitniejszy' Doprowadza
ne sUki powinny mieć normaine kato'
wanie tyłu dobrze zwiazane stawy

l l l .  L inia QUANTO Wienerau
l l la) URAN Wildsteiger La nd

Suki 21

zgrosfono wystawrono

3

5

*SABER v. Steffen Haus, SZ
2052618
Inbredy:
ODIN Tannenmeise (4-5)
QtJAI Burg Reichenstein (4-4)
(Miot H Tannenmeise, Hese|.Hęike

(Miot F Hirschel, Fanto-Frei44))
(Miot Q Arminius Quin6, Quando-
Quando 5,5,5,-5)
olciec: *ZAPP vom |Vónchberg' sz
rcrc943
Matka: *SARAH vomNassauer
BeE, SZ !9L3772

Ta kże po raz 4'ty Wystawiona 8rupa po
Baru Wykaza|a dobra jednoIitośó' jed.
noznaczną W]ernośó typu do ojca po.
dobnie jak poprzedn o jak również
bardzo prawidłowe proporcje budowy'
Psy za Wyjqtkiem pojedyncfych znaj.
dujq się na górnej granicy Wie|kości.
Za lety a natom iczne potomstwa po e-
gajq na ba rdzo dobrym kątowan iu plzo
du. Ruchjest harmonijny przy s i lnym
posuwle iswobodnym wykroku.lJ po-
jedynczych zwierzatŹuchwa mogła by
być Wybitn]ejsza, ponadto suki powin.
ny mieć |epszy pigment' Przewaga W
tej gru pie eł Wyraźnie po stronie psóW'

*YELLO vom St.Mlchael+Berg, SZ
205722L
Inbredy:
I/ARK Haus Beck (44)
ENZO BurgAllso (4-5)
(N4iot Q-A.minius, Qulna, Quando-
Quina 5,5-5)
Ojciec: *ENZO vom Buchhorn, SZ
1930146
Matka: *PlA vom St-llilichaels-
Be€' sz 1979653

*PAscHAvon der Jahnhóhe'sz
r977242
Inbredy:
URAN Wlldstelger Land (3,5-5,5)
XITTA Klrschental (5-4)
(N4iotQdrmlnlus Qulna, -Quando,
Quana 45,5)
ojc|eci *|DoLvon der Jahnhóhe'
sz 1906294
lvatka: *ULTRI von der Wenerau,
sz 1873965

zgloszono wystaw ono

Psy 27
Suk 19
Kasa Użylkowa 22

Suki

zgłosfono wystawiono
2A
15
5
9

JednoIitość jest dobra, widać wier
nośótypu do ojca pĘy dobrej gru bości
kości' zwierzęta sq nisko osadzone.
suk są częściowo na gra n icy Wzrostu.
Proporcje budowy sa zgodne z wzor-
cem' N iektóle zw]erzęta mają krótkie
podpiercie i nadga|stek powinien być
szty\rvn ejszy w Więcej n iż pojedynczych
pĘypadkach' Pojedyncze zwierzęta
maja uźie stawy skokowe' W ruchu
psy powinny być częściowo bardzie
zwiazane. suk] i|ośc owo ijakośc owo
maja prz€wagę, takjak i poprzednio'
Także i w tym roku Wystawionojedy.
nie 53% wszystk ch zgłoszonych zw]e.
rzqt W grupie potomstwa'

Pascha prfedstawlł 4 grupę potom'
stwa' Dobra jedno|itość, dobra Wier'
ność typu do ojca iwyraźne fróżn co'
wanie płc sa tak e jak poplzednio'
Wie|kość jest standardowa' W poje'
dynczych Wypad kach zWierzęta powin
ny mleć |epiej fwiazana pańie środ
kową' lako a natomlczna za |etę na|e
ży stwierdzió bardzo dobra długość i
ulożenie ramienla' Przy doborf e part
neróW hodow|anych |a|eży zwracać
uwagę na norma ne katowan etyłu u
suk. Takjak poprzedn o w grupie sa
bardfo dobre po]edyncze zw erfęta,
dwie suki fostały fa cfone do grupy
VA. Ponad 50 % zw elfat zostało V]y
staWionych w kIasie uż}tkowej'

*YAK vom Frankengold, Sz
2062225
Inbredy:
ANETT Noricum (4-5)
FEDOR Arminius (5,5-5,5)

Potomstwo 23
Psy 10
Suki 13
K|asa użytkowa 16

6
9
10

*BARU von HausY0, SZ 1972084
Inbredyi
MARK Haus Beck (3-3)
QUlNAArminius (4,4)

zgroszono wystaw ono
46 30
139
33 2t

K|asa ułtkowa 6 3

Wldaó dobra jedno|itość, W ernośó
typu do ojca i zróŹnlcowanie płc plzy
prawldłowych proporc]acrr budowy'
WieIkość przedstaWionych zWierf at



@
(MIOT R-Arminius Ronny-Ratta 4-4)
(N4iot qArminius Quina-Quana 5-5)
Ojciec: +HOSS vom Ldrchenhain,
sz 1996729
Matka *LEA vom Hohkempersee,
sz !972731

budowy sa plawidłowe, wieIkość jest
standardowa' Przy bardzo dobrym ką.
towaniu przodu i tyłu psy sa suche i
związane' Pży pfteważajĄco dob|ej
budowie ogó nej zady powinny byó
dłuźsze i epiejułożone iczęściowo Ii'
njefrontu pow]nny być bardziej prawi'
dłowe. Długośó kroku w pojedynczych
plfypadkach powinna byó bardziej
Wydajna' Na |eł pod kleś|ić dobrą pig'
mentację' także na głowie' wyraf i

l l lb) QUAND0 Armlnlus

*SOLo von Frutetto, sz 2056283
Inbredyl
ODIN Tannenmelse (4,4-4)
cELL0 Rómerau (4.3'4)
URAN Wlldstelger Land (5-5,5)
(MlotOArmlnlus Quando,Quina,
Quando, QuanaQuana, Quando,
Quana 5,5,5,5,.4,5,5)
olclec: *URSUSvon Batu,sz
!932624
Matka: *C0NNlEvom Farbensplol,
sz 1903611

zgłoszono wystawono
Potomstwo 525 15
Psy 11 I
Suki 74 6
K|asa uż}tkowa .

W pieMszej przedstawionej grupie po
solo p2ewaga potomgtwa |eł po stro
nie psóW' Jed noIitośó jest dobra' Wier-
nośćtypu do ojca równieżjak izlóźni.
cowanie płci' zwielzęta rnajq bardzo
dobre proporcje budowy' Psy sa duźe,
pos adaja bardzo doble głowy zciem.
nymi znakowanlami, oczarni przy bar
dzodobrymtypie i\^4/razie' Pżydobrym
zwjązanlu zwierzęta maja dobre kąto'
wan ie i dobre pogłębien ie tułowia. Przy
doborze partnera na|ełzwrccać uwa

URAN wi|dśeiger Land ($5)
(l\iliot l"Wienerau lsclca 54)
(Miot u-Wildsteiger Land Uran,
Ulme-Uran 5,5-5)
(Miot H.Tonnenmeise (HeikeHóseI
$5)
(Mbt qArminius Quand+Quando,
Quina)5-5,5,5)
Olciec: *TIMO vom Berrekasten,
sz 1969122
lvatka: Markallens ZABINA, SKK
L9245/96
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zg|osżono wystawiono

zgloszono wystawiono
Potomstwo 24 20

Suki
109
L4 .L7

I Klasa uż',tkowa .

W moź|iwie najwcześn ej pżedstawio
nej grupie potomstwa stwierdzono
jednoIitość przy doblej wierności typu
do ojca. Widać zróźn icowa n ie płci' Pro.
porcje budo\r/ysq fgodne z wórcem.
Prawie Wsfystkie fwierzęta znajduja
się na glanicy W]e|kości, co musibyó
uWzg|ędnione pżez hodowców. Na|*
ży poz'tywn ie zauwałó gru bość kości
oraz pigmentacjętakże na mózgowi}
czaszce' Kątowa n ie prfod L] jest dobre,
w Więcej niż pojedyncfych plzypad.
kach tyłznajduje się na glanicy kato'
wania' Przy dobrym fWiąfaniu zwierzę
ta wykazuja doble chody.

*KEVIN vom Murtal, SZ 2020273
Inbredy:
ODIN Tannenmelse(54)
FEDOR Armlnlus(4,5-5)
QUlNAArmlnlus (4"5)
URAN wlldstelger Land ($5)
PALIVE Wldstelger Land (5-5)
(Miot qArmlnlus Qulna, Quando-
Quina, Quando4,5-5,5)
ojciec: *RIKKOR von B6d-Boll,SZ
1919865
Matka: *AISCHA vom Hlundergar
ten, sz 1890244

K|asa użytkowa .

Pajasjuż w pieMszej grupie pokafał
Wybitną jedno|itość i Wylaźne podc
bieństwo typu do ojca'' Zlóźnicowanie
płci jest jednoznaczne plzy plawidło.
wych proporc.jach budowy. Wie|kośó
jest standardowa' Na|eźy podkleś|ić
Wybitna pigmentację,takźe W obręb e
mÓzgowioczaszki z c em nyn] i ocfa m i
idobrym wyrazem zwielzqt. U pojedyn.
czych zWierzat podpielsie powinno byó
dłuższe, a także na|ełuważać na pra.
widłową długośó i ułożenie fadu' Po.
tomstwo po Pajasie posiada harmo
nijnyruch.

*NEPTUN von Bad-Boll, SZ
1959513
Inbredy:
QUANDO Armlnius (44,5)
URAN Wlldsteiger Land (4,4-5)
PALME Wildsteiger Land (5,5,5-5)
lrk Armlnius (5,5-5)
(lVlot +Arminius QuandcQuando,
Qulna, Qu6ndo 44,5,5)
Ojclec: *YASSKO von der Roten
lvafter, SZ 1869422
Llatka: *ElBEvon Bad-Boll, SZ
1a91441

15

a

zglosrono wystawiono
24 t7
14 10

zgloszono

Psy 22
Suki 29
K|asa uŹ',tkowa 13

Psy a
Suk I

Sukl

30
73
77
8

Także 2 faplefentowana grupa po
KeVln ie Wykafała bardzo dobra jed no.
Iltość' zbIiżonawielnośótypu do ojca i
dobre zróżnicowanie płci. Proporcje

*Markallens PAIAS, SZ 2089288
Inbredy:
ICA Haus Reiterland (4-3)
QUANDO Arminius (5-5)

707
106

i
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Takjak i W ostatnim roku na eży pod
kreś|ió dob ra jed noIltość' dobraWier.
ność typu do ojca, d obre zróżn icowa.
nle płci przy prawldłowych propolcjach
budowy. Wszystkie psy z pojedynczy
mi Wypadka mi stoją na górnej gra n icy
Wie|kości, co bezwzględnle naIeży
wziąć pod uwagę przydoborze panne
ra do hodowll. Poza tyrn w tym miej-
scu na|eł zwrócić uwagę na dobra
długość i ułożeniezadu u doplowadza.
nych suk. Zwierzęta są suche i związa
ne, przy czym pojedyncze fwierzęta
powinny mieć Wydajn iejszy posuW, na
co zwracano uwagę juŹ W ub egłyrn
roku. Jako za|ecenie d]a hodowcóW
nadają się do po|epszenia Wyko|olc
Wania' wyrazu lI niifrontu' lJdf ał psów
W k|asie uż}tkowej jest wyso ki.

wan u tyłu' Chodysądynamicznie prze
kafywane przez saylvny grzbiet. Przy
wykorzystaniu w hodow|i zwracać
uwagę na prawidłowe kątowan]etyłU'

LJRAN Wildsteiger Land (5-5)
(l\t iot OArminius ouando, Quina,
Quando, 0uana{uana 5,5,5,5-5)
Ojciec: *lJRSl.lsvon Batu, SZ
1932624
Matka: *RONJA vom Farbenspiel,
sz 1986171

Psy 18
Suki 9

Suki 20

zgłoszono Wystawono
22
15
T

20 a13
Inbredy:
MARK Haus Beck (4-4)
URAN Wildsteiger Land (4,5-5)
(Miot Q'Arminlus Quando, Quina'
Quina 4,$5)
Ojciec: *FLEXvon TronJe, SZ
1976631
Matka: *ANABEL vom Sofienwald,
sz 1994582

*ERASMUs van Nooń' sz
2060362
Inbredy:
JECK Noricum (4-4)
ZA|VBWienerBu (44)
ODIN Tannenmeise (5,5,5-5,5)
0UANA Arminius (5-5)
ojciec; *YAsKo vom Fańenspie|,
sz 2010154
Matka: *ALKE van Nooń, sz
!975706

zgłoszono wystawiono
Potomstwo 29 2L
Psy96
Suki 20 L5
K|asa uŹrkowa .

