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Bundessiegerzuchtschau
2003 - Ulm
Klasa użytkowa- psy
sędzia:Erichorschler

rękawanatestachbyłonieoczekiwane
ito mniezdziwiło,
tym bardziej'że potrafiłon pokazaćznaczacaglupę

Pofa tymmusiało
dojść
do przełomu,
abydanoszanse
spr a wdzeniasię w ho do wI i no wym , mł od y m
leproduktorom.
Da|szymaspektemw plasowaniu
było
zaoferowanie
hodowcom
alternatywy
krwi.Alternatywy,
któraodpowiadając
fenotypowi
mogłaby
byćprzyjęta
w
poprawę.
hodow|i
i mogła
byplzynieśó
możliwa
sprawdfaniepsóWW obronie'minroże posiadaja
jestprawidłowe
Wyszko|enieschH
i zgodnezeznaczeniem
takiejwystawy
w hodow|i
owczarkaniemieckiego.
Takźe
fachowcyod
szkoeniaby|izdania,
żeprzeprowadzone
było
ono W UImprawidłowo.
Uważam'
że w przyszłości
powinniśmy
pod
to pozostaw|ć.
Psyzostały
sprawdzone
wzg|ędem
swejuźytkowości,
i odpowiadajq
zasadniczo
temu,cfegosięoczekuje
odreproduktoróu
Wtymrniejscu
serdecfnepodz]ękowan|e
d|asędziego
testóWpana
za plaWidłowe
stawaBundessiegerzuchtschau
w roku2003 Horstaschaafa,
sedfiowa
nie.
fostała po laz piefuszy przeprowadzonaW A|eW plzeprowadzeniu
opisuna Śtój muszanastĘpić
przepięknym mieście lJIm. całkoWite zmiany'Nie.nożetak
być.żeprzezcałydziei Wocenie1a
przewodniczacy
plzelwy,abywleszcieokoło23'00 móc
kierownlctwo
na wystawąob]ął
LG pan stóJwystępują
psa'.
VąkerDiesem'
nastójostatniego
on iJegopomocnicy
zasłuł|i
nanajwyższe ocen|ać
uznanie'gdyżzarównoWklajuJakiza granicąwystawa
w sam og|ądałem
testypsówprfewidfianych
do czołówki,
jako szcze€ | ó|nieudana i abymóc |chcechypsychiczne
lJImzostałaokreś|ona
takżeuwzg|ędnić
w rrojej
przykładowa.
Średniejwie|kości
stadion,krótkiedlogi, ocenie,
bardzodobraorganlzacja,
zdecydowani,
aleprzyjacielscy Psy zaIiczonedo grupy VA odpowiadajamoim
porząd
pigmencie'
przebieE
przebiegu
o fenotypie'
kowii harmonijny
ogó|ny
okreś|a'
tedni w Wyobrażeniom
anatomii,
To,żetu itam możnacośpolepszyć
ULM.DużekompIementyd|a
LGWLirttemberg
iserdeczne ruchui psychice.
psóW,doktórych
natulze'Liniekrw|czołowych
d|aWszystkich,
którzydopomogi'
abytawystawa odpowiada
'dzięku]ę" puła
p.
psyV dajądobremoż|iwości
osiągnęła
za|iczam
takźenatulaInie
taki
w
Jako zespó|do pomocymiałemdo dyspozycji
iudaIszej
hodowIi
oG prowadfen
uutżymanlem
szerokiej
bazy
Herbrechtingen'
Współpraca
z tą 0G byłaprzykładowa
i
plzebiegała
ujętym
i w glupievAsąfwycięzca
bezbiędnie,
spokojniei fachowo'seldeczne Nowymi'
i v.cezwycięzca
psówz!biegłego
przezmoich k|asymłodych
dziękiza to.Ta grupazostałauzupełniona
loku'trzeciztejk|asyiV.
pomocników
psóWf 2oo1, któryw ostatnim roku
osobistych
rin€lowych.B}ło
to małżeństwo
Lutz ce fwdęzca młodych
i PegA/Jael,paniFritziKappenbacher
Dorcgopies'którypopełnym
rozwolu
i panowieJLirgen byłocenionyjakoV.1'
Hofmani dr.Wi||yGruberTakżeim na|eźy
się moje w ostatnimsezoniecałyczas p|asował
się w czołówce'
podfiękowanie'
szczegó]ne
Mam nadzie.ję,
żecałaglupavA jest w staniewp8nąć
powierzono
Porczp]erwszy
nahodow|ę
ida|ejposunaćja
misędziowa
nie k|asyużytkowej dodatnio
doprzodu'
psóW.zadanie,któregosięchętniepodjałem
zdajQc
sobie Wynikil
sprawęzejegoznaczenia
Wodniesieniu
dorasy.Przy393
psach k|asauż}.tkowa
zgłosfonych
stałasię |iczebnie Pneg|ąd
2003
grupy
nadzwyczaj
siIna.ce|emmusiałobyćzna|ezienie
cfołowej'która z jednejstronycałkowicie
odpowiada Doskonały
1.57
Bardzodobry
anatomicznie
wzorcowi'
a|etakźemusiprzekonać
siIną
3
psychikq
Dostateczny
i kondycja
wczasiekonkurencji.
r
przedU|msłułłyzjednejsironydo
Wystawy
Niedostateczny
2
hodow|ane
anally,a z drugiej
dopokazan
e iakiewyragania
rrusza
30
byópostawione'
abymóczsukcesem
zakończyć
wystawę T1
I2
6
przewidzieć,
psowVAniebędzie T3
lMożna
było
żepewnai|ość
24
ponownie
wystawiona.
Tożejedenz psówVA niebędzie I4
5
mógłbla. da|ejudz|ałL
ze wzc|edJna nie puszczenie Razemwlstawionych 245
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oceny
wybrany''(VA)otrzymały:
"doskonały

zwycięzca
2oo3i

*Beaury
w.d' HuiŚ Kirurf

1*BMvon derLulsenstratse,SZ2042606,
M-D9O2a,
(*ODIN
SchH3,ur.19.04.1999
vomHirschel,SZ
1925447,
SchH3- *BEAURYv.d.
HuisXirura,SZ 2012720,SchH3).
(4.4)'FEEWeicheńurchen
(5.5'5)'
Inbredy:
FEDoRArminius
(t3),(miot+
Land(t5,5),CelloRomerau
URAnWldsteiger
ArminlusQuandoQuana,
9,4). HDnonral,DNAspr
Quando
Duży,silny,pelen substancii,bardzo męski,
rozciaEniętypies o badzo silnej śłowie
i bańzo dobrym
wyrazie.Witny kłab,szwny erzbiet.zad dobtejdłuaości,
któryjestdobrzeułożony.
Bardmdobrekatowaniep|zodui
padą kolanowa.Wbjtneuksztakowanie
z sarol,,ą,dobfe umięśniona
klatkipie6iowej,notmalny
Wraźniekatowanytyl,
frcnt.Przestrzennechadyo bardzodobrymwważeniuz si]nymposuwem]swobadnymWkrokiem'Doleganiełakcinie
ivA6z ubieqleEorokuimponuJe
s\r'r'oirn
samczymcałymobrazemi pokazal
iestcalkowite.Popfedni zwycięzcamłodziezy
sięWnaj]epsĄkondycji.Bardzodobrzezbudovłany
anatombmie,barchosilryl pełentempeamentu
saniec przekonyvrźl
DziękitymzaletomijużsprcWdzonasiładzledzirzenlaWkażdymrodzaju|uchuwspahialaprezentacjąl \|ltalnaścia'
dwojezwycięzcówk]asymłodzieży
i po raz piefi/sfyWstawionq,alejużprzekonwujacaerupapotonstwa- nógł sobte
zaDewnić
to mieisce.

Farbenspiel
łJitta
von Batu

2. LARUSvonB6tu,SZ 2062960,P-F3737,SchH3,ur,
07.04.2000 (YASKOvom Farbenspiel,
SZ 2010154,
schH3-*JITTAvon
Batu,SZ 1983812,
Schl),lnbrcdrJECK
Noricum(4-4),
ZAMB Wienera
u(4-4),
CELLoRomerau(4,5,$
5),ODlNTannenmeise(5,5,5,-5,5),ZlLLl
Batu(5-5),(miotQAminlusQuana-Qulna
5-5,5).
HDFastNormal,
DNAspr
Duży,bardzo wyńzisty pies, śrcdniejkoścl,o
nasyconynwpiEmentowaniu,
o dobrychproporciach,
o
silnympiętnie,pełensubstancji'PełnawyhzuEowa, Wbltnyk|ab'prostyEtzbiet,badzo dobradłueość
i ulożenie
zadu.
Prawidłowe
kątowanieprzodui tyłu.Wyważone,
hatmonijneuksztahowanleklatkipierciowej,prostyfront,wdajne,
przestrEnnechody,o dużejdynamice.Badzo dobrewyba]ansowanie
i prosteprowadzeniekońc4n.s)n dwukrctnego
zwycięzcyYaskov' Fańenspiel podobasię pftez bardzoapow obrazo!ó]ny,bardzodobtazwattość
i barclzodobrą
prezentację.Powinienon Wnadchodzacym
rokupokazaćdobrejjakościErupępotomstwa'
von Arlett

3. H|LLvom Fańenspie|,sz 2058265' G-L4153'
SchH3,ur.06.01.2000(HUPPYvonArlett,SZ1964660,
SchH3-*DASTI
vomFarbenspie,
SZ 1917706,
DchH2),
inbredy:
cELLoRómerau(3'5)'URANWi|dsteiger
Land(5'
5),(miotQ-Arminius
4,55),HD
Quana,
Qulna,Quando
DNAspr.
normal,
Duży,pełensubstancji,średniejkości,bardzo
typow i pelenWrazu,dobrzeWpiEmentowany,
o dobrych
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praparcjachwsokościi długości
piesz pelnąwyrazuEłowa'wysokikłąb,sztywnygrzbiet,bardzodobrzeułożony
zad'
przód
Prawidławo
ukatowany
i bardzodobrekatowaniet,fu,
Wównane proporcjenatkjpiersbwej,pr$tyf|ont.Prawidłowe
prawadzeniekończynprzednichi tylnych.Tal,źe
on pokazujeprzestrzenne,dynamicznechodyprfy dużejsztywno.ści
i
prezentacii.
przekonuje
bardzodobrej
Pies
swmi bardzodobrymiproporcjamiWsokości
i chwa]ebnyn
do tlłuEości
ogólnymzwiazaniem.
*'Caryvom
Fiemereck

SZ 1923363,
SchH3

*Evitavd.