W pokaranej po raz pierwszy grupie
po Erazmusie nie rr]a jeszcze całkowi.
tejjedno|tośc przy prfyb|iŹonej W el.
ności typu do ojca' Płeć jest doblze
zrózn icowa na' Psy sa WydłuŹone i duże,
a|e w ramach wzorca' za|ety eźa Wy.
raŹnie po stronlesuk' co także uwypu.
k|iły |okaty w n edzie|ę. Jedna suka
uzyskała W k|asie rnłodz eży t}tuł V.ce
fwyc ęzczyni. Przydoborze panelów w
hodowii zwracać uwagę na długość ]
ułoŹenie ram enia. Ruch jest bardzo
dobry i dynarn iczny.

Frtz przedstawlł pieMsza swoja gru.
pę W moŹ|iwie najwcfeśrr ejszym ter
m nie'  Widaó jedno tość' wierność
typu do ojca i zróŹn cowan e płc ' Psy
sq rozciągnięte przy fgod nej z wzorcem
wie|kości' Prfedstawione fw erzęta
prrydobryrn zW ązan]u zwańośc ma.Ją
dobra inię górną baldzo dol]ry lllch'
W pojedyncfych wypadkach łokcie
poWin ny Iepiej doIegać. n iektóre fWie'
rzęta sa pogłębione' Wlażenie przy
pierwszą pre2entacj jest pozy,tywne'
prfewaga |eŹy po stronie psóW. * po'
tomkóW mogło się upasować W nie.
dzie|ę W pierwszych so.kach'

*AND0 vom Altenberger Land, SZ
2070626
Inbredy:
JECK Noricum (4'3)
FEDORArminlus (5-5)
QUANDO Arminius (5,5-5)
URAN Wildsteager Land (4,5-5,5,5)
PALM E wildsteiger Land (5-5)
Ojciec: *CARYvom Faemereck, SZ
1928363
Matkai *EVITA vd, Zomerdjkslan-
den, SZ 2070625

Psy I
Suk 15

fgłosfono wystaw|ono

7
t2

PrzypieMszym moż iW e najwcfeśniej.
szym przedstawien iu grupy potomstwa
pokazane psy po Quando lobią w sU.
m]e pozytywne Wrażenie' Dobla jed.
no itość,dobla Wiernośćtypu do ojca
i dobre zróżnicowanie płci można tak
samo stwierdz ć jak i dobre proporcje
Wysokoścido długości przy a bso utnie
standa rdowe wie]koŚci' ZWierzęta sa
bardzo doblze wyplgmentowane, tak-
że na mózgowioczaszce, majQ c]em.
ne oczyiwyb tny kłąb przy bardzodc
brej suchości i związaniu. Przód jest
dobrze kątowany plzygłębokim katG

zgłoszono Wystaw|ono
23
6
17

lFRlTZvom Farbenspiel,SZ
2052899
Inbredy: JECK No.lcum (34)
ODIN Tannenmelse (4,4-5,5)
cELLo Rómerau (+4'5)
GUNDO Trienrbachtal (5-5)

Klasa u4,tkowa

JednoIitość grupy poAndo jest dobra,
wiernośótypu do ojca przeważnie wy.
stępuje, ta kże zróźn icowa nie płci' Psy
sa rozciagn ęte' Przy dobrym fwiaza.

NDO vom Sofienwald, SZ
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n iu zwierzęta sa duże, aIe przeważnie
w standardzie. Anatomiczn€ zaIety u
potomstwa to W}soki kłąb, dobra pig'
mentacja i typ, prawidłowa grubość
kości, dobra suchość izwiązanie par
tii śtodkowej i prawidłowe katowanie'
Po stroniesuk na|eźyw pojedynczych
v!rypadkach uważać na Wie|kość' W
ruchu wykrok w pojedyncrych wypad-
kach powinien być bardfiej wydajny'

*HENRYvon der Dun|sohgnk€' sz
20504LA
Inbredy:
URAN Wlldstelger Land ($5)
(Mlot +Armlnlus, Quana{uando
$4)
(MIot cRómerau c€||oł|ndy 5.5)

zgłoszono wystaw]ono
P(iomstwo 24 23
Psy98
Sukl 15 15
K|asa uż}tkowa

Jedno|itość po raz pierws4/ pokazanej
€yupy po Henrymjest dobra taksamo
jak dobra wielność typu do ojca' Wi.
dać zlóźnicowa n ie płci. Proporcje bu.
dowy sa wydłużone przy dobrym zwia.
zaniu, częśc owosilne zwIerzęta stoja
na granicy Wie|kości. Przedstawione
zwierzsta mają ba|dfo dobre głowy,
przy bardzo dobrej grubości kości' Przy
doborze pannelóW hodow|anych zwra-
cać uwage na plawldłowe Iiniifrontu
suk' Ruch, plzydobrym katowaniujest
dynamiczny' Henry Wykazal się bardzo
dobrym reproduktolem pod wzgędem
dysplazji (ZW 66), wszystkie pokaza,
ne potomstwo ma ,,a" no(mal. z 24
zgłoszonych potomków 23 zaprezen'
towało śię w gru pie' 38yo zwierząt u pla'
sowałosięwostatnim l ingu'

(Miot Qdrminius Quando{uando,
Quina $5,5)
Ojciec *NEPTUN von Bed-Boll, SZ
19595L)
lvatka: BABETT von Tronje, SZ
1959640

zgłoszono

Psy 27
Suki 32
K|6sa uź]/tkowa 13

30
L4

5l:
*QUANTI.JM von Arminius, SZ
2055946
Inbredy:
ICA Haus Reitrerland (4-4)
FEDOR Arminius($4)
URAN Wlldsteiger tand (*,5)
(|vlot R.Haus BeokReza.R€za' Raifa
5-5,5)
oJcleci *DuX dolla Valcuvla, SZ
205282r
Matks: *ONLYvom Wutachtal, SZ
20ro235

Psy 18
Suki 20

zgłoszono wystawlono

Także druga glupa orbita ma dobra
jedno|itość' Pigmentacja suk powin.
na Iepiej odpowiadaó pigmentacji
ojca. zróżnicowanie płci jest jedno.
znaczne przy prawidłowych propot
cjach budowy. Psy sa na abso|utnie
górnej glan jcy wieIkości' czynnik wie|.
koŚci na|eł bezwzg|ędnie prfestrze.
gać W hodow|i. związanie Ifwartość
jest Wylaźna. Pozytywnie naIeży wyró.
zn|ć dobrą zwańośc oraz prawidłowe
katowanie tyłu. Ruchjest dobry. Przy
doborze pańnela W hodow|i na|eży
fwracac uwagę na dobra długość la.
mienia suk. lJdział pnedstawionych
psóW w k|asie uż}tkowej powinien być
Wiekszy' 2 su ki znaIazv s|ę W gru pie VA

29

15

PŻymoż|iwie najwcześniejszym pned.
stawieniu grupy potomstwa poQuan-
tum Widać plzyb|iżoną JednoIitośó,
podobniejak Wierność typu do ojca I
zróżnicowanie płc|. Psysa wydłuźone,
częŚciowo wyraźnie wydłuźone' suki
sa częściowo na górnej glanicy Wie|.
koŚci. zwiazanie grzbietu jest dobre'
stawyskokowe mogv by być częścio'
Wo sztywniejsze. Podkreś|ić na|eŹy
doblq grubość kości' Wie|e substanc]i
i si|ne głowy o norma|nych propol.
cjach. Zady w pojedynczych wypad-
kach po\łinny byó dłuższe' Quantum
p2edstawiłzwycięzcę młodych psów i
9 da|szych psóW w różnych ostatnich
ringach, co odzwierciedla wysoki po
ziom jako.ścio\'\4' grup!'. Przy lvykor4ysta.
niu w hodow|i naleł zwracać uwagę
na WykolorovJa n ie mózcowioczasfki'

*ORBIT von Tronje, SZ 2037762
Inbredy:
MARK Haus Beck (54)

*URSUSt/on Batu, SZ 192624
Inbredy:
ODIN Tannonmel8. (3-3)
URAN Wlldstelgor Land (4,5-5)
PALME Wlldstelger Land (5,5,5,5-

DAXWienerau (5-5,5)
(lVlot Q-Arminlus Quando, Qulna-
Quando, Quana 4,4-4,4)
OJciec: *HOBBY vom cletscher-
topf, sz 1859356
Matka: *VERENA von Betu, SZ
1a34230

zgłoszono W}śawiono
Potomstwo 54 32
Psy 30 20
Suki 24 !2
K|asa Ułtkowa 27 11
Pokarana po raz 5 grupa lJrsusa wy
kazuje dobra jedno|itość i wiernośó
typu do ojca pżydobrym zróżnicowa.

L
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niu płci. opisanew poprfednich Iatach
falety anatom]czne ja k grubość kości,
zwańość, związa n ie i wybitne katowa.
nie przodu ityłu stwlerdza siętakźe w
tej grupie. Ruch jest bardzo dobry. Pzy
doborze pańneróW w hodow|i na|eży
zwracać uwagę na d|ugość zadu i W
pojedynczych Wypad kach na praWidłG
We iniefrontu z dobrze do|egającym i
łokciami. Pojedyncze zW erzęta osą.
gnęv gra nice wie|kości. ZwićŹęta pżs
konuj dobrym typem iwyrazem.

kowych bardzo wysoko (2 x VA). W
młodszych k|asach ja kość ponad prze
ciętna'

2042606
Inbredy:
cELLo Rómerau (5.3)
FEDOR Arminius)4-4)
URAN Wildsteiger Land (5-5,5)
FEE Weihert0rchen (5-5,5)
(lViot Q-Arminius QuandG0uana,
Quina 5-4,4)
ojclec: *ODIN vom Hirschel, Sz
L925447
Ivatka: *BEAUTY v.d. Huis Kirura,
sz 2012720

rgloszono wystawlono
Potornstwo 62 4!
Psy 31 22
Suki 31 19
K|asa uż',tkowa 5 2

Pierwsza grupa Baxa spełniła stawia'
ne plognozy. Dobrą jednoIitośó, dobrą
wielność typu do ojca dobre propor.
cje budowy rnożna bylo tej grup e przy.
pisać' Gr!pa składa s ę z duźych' si.
nych i pełnych slbstancji zwerząt o
bardzo mocnych głowach. Katowanie
kończyn pżedn ch jestdoble, tyInych
nieco pogłębione zszerokimi,si nymi
pan amiko|anowymi' ZadyĘ częścio
Wo spadfiste. Jeszcze młode potom'
siwo Baxa wykazuje częściowo wady
\ł zaklesie do|egania łokc i sfty/Vno.
ści stawów skokowych ' oboje naj|eP
si W młodzeł sa potomkam Baxa'
11 da|szych potomkóW up|asowało
się W ostatn ch r ngach'

*EsKo vom Dónischen Hof' sz
1998887
lnbredy: MARK Haus Beck (4-4)
FEDOR Arminiu6 (5,5-5)
URAN Wildsteiger Land (54,5)
(N4iot qArminius Quana-Quana,
Quina, Quana 54,5,5)
Olciec: *JANGO vom Furstenberg,
sz $96445
Matka: łuNAvon oxsa|is, sz
1904966

zgroszono wysmwrono
Potomstwo 74' 46
Psy 25 !4

*Dt X della Valcuvia, Sz 2052621
Inbredy:
VISUM Arminius (2-3)
0DlN Tannenmeise (44,5)
(Miot Qdrminius Quando, Qulno-
Quando, Quana 5,5-5,5)
ojclec: *MAXdella Loggla del
Mercantl, Sz 1944110
Matka: *UNAdella Valcuvla, SZ
2086604

20!7496
Inbredy:
HASEL Tannenmelse (5-4,5)
OOIN TEnnenmeise (4-3)
URAN Wildstelger Land (4,*,5)
PALIVE Wlldstelger Land (5"5,5,5)
(N4lot Q-Armlnlus Quando{ulna,
Quando 54,4)
OJclec: *SCOTT v Deodatus, SZ
1925848
N4atka: *GUSTA aus Agrlgonto, SZ
1860866

zgłoszono Wystawono
Potomstwo 5a 39
Psy 32 23
Suki 26 76
Klas6 u4,tkowE 15 I

Jedno|itośó' Wiernośó typu doojca i
fróżnicowan e płcisq bardfo dobre.
Proporcje budoWy są plaWidtowe'
Wie|kośójest standaldowa z Wyjąt.
kami. Dobla górna Inia iwysoki,
dłL]gi kłąb tworzą takjak w ostatnich
latach za ety anatomiczne. Ruchjest
bardzo dobry przy bardzodobrym
frównoważen uzsi|nym posuwem i
swobodnym wykrokiem. Doprowa-
dzane do niego suki powinny mieć
pełne cza rne glzbiety i dobly koIor
mózgowioczaszki. W pojedynczych
wypadkach na|eżyzwracaó uwagę
na na długość ułożeni€ lamienia.
Nadgarstek u niektórych zwierzqt
powin en byó baldziejsfy'ny' |Jdział
psów wystawionych w k|asie uż}tko-
wejwyraźnie po|epszył się' 14 psóW
mogto uplasować się W ostatnich
nnSacn,

Suki

żgłoszono wystaWiono

25 L5
41 22
192

WaIace przedstaw ł ponowniewdru.
gim rokujedno|itą grupę f duża wier.
nościa iypu do ojca i bardzo dobrym
zróżn icowaniu płci. We]kośó jest prz+
Ważn ie sta nda rdowa. Wsfystkie zwie.
rzęta sa Wylaźn e suche izwiązane z
bardzo dobrymi proporcjami budowy i
dobrym wyrarem. ZaleV anatomiczne
po|egaja na bardfodoblej inii górnej,
ba rdzo dobrej długoŚci i Ułożeniu zad u
oraz bardzo dobrym katowaniu przo
du. W pojedynczych Wypadkach dłu.
gje ramię powinno |eżeó nieco bar.
dziej skośnie. częściowo nieco głębo.
ke kątowanie tyłu, na to' podobnie
jak i na wypigmentowanie doprowa-
dzanych suk naIeł uważać przydobo.
że pa rtneróW hodow|a nych. 7 potom.
kóW up|asowało się w k|asach użyt. Suk 49 32

*WALLACE 6us Agrigento, SZ

*BAXvon der LuisenstraBe, SZ
K|asa użń|owa 31 15
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zgłosfono wystawiono4 grupa po ESCO ma ponownie wy-
soką ja kośó, bardzo dobra jed no|itość
i ba rdzo dobrą wiernośó typu do ojca '
||ość psóWw k|asie uż}tkowej jest po
raz pieMszy Wysoka ispełnia Wresz.
cie cały czas Wymaga na odpornośó na
obciażenia potomstwa' Zróżnicowa.
nie płcijest wylaźne' Proporcje budo.
wy sa w przeważajacej m ierze fgod ne
z Wzorcem' niektÓre zwierzęta maja
skłonność do wyraźnegb Wydłuźenia
sylwetki, Zgodna z wzorcem tenden-
cja wie|kości z wyjątkiem kiIku suk
znajdL]jqcych się na górnych granicach
Wie|kości. Bardzo dobre związanie i
przebieg linii. Opisane w poprzednich
atach zaIety anatomiczne moźna róW.
nieź potwierdzić' Esko moźebyó W).
korfystany do polepszenia katowania
pżodu' Iinii Elórnej i zadu. Plzestżec
ra Ieży pźed pigmentacja, zwa rtościa
łap i prawidłowościa |iniifrontu. Gru.
pa n]a wysoki poziom jakościowy We
Wsfystkich k|asach, a p2ede Wsf}€t.
kim W k|asach uźytkowych'

zgłoszono

Psy 42
Suki 29

53

22
a

Psy 51
Suki 40

55
3o
25

r
Druga pokazana grupa potomstwa
posiada dobĘjed noIitość i doblĘ wier.
nośćtypu do ojca' Widać zróżnicowa.
nie płci z wyraźnym trendem do śred.
niej Wie|kości W przeciwieństwie do
roku poprzedniego. Wszyscy potom ko
wie maja prawidłowe proporcje wyso.
kości do długości i bardzo dobra zwar.
tość oraz dobla pigmentacje z Wyjqt.
kiem ki|ku sLr k. Zastrzeżenia sa co do
długości i ułożenia ramienia i co do
Wykroku. Katowanie kończyn ty|nych
jest plawidłowe' ogó|nie pozytnvnie
prezentujqca się glupa' Pozytywne
cechystwieldzone w popżednim roku
potwierdziły się. 6 zwierząt WystaWio.
now k|asach użytkowych'

Pży swojej tlzeciej prezentacji swej
grupy potomstwa' ubiegłoroczny zwj/.
cięzca mógł kontynuować poz'twvny
trend. Grupa wykazuje bardzo dobra
jednolitość, bardzo dobra Wiernośó
typu do ojca i bardzo doble zlóżnicc
wanie płci. z kiIkoma wyjatkami moż.
na stwieldzić u wystawionych zwielzat
plawidtowy stosunek wysokości do
długości' Wie|kość jest zgod na f Wzor.
cem' za|ety po|eElaja na baldzo do.
brym wyko|orowaniutakźe na mózgo.
wroczaszce, a u sul( czarna oKrylva
grzbietu i dobre ułożenie i długość
łopatki' Yasko mógł także w tym roku
umieścić w k|asie uzytkowej wysoko
p|asowańe w ubiegłym loku potom.
stwo' DWóch synów i córka zostały
ocenione na VA, jeden pies zostalv'
ce fwycięzcą młodzieży, zatem stawia'
ne W ubiegłym roku oczekiwania zo
stały Wypełnione.

*GHANDlvon Artett, sz 2031121
Inbr6dy:
EIKO Klrschental (5-5)
FEDoR Armlnlus(SS)
QUANDO Armlnlus (5,5-5)
QUlNAArmlnlus (5-5)
(Miot M-Batu MaxFMendi 3-3)
(Mlot QArmlnlus Quando, Quina,
Quando, Quana-Qulna, Quando,
Quana 5,5,5,5,-5,5,5
ojciec: *URSUSvon Batu, SZ
!932624
MATKA: *WENDRINA von der
Kahlor Helde, SZ 1929464

*YASKO vom Farbensplel, SZ
20l.oL54
Inbrody:
0DlN Tannonmelse (4,4.4)
cELLo Róm€rau (43'4)
URAN Wlldst6lger Land (5-5,5)
(Mlot Q{rmlnlus Quando,Qulna,
Quando, Quana{uana, Quando,
Quana 5,5,5,5,4,5,5)
ojclec: *URSUSvon Batu, sz
1932624
Matka: *CONNIE vom Faf benspiel,
sz 1903611
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ADREST 32.800 Brzesko, ur. crowackiego 7,
tel./fax G14 66 303 63, tel, 0602 697 2s4,

r''ńan|a dovczącB Ekbm|d6o4 63 54 5a
6m€i : kdoon@wp'p ' http7/Wuon'pfr'p|
R.dakto' N6cz€lny: mg kżysaof Dobrzański
sk|ad ||aman|o|t € '  0604 63 54 5a
D/uk Bże9ka o'lcyna wydawńlcza A'R' D, odzic'
Bż€sko'u|'ca@lejska1 

- - - - -
Redakcla n]e odpawiada za trcść rcklań,
ogosfeń o|az artyku]ów nie pże2 nlą Ópra'

a także nie zwraca naterlalów'

SVBU@u2dM
Wtym roku SWiatowa Wystawa owczarków Niemieckich (Bu ndessiegeżuchtscha u) od będzie się W d n iach

27-29 sierpnia 2oo4 w Karlsruhe' Panowana obsada sędziowska.
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K|asa użytkowa PSY _ Erich orsch |er
KIasa uźytkowa slJ K| _ Leon ha ld schweikeń
KIasajunioróWPsY Heinf schee|er

KIasa juniorów sU K| _ Ka rI Heinz.zygadto
KIasa młodzieźy PsY_Johann lMayer
KIasa młodzieży sU(| _ otto KórberAhrens



DWLrM E5 ĘczN x oVVCŻAREK

poptfeontm numetze
na okładce Widnieje
zdjęcie z Mistrzostw

swiata Fc| PsóW Pracu]ących w
2003 roku rozgrywanych w Belgii;
miałb sięteż ukazać spraWozdanie
z tych zawodów' o podzie|enie się
swolfi i spostrzeżenlam] ztej impro.
zy poprosiłem Marka szczepańskie
go (na fotografii)' A|e do zamknię.
cia numelu nie udało mi się tego
Wyegzekwować' TWierdził, że jest
jeszcze nieprzygotowany, musi po
patrzyć na to chłodnym okiem'
musi upłynąć trochę czas!. ' '  D|a.
tego teraz wracam z powrotem do
tych l\4 istrzostw.
Rozmawiając z Markiem fadaje mu
pytanie dlaczego dopiero terar?
Marek szczepańskil Naga by\łałeś
rnnie, abym zaraz po mistrzostwach
napisało nich' Tłumacfyłem ci, że
do pewnych spraw trzeba nabrać
dystansu' chłodnego spojrzenia i
obiektywizmu. Trudno mi było się
na tym skoncentlować,jako żesam
byłem uczestn ik iem tych mi
strzostw. Nie jestem zwolennikiem
podawa nia ty|ko suchych \łynjkóW.
Powinien ktoś pżedstawić przebieg
tego wsfystkiego od drugiejstrony
(tzw' kuchni). Zdaję sobie sprawę,
zeanaIizata będzie ja k z''\'yk|e mia.
ła swoich fwo|ennikÓW, jak i prze.

Mistrzostwa Swiata FGI
vavre-Belgia-2003

ciWnikóW' Jak W każdej dyscypIinie
spoftu, ta k w sporcie kynologicrnym
sa kibice' sztab szko eniowy' pozo
ra nci, teo retycy' itym podobni' któ
rfy wszystko negujq l są tact któ
rfy podchodzą do tych prob]emów
z dystansem, zdając sobie sprawę
jak W]e|e zaIeży od spokoju' A spo.
kojnym moźna być Wtedy gdy zna
się swoją Wartość i siłę i potrzeba
ty|ko troszeczkę szĆzęścla aby osią.
gnaćsukces'
Krzysdof Dobżańskl: Marek w
tym momencie pńbujesz omiać
temat główny naszego wwiadu,
sprawozda n ia. Przesta ń my Edybać
kto co powie. Myślę że powinniśmy
zajaćsię wynikami, chcę abyśzdał
re|ację z pob'żu i podzie|ił się z czy.
telnikami twoimi odczuciami jako
zawodnika. Ty po raz pierwszy
uczestniczyłeś w tak poważnych
zawodach, jakimi sa Mistrzastwa
swiata i po raz pierwszy reprezen-
towałeś Polskę - polska kyno|ogę.
M.S. j To prawda - reprezentacja zc
stała powotana po Zawodach o Pu.
char Warszawy w sierpniu tamtego
|oku przez Główna Komisjęszko|e
nia na cze|e zjej przewodniczącyrn
stanisławem Abłamowiczem. osobi
ście o powołaniu do reprezentacj
dowiedziałem się po WyjeŹdzie. Do.
stałem informację, że jestem zakwa.
ifikowa ny na \łyjafd na Mistrzostwa
Świata ze swoim psem' Było to d a
mn]e miłą niespodzianką, jako że
rnamjeszcze młodego psa ioczywl'
ście myś|ałem o udzia|e w M istrzo-
strvach
się do udziału wtej impreziew2004
roku. |Jcieszyłem się, dec}Żja ta jesf
cze bardziej zmobi]izowała mnie do
pract W założen]ach na początku
roku stawiałem sobie fa ce zdoby'

cie Mistrzostwa Po|ski, a udział W
|V strzostwach Śwlatajest d|a mnie
naglodq, sat}sfakcją i docenieniem
mojej pracy f psarn]. oprócf mnie
na lvlistrzostwa Swiata rostali dele-
gowani w elokrotny uczestnik.Jan
Lenart oraz Dariusz Kmlecik. Tak
Więc skład na I\listrzostwa sW]ata
prf edstaw]ał się następująco:
Jan Lenart z Owczarkiem Belgijskim
Dariusf Kmiecik z owĆzarkiern Nie
mieckim
I\,4arek szczepański z owczarkiem
Niemieckim
Kierownikiem f ostałJanusz Rurarz,
Tomasz chodzeń jako pozorant zc
stał dokoptowany do drużynt
K.D.: czy taki skład reprezentacji
nie wskazuje na zbytnie odmłodze.
nie?; wydaje mi się, że reprezenta.
cja bazowała na bardzo młodych
psacn.
M.S.: Zadajesz rn trudne pytanie,
można różnie interpretować twoje
zagadkoWe p,tanie' 0czywiście mój
owczarek niemlecki ma dopiero 3,5
roku, a|e być może GłóWna Komi.
sja szko|enia Wyfnacfyła nas aby
daÓ szansę W przyszłych Iatachjesf.
cze raf tym psom, teraz miały się
onety|ko ,'przetrzeć'' W tak poważ.
nej mprezie' Rzecfywiście, w Mi
strzostwach ŚWiata średnia wieku
stańujących psów to 5-6 |at' Aby
psa doprowadzić do pełnej formy i
aby swoje zadania poMarfał on f
d uża dokład nością potrzeba }4|at
pracy - dobrze o tym wiesz' Więc
sam Widzisf, że mieIiśmy szansę
WystartoWać gdy psy dopiero zacry
nają Wchodzić W wiek startowy. Moje
spojrzenie na ten skład z dystansu
czasu jest takie: W przekroju całe.
go sefonu 2003 te psy najrówniej
prezentowałysię na zawodach itre
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ningach. Wygrywały przec]eż psy:
Grażyny Radwan' jak ] Beaty Ryl,
a|e być może przeciążenie trenin
gami spowodowało kontuzje' Biorqc
udział w zawodach' obserwujac
zmagania zawod nikóW, fdaję sobie
sprawę, Źe nie mamy szerokie.j gru.
py psÓw pracujących 