Zomercl!lślanCteI
sz207a6fs,E1

4. ANDO vom AltenborgorLand, SZ 2070626, F-B
8123, SchH3, ur. 11.12.1999(CARYvomFiemereck,
SZ 1928363,SchH3* EVITA
vd. Zomerdijkslanden,
SZ
2070625,lP1) inbredy:
IECK Noricum(4-3),URAN
Wlldsteiger
Land(4,5'5,5,5),
FEDORArminius(5-5),
(5,5,5),
Arminius
PALMEWildsteiger
Land(5-5),
QUANDO
HDnormal.
ONA.
Bańzo Wyrazisty,duzy, średniejkości,pełen
substahcji,Wdlużonypiesz badzo dobryń piEmentemi hamoni|nymprowadzeniemlinii' MęskaElowao barclzo
dobrymW|azie.Wbitny kłąb,ptostyetzbiet,dtugi,Wraźnieopada|acyzad.Bardzoclobrckatowanieprzodu,Wraźne
partiakolanowa,wważoneproporcjeklatkjpiersiowej.
katowanietyłuz szercka,Clobrzeumięśnioną
Proste]iniefrontu.
przybardzodobrejprezentacji'Ando,zinbredowany
Ptzest|zehhe,
Clynamichechodyo dobtYnzrównoważeniu
naJecka
von No|icuń,uosabiatentypi powinienbyćw staniepolepszaćkatowanie,szcze4ólnieprzodu.suki niepowinnymieć
jednakkątowaniatyłuńa erańicy'wspahiatywspółczynnik
dysplaz|lzw 68.
*Enzovon
'Antie von
5. NERov. Nóbaohta|'
sz 2080775'R.B1229'schH3'
ur.01.02.2001(ENZ0
vonBuchhorn,
SZ2930246,SchH3łANG|EVonden Ampelauen,
sz 1997769'schH11)'
Inbredy:
MARKHausEeck (4'5),FEDORArminius(5-5),
ENZOBurgAliso(45)FANTO
Hilschel(45),
FEDORArminius
(5-51.
(5-5)HD
GER0Arolse'Schlo13
rornal DNA.
wĘcejniżśredni,
bardzowyrazisty
o mocnąkości,
pies a bardzo dobrymprowadzeniulinii i mającyWiele
substancji.Prawidloweproporcjebudow i dobreogólnezwiązanle.o nasyconympi4mentowaniu
z dużymu1lziałem
czarnelo na mascei grzbiecie.Męsl,abardmWyftzistagtowa,Wbtay kłqb,prasu dobrzezwiqzanyErzbiet,dobryzad.
Dobrekatowanieprzodui bardzodobretyłuz szerokapartia kolanową,Wważoneuksztahowanieklatki piersiowej,
prostyfrant'swobodneprzestrzennechodyz silnymposuweml swobodnymWyk|okiem'
Prosteprowaclzenie
kończyn
jeszcze
pelni
tylnych.DoleEaniełokci
nie W
osiąenięte'
Farbenspiel
van Noort
6. ERAs|vt'Js!E n Nooń' sz 2060362' DD 0376' schH3'
(YASKOvom Farbenspiel,Sz 2010154, SchH3 - *ALKE
VanNooń, sZ 1975706' schH1).Inbredy|lEcK Noricum
(4'4),ZAIMBWieneraJ(4-4),
ODINTannel meise(5,5,55,5)
QUANAArminius(5-5).HDfast normal,DNA.
pełen
Duży,samczy, o mocnej kaśai,Wydłużony,
pies
poc]obajaca
substancji
o c]obrymWafie. Barc]zasi]na,
sięEowa, z niecodużWi,je.]naksztwnymi uszami' wysoyj

ovt/cfĄREh

DWUM|ES
ĘczN|X t{r33 XWEclEŃ2004

kłab,sztywny,prostygrzbiet"ba|dzodobra dlugośći ułożeniezadu. Prawidłowokatowanyprzód i bardzadobrze lątowany
tyłz szeroka partia kolanowa i dobfe sztyvvnymistawami. Wbitne uksztahowanie klatki pie|siowej,prawidłow fronL
Dynamiczne,prEstrzenne chody przy ba|dzo dobrejp|ezentacji.Zwcięzca mlodych psów z 2001i v1z |aku ubiegłeqo
imponuje swoim ogólnym samc4m fenatypem WEoc]nympochwałyrodzaju.
della Valcuvia
SZ2052621,
S.hH3

Y#"l"ł:f;'o

-Only vom

7 oUANTUM von Arminius, SZ 2055986, lV-E 3024,
SchH3, ur.29.11.1999(DUXdellaVa cuvia,S22052621,
SchH3 - *ONLYvom Wutachtal,SZ 2010235, SchHl).
Inbredy:
ICAhaus Reiterland94-4),FEDORATmin
!s (5-4),
URANWlldsteigerLand (5-4,5),(miotR Haus Beck Reza'
Reza,Ralfa5-5,5).HDfast normal,DNAspr
Duży,o dobrej kości,pełensubstancji,Wdtużony,
samczy pjes o dobrym piEmencie. Głowanazbyt ktzepka.

zad.Dobrekatowanieprzodui bardzadobrctyłu.
Wysokikłab,prosty,zwiazanyśrzbiet,
niecokrótki,ale dabrzeułożony
ptaporcjeklatkipiersiawej,ptostyfranLPrzestŻenne,dynamicznechodyze szczeEólnieprzekonywujacĄ
WyróWnane
prezentacjqw szybkimkłusie.PrcWadfeniekończynz przoduproste,z tylunieco\'łaskie.
Jakosyn psavA Duxadel]a
grupępotomstwa
z bardzodobrymipojedyncfynizwietzętamiijednymzwcięfcy
valcuviapokazaljużprzekonywująca
na]ezyjednakzwracaćuwaEę,abydobieranasuka
klasy.)akkalwieku potomstwaniestwierdzasiętejkrzepkiejEłoWy
głow
niata dobryksztalt
i dobtewkolorowaniemózEowioczaszki.'
łMax della Lo8tia
dei Mercanti
*Una della

8. DUXdellaValcuvla,
SZ 2052621,7LMV46,SchH3,
ur, 01.10.1997(MAXdela loggiadei Mercantl,
SZ
1944110,
SchH3-*UNAdellaValcuvia,
SZ 2086604,
S chH2 ) .I nbr edy:V I S U [ ,v.
4 A r m inius( 2 -3 ) ,O D I N
Tannenme
se (44,5),(miotQ-Arminius
Quando-Quino5'5.5,5).
HDAWłochy'
DNAspr
0uando'Quana
pełensubstancji,Wd1użony,
Dużyśredniej
kości,
dobrzewypignentowanypiesz silnągłowa.)ednakstop
powinienbyćWbitnieiszy.Uszylekkoob|óconenazewnatrz'wybiw k]ąb,prostyE|zbiet,dobrzeulożony
zad o dabrej
przoduiryłu,Witne uksztakowanie
prostyfront'Prowadzenie
klatkipierciowej,
dłuśośc|
Bardzodobrekątowanie
kończynz przoduNaste,z tyluwaskie.w dnjuwystawyWkazałswobodne,przestrzennechodyo bardzodobrejkandycji
po ki]kuslabszychprczentacjach
przed
i prczentacji.Pies,któryponowniemógłpo|'azaćbarclzoc]obrą
Erupępotomstwa,
pokazałsięznowuE swojeinajlepszej
ch'ba najwższypunktswejl.arieryWystawowej.
tąwystawa,
strorv'osiaEnałjednak
von Bad-Boll
Holundergarten
9. KEVINvom Murrtat,s22020273, R-E5917, schH3,
ur. 28.05.1998 (RIKKORvon Bad-Boll,SZ 1919865,
SchH3, FH1- *AlSCHAvornHolundgarien,SZ 1890244,
SchH2).nbredyr
QUINAQrminius(4 5),FEDoRArminius
(4,5-5),URANWildsteigerLand (5 5), PALMEWildsteiger
Land(5-5),ODINTannenmeise(5-4),QuandoArminius(5
5),(miotQ-Arminius
0UlNA,Quando{uina,
Quando4,5
5,5).HDnormal,
DNAspr.
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srec]ni, C]abrejkości,intensy'nie Wypi4mentowany,pelen Wyrafu pies o bardzo dobrych proporcjach' silna
wyrazista Ełowa.Wsoki kłab,szwny Erzbiet, dobą dlucośćiułożeniezadu, bardzo dobre katowanie pnoclu i tytu'
WróWnaneproporcjekbtki piersiowej,niecorozbieżneL]stawieniełap.Wdniu Wystaw Wkazal równomieme,p|Estfenne
choclyzarówno na smyczyjak i bez niej i Clziękitemu możnabyłozapomnieć o nie najtepszymprezentowaniu się p|zed
ta Wystawq,Bardzo dobrytemperament. Przedstawionaerupa potomstwa jestpadobna do ojca' zwierzęta maja C]obra
Wielkaśći przeważniepoprawna anatomię' zauważa sięjednak brak choćbyjedneejo syna o zaletach Kevina, k1óry
nócłby dalej prowadzićlinię, szczeEó|nie Rikkora von Bad'Bo]l.

łNeptun
vonBad-Bo

YaŚŚko vd Roten Mafte.

von Tronje

10.ORBlTvonTronje,
SZ 2037762,P-M4429, SchH3,
ur. 06.11.1998(NEPTI-IN
von Bad-Boll, SZ 1959513,
SchH3'*BABATTE
vonTronje,
SZ 1959640,SchHl).
Inbredyr
LRANWildsteigerLand(5,5,5),
MARKHausBeck
(54),(miotQ-Arminius
5,5,5)HDnormat,
Quando-Quina
DNAspr.
DuzyśredniąkBci, pełensubstanciipi..6o bardza
dobrychproporcjachz bardzodobrymWyrazem.
Męskagłowa,cierńneoko,v|ybitny
ktqb,prosty,snwny gzbiet, bardzo
dobradłulość
i u|ożenie
zadu,prawidlowekatowanie,Pollpierciepowinnobyć niecodluższe,prostyf|ont.wydajne
chodyprzyprostyn Wowadzeniukończyni bardzodobryn Wważeniuz silnyh posuwemi swobodnyftWykrokiem.
w
całości
bardzoc]obrze
o dobrychproporcjach
dodłueości
i dobrychcechachanatomicznych.
Wpiementowany,
Wsokd.ści
Grupapotonstwa ogólniepodobnado ojca pokazaładobrepojedynczefwierzęta,o dobryn fuchu. Na]eży
jednak
zwracaćuwaEęnaśtednia
Wielkość.
łWa1laĆe
tus Aqriqento
;z 20]749ó'*hH]

HauffstraBe

11. QUIRINv. Hochmoor,
SZ 2120329,5D+0810,
SchH2, ur, 29.04.2001 (WALLACE
aus Agrigento,
SZ
2017496,SchH3- *ASTAaLrsderneuen
Hauffstratse.
SZ
1928820,SchH2).Inbredy:
URANWildsteiger
Land(5,5(5-5),
5),QUlNAArminius
(miot
Q,Arminius
Quina,
Quando.
5,5'5).
HD
normal,
DNAspr.
Quina
peen Wu i Wrazu
Więceiniżśredni
o dobrej
^d.ścl' budowy.silna
nęski pies o badzo dobrychproporclach
glowa' Bardzac]obrallnia Eórna izad, bardzodobrc kątowanieprzodui tyłu,szerokiepaftie kolanowe.Wyważone
ptoporcjek]atkipiersiowej,prostyfront.swobodne,Nzesttzennechodyo ptzekonywujqcej
prczentacji.)eszcze nie
osiąEnał
ostatecmegodoleganiałokci.Piespodobasięprzezswojam..Fkasylwetk o prawidłowej
budowieanatomicmej
i dobrejprezentacji.Jako synWal]acapawinienbyćw staniepoleryyć katowanie,szczelólnieNzodu.

pośu:lęconeJ
oJeruJemjlkstążklw całośct
Śwt,atoweJwlstaule oucżutkówNlemlecklchu
Uhn2005.

Zną'Jdą tan Pa'ństxaook. 1300IotograJii' rodou,od'!,
oraz opisy psóu blorąq)ch udzlał u tej wstauie'
Książką dostępnaJest uJęzyku
nieml.eck im i angie k kim.
Infomacie i zamówlenla:
tę|.o.602697 254, taJ..oĄ46650.. 63,
ę-mail:kdoon@wT'.p1, www.urma'prv.pl
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Klasa użytkowa- suki
Sedzia: Leonhard Schweikert
EsKo DżinischenHof
8 potomków
vA4, VAs, V11, V13, V63, V65, V93
YASKo Farbenspiel
7 potomków
vA10, v2, v19, V26, V31,V38, V61
WALLACEAgrigento
5 potomków
vA2, V14, V30, V33, V78
HOSS Lerchenhain
4 potomków
v23, V60, V67, V82
Jeże|inawetuważasię Wartość
hodow|anaZW jako
2003. orleprowad/ony
oo ral kontroweryjną
to
muszę]ejstatus
HD
równieżlozpatżyó
Tlurdessreger/JchLs(hdu
I,p erwsz} w UIn by,a Lldarq wysla\'!q
d|ak asy użytkowej
suk' 'ledynie9 suk f 106 ocenionych
-imo
palkowania,
wcześniejszych
zastrzeżeń
co do moż|iWośc]
przekloczyło
g|aniczną1oo' Zatemnaszesuk sa
waność
które W efekcie okazaly się bezpodstawne'Jako WstanienadaIpo|epszaó
statusHD'
Wie|okrotny
technicznyk erowniktakich wystawmogęto Wprowadzone
jest nada
zharmonizowanie
wie|kości
ocenió' z dużymrespektemgratuIujępanu Vo|kerowi kontynuowane,jak to zostałostwierdzonejuż W roku
Diesemowi,a poprzezniegowszystkimpomocnicrkomi ubiegłym'
Zadan e postaWioneW roku 2000 ,,działania
pomocnikom,za WystaWę
dobrzezorganizo\łana
we poprzez generacle' skutkuje,jest to jednoznaczn
e
wszystkich
szczegółach'
rozpoznawanew mojejk|asie'Mimoto\łniższych
k|asach
S( erowan do rrn e ptzer otqaliralota polocn cy i ponowne naczołowych
p|asowa
m]ejscach
ne są zwierzęta'
pomoc1icfh wspornagai rrrie f oLźymfaa1gazowarierr' które możnazaIiczyćdo górnejgranicywzrostu'
Wstępna
D ategomojesfczegónie podziękowania
d]aczłonkóWoG seIekcjęw niższychkIasachnaIeżyprzeplowadzać
Erbach-Dellmensingen:
Rita Xattge,ManfredKattge, konsekwentniej.
Thomas Dir, HildegardLeu, Andrea Stottee, S egnen WzrastającaIczba zgłosfeńzostałajednakskolygowana
i WerneraVandammez oG Ber|n. przeztestyjużW roku 2000 W Bremeni miałaWpływ
Hóhn|ei d|a|rmgard
na
o pracowywa
nąWsezonie Wystawowym
Iistęlank ngowa.
Następnepodziękowan]e
kierujęz tegomiejscadIamoich Nie wiem czy my dobrre robimy dla naszej rasy i d a
osobistychpomocnikówringowychHeike i Franka stowarzysfenia podnosząc sta|e wymagana' W
Z mermann , któ|zy mi p|zez ca|y rok towarzyszyi na rfeczywlstości
nie możemyd|uż€ j Wymagaóod naszych
\łystawachiw dniu BsZs równieżoferowa|iniezbędne członkó\ł,
abypŻefcałyrokWramachmożiwościtr€ n owa]i
\łsparcie.Podaneosoby byłygwarancją'Źe mogłemsię i Wc agu k |kusekund W piątekWWynku testó\łrnusie|i
skoncentrowaćWyłaczn
ie na sędzioWaniu'
czegomydf siaj Wymagamy
natestach
,,fwijaćżag|e'.To
Ze zgłoszonych
298 suk 154 p2ystapiło
w piątekdotestóW' podczasBSZS osiągnęło
poziom
co na]n]niej
mistrzostw
112 suk zaliczyło
testyz ocenawybitna,pl-lszczajac
rękaW psówobrończychprfyporównywanycheIementach.
|Vusi
zostały
tymsamymprzekazanedo mniedo ocenyna stój' to w końcu zna|eźćfrozL]miene u tych' którzy sta|e i
ponadprzeciętnypoziom.odbiłosięto
Klasałacznierriała
bezpodstawniedomaga.ja
się da|szegof Większenia
na ptly/'ra1yLf ocenach. Stdwiane pt/e)e '1n F Wymaga
ń' Dosz|śnydo a bso utnegoimituwymagańjakie
Wymagania,
takżeco do zaIiczeniado grupyVA,sq takie możemystaw]aćnasfym psom zgodniez Ustawao
samejak w rokupoprzednim,
oc|^roriezwie|/ąt i ofe.owd1ymi moż iWościl-'li
Te 112 suk pozostałychW konkurencjiotrzymało szkoleniowyrai.
jest osowanie
Dodatkowym
utrudnieniern
nasępu]ąceoceny
pozorantó!łw piqtek rano' of€ r owane moż|]Wości
(vA)
10 ocenędoskonaływyróżniony
.w czeria W o'Ies e pr4gotowawcfyrrz dz|ew|ęc|o..ra
96 ocenę d oskonały
poro.allanired'legod.rrd
W tymm elscJ
lest rierealne.
6 zostałowycofanychz usprawiediwienem
|a|eż:y
zaz|aczyć,żepozoranci do mistrzostwsa usta|ani
ponowne stwierdzasię,źetakjakjL]ż
W przyjemnościa
W jużdużowcześn
ej' a zatem stniejamoż]iwośc
treningu'
poprzednch |atachżadnasukanie zostałaWycofanabez Ponadtostowarz}szen
e mUsizadbaćoto,abymoźnabyło
usprawledliwienia.
na całymterenietrenować
te eIementy'
któlychwymagamy
Następujqcereproduktory
mia' po 4 iwięcej potomków na BsZs.szko]enieidoszka|aniepozolantóWmusibyćna
w tej klasie:
nowozdeflnlowaneiopracowaneprzezStowarzyszene.
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Abyn e byćźiezrozumianym
chciałem
na zakończenietego pochodfenierodzinnei częściowo
wykoż}sta
niew hodow|i
pracęws4/stkichpozorantóW byłydecydujace
tematuskompIementować
w f aIiLleniudo grupyVA.sJ'(i' którewięce]
naturaInie
sędziego,pana Kar|a.Heinza
Zygadtoza niżdwa razyprefentowanesa na BSZS bez potomstwa,
przeprowadzenie
testóWsuk.
Iubteżz potornstwem
nie rzucajacymsię w oczy,nie mają
Jako reprezentatywnąd|a całej k|asy uż}tkowejsuk, moimzdaniemżadnychszans,jaklóWnieżźadnych
praw
przedstawicglupęvA.To co rzucałosię w oczy do poprawienia swojej |okaty' równieżwówczas gdy
c|.ciałbym
byłotakiesamojak Wubiegvmroku.Wysokajedno|itośó niektólzv 1asi c/|on{owierie mogq tego zrozumieć.co
ploporcjebudowy,,bardzodoble dosztodo mojchuszu' Nie mamyźadnejkonkurencji
typu'bardzoprawidłowe
p2odu
podoba|ysię
przytymdoble,si|ne piękności'
katowanie
ityłu'
Iecz Wystawęhodow|ana,gdzie czynniki
panie ko|anowei rzucajacysię w ocfy ruch' który był kyno|ogiczne
muszązna|eźćswój
wyraz.Dovch cfynników
przyjmowany
z ap|auzemprzezpub|iczność
równieżprzy na|eżylównieź potomstwo' które pokazuje się w
pojedynczejprezentacjina koniec sędziowania.Dobre odpowiednim
wieku,
ocenę dokonaływybrany

otrzymały:

zwycięzczynl
2003:
ausAgritento

1. *KoRAvomBlerstadtsrHof,SZ 2026376,1C 5930,
SchH3, ur. 16.08.1998 (WILSONaus Agrigento,
SZ
1953872,SchH3" *SALOMEvonrBierstadter
Hof,SZ
1944144,SchH1.lnbredfURANWildsteiger
Land(5-5)
HDnormal,
DNA.
więcej ąiżśrednla,wybitniesucha i związana,
pelnasilyi substancji
zwa|taWewsz'stkbhczęśclach,
suka
proparcjachbudowyj bardzodabrcjeórnej linii.wysokl,długikłqb,bardzosftywna partiaśrodkowa,
o prawidłowych
proporcjeklatkjplerslowej.
dobrcClłuEość
i ułożenie
zadu,prawid|owe
katowaniei dojrzateWybitne
swobodne,Wr4ma|e
przesuzenne
i
chody.wybitnieprawidłowo
zbudowanasukaz robiacy|ńWrażenie
rucherni pożadanasucńośc/a
i
zwiazanień. w przeciwieństwiedo wystawysprzed dwóch |at,kiedyzostałaocen]onajako v7 Wtym roku byla w
absolutnleszczytowejformie.Po WkotfystaniuWhadow|i,potomstwojestmi znanei byłolużprzezemńE ocenlanena
ponaclreEiona|nych
wystawachna Wsokichmiejscach,K'RA roz\!/inęła
sięi dojrzała.
Wartość
hodowlanaHD:94.
łwallac€
aus Ągrigento

Ńńon

uan A'hedy śHev'

.Mńka
von der Flur

2. * QUALLIvon der Flur,SZ 2071353, H-E 2097,
SchH3, ur.03.08.2000(*WALLACE
aus Agrigento,
SZ
2017496,
SchH3- *MINKA
vonderF ur SZ 1963592,
S chH1 ) .I nbr edy:MA RK Ha uŚ Beck ( 4 ' 4 ) ,oD I N
(4,54),l.l
Tannenmeise
(5,5,5),
RANWildsteigerLand
FDOR
(5-4,5),
(miotQ-Arminius
Arminius
Quina,
Quando
Quina
5,55)HDfastnormal,
DNA.
Duża,mocnejko.ści,
bardzosilnai pełnasubstancji,
c|obrywraz, dobrypiqment,nadzwczaj dobreproporcjewsokoścido długości
i od wysokości
kłębudo dłuEości
kończyn,wysokikłab,bardzodobraEórna i dolna linia,sztywny,prostygrzbiet,prawi)lłowa
długość
i ułożenie
zadu,
bardzodobrekatowanieprzoduz dłuEa,bardzodobrzeułożona
łopatka,bardzodabrekatowanietyluz dobrĘ ulożona,
partiako\anowa,Wbitneproporcjeklatkipiersiowej,
prosteliniefrontu,prosteprowadzeniekońcfyn,
silnieumięśniona
płynne,pokrywajacep|zestrzeńchodyze swobodnymWkrokiem i silnymposuwiepŻy bardzodobrymwważeniu.
iliestetyWdniuwystawyQuallinieznaidowałasięWpożaClanej
okrywiewłosowej'
Poprzedniowykorzystana
whoclowlj,
potomstwoze wzg]ęC]u
przyprawidłowym
na wiekniemogłobyćjeszczeWystawiane'
partnemt|zebasięliczyć
do|Jo|ze
z ponac]przeciętnymiefektarniw hodowli.Wartość
hodowlanaHD87'

DWuMEsĘczNK l{rix' {WEdEN2004
*Pascha von

ldol vd Jahnhóhc

w j ldste,per

fd Ro r pn
v. r e,

der Tahnhohe

Land
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3. *oLGAvom Paxdońer.Tannenhod'
sz 2044424' P-E
4730, SchH3, ur. 03.05,1999 (*PASCHAvon der
sZ 1977242'schH3. *PRX VomWi|dste]ger
']ahrhóhe'
Land,SZ 1954310,SchH3).Inbredy:
MARITWildstelger
Land (3 2), URAN WlldsteigerLand (4-3,5,5)EIKO
Kirschenta (5-4),OD N Tannenmeise(5-4),X TTA
(5 5),(miotQ-Arm
Kirschenta
niusQuna-Quando5-5),
HD
normal,
DNAspr,
pełnatypuiWrazu, sucha izwiazana suka, która zbudowanajestWbardzadabrych
srednia,średniejkaści,
proporcjach. Ma piękna E]owę, ciemne oko, prawidłoweustawienie uszu, Wysokjkłab,prosty, sztywny grzbjet, zad
pawinien byćnjeco d]uższy'Przód ma ukatowanydobrze, tyłbardzo dobrze, ma Wrównane proporcjeklatki pierciowej i
prosty front' Prowa.lzac kończ'ny prosto wkaza]a p]ynne, przestrzenne dynamiczne chody, ptzy bardzo dobrym
Wważeniu,tane bez srnyczy.Tajużprzec]dwoma laty oceniana na vA suka rozwinęłasię da|ejpozytywnie.szczecólnie
padkreś]ić
należyponad przecjętnepatamstwo. w dniu Wstawy reprezentowałojq 4 patamków w czołowch grupach.
podstawie
Na
tychWnikóWpoprawiłasięw lokatachvA WporóWnaniuz 2001 rokjem' wartaść
hodowtanaHD 86 '
*Eskovom
*H€ i ]ei,s Farina
4. WlNONAvomAmur,522080771, F-A4Oa5, SchH2,
ur 01.10.2000 (ESKoVomDónischenHof'sZ 1998887,
SchH3- *Helei"sFARINA,
SZ 2067279,BHP2,SchH2).
Inbredy:
ZAMBW enerau(5.5),(miotcRómerau
ceIccindy
5 5).HDnormal.
DNA.
W]ęcejn]ź
średnia,
baldzodobrfe Wypigmentowana,
bardzo
dobra kośó'bardfo dobrze ukształtowana
sucza głowa,
praWidłoweplopolcje wysokoścido długośc],
sucha i
panlach,Wysokikłab'
zWązanaWeWszystkch
dobradługość
ułożenie
zadu,bardzodobradługość
ulożenie łopatki,
prawidłowa
długość
i ułożenie
ramienia,bardzodobre kątowaniety|uz siInieum]ęśnioną,
okrqgłqpań a ko|anową,
prosteIiniefrontu'wybitneproporcjek atki piersiowej'prosteprowadzene kończynprzednich'od poczqtkudo fazy
prfestlzennechodytakżebef smyczy'Ta suka,jużWysokop|asowanaw ubieg|ymloku w
końcowejdemonstrowała
k]asiemłodychsuk byław tym loku Wieokrotnieu mnle Wystawianai zawszepo|epszała
swój wyg|ąd,af do punktu
podczas
szczy,tow€ g o
WystawyBsZs' spog|adającwstecz na Esko i matkę He a"s Farina,która przed dwoma |aty
prŻeze
pozytywnych
ocenionazostała
mn ejakoVAnrożnasiępo niejspodziewać
wynikowhodowanychzeWzg|ędu
na
Wzmocnione
orowadzenie
Iini'Waność
hodow|ana
70.
*Eskovom
DenischenHof