' z których mc
g ibyśrny Wybieraó siIna reprezen.
tację. W zawodach bierze udział
ty ko po ki|ka psów isąto psy, które
nie zawsfe sprawdzają się w eks
tremaInych walunkach, a takimi są
zawody. Przy prfemieszczaniu się
na k rótkie od ległości te psypracują
w miarę róWno' pracuja z tyini sa.
myml pozorantami idlatego na przy-
kład obrona u tych psóWjest W mia lę
jednakowa, a|e juŹ przy zmianie
obsady pozorantóW a|bo nie star'
tują aIbo nie fa Iiczają tej konkuren.
cj i '  Taksamowyg|ąda praca na ś|a.
dfie. Zmiana terenu, na którym
układa się ś|adjest dIa niektórych
psóWzabójcza'
K'p.: Marek, nie mówmy o bolacz.
kach. Nasfa rozmowa nie może
zejść na takie tary. wróćmy dalej
do Mistrzostw Swiata.
M.s.j Te czynnlki o których fiów ę
są bardzoWażne irzutują na naszą
spońoWą kynoIogię. sam doskona.
Ie powinieneś wiedzieó, bo jesteś tre
nerem' skończyłeś Wyższe studia
trenerskie, że o \łyn iku w zawodach
sportowych decyd uje przygotowa-
nie. Zawodów nie da się Wygraćteo
retycfnie. Wyn]ki sportowe są Wy.
mielne, tzn. że da s ęje zmierfyć,
zważyć' Tak itU, W sporcie kyno|o.
gicznym są sędzioWie' którzy każdą
konkurencję punktują, inasze psy
przygotowywa ne do mistrzostw róż
nego rodzaju powinny być podda
Wane treningom w różnych miej.
scach, ńa różnym terenie, w obec.
ności Wie|u Iudzi, różnych pozoran.
tów, zmieniających się warunkóW'
Pfteciei! |udzie' którzy pracuja z
psamistanowią bardzo Waskie gro.
rro' ZaWsfe norninacje do udziału
W l\4istrzostwach sW]ata sq języcz-
kiem uwagl i \łylvołuja zawsfe ujed
nych radość z powodu Wyjafdu na

nie, a u drugich frustrację z powo
du nie powołania ich do kadly.
szkoda ty|ko' że potakiej nomina.
cji zostaje bardzo mało cfasu na
Przygotowa nie psa do imprezy.
K'D': W rym moft]encie muszę ci
przerwać. Io przecież nie namina.
cja do reprezentacji powoduje, że
pracujesz z psami. Sam powiedzia-
łeś, że pies dopiero pa trzy|etnim
treningu może nadawać się do
udziału w zawodach, więc nie no
minacja powoduje, że przyeotowu
jesz psa w cyk]u ciae'm. oczwi'
ście zbudowanieformy na dane za'
wÓdy jest problemem, gdy nie wiesz
co jest najważniejsze W danym
roku. Ty zakładałeś uzyskanie t'tu.
łu Mistrza Polski, więc musiałeś się
liczyć i z tym, że wyerywajqc te za.
wody zostaniesz powołany do repre
zentacji.
M.s.: Masz rację, a|e reprezentacja
to nie tylko ja. Inni reprezentanci
według mnie powlnnl Wcześniej wie
dzieó o udzia|e W Mistrzostwach
Świata. Przecież ci przewodnicy
psóW to nie zawodowcy zajmujacy
sięty ko psami' N4ożna powledzieć,
że jesteśmy amatorami' Każdy na
co dzień chodzi do pracy, a W Wol
nych chwilach trenuje z psaml.
lJważam, że na plfyszły rok powln.
na utwożyĆ się grupa' która będzie
przygotowywała psy do mistrzostw.
PoWinien zostać opracowany pro'
gram szkolenia przygotowywania
psóW do tak poważnej imprezy.
K.D': Dobrze, zakończmy temat no
minacji do reprezentacji, przejdż
my do Wiazdu.
|V.s.: Wyjazd to oczywiście zdener.
wowanie, podniecenie. Zastanawia-
Iiśrny się' cfy nie po|ecieó samolo.
tami, żeby psy szybko i bezstreso.
wo przemieściły s]ę' szuka iśmy
sponsora w firmie LOT, ale nie de
szIiŚmydo porozumien]a, więc zde
cydowaIiśmyslę na wyjafd Własny.
ml samochodami. JechaIiśmy wszy.
scy razem, Wyruszyiiśmy w środę o
18' tak aby dotżeć na miejsce do
Be gii w czwartek' Podróż przebie
gała jużw spokojnej i miłej atmos

feŻe' WszyscyWyg|ądaIi jak Iudzie'
u których emocjejuż opadły' sfcfę.
ś|iwie dotar|iśmy na miejsce' Wse
kretariacie poinformowano nas, że
możemy odbyć trening na stadio.
nie w godzinach a2'.75 - 72:45
lafem Zekipą z PortugaIii..Jazda tyle
kiIometrów spowodowała f męcze
nie, gdyżjechaIiśmy ciąg|e. Wspó
nytrening z reprezentacją Pońuga
|ii Wyzwolił u nas pozwwną reak.
cję' podniósładrenaIinę i Medypod.
czas treningu Wyszła potżeba po.
s adania W ekipie pozoranta, który
by popracował z psami. Przed wy.
jafdem byłoWie e dyskusjl na temat
potrzeby zab]erania ze sobą pozo.
ranta' Na miejscu okazało się, że
kaŹda ekipa rniała co najmniej
dwóch takich 'he|ferów, w swojej
ekipie. D|a teoretyków był to ba|ast,
W pra ktyce okazało się, żetakicfło
Wiekjest niezbędny' Gdyby nie po
jechał z naml pof orant, musie|i by.
śmy prosić obcych Iudzi o trening
znaszymrpsamr.
K.D': No, ale nietak do końca, prze.
cież ty jesteś pozorantem, i Jarek
też. Więc w ekipie waszej było
trzech pozorantÓw'
M.S.: Teoretycznie tak, alejak wy-
ob|ażasz sobie żeby któryś z nas
występował w dwóch osobach na
zawodach otakin poziomiejak Mi-
strzostwa Swiata - jest to nie do
zreaIif owaniaI Takie zabaWy może
my wykony1vać na treningach, a|e
nie przed tak powaŹnymi zawoda.
mi' Tren]ng przeprowadzi|]śmy bal.
dzo so|idnle' Psy potak dłL]giej pod.
róży Wca|e n]W Wyg|adały na zmę.
czone' oczywiście potreningu uda.
|śmy się do swoich kwater' Warun.
kihote owe były bardzo dobre' Rof.
okowaIiśrnysię. Po kąpieIi i posiłku
uda|iśmysię na otwarcie Mistrzostw
] daIej najważniejszy moment' być
moŹe decydujący o późn ejszych
wynikach losowanie.

Dalsza część w następnym nu.
merfe,
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sa lach za m kowych przy suto zastawio-
nych stołach Ucztowa| ryceŻezdana.
mi' a wokółuwijałys ę różnego rodza.
ju psy w oczekiwaniu na ,,gnaty" rzu-
cone m przez b es adników' Jeszcze
do df isia] można się spotkać z opinia'
ml. że pies wyźyw się tym co z pań'
skiego stołU skapnie' a e można f po'
Wodfeniem pl47jąć, żete op niesĘjuż
baldzo spoladyczne' Były one popu ar
nejeszcze ki kanaście |attemu, kiedy
były kłopoty z kalm eniem psóW m ę
sem. ze wfg|ędu na owego mlęsa brak,
a|e wdzis ejszych cfasach pełne]obfi
tości półek sklepowych f Wsrelkim r}
dzaja r. i świerzonek' mlożonek cale.
go innegoasortymentu - ,,onek'' Więk
sfość hodowców nie majużtakich prC|
b|emów'' Powstaje natpomiast ko ej
nydy|ema| cfy pow]nno sięźywióswo'
je cz /oronog gotowymi karmami, cry
też na g ełdach ub Wsk epach foo|o-
gicfnych zaopatrywaó się w mrożone
mie|onki mięsne uf upelniajac je r.a'
karonem' ryżem |ub kaszą' cfy tez
wreszcie sarnemu kupować mięso i
dodawaó do niegoWszystkie pozosta
łe konieczne psiemu organifmoWi
składnik ' sam w swojej praw e ćWierć
Wiecznej kal erfe kalm c e|a psóW
prfeżyłem W e|e okresóW i Wyprakty
kowałem w e|e sposobó\rJ karmienia
moich podop ecznych. Ztej perspek
tywy Wdzę Wyraźn € w jakiej m erfe
różne sposoby karmienia Wpl}a,va]y na
rozwój młodych psów' na płodnośó
suk leproduktorów' na ich ogó|ną
witaIność i kondycję.
Każdy z podanych sposobów karmie
nia może byó dobrym, pod Warunk ern'
ze prfygotow]ĄVane posiłki zawierają
wszystko qo psu jest potrzebne, Jak
s ę o tym przekonaó. N kt nie będzie
lobił przecież prywatnie anaIizy karm,
które przyrządza d|a psa' Drfewo po
znaje się po owocach, a dawne przy
s]ow e mówi]o ',poznać pana po cho
Iewach''. To przysłowie można strawer
sowaÓw naszym psim śWiatku na 'pG
znać pana po psiej sierści". Gdyżto
właśn]eta psia s erśćjest naj epszym
dowodem zdrowia psa, a ratemjakc

a starych f lmach kostiumo
wych weokrotnie Widać
sceny, kiedy to w obszernych

owca jest stwolfen iem trawożernym '
świnia W zasadfle !łszystkożernym
natomlast pies jest mięsożelny' Im
krótsfa długość prfewodu pokalmo.
wego, tym n]n ejsfa zdo nośódo przy.
swojen a sobie Wsfe|kich b ałek, ja.
k]e sa w trawione] karr. e zawarte'
Zatem ples nrusl być odźywianyW}so.
kowydajną sfybko trawiacą się
karma o Wysokie] wartości spa|ania.
Energię spa anla mlelzy się w ka o.
rach (Ca|). IL]b dżu|ach (J) '  Wartości
energetycfne różnych składn kóW po.
żyWen a znacznie róźnią sięodseb e'
D|a prfykładL] 1oo g węg|owodanóW
moźe dostarczyć energ ę około 1,7
NlJ' podczasgdy 100 gt]usfczu około
4 MJ, a Więc ponad d\łUkrotn e wię.
cej. Wysokoenergetycznym] skład n ka'
mi pożywienia sa cukly, tłL]szcze b al