]ań8o v Fi]Ąt.nbcrg

*Brigittvom
Hiihbeqrab
5. B|GGfvomLangenbunCeft,SZ 2046A52, H-R45L4,
schH 3' ul. 28.06'1999 (EsKo VomDónischenHof'sZ
1998887, SchH3 - *BRIGITTvom HLlhnegrab,SZ
1924407, SchH3, lP3). InbredyrZAMB Wienerau(5-3),
LJRANWldsteigerLand(5 5,5),(miotQ Arrninius
Quana
HDnorma,DNAspr.
Quina,Quando5-4,5).
więcejnjżśrednia,
średniejkości,
bardzodobra
e)ławai Wraz, bardzo dobre praporcje wysokościda
dłuEaści,
bardzadobra linia e)órna,vvysakaumieszczonykkb, sftwny, prastygrzbietzaróWnona stój jak i Wruchu, dabry
zad, .lobre katov\]anieprzadu o barclzo dabrej długościi ulożeniułopatki,bardzo dabrze katowany tył,dobra partia
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ko]anowa,proste linje frantu,dobre przedpiesie i podpiersie,na stój i w ruchu prosteprowa1lzeniekończyn' Wkazała
płynne,przestrzenne chody' odpowiednie potomstwoBrjxi powinna się pojawićWpłz}szłości.
Wartość
hodowtana 81.
*Ofbit
von Tronje

libe Bad,B.ll

Ęb"-"

*Umelli von
der Noriswand

'

T.*
Wilńa Michekiłdlżr Rathau'

6. FARINA\/onder Noriswand,SZ2OA2A4A, p-A7228,
SchH3,FH1,lP1, ur.08.02.2001(*ORBtTvon
Tronje,
SZ
2037762, SchH3 - *UMELL|von der Noriswand,SZ
2040219,SchH3).Inbredy:
JECK Noricum(4 5), MARK
Haus Beck(5-5),FANTOHirschel(5,5),
HD normat,DNA.
Najlepsza w mlodych sukach z ubieglego roku
pokazanazostala w bardzodobrej formiei kondycji.Jestto
duża, barc]zo Wyrazista suka z sjlna €łoWa i dobrym

plgmentem,pny czymEóra powinnabyćbardziejczama,badzo prawi)!łowe
proporcjebudowyod wysokości
k!ębudo
do dluEości'
Farinajestsuchai zwiazana,dobrzezwańa wpnedniej partii,bardzo
Wsokaścikończynoruzwysokości
dobragórnaidolnalinia,prawidlowe
katowanie
z bardzodob|adfuEościąi
ulożeniem
łopatki,
bardzodobrapaftia
kolanowa,poclobajacasięerubosćkosÓi,prosteliniefrontu,prowadzeniekończynty]nychniecaWaskte,
z przoduproste.
Jejszcze!ólnezaletytoptzestrzenne,Wajne chody,]nórestwierdzano
zawse takżepoprzednio.Pokafywanajestona
zawszeWdobrejkon.lycjii usposobieni!.Tapelnasilyi substancjisukapowinnawć w stanie,po'lobnlelaki iejwysako
plasowana
matka|Claćponadprzeciętne
potomstwo
przydobrymsparowaniu'
Wartość
hodowlana
HD69'
vom Maifeld

*Gabivorń
SchloB\r'{eitmar
7.JACC|vomSchloBWeltmar,
SZ 2074255,F-C7661,
SchH3,ur.24.10.2000(SAL0vornMaifetd,
SZ 202351,
SchH3,lP3 - *cABlvomSchloi3Wettmar,
SZ 1964285,
schH2)'Inbredy:
FEDoRArminius(5.5),
cELLoRómerau
(5-5),
(miotF-Arminius
Fante,Fedor-Fedor
(miotQ,
S,S-5),
Arminius
5,5)HOfastnormal,
Dl\A.
QulnaQuando
Bardfo Wyrazista,
pełhasilyi
średniej
wielkoścl,
substancjisuka o bardzodobrej kości,bańzo dobrym
proporcjebuclow, bardzodobft górna i dotnalinia,sztywny
Wrazie i oEó|nieharmoninejcałejbudowie.Prawidłowe
grzbiet,dobradługość
i ulożeniezadu,ba|dzodobradlugość
i ułożenje
łopatki,Prawidlowoukątowanytyl,z dobrze
ułożona,
silnqpartiąkolanowąi bardzosilnymistawamiskokowymi,wybltheproporcjektatkipiersiowei,p|ostelinie
frontu,prostei zamknięteprowadzeniekończynwidzianezarównaz przoduiak i z tyłu,ba|dzodobrechody,przyczym
posuww kańcowejfazie konkurecjinógtby być niecobardziejdynamjczny.Tabardzoptawidłowo
zbudowanasuka
podobasięp|zezjej bardzoclobryWraz i ponadprzeciętna
harnonie bu.tow.Także
u niejrnożnab''ło
stwierdzić,
żeprŁz
całysezonpolepszałasięi tymsamymbezzastrzeżeńnoEłazostaćza]iczonadoErupyvA'ze Wz1tędu
najej dalekie
inbre.lyc]ajewie]emożliwości
sparowania,co możedaćnadziejęna clobrepotomstwo.
wartość
hodowlanaHD97.
der la}'nhóh€
*Holy vom
FichtenschlaE
I * LARISSAvom Fichtenschlag, SZ 2088810, FD a326,
schH3' ur' 31'072001 (*PAscHAVondel Jahnhóhe,sZ
1977242, SchH3 - *HOLLYvom Fichtenschtag,SZ
1892852,SchH3,FH1).Inbredy:(YAGOWildsteiger
Land(4,
4) URANWildsteiger
Land(45,5,5)PAL.ME
Witdsteiger
Land
(5-5),0DlN Tannenmeise(5 4) XTTTAKirschentat(S S)
(KirschentalEiko Vati, Eiko5-4,5)(miot+Arminiusouina
Quando,Quina5 5,5),HDfast normat,DNA.
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Więcejniżśrcdnia,średniejkości,bardzo vqrazista' w sposób poża|lanyWko|arowana suka, a bardzo dobrych
proparcjachbudov'ly,dobrej kości,bardzodobrej|iniigó|nej, z zadem dobrejdluqaścii ulożenju.Bar.]m dabre Ł'atowanie
partia ka|anowa,prostelinie ftantu, prosteprowadzenje
przodui ryłu,wy,bitnepropoae klatki pjersiawej,silnie umięśniona
Ta
witalna
suka, aceniona w ostatnimrckujako AsG2 Wklasie
kończyn,bardzo dobre chodya dobrymWważeniu' bardzo
jej
podabała
przez
ponownie
swoje
niezmor|lowane
dynarnjcznechodyco umożliwiło
mlodzieży,
się w dniu Wstaw
po
grupy
po
Pascha
von
der
JahnhÓhe
sul,'a
w
vA
Ho]ly
v.
Fichtenschal
Wejście
Wostatnim etapie do
vA. Ia druga
E|upie
takżeocenionejjako vA poz\A/alaoczekiwać równie dobregiopatomstwa po odpowiednim wkaĘystaniu Whodowli..
.
wartość
hodawlanaHD 97'
*Oibit
von Tronie

NePfuń v Bad.Boll

Eib;. ;..'iÓl]

b.D.rrc v rronte

p".*_ ai^"

*Jule

odinvHnschel

9.SHALOIVEvon
Oasis,SZ2080074,F N 7502,SchH3
FH1 lP3, ur. 05.01.2001 (ORBITv.TronjeSZ 2037762,
SchH3 *JLLEvonOasis,SZ 2041171,SchH3
FH2).Inbredy:
NATZSteigerhof(3-3),ODINTannenmeise(5-5),(miotF
Arminus Felr-Fedor5-5),HD nochzugelassenDNA.
więcej niżśrednia,rczciae)niętabaftlzo wrazista,
pełna sily isubstancji, bardzo dabrze zbudawana
anatomicmiesuka o bańza Cbbrejkaści'Bardzoharminine

prcparcjebudowy,sztywnygrzbietz dobrzeułożonym
zademo prawid]owej
dłuElości,
BardfodobradłuEość
i ułażenie
prowadzenie
praporcje
prosty
prawidlowe
kończyn,
klatkipiersiowej
łapatkj,
frcnt,
bańzo dobrekatowanietylu,
Wbitne
niskanaclziemiaprowadzone,
dynamiczne,
z bardrodobrymprzedpiersbmi podpbrsiem,Demonsttuje
niezmotdowane,
przestrzennechodyze swobodnymWrokiem i batdfosilnympasuwem.Wysakouplasawanowubie'tm rakuw klasie
takżenadużychWstawachLG.stwieftlzane
m]odfieży
mogaprzekonaćdo siebiewtrakciecałelosefonuWstawoweEo
już
poprawi1y
przy
poczatku
się
astatnich
nie
na
sezonuniecałkowicie
sztywneuszy
Wstawach,a przedewszystkim
już
potomstwo
nie
moEło
być
aceniane
ze
wzgędu
na
wiek'
waftość
hodowlana
stwieidzonotejwadyna BsZs. lstniejace
HD 701.
H( btr\ LllLr.J s( ol

vom Farbenspiel cońnic

v Farb.rsli.l

WildsteiBerLand

li$ |-.'!;śn(e
l\crl i.rb.nsoicl

Sammo
{i!!nc,..k
Gmci.
,\\.LLt.ficnRiitc
v Wi|dstcisĆiLand

10. * HANNIEvom Team Flemereck,SZ 2083191, P-D
vom Farmenspel,
8237, SchH3, ur.27.01.2001(.YASKO
SZ 2010154,SchH3-+ZRA vom Wildsteiger
Land,SZ
a9824 l 8. Schts2).loredr : OD \ -a'lne.meise \5,55.5).
(motQ-ArminiusQuana
I!4ARK
HausBeck(5*4,5),
Quina55,5).HD normaDNA.
Więcejniżśrednia'pe1naWftzu, sucha i zwiazana
suka o barclzoclabrejkoścj,bardza dobrze Wko]orowana'
z bardzo dobra gowa i prawidławymiproporcjamibudow, Wysoki,dłuEi,wybitnyklab, bardzo sztywnapartia środkowa
partiekolanowe,
przodui tyłusa wbitne, silne,dobrzeumjęśnione
i prfy dabrejdlugości
nieco ścięty
zad' |<atowania
przedpiersiu,
prowadzenie
przodu
kończyn
tylnych
niecawaskie,
z
na stój j w ruchu
dobra]injadolnaa bardzodobrym
prosto.Bardzoprzestrzennechodyz bardzasilnymposuwemi swobodnyrnWkrakiem przybardzodobrejtransmisji
grzbjetowęi i bardzo dobrym zróWnaważeniu,takżebez smyczy' ra padobajaca się córka Yaska jest róWnieżbardzo
dobrfe zabezpieczana od strony matki i pozwa]aoczekiwaćobiecujacelo patomstwa ze wzqlęduna prowadzone linie.
Wartość
hadowlanaHD 87.
Glówna specialtstyczna rvystawa owczarków Nicmicckich
1tcmrilZglovcń]
doJ0lipca-15EURo
słowacja- 4 5.Ix.2004- vyhn€
IItermhfgloszeń:
do]0 sierl'rb.Z0EURo
25DUno
olllla w dniu\lTstn\łT]
Ili€Fc€: sladio sportorrT
\Thnc
Horele
i56772187
sirnortc1.00i2l
(sv. Ni€ m cy),JiriSiska
(SY- czcchy)
sęd7bvieoltoKł'rbelAhrenŚ
Termd:
tel'00421
45ó787ó 111
Z8lo9enin:
slovensknUnixHovnlielov
N€ m eckych
ovciakov
PensbnSasanln:
00421
4J at72386
1c1.
Iled€ n yHanor7.974
0] BanskaBysl.ica
(ontnkt:
AlbinNlnjsnifi
tel'00Ą21
Ą56772386

Linia dolna

w;:źĘ1łłły,l;ł;

UtnerbrustI Lenden- A|eoprócztychIiczb,we wzolcuza.
,yorderbrust,
dotybrugt,aIboBauch''.Po po|skumoż' Wartesą wszystkieinformacje
nazwaó,'przedpier czqceprzeb]egu
tejIinii.Zawańesą
nate tlfy części
i brzuch".
one w sposóbskondensowany,
a|e
laźnieszeroka,dolna częśćp|er- sie, podpiersie,
spróbujmyje
si moż|lw|e
długai wybitna.Głę Nawetuznaniznawcytematunaj- bardzowy|aziście.
i p|zybiżyć'
bokośćk|atki piersiowejpowin. Większeswoje za]nteresoWanie|ozsze|zyć
z podpiersiem,
mówiaco nor' .Pień powinnabyćwyraźnie
sfe.
ne wynosićokoło45 % do 48 % Wiażą
roka...':
sfelokośóp ersiocenlasię patrząc
na psa od frontu.okreś|enie
wyraź.
pielś
nieoznacza'że
nie możebyć:
baldzowqska,waska'ani nieco
wąska'Z drugiejstronynie może
byćona nadmiernieszeroka'z re.
pielsi odpoWiada
gułysferokość
psa.
sfelokoścbarków'U każdego
jak
zaróWnocharta 1 bernardyna'
Jak zatemocenićtę ,wyraŹną
sze'
rokośópiersi''.Trzebasię tutajod.
psa.
nieść
do ogó|nychproporcji
parametrów
Jak Większośó
oceny
owczarka
tak i sferokość
k atkipiel.
s owejn e da się ujaćdokładnymi
|]czbami
i niesą one ujęte|iczbowo
We Wzorcu,a|e możf,ap|zyjąó'że
ma|nej'pMkiej' |ubgłębokiej
k]at. prawidłowa
szerokość
kIatkipiersio'
wysokośc|
w kłęb|e'
że Wejpownna stanowć ok. V3 wy.
Byó moźed|atego,
Byćmożed|atego'żejest to tak |a. ce pielsiowej.
psa w kłębie'oko|oto zna.
k|atkipiersio. sokości
niezwraca
się Wewzorcugłębokość
koniczne
okreś|enie,
jest
rdefiniowana
nie
tylko
werczy'
że
t/2
aznaczazbyt szeroką
na nią dostatecznej
uwagl.Rozpa. wej
gdzie
piersiowq'
i balnie,ale i liczbowo.
A tam
k|atkę
a 1/4 fbytWąska'
tlującwysokość
kłębu,długość
k|atkip ersiowej
|ędźwi, w]dzisię cyfly wszystkostaje się Z ocenasferokości
utożenie
zadu'Wysk|epienie
ponoó
prostsze.
Bo
można
zmierzyó,
zwiaza
ne
bezpośred
nio ustawie'
kończynzapominamy
ustawienie
]est
nie przednich
lap, ktÓre powinny
częstop9patrzyć
się na ten róWn]e IubzważyĆ.
ważnyelementogó|nel.budowy
jako psa
owczarkaniemieckiego
któreElopodstawowy
użJ,tkowego,
rodzajruchuto ktus.
Liniado|narozpoczyna
się od połą.
c z enia do lnegoodcink aszyi z
głową'po czym powinnapoprzez
Wyraźnie
zaznaczoneu\,!rypuk|enie
gwałtownie
Wdół
do przodu.opadaó
nada|łukiemw dół'
iprzechodfić
nieco powyżej
łokci,aż do swego
punktu- mostka,po
najniższego
czym|ekkoWznosząc
się dochodziĆ
partii
psa,koń'
korpusu
do ty|nej
cfąc się tzw'słabizną'
W nazewnictwie
niemleckim
dolna
jest
na
trry
odcinki
llniadzieona

owUMEs|ĘcfNK N|.3 KWEclEŃ2au

tl

af

roką k|atka piersiową i z regułyf
odstającymiłokciami,aIbo
"cher
|ak,,zwaskąk|atkapiersiową
izwę
Żonymi'podstawionymiłokciami.
Pomiędzytymi dwoma skrajnościa
mi mieści
się całagama mniej,|ub
baldz]ejpoprawnychsyhłetekpsa.
cfęsto Widzisię psy, których k|atka
piersiowajestWpraWdfieu góry sze
roka' a|e już ramiona zwężająsię
do dołuiłapystojątużobok siebie'
Z sferokościakIatkipielsiowejzWią.
zanyjest takżekształtprfedpiersia,
które Widzianef boku powinnobyć
uWypukIone
do plzodu' ZWiazane
jest to z ułożeniem
łopatkii ramieprzedpielsia
pozwaIa
nia' Kształt
stanowićzamykająca
lamę,od bal. widłowe.j.
W sklajnychWypadkach ocenlÓ prawidłowośó
katoWania
kóWażpo podłoże'
Pieso plawd|o- będzieto a|bopiesplzysadz
sty , prfodu. Pies o płaskimprzedpiersiu
wej budowle,widzianyr prfodu ,,buldogowaty"
z nadmiernie
sze- ma miernekątowanieplfodu ico
f a tym idzie,krotkizwiązanyWykrok'
częśćplersi moż|jwie
''..doIna
długa i wybitna'
W zasadzieWiększość
owcfalkóWtą
część
swejanatomiima prawidłową'
Nie mniej zdarzają się psy' co do
których powinny być duże zastrze.
żenla'ZapatlzeniW przebieggólnej
Iinii'w głębokośó
kątowaniaplfed.
nich ity|nych końcfyn czasami
przeocfamy te rzadką' a|e jednak
istotnąWadę'Pojawiasię ona z le.
gułyu psów, o których móWi się
,,zwarty'krótki'''przypisujactym ce
cnom pozytywnyaspekt, niejako w
plfeciwieństwiedo nagannego,'roz'
ciągnięty'Wydłużony,
długiW ]ę.
pierwsfy
dŹWiach'''
Jeże|iten
będzie
powinienbyć Wp]sanyw prostokat,
którego dłuższe,pionowe boki by.
łybyobrysemprfednichtap i bar
kou a boki poz ome' to u dołupod.
łoŹe,a u górywyimaginowana
Iinia
kłębu'W górę od tej |inl prosiokąt
przechodziw trapez ograniczony
Iiniami,szyi i mózgoWiocfaszki'
oczywiściena|eżytu uwzgędn ć
nastroszeniewłosaokryWowegona
szyi' który czasami powodujenieco
fłudzeń.
JeżeIi pewne e|ementy budowy
owczalka będa wychodzićpoza ten
prostokat'to budo\łytakiego
psa nie
moŻnaocenićjako całkowicie
pra'
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poz}tywne
wrażenie
swymszybkim
kłusem,nie mnjejwplawneoko
natychmiast
Wychwyci
krótkośó
kro.
ku zwiazaną
ewidentnie
właśnie
z
tą plzebudowanq
k|atkapiersiową.
W nazewnictwie
niernieckirn
takiejako
go psa okreś|a
się
''ro||ender
Hund'',czy|ipiesszybkotoczącysię
po rieml podobniejak ,,rolender
Ba |''czy|itoczącasię piłka'
jest'pb/tk6 k|at.
Przeciwieństwem
ka plerslowa",kledyto proporcje
sa znaczniemniejszeod 45 %.
Ma m y wóW cza sdo czynien i az
psem ,,jamnikowatym".
Te dwie
plopolcji
piersiowej
sklajności
kIatki
zwiazane
są
z
regułyf
dwomaskrajWleszciecośzrozumiałego
naWet
proporcjach
miałwyraźnle
Wysokikłąbi Wyraź. d|a]aika.ŁatwozmierzyÓ,przeliczyć nościami
W ogó|nych
gŻbietu'
psa.
nie opadajaca|]nię
to wy' na komputerku.
k|atkapiel.
zatemskoromak- budowy Pogłębiona
któ. symaInawysokość
częściej
dajesię'żeniemawątpliwości,
u psóWo
Wkłębied|apsa siowaWystępuje
prefelowa.
powinien
psóWo
z
nich
być
sklóconej
sylwetce'
czy|i
u
powinnawynosió 65 cm, to głębo.
ry
proporcjach
ny'Wydajesię' i niestetyty|koWy. koŚćk|atkipielsiowejpowinnamie. ogó|nych
długości
do
Wysokościmn
daje się' Do pełnejocenysy|wetki ścić
ejszych
n
ż
110%'
na.
W
zakresie
29
do
32
się
od
cm'
jest uwzg|ędnienie
niezbędne
teElo Niktna wystawienie biegaz centy- tomiastpMka k atkęp ersiowąmo"
jako podtytuł
co powyżej
\łydluko. metremI jej nie mierzy,wystarcfy, żemyzauważyć
o psó\łdługich'u
Wanotłustym
drukiem'|\4oż||w|€ŹeWizuaInie
znacfn]eprze.
jestona mniejsza
niż którychte proporcje
k?czajĄ
tl7oń'
długeI wybltna' A Więcnie koń. połowa
\łysokościw
kłębie.
NibyprG
czqca się ostlym podkasaniemw ste'a|eitutajpojawiają
naIiniędo|nqna|eżyzwla.
sięwadIiwe D|aczego
połowie
sy|wetkipsa' okreś|enieoceny'są oneefektemnieuwzg|ęd. cać uwagę?czy już nie wystarcza
włosaokrywowego' wysokikłąb'związanygrzbiet,bar'
"wyb|tn8''na|eżyrczumieó,ż'e|a nieniadługości
przednich
Iiniamusimieó wyraźnie
zaznaczo" Jak wiadomou psa w pełnym
ity|.
Wło. dzodobrekatowanie
ny swój punktnajniższy,
a okleś|e. sie jego długośó
powinnawynosić nych kończyn?Wydajemi Ś ę, że
ne
długa'na|eżyrozu. od 4 do 6 cm. Po dodaniutych 6- jednakrrimowszystkopatrzymy
się
"moż||w|e
może
się
nazbyt
na
nią'
nie
zdając
sobie
do
końca
z
mieć'że nie
ona
ciu będzie38' a zatem nawetpo.
szybkoWznosićdo Eó|y, ale p|ze. wyżej58%'Jeże|itelaz stanąobok tegosprawy.Byó możed atego,że
b]egaćlekkoWgórę,ażdo połacze. siebiedwa psyo jednakowych
owcfalków,jest ona
prc u Większości
przeciwnym
poprawna'
na |ędŹwi
z zadem.W
Jest ona d|ategoważna
porcjachk|atkipiersiowej'
z tymże
wypadkubędziemymie|ido czynie' jedenW pełnym
żesprzyja
ogó|.
Włosie,
a drugituź dIapsauźytkowego,
plzezza'
nia teżz Wzorcową
|iniado]nąty|e' po zmianiewtosa,to Wydawaósię nemuzwiąfaniusy|Wetki,
usytu.
źeboksera'a nie owczatkanie. moŹe,żeten pierwszyma zblt głę. pewnen]eróWnomierności
nacałejdługości
kor.
n,]ieckiego'
A tych dwóchlas ].ak bokąk|atkępiersiowa'W takimWy' owaniamięśni
wiadomoniewo|nomy|ió'Tegotypu padkumożnato łatwosprawdzić pusu psa. A efektemjest wydajny
plawie przykładając
l(łus.
k|atkapiersiowaWystępuje
dłońod dołudo most' przestrzenny
ga|openóW,
u Wszystkich
a owcza. ka.
rekjestjakwiadomo
k usakiem. W gwarzekyno|ogicznej
pojawiaslę
płaska, jeszczepojęcie''prfebudowan.|
Nie może.być
ona róWnież
na całejswejdługo. k|atkap|ers|owa".
,jamnikowata'
Opracowanie:
Występuja
one
ści'Takaz ko|eiwystępuje
u psóW zazwyczajU psóW krótkonożnych'
Wiesłą'w Ziemecki
\łyraźnie
wydłużonych
oraz u psóW u którychłokc]e
znajdują
sięwpraw
rachitycznych
o bardzosłabymko. dzieponiżej
mostka'|ubna równiz
ś ću '
nim'a|e zachw]ane
sa proporcje,
piersiowejpo- llynosfącepowyźej
k|atki
50 %.Jeżeijesf.
''Głębokość
w i n n a wyno sićok oło45% do cze takie psy sa ,'szybkobiegacza
4 8 % wysokośc|
w kłę bie'No mi''to na obsefuatolachsprawiaja