N4ały szczen ak do 4 tygodnia życia
odżywia sę m]ekiem suki '  w którym
zawane sa wsfystK e potżebne rńu do
życia sk|adniki. Pod kon ec 4tygodnia
Życia zaczyna on być stopn]owo doka r.
mlany przef hodowcę' tak aby W chw.
I zr.iany Właścicie a W wieku 8 tygo.
dni był ]uŹ plzyfwycfajony do samo.
dzie nego jedzen a. Hodowca powi-
n en po nformować nabylvcę szczenia.
ka o sposob e karmlenia' którego nie
na]eżyf dnia na df ień f n']ieniać. JeżeIi
nabywca będzie kalmrł ma|ca inna
karma niż hodowca, to p efusze po'
siłk po!łinny być oparte na poplzed'
n ej karr. e f coraz większym doda!
k em nowe]. któlą wybrał nabylvca.
Utar]os ę kiedyś pow edzenie'że psu
wystalcfa miska zupy dziennie'  N 'ó
wiem kto tę m skę fupywymyś]ił' a e
nie był to na pewno źaden miłośnik
psów' a podejrfewam' że nie był to
takŹe cfłow ek. który by innych IUdzi
sfanował. Miska zupy d a psa. co to
ma znaczyć' San] bardzo Iubię zupę'
ba Iubię różne zupy.A|ezawsze po zU.
pie ub ę]eszcfecoś zjeśó konkretne.
go' Jeże|i zatem mówimy o psiej zU.
ple'  to\ iJańos ęzastanowć, coW n]ej
powinno tkwić. A ponadto wańo się
fastanoW ć, ie razydzennie nasz ko.
chany psiak powin en dostawać tę

''N4 SKĘZUPY'' ' Ponoć właścicie psa
upodabn a s ię do swego pupi|ka' aIbo

Zasady żywienia psów

śc iegoż}wienia'  A eta psiasierśćto
ma być ta prawdz wa psia sierśćjakq
ma pies na co dzień w domu' |ub W
kojcu, a nieta naszprejowana różnego
rodza]u pankamisleśó na wystaw e'
0db ega]ąc na chwl|ęodtematu żyłvie.
nia m uszę łyraźn ie stwierdfió' ź.o przy.
swajanie sobie w naszej ras e zabie-
gów pie|ęgnacy]nych od pud|], gdzie
wiadomo, że połowa sukcesu wysta.
wowego za eży od fryzjera' stawia
wsfystko do góry noga m i' Jest fa kte m,
źe tak zwyczaj dotarł do nas z Nie.
miec, gdf e nawet pew en fvlycięzca
śWiata widziany na co dzień W kojcu
bez szamponÓw' pianek l pudróW Wy.
g|adal]ak chuda duża suka' a nie sa.
mlec ito na dodatek wybitry, ale czy
na prawdę najsfybciej muszasęu nas
fadomaWia. s ię WszeIkie fwycfaje
nacar]ne. LJ nasfychfachodn ch sąsia.
dóW poostatnich zmianach wSV mam
nadfieję, żete'pud owe' zwyczaje też
się Wkrótce skończa. Nie będfie to
Wybiegan em prfed orkiestrę' jeże|i
sam zaczn emyzwracać baczniejszą
uwagę nate,,uplększane' '  psy ] to nie
ty|ko pod Wzg|ędem |śnienia włosa'
ale i jego koloru.
Wracając do żywienia' chcę prfypo'
mnieÓ' Źe p es ma znaczn e krótsfy
przewód pokarmowy niż cfło\ł ek
znaczn ie sfybciej dojrzewa, aby moż.
na go bylo karm ótym coz pańsk ego
stołu skapnle' I to chyba d|a Wszyst
kichjest]uż oczyw ste, Źejeston głóW.
nie mlęsożercą W pokalmie Wymaga
przewaŹającego udziału b]ałka zwie.
rzęcego, które szybciej n ż białko ro.
ś|inne prfetwarfa sę na aminokwasy
b orace befpośredni udzla] W przellria.
nach Wewnatrz ustrojowych. Na \iJykle.
sie opanym o SV Ze tung 1V93 po-
kazano stosunek długości prfewodu
poka rmov]ego do długości tt]łow a. u
owcy, świni, psa i kota.

stosu nek długości p2ewod u pokar.
mowego do długości korpuslt d|a:
1.owca' 2-świnia '  3-pies '  4.kot
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było by bardzo miło, gdyby dostawał
ty ko lazdziennieswoja rniskęz bryją
kaszana urozmaiconą jakimś ochła
pem nlew adomego pochodzenja' Juź
Widzę jak s ę bUntu.ję' A co daje tym
swoim, ponoć ukochanym psom?
Szczegó|nieszczenięta i młode psy nie
rnogą być karm onety|ko raz Iub dwa
razydriennie do syta. Powinnyon do
stawać \łiększa |ość posiłkóW fatem
mn ejsfych objętościowo fgodn e z
tabeIka'

Wiek m.cy ||ość posiłków dzien n ie

4"6 3-4
7-72 2-3
12 iwięcej 2

Ta większa iość posiłkóW dfiennie ma
to na celu lepsre przyswajanle pokar
mu oraz nie plzeciążan e układu po
karmoWego' Żoładek wypchany dużą
porcja jedf enia powoduje nadmierne
obciaŹenie śc ęgien pasa barkowego,
któle f cfaŚerrr wydłużają się iszcfe
niakwyrasta na psa o budowie lmfa
ty9rnej. Ponadto nadmiernie rore
pchany żoładek powoduje fwiększe
n e]aknien a szczen aka' który doma
ga s]ę coraz większej i ości pokarmu'
Efektem jest rapasienie, zatracenie
| in igl fb etu iogó|na oc ężałośó' Tak
że dorosłego psa pow nnosię karmló
dwa razy dz]ennie. Rano iwieczór po
półpolcj i '

Dztenne zapotrzabouanle
enerSetlczue
owcząrek niem eckin erośnie róWno.
r.iern e w całym okresie swego rof.
woju' NajW ększe dzienne przyrosty
wagowe osiąga pomiędzy 2 a 5 mie.
s ącem zycia. a Więc Wkrótce poopusf
cfen u hodowl .już u swojego nowe
go pana. Ten okres decydu]e o póź'
niejszym wyg|ądzie psa'

bowanie energetyczne na jednostkę
Wagl ciała jest największe' aczkoIWiek
ustawicrnie maleje. W okresle tym
n astępuje wyr. ia na zębów, intensyw
ny rozwój musku atury kośćca'fmia
na okryWy Włosowej. Do tego niezbęd
nyjestodpo\łiedni budU ec.

\^yjeszcze n le uksaałtowa ne' Dorosły
pies pow nien miećkośc odużejtwar.
dości eIastyczności' Podstawowym
składnikiem kości]est wapń' któ ly
ponadto bierze udział W Wie|u ploce.
sach bio|ogicznych iwystępuje w każ.
dej komórce cia]a' Jego loa jest ści.
ś|ezwiazana fwystępowan em fosfo.
ru w odpowiednich wrajemnych pro-
porcjach obu tych makroeIementów.
stężenie jonów wa pn iowych fosfolo.
wych we krwi ma decydu]ące znacze.
nied a rofwoju młodegoorgan zmu, a
następnie do praw dłowego funkcjo.
nowan a organizmu dolosłego. Natu.
ralnym magazynern wapnia ifosforu
Śą kośc, to tu te oba makroe|ementy
są odkladane i takźe stad pobierane.
Te stałe procesu maja decydując€ zna.
czenie d|a dopasowania układu kost'
nego do stawanych mu fadań' co.
dzennie przetwarzane są znaczne iio.
ści wapnia, Dorosły pies plzetwarza
codziennie 4 I mg wapnia na ki lo-
gram wagi, a zatem p es o wadze 35
kg przetwarza od 14O d0 28O mg. U
rosnacego psa ta ]lośójestco najmniej
100 razy większa' Stęźenie jonóW
wapnia ifosforu w ktu regulowane
jest przez trry hormona Ine regu latory:
parathormon, kalcy,ton nę iwtam nę
D.

;

l

PrzyrosB wagowe w kg,/wiek w m-
cacn
WE SV Zeitung 2/92
Zatem w tym okresie jego zapotrze

Zapottzebowanie energetyczne w
okresie wzrostu Młwiekw m{ach
WESV Zeitung 2/92

Psysą rrrięsożerne, a|e nie mogą byó
odżywane samym mięsem. gdyż n e
zaWiera ono wsfystkich sk]adników
potrzebnych młodernu psu' oprócz
wysokoenergetycfnego białka do bu
dowy rnuskuIatury naIeŹy 2apewnić W
karmie odpowiednia iośó materiału
baIastoWego do praV/idłowego traW +
nia' wapń i fosfor do prawidłowego
rozwoju kośc izębóW, Właściwy sklad
wtar. in, makro im kroe ementóW do
harmor] jnego rozwo]u całego organi
fmu, tłuszcfdo pfzys!'/ajan a wtamin
tp' Jednymlz najWażniejsfych W tym
okresle składników sa wapń i fosfor
wodpow ednich proporcjach. lch n e
dobór powoduje słabylofwój kości, a
przy braku u]itaminy D klfywcę.
Wsk|epach zoo ogicznych można ku
p ć gotowe karmy d|a psów' Więk
szośó producentóW ma Śpecja ne
karmy szczenięce. Nie sa to wpraw
dz e karmy najtańsze' a|e wa.to fa n
Westować prfef te k |ka m esięcy' aby
później nrócsię czym pochwa ić.
JeŹe| natomiastczęść, ubteżWsfyst
kie posi|kiWłaścic e|psa lob sam, to
powinien pam ętać, że dobran e pra
W d]owego składu karmy samemu
jest radaniem n ezmiernie trudnym,
gdyż wymaga dokładnej fnajomośc
i|ośc tych składnikóW W poszczegó|'
nych eIementach pożylvienia'

Dua istotne skł,&rlniki:
losJoł ź uapń
t]kład kostny psa stanowiacy pasyw.
ny a pa lat rucrr u kształtowa nyjest do.
p elo po urodzen u. Kośc nowonaro.
dzonego szczeniaka są miękkie, ko.
ści dług e jeszcze n e Wyp€łn one a sta.

U rrłodych psów w okres e rozwoju
szkodIiWy jest zalóWno niedobór jak i
nadmiar wapnia'  gdyż nie mają one
]esfcze mechan]zmu chroniacego
prfed nadmiernym dopływem Wapnia
z pożylvienia' Zatem ten nadmiarWatr
n a transportowany jest do kości co
doplowadza dozdeformowan a rosną
cych kości i ogranicza ch zdo ności
ruchowe' Jeże| ten procesWystępu]e
przez dłu^fy czas' to jego skutków nie
można zniwe ować' Z ko|ei niedoból
waPnia prowadrl do pobierania go z
kości, w ce|U utrzyman a Właśc wego

- l]  H nił[|Jfr Ę Ę ry.
Wykres zapotnebowanla na Ca i P
w mg,/kg wagiw za|eźności od wie.
ku
1 2 miesiac; 2-3miesiąc; 3 4
miesiaci 4 - 5.6miesiąc; 5 - 712
mIes|ac

;i
1l

t-
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stężenia ]onów Wapn owych we krwi.
Kościec n e może s ę rozwijać' prowa
dzi to do osteodystrofii i osteoma lacji.
Kośc saźe Uksaałtowane, m ękkie.
Młody piesstaje się rachityczny'
]ak w daózwykresu pożqdanystosu.
nekwapnia do fosforu wrazzwieklem
zmniejŚzasię'
D a doroslego psa powinien on wyno
sić 1,2:1' Poniże.]podaje prfyb iżone
zawa ńości ob u tych składnikówW n e
któlych rodzajach środkóW spoźyw

ll(kro- I mrkr^e lement!.
PoŻyw enie psa pow]nnofawieraóod
powiedn a ]ość rnakro m kroe|e
mentÓw potrzebnyc|r do praw dłowej
przem ia ny materii' N iedobór któregoś
f nich może prowadfić do sta nóW cho