ę9
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Sens wystawĘnologicznych
ajwiększymzaintelesowa ,liki' Tak slę dziejena ca|yrnświecie czynn]kÓW
obiektylvnych
i sub ektyw
niemWśWiatkLr
kynoIogicz no iWreszcetak będzieu nas w Bia nych' które mogądo takich różnicw
nymc]esfasięniezmennie łymstoku''
ocenachprowadzió'
od samego poczatkuich olganizacji A e WystawaKlubowajesttylkorazw Dosubiektywnychczynnków na|eży
WystawyPsów RasoWych'Jakwiado. loku,a taką sama ro|ęw aspekcie bezwfg|ędnie
to' żemlernk em oc+
mo p erwsfa wystawakynologlczna se|ekcjihodow|anej
maja spe|niaó nyniejesttaśma,
stoper'cfyteżtab€ .
odbyła
się WAngiiW1859' a Węc pra pozostałe
wystawy.
Możernniejdobit
a' a|e oko sędziego,który ma za za'
We półtolaWeku temu. Byłato Wy nie, możemniejwyraziśc
e, a|e wła danieporóWr]ać
danegopsazWyobra
stawaWgłównejm]erzepsóWmyś|iW.Śnie po to one sa. czy wszyscyto tak zonym prfez siebie dealnympsem.
sk ch wyżłów'
chańóW iter elóW samo rozumleją'lMampewneobiek. lvlimojednego fapisanegosłowami
natpopularniejszych
w tamtychcza- c]ewtej m erze.szczegó|nie mającw wzorcarasy'każdysędza możesobie
sach ras' Wystawata bylaokreś|ana pamięciwe|erozmóW,wtlakcie któ. Inacze]
tenwzorzecWyobrażaó'
Ponad'
jakoWystawahodow|ana.
Majqcaza' rych pada haslo ,wystawato pokaz to tak naplawdęnie ma psóWideal
tem dokonaćpewnejseIekcjihodoW p ękności..
pog|adna Wy nych.Każdyzn ch majakieśwadyiod
Jeże]itak]
anel w ramacn zaprefentowanych stawępsóWrrraplzypadkowyWidz,to ufnaniasędziegoza eży,która ftych
piwo',al.ógolfej,a w zasadzie wad będzie prfez nlego tlaktowana
okazóW'
,,małe
zatem od samegopoczątkuwystawa baldzo,bardzoznaczne gorzej,jeże|i jako ważniejsza'a która jako drugo'
psÓw rasowychstarrowielementse. tak Wdzato df alacze,sędziowie
ico rzędna'Niestetyod
We|u atniernau
IekcjihodoWIanej'
PełnaseIekcjaho. najgorsfe- wystawcy,wystawa nie nas spotkańdoszkaajqcychsędziów'
dowIana skladaslę 2 wystaW,
egfami r.oŹe się kojarfyćty|kojako pokaz' na ktÓrychomawałobysięwłaśnie
te
nu IPoi przeg]ądu
hodoM/|anego.
A]e czy z angielskiegoshow,gdzie liczy prob|emy'
Na]akiewadyna|eżyw
da.
]akze cfęsto zapominanryo tej pod. się ty|koocena r |okatauzyskanaza nejchwiIizwracać
Wększąuwagę'a
s€ r wowej f!nkcji jaką rlrająspełniać wsze kqcenę'Cenępob}tuu fryfjela, któresąmn e]'istotne'
Takesemina'
wszystkleWystawy.
Bez Wzg|ędu
na to aby wytlymowaćfbJ,,tdługe Włosy, ria d|asędzióWpowinnyodbywaćsię
- czy krajowe'rn]ędzynarodowe,
czy cenęzakupufarb i p anek ko|oryzują. co rokuiobecność
na nichpowinna
klubowe'
też
Wystawajesttymz e|e' cy i usftwvniajqcychW|os,tak aby ukryć by.obowiafkowa,
nawetpodrygolem
mentów se|ekcji hodow|anej,który mankamenty
ini grrbetu,O hodowi czasollegozawieszeniaWsędz owa.
pov/]nen daó przeg|adaktuaInejpo. myśli
się WóWcfasjedyniejako o chę.
.
pu acjl. wstępniepreferowaćosobn
cipofyskana nabyłVcówszczen
ąt po Do oblektywnychcfynnikówna|eża
kiwybitne ra ecanedo polepszenia wysokop asowanejsuce,|ubteżzała. |obyfaIiczyćnastępujace:
poziomu hodo!'Ji, Wyróżnić
. Pies przechodziróżne fafy rozwo.
te które pania właścicie|
suk do klycia zwy.
będa co na]mnej podtrzymywaó
ju, które mogqspowodować'
ak' c|ęzca']akoargument
d]aWsze|kich
tua ny pozior]],
eiiminować
zupelne tychzabiegówpodajesię,źepĘecież
rÓŹneocent Dotyczytoszczegó.
WadIwe. a jednocześnie
dać moż|' tak robiann itozdobrymWynikami.
ni€ klas rnłodfków' mlodzieżyi
wośÓW]aścicie]o
junioróW,
m psóWna krytyczne Lokaty na Wystawachodgrywająna
nie móWiaco szczenia
pewno
spo]rfen|ena własnezwierzęta.We.
pżyj.
Ważna
roeWhodow|'a|e
kach'bo tamto powinnabyćty ko
długniektórychautoMetóWtakaro|ę mowanieichjakojedynegorniernika
zabawaWwystawę,a nlerywaIza.
pownna spełnaćWystawaX ubowa' Wańości
hodow|anej
danegopsa' cfy
cja.
. Konkurencjana poszczegó|nych
Jak najbardfej'ToWłaśnie
na niejpre. teżsuk nie prowadzidoniczegodo'
f entowanelest potorastwo
modnych, brego' oczywiśc, każdywystaWca
wystallachjestróżnai nav/etwy.
reproduktorów'
chciałby
\łygrać
ipo
graniejednejwystawynie gwaran
to
właśnie
każde]
V/ystawie
''Wziętych''
na niej każdyhodowcar.ożezapre' zadowolonyjest
tylkotenjedenwygra
tule automatycfne sukcesu na
zentowaćswój kojec pokazujacsWq ny'a inninarzekająna wsfystkona co
Innychmy.ś|'swoją
deęhodowana.o i e oc€ .
się da. U podłoża
tych narfekań |eży . Wie|epsów fnajdujesięna grani.
na leproduktorówpownna odby\i/ać najczęściej
przewanościowan
ie swo'
cydwóchoceniWóWczasprzyzna.
jego
pupi|a'
sięwe wstępnejfazietejwystawy'kie
Ajako dowódna właśc
na rnu zależećmożeodjego pre.
dy]eszczenieznanesą wynikiw po wośćtych
narzekańpodajes]ęróżne
dlspozycji w danymdniu.
szczegó nych k|asach.o ty|eocena ocenyi okatyuzyskaneprzerdanego
' Poszczegó ne wystawyprzepro\r/a
kojcóWpowinnaodbywaćsię na za. psa u róŹnychsędziów'a czasamina
(np'
dzaneĘ w różnych
warunkach
jako konkUlencja Wetu tego samegosędziego'odrzu
kończene wystawy,
w haIi),
ringine zawszesqjedna
finałowa'majacana ce u Wybrane tej cajqcaprioribrakkwa
ifikacjisędzie.
kowodużei nEjednychprezentują
hodow|i,
która uf}skałanaj|epszeWy' go do ocenymoŹnawskazaćWie|e
slę |epiejpsy |ubace duŹą prze.
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strzeń.a na innychte'któreWyma
gają b|iższego
kontaktuf właścl

Zwizytąwe Francii...

' Ples nie przezcatsezonwystawowy znajdujesię w naj|epszejkon'
dycli.Ma okresy,,odpoczynku na
którymająWpłyWtakże
krycla'Iub
odchowanie szczeniat przezsuki.
' Naocenęi |okatępsa możeWresz.
cie Wp'waćtakżejegowielkość
' p]gment,szata włosowaw za|eż.
noścod aktuaInychpreferencj.
Ponadtona eźypodkreś|ić'
iżWidzo
wle zza Inek ringurozpatrująjedynle
obrazpsa z boku,bez uwzg|ędnienia
ustawieniai prowadzenia
kończyn'
praWidłoWości
frontu,doIegania (okc
rtp.
LokataLJzyskana
na wj,stawie
niestanowijeszczeo Wartości
hodowanej
psa' 0 tej Wartości
stanow jego po.
tomst\ło'sukces W hodow|irnożna
osiqgnąćjedynieprzezodpowiednie
dobraniereproduktora
dladanejsuki.
A rzadko zdarzas]ę aby jeden pies.
nawetzwycięfca,pasował
do Większo.
wczarekniemieckito
ścisuk. Niestetyod Wie|u|atobsel.
rasaznaczqcaw|e|eza
!!ujesięowczypęd'Za wsze|kacenę
jak i W
do zŃycięzcy,naj ep]ejWNiemczech,
róWnodawniej,
a]akn]edo niegotojedyniedo psów dzisiejszychczasach.Jest to
VA' Niewqtpiwienatakiezachowane rasa'którasłuży
człowiekowi
od
hodowcówoglomny wp'w ma me' za ra nia
chanizmrynkowy,Na pewnoo wiele
łatwiejsprzedajesię szczen ęta po
zwycięzcach'
A żez nichWWe|uWy.
padkachnic napraWdęWartościowe.
go niewyrośn]e
tojuż nnasprawa'I
jesttonietyko naszproblem.
D|atego
teźwłaścic
e s! ki' którychce'
abyjej potomstwoniety|konajdlożej
spżedać'aLeróWnieź,
a możeprzede
potomstwo
wszystkim'abyjej
byłoW
przyszłości
chodzacqpo wystawach
rek a majegohodowIipowinienWybie.
raćtegopsa' którypo p]erwsze
nie ma
tychsamychwad cojego suka,aleje
rekompensujeswymiraletam , a po
drugienie różn sięwfenotypieWspo
sób dlastYcznyod suk (np' suka na
górne]granicyWzrostu'
a pies na do|'
nej).Dobieranyreproduktorpowlnien
miećnatomiast\Ąybitnie
samczepięt'
ja
no płc].Alepoco to wszystkopiszę,
przecież
o tym|epiejode
]takWszyscy
mniewiedza.