Niec|rcęWn kać W zawiłości tyc|r prze
man. Na ten temat napsano wiee
prac doktorskich i  habi l i tacyjnych.
chce do prob emu zyv/ienia psów po.
de]ś. jako praktyk' |]ako praktyk

n aka karrn ]em jak to wówczas W
okresie perrranentnego mięsnego
kryzysu by|o moż|We|kaszka na m e
kU. bia]ym serem fe śr. etana, goto
Waną rybą morska, ]arfynar.i z loso
]óW ifup. ajak podrósłto zdalfało się
czasami traf ć przełyk Wołowe, a bo
wątrobę czy też płucka, do tego kasza
kukurydr ana ub raakaron wszelka
prfec erana fie en na z ogrodu rnar
chewka.petruszka, pokrzylvy. mlecze
plus fosforan wapnia iwitamina AD
z aptekj' W nr]arę rozwoju lroc]oW pó
każd ej Wyciecfce do RFN przyvofłem
po k ka Worków kalmy, głównie d|a
szczen at' Karmyróźnych marek' Mogę
po!1/ edf eć, że przetestowałem pra.
Wi-" Wszystk e dostępne na rynku kar.
my. Pocfątkowo wsfystk e kanny miały
postać tzw' płatkową' czyi mięso f
ekstrudera f mieszane z płatkarni zbo.
żowymi' Potem po]awiłys ę karrnygra.
nu owane' które obecnie stanow ą
W ęksfośó na rynku' Były są one róż.
ne] ]akośc ' Wie]e lafy byłem rofcza.
rowany, źe wydało sę n e małe Wó\ł.
cfas pien iądze' w adomo cfa rny rynek
Wa uto\ły4x kursofcja ny, a efekt by]
go|sfyniżwłasne kann en epodanym
powyżej sposobem ' obecn e pootwar-
ciu granic wie|e z n ch jest tańszych w
Niemczech niź W Po sce. a e muszę
stw eldz ć, że tak €] samej różnej ja.
kościsą do dzis ia.] '  W docfnie recep.
tL]ry dostęp do surowców pozostały

W ubieglym lokU plof '  Gajęckif  Aka.
dem iRolniczej w Olsztynie rrobl ba-
dan a cfęŚc karrn dostępnych na po.
sk m rynku' o wyn kach tych badań
pisala prasa. Tylko jedna karma nie
faw erała mykotoksyn, cfy| fwiązkóW
vujących na pod lożu grfyb]cznym, A!./
n|ych karmach |ośćtych toksyn była
cfasami tak duża. że mogła mieć za.
sadnicfyWpłyW na płodność dorosłych
suk i psÓW' a U szczeniąt mog]a do.
prowadz ćnawetdośm erc'  N e uwe
rzyłbym w to. gclybym się na W|asnej
skorze o tym nie prrekonal prred ki
korna |aty. Zacząłem karm ćsukę, któ
ra m ała 3 tygodn owe szczeniaki fa
ofeTowana rn czeską karmą' Po
dwóch dn ach sfczen ęta zacfęły pa.
dać, to t-. najwększe' Prfeprowadzo
na sekcja orar badanlatoksyko og cr
ne karmyWykafały. obecnośó dużej iG
ści nlykotoksyn, które naturą rzeczy
gromadzi]y s ęW m.eku matk]ipowo
dowały zgon prfede Wszystk ch tych
sfczen qt' które najw ęcejssały'

1li n
:li . n o.-.
, '  

-  n f l  l l,  n t l' i  ntr l !L l-[] .1-[]L

za*a rtose iua pn iu itl"tl."* too g
suchej substancj i
7 -  żwacze,2 żołądk.3 Weprfo
Wna,4 Wołowina, 5 płucka' 6
serca, 7 nerki ,  8 wątroba

]ak widać f powyźszego zestawienla
W żadnym f p.oduktóW nle ma Wystal
czające] |ościfosforu Wapnia, a po
nadto nigdze nle ma prawdłowych ch
proporcj.  Zatem prry karmien u spo
sobem domowym na|eży befwzg|ęd
n e dodawaó odpow ednią iośó spe
cja nych mieszanek iosforowo \łap
n owych' których ca|a gama fna]du]e
się WskIepach spec]a I stycznych '
Na eźy pamiętaó, źe natura]nynr źró
dłem wapnia fosfolu sa surowe ko
ści, zwłasfcza cie|ęce, a|e podawan €
ich W zb}t dLlŹych |ościach ]ączys ę z
obstrukc]a'

chc ałbym fWrócić szczegó|na uWagę
na tzw |ańcuch pokarmowy' na które
go końcu stoi cfłow ek' a|e możemy
przy]ąć, Źew nasfych warunkach rów.
n eż i pies' gdyź nie]est on ''dan em.
w kLrchn europelskiel, a tynr bardziel
po|sk ej' Zasada łańcucha po ega na
tym' że Wraf z poźywien em zjada s ę
towszystko' co W tym pożyw eniu było
za!łańe' A W ęc patlząc s ę od strony
psa zjada on nietylko przetworzone
m ęso zawańe \ł karmie' oraz fboża
stanoWąceWypełn acztych karrrr' a e
pozostałośc Wszystkich komponen
tóW plzyspiesfa]acych Wzrost tfw wagi
ubojowej które były zawańe W eoto
\łych karmach d a zwierzqt na fer
mach wie|kotowarowych, z których
było pozyskiwane mięso' Zyjemy W
św ec e da eko odb egajacym od wa
runkóW natura nych'skażonym różne
go rodzajU ślodkamiszkodI wym] d a
organ]zmLr. których oddzia]y\łania nie
Widać f dnia na dzień a dopiero po

Metody karmienia psów przerabia|enl
w praktyce nawłasnej' a właściwie na
moich psóWskórze' P erwszego sfcf+

Rodza,i środka spoźIvczego
Za|ecana zawartość
N4ięso wołowe
N4ięso z g]óW Wołowych
Ozory

iołądek Weprzowy
Żo|adek Wołowy oczysf cf ony
ŻoEdek Wołowy nieoczysf czony
Płatk owsiane
Riz
Płatk jęcfm enne
Grysik psrenny
|wakałony
Ziemniaki
Marchew

Wapń.g

o,o1
o,o6
o,07
o,oa
o,35
o,06
o,72
o,5a
o,06
0,01
0,01
a,o2
0,02
0,o4
0,34

Fosfor - g
o,90
o,50
o,19
o,93
o,94
o,42
o,37
o,20
0,59
0,43
4,74
4,21
0,10
4,22
o,22
0,30
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W niem ieckim światku kynoIogicznym
od pewnego czasu móWj s ę o ogó
nym spadku płodnośclsuk' W rofrnG
wacn z hodowcaml owczarkóW W
Niemcrech wielokrotnie podnoszony
jest temat pustych kryó suk' których
jest coraz więcej. Porrr imo tego, źe plfe
prowadza się testy okreś|ające opty
maInydzleń krycia. Mówisię także o
tym, że colaz Więcej reproduktorów
kryje na fasadzie ,, bo n-rusi '. Prfyczyn
tego szu ka się w depresji ]n bredowej,
także u owczarkach niemieck ch'
gdzle]ak W adomo i|ość nbredóW jest
ba|dzo duża, a|e ponieważ ten pro-
b em Występuje ta kże w innych rasach
zatem prfyczyn sfuka się róWnież W
jakośc gotowych karm' którymito pra.
Wie wszyscy Niemcy odźywiaja swoje
psy' Pon ekąd jesttotemattabu' Każ.
dy koncem produkujacyka|myma Ż+
sze plawników' gotowych W skarpe!
kach puścić WszeIkich maIkontentów,
ktÓrzy by się odważy|lżqdać odszko.
dowania na drodzesadowej' Ajak V/ia.
domo W sądfie najtrLrdniejjest udo.
wodnió, że białejest b ałe, a czarne.
czarne. ProducentóW karm przybywa,
boiest to dobry nteres, także W Po.
sce' a|e czyw adomo cojestwśrodku
worKa' tym ba rdziej jeże|i jest to gla.
nu at. Kiedyś rozmawiałem na temat
karm r p. Walterem Martinem (hodow-
la Wienerau). PowiedziaI wyraźn ie' że
]ak sam kupował w lzeźnimięso ido.
dawał ser, rybę, ślutę, makaron, czy
tez kaszę, to Wiedziałczym psy karr.i,
a teraz - pofostaje mu ty|ko ufaó' że
d|a niego wybieraja te najlepsze Wol.
kl '  Proszę mn e ź|e niezrozumleć. Nie
jestem przeciwko gotowym karmom,
Jesteśńy na nie skazani, tak jak na
rosnace natęf enie ruchu drogowego.
Ale tak jak w nim tak i  w karmach
powinna obowiazywać zasada ograni.
czonego zaufania. ]eże ijest to kar.
ma dlob owa, nie WyobraŹajmysobie,

ze będą w niej fi|ety drobiowe' jeże|i
wołowa nlesadźmy, że będf]emy kar
mi. psa po|ędwicq' (rążaróżnego ro'
dzaju wleści' co w tych karmach s ę
znajduje' a pŻekonaćsię o tym moźe.
my dopiero po zjedzeniu przez psa
Worka aIbo dwóch'
Z Własnego dośwadczenla mogę po'
wiedzieó, że najbardzie] wartośc owy.
mi sq karmy płatkowe' czyii zmiesza.
ne spTeparowane m|ęso f płatkami
zbożowymi. Taka karmę trzeba za|ać
ciep|a Wodą pies zjada gęstą w swej
konsystencji papkę, podobnq do po.
karmu ratura nego. Ponadto wtakich
karmach można łatwo sprawdzió, cfy
m ęso to m|ęso, czy płatkito p|atki'
]eże|] 2amiast mięsa mamy do czynie.
nla fgranu|atem, a zan] iast płatków z
jakimiś ko|olowym Iistkam to Wiado.
mo, że to naturaIne niejest. Jedną z
najlepszych karm, jakie w swej prak-
tyce Wypróbowaiem jest n em ecka

KiGut" przez wie e at karml
łem niq swoje psy, szczegó nieszcze'
nięta inigdy nie miałem zastrzeżeń'
Ploducentem jest Wa demal Kóber
wie|oletni hodowca owcfarkóW nie.
m ecklch - hodowla .,a us wattensch+
id,,, któryo|bffymia wagę przykłada do
WyDoru surowca'.ledynie cfyste mię.
so wołowe, które u nas Wykolzystuje
s ę do produkcji ga rmażefki' ryby mol.
skie ijagn ięcina, ufupełnione przetwc
ram mlecznymi, p|atka m i zbożowymi'
ryżem' Warz}1'1/am i pozostałym i korn.
ponentamI zawierającymi mikro i
makroelementy. Jego karmy można
nazwać bez p2esady B|o kaln,ram i' 0d
kiku m]esięcy są róWnieżdostęne na
rynku polskim.
Jeszcze k |ka uwagcodo i|ośc obję.
tośc posiłkóWdziennie' Przekonałem
się, że nawet doros|e psy na|eży kar.
rni. dwa razy dziennie po pół porcji.
szczegó n e granulowana sLlcha kal.

ma wzołądku psa pęczn ieje, gdyż do.
piero tam naslaka w pełn Wodą' Po.
daWa n iejed norazowo zb}t d użych por.
cjl karmy nroźe W skrajnych wypad.
kach doprowad2ić do skrętu żoładka,
co z regu' kończys ę śmiene|n e. suk
szczennych nie prfekarmiać' Pof osta.
Wić ten sam sposób karmienia' pod
WarLrnkiem, że jest on praw dłowy'
nawet do porod u ' co najwyżej W ostaL
nlch dwóch tygodniach zwiększyć i|ość
karrnyo V3doV2. Sukiprzekarm a-
ne W okresie cląży staja slę ieniwe,
niechce imsię biegać' a ponadto przy
małej Iiczności m otu poszczegó|ne
płody mogą przybraćtak duże lozmia.
ry, żepońd nie prfebiegałatwo' Może
być konieczna pomoc lekarfa. L] suk
nie przekarmianych poród będzie
łatw]ejszy' dopiero po porodziezwięk'
szyć i|ość karmy nawet do 2 rafy' Wszy'
scy doŚWiadczeni hodowcy rrogą po.
twierdzić, że waga szczeniat po uro.
dzeniu (o i|e nie są to karełki poniżej
35o g)n estanow o przyszłej wie|ko.
śc ik|asie psa, któryztego sfczenia'
ka wyrośnie.
||ość podawa nej dzien n ie karmyzaIe'
zy odjej rodzaju' od aktywnościŹycia
psa prrede wszystkim od jego indy-
widualnej przerniany raater i i .  Nie ma
ogó n e obowiafującego sza b|on u, że
np' pies o Wadze 35 kg ma dostać
dzlennie 0,5 kg karmy. Dlajednych to
wystarcza, dla innychlestto za malo,
a ]eszcze lnne zaczynają po tej i|ośc
obrastać W tłuszczyk. ||ości wagoWe
podane na opakowaniach karm nale-
żyvaktowaó jako w}tycf ne, a nie jako
obowiązujace dIa Wsfystkich psów
nolmy' A ojakości karf iry iplawidło
Wości dzien nych porcji naj|epiej będzie
śWiadczyó s elść psa' ona musi się
śnić'