St. FlanęoisLongchamp- 2oo4

Wiesław Ziemeckź

dziejóW'
od początkuistnienia
rasybyłi jest to pies użytkowy
jest po
znaazy|o, żehodowany
To do
to' by służył
człowiekowi.
człowieka
naIeży
rozwijanie
in.
st ynkt óW , , , t a I en t ó W' ' ,
kt ór e dr zem ia w t y m
psie.Na Wo]nośclto
śro.
dowiskowymuszarozWijane nstynktów.któ.
re pozwoą zw erzęc|u
pr zet r W a ć'Dzisi a j W
cza sie udo m o wi e n i a
psa na człowiekuspo.

cfywa rola egzel(utorc, który rczpozna)ac
talent- wtymklerunku szkoli psa. Wsryscy wLemlze owcza
pies
rekniemieckito
stróŹujqco.obronny'
A|eto teżzwierzę'
które ma doskona.
|e rozwinięty
zmysł
W ę chu' W ie I k a
szkoda, Źe W Po|.
sce naczelnewladzb kierujqhodo$
|ę W takim kierun
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czy w t a kich
sr ko lenia ch.
W ię kszo ść z
n ich b er r e
uflopyrmprezy,
Ktoresą fazwy.
czaj kilkudniowe.Jest wspa
niałazabaWai
czynnywypoczynek
na
Ś wieżym po .
w et r r u. P o
raz p e(wszy
zet knął em
się z t a kimi
za wo o a cm l
we F r a ncj.
Z dj ę cia na
oxiaoce po
chodfą f tej
Właśn|e
im

pr ez y. Ten

ku' by kłaść
naciskna ufyskWa.
nie jak najlepszegoekstereru.
Ob ec ny reg u a min hodow la ny
u n em o ż Wia hodow anieps óW
uż}tkowych'
[4amWrażenie,
żeW
Po|sceIicfąsię przedeWsfystkim
Wystawy'
Na całymświecie,
Wystawy to ty ko dodatek do użtt.
psa' W Nremczechob.
kowości
serwL].ję,
że Właśclc
eI owczarka
nien l eĆk eg o w ciągu rok u
uczestnczy ty ko W k lku wysta
Wach,które odbywają
się b|isko
ito tylJegom elscaramleszkania
ko wtedy,gdy p es ma naj|epszą
okrywęWłosowa'
Natomiastki]
l{arafy w tygodniuuczestnicfyw
rÓżnegorodza]L]
zajęcach spraw
nościowych,
edz e |Ózwi)aróżne
|nstynktyu psa' Uczestnczę W
weu im p Te fach' W który ch
głównaro]ęodgryWająowczarki.
Wiee emocjidostarcfają
szko|e
nia izawody lawinowe.Nie zdaWałemsobiesprawy,żetak Wle.
psóWuczestni
Iu prfewodn]ków

Ll

kto tego nie widzial, c arLongchamppon e uwierryile rado- ska St. FranQois
łozona
na
Wysokości
1650 m
sci jest W psie, któ.
ry szukana lawiniskuczłowieka, n'p'm.]ako,żepogodasprfyjała
jest WieIkaradość Powstawaniuaw n (codziennie
a ]ak zna]dzie
godzinie
i zadowolenie psa przewodn
- sypałśnieg)rano o 7
było'odstrf
eliwanie''
|awin.
Śn]eg
panu.
ka. Pomimo'żeto zaWody,
się
je Wspaniała
atmosfera'
W zaWo. f nawisóWska|nychobrywał
powodując
zejŚcia
|aW
n'
W
nich
da ch uczest niczył o2 5 psóW '
Bazą wypadowąbyłastacja nar. to zasypywanibyli pozoranci.Psy
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przewodnlcy
musieIidostaćsię i synem irobi|iśmy
zdjęciatym WoWaIiŚmy
akcjęf od egłości
ok.
poszukiwań
sami w okoiicepola awinowego. rzeŹbom.To Adrlan pokazując 1km. Po godzinie
do.
się' że siedfi Wiedziatemsię, że byłato pt!,tka
.ledntransportowani
bylihelikop fdjęcladowledział
terami, obok ich autora' Byłoto miłeza. LaWina
i porwanisnowboardziści
sko czen e, by|iniezbytgłębokopod śnie
goyz wcze' giem' Dwóch bez uazów z ocó
śniej Beno it nymipotłuczeniaml,
a jednegofe
nt c nt e wspo zł a m a nym iko ńczynam i p r z e .
do sfpitaa' Być
i m]nało swojej transpońowano
dr ugiej pa sji. możepsom zawdzięczają
życie.
Dfięki owczar. P,tałem,czy aby nie byłoto za'
xowrfnowu po- aranżowane?
Na to pytaniekle
poszukiwań
znatem nowycn rownk
żachnqł
się
udzi.To wsryst- powedziałstanowczo,że W gó.
ko f a spr a wq rach nie ma ża|tów,a to żlezda.
tej wspan ałej rfeniemiałomiejsceWczasieóWi'
rasy.
czeń to czystyprzypadek.Na ta'
cały so. kle Wypadkisą przygotowani,
a
botniWieczórWia' Wypadkibędąsię zdarzaty
dopó
ło ] sypało.Rano ki nieostrożnIudzienarażając
ogłosfono|| sto Własneżycie'
narażają
takżeżycie
pień za gr o żenia r nnych.
lawinowego.NieTym razem wszystko
dzie ny po r a nek skończyło
się dobrfe,a|e latow
już
miał
byćty|ko nicy opowiadaIi,że W zeszłym
wypo cf ynkiemw roku,niemalw tym sarnymmielgórach'oczywiście scu plęciu mitośnikóW
sportóW
j a k co df ień o 7 ekstremaInych
nie udałosię ura.
lawi towaćspod |awlnyśnieguika'
,odstrzelono"
ny.PanowałyWspa. m r enr .
n a ł e W a r unki do
!praWiania
sportów
Opracou'ctttie:
f mowych' zaTóWno

Krz!'s żt o |. Dob rż 0i s h i

głóW
inniWyjeżdżaIi
wyciągami,
dla tych na boaze
nie krzesetkowymi'
To Wspaniały
widokjak pies raremz przewod- razpo polLrdn
u rornioslasie r a'
nikem]adakrzesełkiem
na 2400 domośĆ,
ze n esforn deskarfe
m n'p.m.Psy chętne i umlejęt' spowodowa
i zejscie]a\łnt' Na.
psy
nie wskakwałyna krzesełko'
W tychmiast
r przewodnikanri
psyz Luk uda|]się W miejscejej fejścia'
szko|eniuucfestniczyły
semburga,Niemiec,Szwajcarii, Trwałoto około40 m nut' Na
NIEMIECK!
Włochi Francji.Naj|epszymoka. miejscuokafałosie, że trzech
OllUl,llEStCZN
i I'1,3 tl".bt roo4
załsię pies Renau|t,f prfewod. uczestnlkóWekstenla nychfjaz.
nikiem BenoitemLaurentemz dów jest pod śnegiem'Nie zda. ADRES:32€ 0 0 Brzeskou. G|owackego7'
pobIiskiej
miejscowości
VaImore|. źy|iuc ec przedZsuwającym
się te /fax 01466 303 63 teL 0602 697 254,
p
e ma : kdoon@wp.pr,
http//www.on.pN
W sobotę 10 kwietniaodbyłsię śniegiem'
WczeŚniej'gdyjechaLi dz|ałlek|am:o604 63 54 53
Wspó|nyWleczóri Medy dowie- śmyna wyciąguWidzieiśmymło RedaktorNaczeny:mgr(tysaolDobfzańŚk
dfiałemsię,żeBenoitLaurentto dych|udzi'którzyrofpędfa|i
slę i
składi|amanie:te 0604 63 54 53
jego
znany,wybitnytzeibiaft, a
z naWisóWśn
egowychWykonywa. Dluk Bn€ s ka ofcynaWydawnczaA R Dzedzic'
rzeŹbyZdobiąmIasteczkoVaImo Ii skoki' Wyg|adało
to fantastycz Ł"ry{c3T! 91"1
za treść@kkn' a|az
re|.Wcfeśniejjeżdżącna nańach nie. I\,4y
nie zostaIlśmy
Wpuszcze Redakcja ńie Ódpawiada
anykulóŃ nie p|zez nią optaco\|aĄych, a tak
z źonq n] na teren poszukiwań.
obser
by iśmy
Wtymmiasteczku
nie fwtaca p|fysłanychnate|ialów'
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Rzeszów
8.O2.2004
sędziaAIbinMajsniar

PSv
KIasaszcfeniąt:
1. wo CEVINz Adamovho Dvora
o. MARK0delaValcuvia
m.OLLASorex
hod.S. B gos
2.woVELLOJahnhohe
o. CHERRYBergmannshof
m.P PPAWidsteigerLand
hod.J.Mayer
wł'A' Ceruenanska
3. wo PICOz Kojca Elbikame
o.GHAN0lArlett
m.YOKOr KojcaElbkame
wl M.Bachórf
Wł.A.Gasor
4. wo C0HAN r Adamovho Dvora
o. MARKOdela Valcuvia
m.OLLASorex
hod.S. B ros
wl.J. Duphak
Xlasa młodzieży
1. bdb SCOTTz Peletonu
Skorplona
o.APQLLHartis
Bohemia
m. PATIzPe etonuSkorpiona
hod.H.Guberow
wl'M'Zawiś|ak'
H.Guberow
2. bdb Tltv0NHoryzont
o. SO Mag stra e
m.ZlKAHoryzont
hod'R' Lan]pań
Wł'R'Lanrpań
3. bdb EXONSzklanacrota
o. BRoNKOStarySamotar
m.CELlNASzklanacrota
hod'iwł'A'Gąsior
4. bdbARESf AdamovhoDvora
o. MARKOchsentor
m.OLLASorex
hod.S.Bros

5. bdbHARYzTuszyńskiego
Lasu
o.WlTOPreusenblut
m.ER]Nz Tuszyńskiego
Lasu
hod'lvl'
Gatkowski
Wł.S'
Wlatlfyk
6. bdb NATZz Kojca Elblkame
o, CARYFiemereck
m.YOKOrKojcaElbikame
hod'M. Bachórz
wł']'Tęcza
7. db FRE|Skllos
o.lS0Magistrale
m.ERAJamos
hod'iWł'A.c chy
K|asapŃrednis
1. dosk oRsoN sądeckie Lachy
o.XAND0RFonunahof
m.PENNYHolzheimer
Llnde
2. dosk HELI0S Accord
o. SABERSteffenHaus
m.E|CHAKahlerHeide
hod'iWł.J'Wawlowski
3' dosk N|co sądeckieLachy
o. QUARTZd i Fossombrone
m' DINASadeckie
Lachy
wł'A'Woda'
PJankowski
4. bdb ARKUSTNasutowa
o. ATANWoj.Bas
m,ElViKamiennaTwiedza
hod' wł'R' Bożewski
K|asaotwańa
1. dosk 0PUs Weiheńurchen
o. URSUSBatu
m.GlslBatu
hod.W.Stork
Wł'lM'Mlynarcik,
H'Wohrab
2. dosk oRosqdeckie Lachy
o' yńNDoRFońunahof
m.PENNYHolzheimef
Linde
wł.A'Woda,
J'GoceIoVsky
3. dosk.lACKSONLarchenhain
o. LORDGeorgVctorTurm

m.FOX|Roten
Matter
hod.H.Buss
wł'J'opozda
4. dosk FAROOficerski Kojec
o, LANGUzemieZazrakov
m.AWRASa!,sfakcja
hod.iwl.K.Bienlas
5. dosk CENTROGrafschaftlvark
o. VITONoriswand
m. lRlS GrafschaftMark

6. dosk LUPO Piste Trophe
o. YASK0Farbenspiel
m. ULANADeodatus
hod.E.Bosl
Wł'W.Gładysf
7 bdb ARON Szary Kojec
o. DIXGibałowaGóla
nr.NINAz KolcaElblkame
hod.K.Oech
wl.H.Sowa
K|asaużytkowa
1. dosk BRONKOStarySamotar
o. HINNERKKiemoor
m.PENNYHolzheimer
L nde
hod..l.Gecelovsky
2. dosk GRANTodSzalonejWandy
o. BENNOhohenHaus
m.CELIodSzalonej
Wandy
hod'W'zaręba
wl.A.zygulsk
3. bdb ISTROMonchberg
o. GABORMonchberg
m.MlKAnronchberg
hod.W.Hegmaer
Wł'K']edut
KIasachampionów
1. dosk Zw.WystawyiRasy lcOR
Tamok-ore
o. WITOPresenblut
m. ESClAdelAblbi
hod,S.Meszaros

SUKI
kIasaszczeniąt
1. wo PATTYz KojcaElbakame
o.GHANDlAnett
m.YOKOr KojcaElbikame
hod'M.Bachórz.
wl.A.Holik