Wiesldw Ziemecki

Co roku na przelo,nl" Inrżeśnla i pażdzientka oabywa1.| slę uLslrzos|ua
Niemteckich pod p.1tro,,..tem |vI]su Na ostr.tnim żebf..niu zarządu Ktubu żaproponoualem
zo,Ea,,tżouanie 8ru1,! szkole ,obej t,,:f1)8oto1bującęj pE) ż zakfesu SchIł 3' z tahiej qrup| u,]ło,,lońa
b! by,a łepreze tacJa. Nigdy datąd Polska nle brala u.|żtału J takich żafuodach, Rozmal,i^,e,n z
Przexlo.tniczqc],n Glóu),,ej Ko,,,isji szkolen,a' Panem stanislau)em Abłafiouiczem, któłJ] pomls!
popierłLJako. że pokka kj,rclogia przjgotau,r4e ps'- (różfiJ,ch,"as) do udzialLu MlŚt,.zostuach
suiata FCI ż żakresu IPo 3, ,nożna sc..lić t.' p?zjgotolł..nią l opracofuać uspól,,y progtam
prz!8otoul,ł..,,i.| psóu. w, t!,t, mo,flencte apeh4ę do i'szystkicb których spo,.t k,nola4,cznJJ
i,Lteresuje o ufięcle u.Izi!,,u iJ spo,ka,,i4 które odbędżte się lo d,|iach 27.2a.III.2oo4 tł Brzeźniq il
Kfakorł,a.Jeśa ma,:ie dobreso pqchicznte I'sa' chcecie 80 szkottć i pr.|cou,ać z nt,n - zaprr^sża; Na
to s''otkanie ząpfoszeni są sędziouie sv od szkoleni., pozoftl,|ci i szkolel,iowc1' ż catei Po.ski.

xizyszolooUnans*i

Ko,Ltakt.Io o?gąnlżatora: Mafek szczepański, tel. (606) 609 829, (3 s7 92 884
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PsY Klasa użytkonh,

sędf la: Hans-Petel Fetten

9.1o 2003 w Dońmurdzie przy pięk1e.' srorecz.
nej pogodzie odbyła sę Niemiecka Wystawa ZWy
clęzcóW (Bu ndessiegerzuchtschau)' Była ona zorga.

nizowana pżez VDH, a Więc plzez główną organizację ky.
no oliczna w tym klaju' Wystawa ta była szeroko nagła.
śniana w mediach. Do olga n izacj i tej Wlstawy Właczyl s]ę
X ub owczarka N emieckiego sV żeby zdopingowaó wła.
ścicie i owczarków do udziału w tej e|italnej imprezie sV
jako organ zacja odpowiedzia na za Owczarki Niemieck e
desygnowała swoich sędzióW W osobach: Hansa Petela
Fetiena iotto Kórber'a'Ahrensa - znanych i popu|arnych
nie ty|ko w Niemczech' o ich profesjona|źmie śWiadczy
fakt. że wyz1aczarisa do sędziowar|a poou|a.nej ''świa.
tóWki''. sVźeby zachęcić swoich czlonkóW do udziału W tej
irr prez e zwracało Wystawcom W ększa część WpisovJego'
Pomimo-tych Wszystkich zabiegów Wlstawcy nle dopisa i'
choc]aż przyznawa no na tej wystaw e cAc|B' W każdej k|a.
sie zgłoszonotylko po k]|ka psóW z cfołóWkl światowej. l to
była cała okrasa tejwystawy. Psy wystawiane byłyjednak
nie W ha i'jak inne rasy, a|e przed nia - na trawiastej na
wierfchni' By| to ty|ko trawnik prz€d budynkami haI Wysta
wowych' Ringibyły us}tuowanetak, że psy b]egały pod gór'
kę izgórkl.Jak się cf}te|n icy domyś|aja z tej krótkiej re|a.
cji' wan]nki do wystawianie były n eporównywaIne z tym]
na Bundessiegerzuchtschau W U|m. Tak na ma|g]n€sieza.
stanawiałem się po co SV dotuje taką imprezę (80 psów x
30 EURo = 2400 EURo' t j '  ok'  1100o zł) '
Sfkoda, że u nas nie ma kto finansować $Jystawy k|ubG
wej, ty|ko obarczony jest tyrn oddział Zwlązku Kyno|ogicz.
nego' który taka wystawę organifuje l ma wydaó na niq
pien iqdze glomadzone pŻef cały rok' a]bo nawet ata dzia'
ła ności.

Pon]żej przedstawiam wyn k] w}stawy.

dosk 1*Ando vom Altenberger Land
o. Cary Flemereck
m. Evita Zomerdijkslanden
wł. Sch Ieuter Norbeń
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dosk 8 *Baskovom Praesterland
o' BŻir ostfriesischen Thingstete
m.Trna Praestef-Land
Wł' LeukerKrist]na,
dosk 9 *Duke von Rekas
o' Kimbo ['4ónchberg
m, lres HuizeAzendra
Wł' Kastrup Reinhard & Kastrup Gina Nadin,
dosk 10 *Anton vom Blue River
o' Jagua r Mónch berg
m, Anka MannebacherWald
Wł' Adams Hermann'

suKl Klasa użytkowa,

o. Marco Fossheller
m. Na ncy Tweelerla nd
wł' scheeler Heinz & Linnenbaum lv4anfred

dosk 3 *S-Kenn avThorarinn
o. Rufo steinhógerq ue| e
m. Fiddel le Hagadahls
wl. Wozniack Joachim & olsen KjettOtaf
dosk4Xando von der Elfenbeinschlucht
o.0rb t Tronje
m. Sindy Elfenbeinsch lucht
wl. otte Fr edhelm,
dosk 5 *Enzovon HausYi l
o. Od n Hirschel
m, Nina Tronje
Wł' Y0 Richard & Nie|and Frank,
dosk 6 *Rambovom Hel lufer
o. BodoStoppenkamp
m. Gi lda Aducht
Wł' Wiedemeier Michae| & Kickermann HeImut
dosk 7 *Matscho vom Farbenspjel
o, Yasko Farbenspiel
m, Dasti Farbensplel
wł. sobczyk And reas &cljiten Hanne|ore,

dosk 1 *Hannie vom Team Fiemereck
o. Yasko Farbensptel
m. Zira WildsteigerLand
Wł. Vó|kmann Heidi& WichtJL]rgen,

Ir

dosk 2 *Eiko v Haus Hazelita

sęclzl a : otto K ó lb e r.A h r e ns



dosk 4 *Orsina vom Akazien'Wiildchen
o. Arex Hagadahls
m. Lina Wattenscheid
wł. Dieh Karsten & PaukerSVen,

dosk 2 *zena vom H iihneElrab
o. Yasko Farbensplel
nr. Betty Hi.lhnegrab
Wł' Scheerer Heinf,

dosk 3 *Mikivon derWiIhe|mswańe
o' Esko Dżn schen Hof
m' Xita Bahrerrel Hóhe
wł' schWedes G|]ntel & Btirhaus KIaus,

dosk 5 *Brenda von der FreiheitWesterholt
o'  Esko Dón schen Hof
rn.lolly Fre heit Westerho t
wł' Lang K|aus & Jankowski Thomas'
dosk 6 Diva vom Warnautal
o. Ber Ostfriesische n Th ngstatte
m. Ha!']a GIetscheńopf
wł' Gerstenbelg Fliedrich & schmitz Mar ta'
dosk 7 *Genivom Blumenkamp
o. ArgLrs lv4 n miihlen
m. CandiGrotte
wl. Budde Ingrid,33o34 Brakel
dosk a *Gipsyv.h. Tleuke N4eer
o. Baru HausYu
m, lnka Lentfert Hoeve
Wł. Van de Kluisweg F' & Moddermann M' '
dosk 9 *Lara vom Anger
o. Baru HausYi i
m.JasminAng-ar
wł. Melkel Rijdiger'
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PsY Klasa Juniotóv sędzia: Hans.Pete| Fetten
bdb 1Boy vom Tónsbrock
o. Ando Altenberger Land
m. Aicka Marienbronn
Wł' schIeuter Norbert'
bdb 2 Gorbivon den craftwiesen
o. Yasko Farbenspiel
m' carmen GraftWi€sen
wł. Rath Ro|and'
bdb 3 Gendovom Haus Babilon
o. Wa llace Agrigento
m.Tinka HausBabilon
wł. Lt]ckermann Uwe'

sUKl K]asa Junlorów, sędzla: otto Kólber-Ahrens

bdb 2 Evit6 vom Holtkamper Hof
o. Yello St.-M ichaels-Berg
m.Ginga Kristallsee
wł' N]edergasse] Jórg & Za h |ten Horst,

bdb 3 Fee vom Ho|tkómper Hof
o. YelIo st..M ichae|Ś.Berg
m. Kwenja Ho|tkómpersee
wł. lv4isseIhorn KIaus,

bdb l Bacca16von Reglna P6cis
o.SaberSteffen Haus
m.FannyGermannshof
wł.sijtsHerben,

i
bdb4 Loona vom Ha us Sch mltteborn
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o, HossLarchenhain
m.Tina PraesteFland
wl. Sch il ler M ichael,
bdb 5 Franca vom Ho[kamperHof
o. Yel o St.'M ichaels-Berg
m' Kwenja Ho|tkómpel see
wł. X|ammersiby|e'
bdb 6yóna vom Parad|esgarten
o. GhandiArlett
m. Nica Paradiesgarten
wl. Decher Marianne,

Psy Klasa młodfieży' sędfia: Hans.Pe|3r fttt€n

bdb 2 ubor vom HoltkemperSee
o. Yak Frankengo d
m' Barda Ho|tkórrpelsee
wł. Wagenknecht ch listia n '

bdb 1Fr|tż von der Fre|heltwesterho|t
o. sdlo Frutteto
m. Uta Freiheit Westerholt
wł' KóttelŚWerner& Lang Ra|f'

bdb 3 Pizzaro vom Haus caarara
o. Bodo Honduras
m. Katja HausCarrara
wł' Emons Jens,

bdb 4 Zammyvom Liittersbruch
o, Yasko Farbensplel
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m.Xara LLlttersbruch
wł' Vosteen |Manfred &G adbach Kar| Heinz,

bdb 5 Baru v. Tama@spitze
o. Abraham Agrigento
m. Xinte Ta ma raspitze
wł' G|adbach Kal|He nz,

m.losystl len Moor
wł' stórmer Mańina & Dross Petra,

suKl Klasa m|odzieży, sęclzia: otto Kórber Ahrens

bdb 2lca vom Holtkemper Hof
o. Yak Frankengold
m. Ginga Kristal lsee
W]. N iede rgassel Jórg & B unk Ute,

wl. YLi Richard & Rath Roland,
bdbT Ebro vom Warnautal
o. Orb tTronje
m. Am ka Warnautal
wl. Gerstenberg Friedrich & Schmitz Mar ta,
bdb I EikGutAlsenburg
o. Ursus Batu
m.JaskaAlsenburg
W|' L|]rken Hans.Beń'
bdb 9 Romeo aus det BrunnenstraBe
o. Yelo St. Michaels 'Berg
m, Gufz DrlshornerLand
Wł. G issma n n Anastasia,
bdb 10 BórVom B|ue River

m. Babka Sch oB Buldern
Wł' Sarpe L]we'
bdb l lE lovon Lapidar
o. ArdoAltenberger Land

bdb l Montania vom H0hnegrab
o- Erasmus Noort
m- Betty Hiihnegrab
Wł' scheerel Heinz,
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bdb 4 Henna von der FrelheltWestorholt
o' Erasmus Nooń
m. Vanny Fre heitWesterholt
W|. Lang Ra|f& Hańmann E|mar,

bdb 3 Brenda vom Weinbacher Land
o.Zeppo KleblngerSchloB
m, Annerose HUhnegra b
Wł' Mi]||er Berbe| & DiehI Xarsten'

wł' N]edergasse| Hermann & SudmeyerWiI i '
wo 2Ymka von der Pi lsach
o, Rambo Helufer

wł' Kickermann Helrnut& Kickermann Sophie,
wo 3Jella vom Altenberger Land
o. Yak Frankengold
m. NickyDónischen Hof
Wł' Vol3kuh|e W||l '

PsyKlasa szczenĘt, sędzla: HansĘebr Fetten
wo 1 Herkules Splitberg 23472,15.O3.O3,
o.NaroSendl ing
m. DafSulSplitberg
Wł' Schatz Rainer'48653 coesfeId
wo 2 Uran von Haus Y0 2120854, 08.03.03
o. Baru HausYU
m. HiskyHausY0
Wł' Yu Richald & Rath Ro|and,40668 Meerbusch
wo 3 Lucky vom Duxbachtal 2119981, 21.02.03,
o. FedorSteinway-Park
m. Dolli Seba ldsbrUck
Wł' Heveker sa nd la 

'28879 Grasberg
wo 4 Tribun vom Akazlon-Waldchen 2124984,
18.02.03,
o. Champ Dakota
m. Lina Wattenscheid
wł. Paukel sven,44581 castrop.Rauxe|
wo 5 Veffo vom Lehnhof 2!74237,27.O1-,O3
o. Rocky BurgmUhle
m, G ina Trossbachta I
Wł. sch Jtf Norbe(34270 s(hauerbUlg
wo 6 Fllou vom Beye n bu rger Stausee 2112509,
10.03.03
o. Rambo Hellufer - Vanta BeyenburgerStausee
wł' B eker Belnhald'  WuppeńaI

su,(l Klasa szczen,Ęt' s ęclzla: otto Kórbe|AhIens
wo 1 ce|ine vom Ho|tkómper see
o. Yak Frankengold
m. G nga Krstalsee
Wł' zah|ten Holst & He|merThorsten,
wo 2 Vronivon Sebaldsbr0ck
o.ZeppoKlebingerSchlo13
m, Mara SebaldsbrLick
Wł. HevekerWo|fgang'
wo 3 Lara vom Stahlshilttenhof
o. FedorSteinway-Park
m.lo ly Nerscheider Weg
wł. fi,4ei13nel Dietmar &Trabhaldt Dilk,
wo 4 Titanic vom Akażlen-weIdchen
o. Champ Dakota
m, Lina Wattenscheid
wł. PaukerSVen,
wo 5 Verena von Sebaldsbruck
o. Zeppo K ebingerSch oB
m. lvla ra Seba ldsbrrlck
wł' Heveker Wo|fga ng,

bdb 5 Kascha von Antheus
o.Zeppo KlebingerSchlots
m, Farah Kuckucksland
wł. HLi||enkremer Thomas & stettnerJosef,
bdb 6 Kessiena vom Sta hlsh 0ttenhof
o. FedorSteinway-Park
m.l\4iss Seba dsbrflck
wł- Be||gańh Wa|ter& lv4eif3ner Dletmar,

PsY Klasa młodzików, sędz:la: Hańs+eter Fetten
wo lJasko vom Duxbachtal
o. FedorStelnway Park
m. Gold i Seba Ldsbr0ck
Wł' RopersGelhard.

PsY Klasa młodzikóv sędźa: otto KóńerAhrcns
wo 1zadana Vom Ho|tkómpersee
o. Yak Frankengold
m. War Ho|tkómperSee



DWLrMiEs Ęl]zN X Nr32 Luft2aa1 27

owczarkóW niernieck ch maja byó przeprowadzane W ma
cierzysb/m oddziale psalsuki, a ty kow uzasadnionych prry
padkach ifa zgodą oddzia|owej Kom]sji Hodow anej w n
, l) '  oddf a'e l '{ \^ Po|.( e '  W\'azi .  1a lo /8ooę n L)| row
n eŻorgan fator prfeg|ądt] hodow]anego'
o . ,pg ddv fodo4 are sq lo lLowlm etappm dopL\/c/drta
psóVsuk do hodow i, czy|i ńoga się odbyć wyłqcznie po
spełnienlu innych wymogóW hodoWIanych'

|' Dokumenty niefbędne w celu p2ystąpienia do prze'
g|adu hodow|anego
. oryginał rodowodu z wpisem ',stawy biodrowe normalne
A lub 'stawy b odrowe prawe normalne B , dokonanyrn
przef lecfnicę upoważniona prfezZWiąfek KynoIogczny Iub
rownorf ędną fagraniczną' uf nawana plzef zwiazek Kyno
|o8rczny,
.kanyocen zWystaw, uzyskane po ukończen u 15 miesię.
cłd|a psóW: vfy oceny doskonałe od minimurn dwóch sę.
dziÓW, wtym]edna z wystawy międzynarodowej ub k ubo
wej (Klubu Kom sj ), dla sukt trzy oceny rninimum bardro
dobre z Wystaw, ufyskane po ukońcfeniu 15 miesięcy od
min rnum dwóch różnych sędz ów, wtym jedna f Wysta\ły
m ędzynarodowej ub k ubowej1K ubu Komisji),
. oryginał dokumentu stwierdzającego poz}tywne zaI cze.
n eegzan]inu m n' Po-| |ub ró\łnorzęd nego zagra n]cznego'
uzr]aWanego przez WUSV d|a wsfystk|ch psóW isuk uro
dzonych po 30.06.2000 r.,
.dokument potw eldfajEcyopłatę plfeg ądu hodoWIarego'
' egitymację członkowską z opłaconym składkar|iza rok
b|efący'

W ptfypadku nie faIiczenia przeg|adU hodow]anego' po'
nowne prfystap enie (popraWkowe)do prfeg|ądu hodow
|anego moźe nastąpić po upły\ł]e m n.3.ech miesięcyod
ddL\ r ie za c/e' l  d p|/eg|ąoL 4yła' /r ie rd Le.en|e macie
rzystego oddz ału.

||. Przeg|ad hodow|any przeprowadzany jest jednego
dnia iskłada się z:
1' testóW psychicznych WykonyT]anych przezsędz ego prób
pracy,
2. oceny ekstelielu Wykonywanejprzez m ędzynarodowe
go sędziego ekstelieru owczarkó\ł niemieckich
3' moga do niego przystapić psy isuk po ukońcfen u :L8

4. p|anowane prfeg|ady hodow|ane musza być prfez Kie.
ro\łnika sekcji oN zgłoszone w K|Ubie Kom]sji W telm|
nachl

do 15grudn a. na pierwszą połowę roku,
do 15 kwietnia. na drugą połowę roku'

Regu|amin ptzeglądu hodowlanego
w rasie OWCZAREK NIEMIECKI

rganizacja przeg|qdu hodow|anego oN zajmuj€
się aktyw sekcj oN 2 upoważnien a oddf ałowe]
Komisj HodowIanej '  Prfeg|ady hodowIan €

Zgłoszenie pow]nno zawierać term n' miejsce przeg adLr
oraf proponowaną obsadę sędziowskq' która musi być
uzgodnlona z K ubem Komisja.
5' Przeglądy h odoM/|a ne wyko na ne w innychterminach nie
mogazostać uznaneinie będa podstawą uzyskan a upra*
nleń hodowIanych'
6. Pofakończenlu przegądu hodo\i/|anego K erowr]ikSek
ci o'zealptr termrl e 3-ecf tvgoori, ooo rygo em u'r eBa.
n|en|a' sprawozdanie z tego przeg|ądu do X ubu Komlsjl
owczarka n emleckiego.
Z Do daszej hodowl kwa|flkowane sq psy/suki' któle
otrzymu]q w rodowodzie Wpls ''P|ES REPRoDUKToR'' Iub
,,SUKA HoDoWLANA". Wpisu dokonuje Kierownik Sekcli
oN Iub jego fastępca.
8. Do hodoW| mogą być uży1e:
a)suki- po ukońcfeniu 18 m cy'
b) psy po ukońcfeniu 24 m cy.

warunki koniecfne do przeprowadfenia prze!||adu ho.
dowEnego
1. ogó n e dostępny teren o Wystarcfających Wyn]iarach'
na któlym można wy1ycfyć ringo Wym]arach 20 X 30 m. W
pob|żu na|eży wytycfyć rrriejsce d|a plzeprowadfenia te'
stów psych cfnych o wym arach 20 x 70 rrr. M ejsce to
pow|nno by. ogrodzone taśmą tak, aby przebywaó tam
mog| Wyłqcznle:
sędf a przeprowadzającytest'
asyslenl,
właścicie (prf ewodn k) psa/sLrki'
0ozo'anLW I omp|el, lyrr stro' '] '  Dosiada.Ly |cercję'

2'  Niefbędne pomoce:
namlot Iub duży, stacjonarny palaso|,
sto| k krzesła W Wystarczajacej |ości'
m alka do pon]ialU Wie|kośc psa/suki,
dwa sprawne pisto ety startowe iwystarczajEca i|ośó naboi'
choragreWki d a oznaczenia odIegłości,
taśrna dooznacfenia ringów terenu na testy psych czne'
chochoł(nam o0'

3. W przeg|adf e poza sędf ą lasystentem uczestnicfą:
sekreta rz wyrnaczo ny prrer K erownika SekcjlON,
pozorant w Kompletnym strolu.

4' Przed rozpoczęc em przeg adu hodow|anego sędzia
asyste nt spra wdzajq zgodnośó nurneru tatuaźu f olygina'

5' Testy psych cfne rozpocfynaja się badaniem odporno
sc na strza| (n]ax' 4 psy jed n ocfeśn ie)' Psy i suki' któle
zaIlcfyły badan e odporności na stlzałwchodfa pojedyn.
cfo na Wyznacfonyteren i2aIiczają dwje próby:
aIal- | d o.zewod1|Lo z U. r}( id 'Lhocnoljz UĆl.wyĆe.l ien

pościgz uchwyceniem rękawa (d|a śuk bez IPo IUrodzo.
nych przed 30.06.2000 r.),
atak na psa (czołówka) d|a psóVsuk z nrin' IPo |'
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Pozorant przy ataku n e wydaje żadnych oklfyków'
6.zalówno pży próbieataku na przewodn kajak iczołóW
ce ipościgu pies/suka ma przez krótka chwi|ę pod]ąć bez
po\'eoria Wa 4F / po/o|al lPm' Każda proba 7al o.cfora
odejściem psa od pozoranta na od |egłość większa nlż 2 rn
nie może byćzaIczona. Przyataku na pżewodnika pozora nt
ude2adwukrotn e psa/sukę(takja nae9am]n e IP0 )'
Z Psy/suk , po zaIiczenlu testu psythicfnego przechod2a wraz
z pżewodnikiem na ng przeznaczony do oceny eksterleru'

8' sędzia przepro\ład zajacy ocen ę ekster elU zobowiąza
nyjest do Wypełnien a kalry przeg|adu hodowanego wg
załaczonego Wzoru '
9' Pozakończenlu przeg|adu hodow|an-"go s".dz a przeprc
Wadzający przeg|ad łączniez Kierownikiem SekcjioN Iub
osoba przez nlego wyznaczona pod pisu]e plotokół przeg|a
du.

Kalendarz wystaw w Polsce na rok 2004
sTYczEŃ P]anowana obsada sędzjowska

24 25 Głogów (o/Legn ica) kralowa

LUTY

a
22

Rzeszów
Leszno

kralowa
charrrp]onóW

MARZEC

7
19 2a

JalosłaW(o/Przernyś )
KATOWICE międzynarodowa

Kramarski' Doblzański
lvlagdziarska

KWIECIEN

2-4
77
18
24-25

KWidzyn (o/G rudziądz)
Błażejewko (o/Pofna ń)
OPOLE

mręofynaroooWa

kralowa owczarków niemieckich
m]ędzynarodowa

Goldlust, Sliwka
SfczeŚniak
lMe oun (CZ), Kocajda (SK), Kosmalsk

MAJ

3
I
9

16
16
22
23
23
23
29,30

ŁÓDŻ
Bydgoszcz
Dobre M iasto (0/0lsayn )

Kie|Će
Jeienia Góla
Bydgoszcr
B),tom
Radom
słupsk
LESZNO

międzynarodowa
kralowa
Kralowa
krajowa owczarków niemieckich

ktalo!!a
kralo!!a
kra]owa owczarkóW niemieckich
kralowa
kfalo!!a
kralo!!a
m ęofynarooowa

Bab lon (D SV)
Federak, Wierzbicki
Sllwka
Knau (D - SV), Humbe(dros(D SV),
Szcześniak

Czern akowski
Gerschwltz(D SV)

czERwtEc
5
6
6
6
12
13
13
13
19-20
26,27

Rac bórf
Płock
GorzówW kp.
Rac bórz

Lub in
Kalisz

SZCZECIN
KRAKOW

krajowa owczarkó\ł niemieck ch

krajowa owczalków nienrieck ch

Sfcześn]ak
Czern akowsk

sfcfeśn]ak
Dobrfańsk ' Ht]hn (D - sV)

lvlilewski
Czaslawska

LIPIEC

3

1,L
a7

Olsztyn
Ustroń (o/B]elska B.)

Koszalin

krajowa owczarkóW niemieck ch

krajowa owczarków niemieck ch

Czaslawska
Pasek

Dobrfański '  Dux(D sV)'  BÓs|(D SV)