DWUMIEs|ĘcfN|K

2. ob. ANOEAltbug,
o. SARKOd Cassa Marry
rń'|WAFuerstenberg
hod.M.lvllynarcik
wł'M' M|ynarcik
3. ob. BoRA sądeckie Lachy'
o. BRONKOStarysamotar
m.0Sllv-Re
wl.lvl.Tokarcryk
k|asamłodzieł
1. dosk A|sA cżar Podkowy
o. SO Mag strale
m.S MBAHausGaLli
hod'iWl'W' Gładysz
2. bdb BRENDA Szary Kolec ^
o.lGORTarnokOre
m.NINAzKojcaElbikame
hod.K. Olech
wł'J' Pęcak
3. bdb WARIHolzheimerLinde
o. QUANTUM
AImn]us
m.TRUXlHolzheimer
Linde
hod.H.Schruder
Wł.W' zaręba
4. bdb AFRAAdi
o. LBF DlhaRoven
M, XANAAdi
hod.|\4.cichostępsk
5. bdb FAGN4AR
Skilos
o.ISOMagistrale
rn.ERAJamos
hod.A.Cichy
Wł'A'cichy
6. VERA Lechmal ur. 06.11.2002
o.ISOMagistrale
m' BETY-Ąnimar
hod. wł.M']onak
ZPILAR De-Bes ur. 01.012003
o. FEDoRSta nvey-Park

m. RIKADe Bes
hod'R'Kłapkowski
wł.J'opozda
sukik|asapośrednia
1, dosk PALISorex CS
Hof
o.MND0R FońL]na
m.OLLASorex
hod.M.Hrybovsky
Wł's'Broś
2. dosk DORASzlachetna Krew
o.WlTOPreusenbLut
m. RANDAz kojcaE b kame
hod.R.Cholewa
3. bdb CHIPSIznad Okrzejkl
o. MARKOGeslander
m.AJKOznadokrrejki
hod.A.[,4ichalak
Wł'A'MichaIak
4. bdb TINAHolzheimerLinde
o. SOLOFrutetto
Linde
nr.KENIAHolzheimer
hod.H.SchrLrder
5. bdb BREMAJaTIS
o. BRONK0Starysamotar
m.CORSAz kojcaElbikame
hod.A.Bil
wł.D'M cha|ak
6, db S0NIA Linabero
UTGEROLlabero
m.M0NALinabero
hod.l.Szmaja
wł'B'Cfyruk
sukik|asaotwańa
1. dosk Zw.WystarryELLE Avax
Hof
o. ESKODaenschenHof
m.ZlMBAAvaxHoi

Hodowla
'A PosseAd Esse"
Poleca doskonale sfczenięta' ze skojalzenia:
Kad€ t

hod.J.Zavadilik
wł'M.osifcin
2. dosk ANIKA Szary Kojec
o. D|KGiba|owa
Góra
m.NINAz KojcaElbikame
hod.K.Olech.
Wł'K.oIech
3. dosk JANXA Avax Hof
o. DOMNOBaronenwa
d
m.ARLETT|Avax
hod.l.Zavadilk
wł,J'zydzk
4' dosk MEND|żLlntichu
o. ESKODaenischenHof
rn' KELLYPaxdońerTannenhof
hod..Kocajda
wł'M.MIynarcik
5. dosk PAJA z Doliny Roztoku
o. FELX HolagerLand
nr.NANSYzGaI
hod.R'Bożewsk
!łl'R.Bożewski
6. bdb FLORA Oficerskl Kolec
o. LANGllzem eZazrakov
m.AWRASatysfakcja
hod.K.Bienias
Wł'A'G(rf
k

suk|k|asa
użytkowa
1.doskPALI\4
E Mavic
o.YASKoFarbensp
el
m.AFRASchreidon
hod.K'Dobrzańsk
wł.K'Dobrfańsk
2. dosk MIRSABog-Ar
o KlMo\ D ha ąo\er
nr KORSłfe S'a.ego \\zgorza
Ioo,BŁioel' A'0p6sl1a

I nfo r macie:
N()ici((b Sko D r ez n! .
ul \(N{xhvorskr 29/202, Wnrszawa
'la 0-50_ t)_r rii:, 0 ( .1529-691
( D lx il:r po Ś sc r d cssc@ o 2,P l

ur 25.11.99,
De.Marko (I'Klt.I ]2767' uro9'11 98' A'' Il,() l ' (]h l,l) + o linda I nw ttr o (P K R.I -15519,
^ ,)
Mi',krr

Dfti Bnldrz\ire.r

()m! v J Sreinlra!!rooclc

1,4

ZrmLr v.d.W'cDcraD
well v ForsthausHarUich
Odin i'. thnnenmeisse

1-5
5,5-5

Alcx v. Bcrgtnannshof

5-5
55
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lll WielkopolskaWystawa

Wystawaowczarków
NiemieckichFłażejewko
L8.O4.2004

PSY
K|asaszczeniąt
1. wo TEX von Trosten
o.ASKOGariavietis
m. HARAvonTeara Fiemereck
wl.BeataTrachanowcr
2. wo KOBI N,lavic
o.AM GOArkonaPark
m.CESIDlhaRoven
hod'A' Dobrfańsk
w|.Małgorzata
Posłuszna,
Dar usz
Makare!łcz
3' wo REJTANz Hetm6ńskiejsfory
m' LL]NAzHetmańskiejSfory
hod.H.Szewczyk
wł:XrzysftofFigieI
4, wo TASXO von Trosten
o.ASXOGerliavietis
m.HARATeam
Fiemefeck
hod.Z. Schk iarova
Wł.PaWełl\/icha|ski
5. wo BOROGlobtroter
o,ATHOSvon
HausArnemann
m.ALDAG obtroter
Wł.TadeuszsiWcfak
6. wo CYD RanczoAmala
o. WEXTORWan
Hen
m.CITAUn on
\łł'Pawe]Kornacki
7. wo CONTIWoj-Bas
o.lSOv.d. Magistra
e
m LAJKAWoj,Bas
wl.AnnaM elnikiewicr

o.QUENT0zBeroliny
m' MANKANakie|skiGród
hod.J.Michalski
wł.Beatasto|mann
4 bdb MoRGAN Anarchta Box FCI
o. DAKARWilcryKlan
m. FANTAAnarchia
Box FC
hod.L.Nilson
wł'Malek Palnowski
5. db. TOM Asarko Lordana
o.APOLLHatsBohemia
m.FlBlAsarkoLordana
hod.G. Okrasa
wl.JacekRobak

KIasa Młodzieł
1 dosk GERIVANOcarliavietis
o. PLATONvonAurelius
m.SASKlAvomGolden
Zweig
hod.B.Trachanowicz
Wł'R'Janusa]tis
2 dosk ŁoTR Wan.Hen
o. OPLANlJzamieZazarkow
m.JONAWan-Hen
hod' iw|.HenrykTabacfyński
3 dosk ANToN Leśnaopatowska
o.lG0RzBeroiny
m. LJZMAz Berollny
hod.]Wł.Ryszardl\,4arczak
4 dosk GORBlvomKoriserSee
o. BARLI
v.HausYu
m. FINIEvonBatu
hod.R.Schultz
wł.Mieczysław
KoWaczuk
5 dosk INDUSMis.Maz
o. BAY Romaxa
KIasa młodzików
r.. OXAlv4lsMaz
1 bdb DUSZANGramitodaWolf
Wł'Wa demarFederak
o. CZ KOr KojcaE b kane
6 bdb SKOTTz Peletonu
m. PANCZITA
GramitodaWof
Skorpiona
hod'iWł'Grażyna
iM losławcieś|ak o'APoLLHańisBohemia
2 bdbTOBYAsarkoLordana
m. PATz PeletonuSkorpiona
o'AP0LLHańisBohemia
wł.Mirosław,
MarzenaZaWś|ak
m.FlBlAsarkoLordana
7 bdb KAlv d Luisenstraqe
wł.PiotrSzkIalski
o. BAXvonder Luisenstraqe
3 bdb URsUs Nakie|skiGlód
m. BOOGlEvornTronje

Wł'D etel Hofmann
8 bdb FANTOAnimar
o. BRONKOStarySarnotar
rn.BORAAnimar
Wł.AndrzejWoda'TadeL]sz
Studziński
9 bdbSONY Mavic
o. ORBlTvonTronje
m.AFRASchre
don
wł.KrzysztofFratczak
10 bdb GONZOSantander
o. HOSSvon Brachtta
m, PllMAAsarkoLordana
Wł'Renataszumała
11bdb DARONNutus
o. QUASTARDo lbyBohemia
nr.LIRXAl\4is-Maz
wł'PawełMicha|ski
12 bdb ALAN z l/ylnel Gromady
o.GASKOMaserau
m. HERAr N,4y
nejGromady
wł'Grfego12
Sfymczak
13 bdb IKARWan-Hen
o.WEKTORWan-Hen
m.OLIMPIA
Wan-Hen
wł.HenrykTabaczynsk
14 bdb IWANWan-Hen
o. WEXTORWan-Hen
m.oliMPlAWanHen
wł'AgnieszkaKaIman
15 bdbALDoz Neklelkl
o.GARS0Aniamar
m' ASTRAf DabróWkiLeśnej
Wł'lV|ichał
]\,1oty|
16 dst DINGOz Okopowej
o.ATHOSvonHausArnemann
m' NANAfWęcborskiej
Do|iny
Wł'RemigiuszBanaszkieW]cz
K|asajunIolów
l dosk CANTORanczo llloresa
o.WTOPresenblut
m.AFlz RanczaMoresa
hod.Z. Crajkowski
Wł.DorotaWłodara
2 doskoD|N R.koń
o' GHAND|Von
Ańett
m' FANTARykoń
hod.R. Kondziela
wł.StansławKoścuch
3 dosk CHAMP [,lis.M€ z
o. CHAMPvonDakota
m.EV Mis Maz
wl' JustynaFaIkiówicz
4 bdb ENZO Wilcry Klan
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o. KENDOOgerSchlos
m.lSlDoNAv.Frankengold
hod'iWł.Mieczysław
Kowa|czuk
5 bdb FELLO l. R. Satysfakcja
o.QUEROHartis
rn.PRlMASatysfakc.ja
wł'Maciejsacewicz
6 bdb oRsoN sadeckieLachy
o' MNDoR V'Fońunahof
m.PENNYv.d.Holzheimer
Linde
7 bdb WILLIWIRGramitodaWolf
o. CZIKOr KojcaElbikane
m.PANCZ|TAGramitoda
Wof
wł'Glażyna,MirosławCieś|ak
8 bdb N|co sądeckie Lachy
o. QUARTZDi Fossombrone '
m.DINAsądecke Lachy
wl.AndrzejWoda,P otr.Jankowski
9 bdb KAZAN z Owczarskiej
Stanicy
o. KEVINMatador
m.lGAzBeroiny
Wł'ArturKajda,Małgorzata
Gn ewek
10. db. VATCevarowilczasty
o. PORTOSZlodejSinecnic
m.JULLYCevaro
wł.sławomirXawka
Klasa otwarta
l dosk FORDBerollna
o. ESKOvomDanischen
Hof
m.0NDRAvonderDunieschenke
hod,WTurkiewicz
Wł.BoŹenaTurkieWicz
2 dosk ICE Domenica
o. MAGADAHLSAVeX
m.SULEvomFalltov
hod.E.Muller
wł.lMaliusz
KęŚicki
3 dosk ARKOWan-Hen
o' V|ToVomEsŚwe |elTa
hod' i Wł.W.Tabaczyńsk
4 doskARONMawro
o.QUEROvon
derLJrbecke
m.LA]FlCiechMaz
Wł.Klf ysaof SokołoWski
5 dosk FUX Berolina
o. ESKOvom DanischenHof
rn.ONDRAvon
derDuneschenke
wł'AndrzejKośka
6 doskG|WONPaul-[4at
o.WENDOKadiman

m' RoZ|zeska negoWzgólza
wł'Krzysńof (a |barczyk
7 bdb IAGIJSvom HoltkamperSee
o. HEROSHoltkamperSee
m, LAI!4Rvonder LJrbecke
wł.ZdzisłaW
TamuIewicz
8 hdb CESAR z Okopowej
o. PREXv.d,Wannsse
m' NANAz WięcbolskiejDoIiny
wl.KrzysAofKowalczyk
I bdbAXELWan-Hen
o. VITOvom EssweierTal
m..lONAWan-Hen
Wł'B' WifmuI
10 bdb CAN4PKanisowa Korekta
o, FLAXvomHoltkamperSee
ra.ELISKamiennaTwerdza
wł'WiesławTrzeciakowsk
11 bdb FOCLSwilczy Klan
o.JECWilcryKlan
m.BlRMAWlczuKlan
Wł'JerzyDuc
K|asauż}tkowa
1. Zw. Wyst dosk ATHOSv Haus
Arnemann
o. ATHOSvonHambachta
m.HASELvonderDreickskoppel
hod.E.Arnemann
wł'ZdŻsławBoratyn
2 dosk GAMBO Texa
o. ATANWoj-Bas
m,NlxlAcerAurerum
hod' wł'JerfyFaisz
3 doskASKO Garllavietis
o. HENRYvonderDunschenke
m.SAS( vomGoldenZweg
hod, wl,Beala Tracfranowicz
4 doskTANGOvom Finkenschlag
o. BODOvHondLrras
m.EILAF nke.schag
hod.H. P.Fetten
wł'W esławZiemeck
Moresa'
5 dosk AKl[,4,Ranczo
o, BAlKvonDoraenka
m.BORUSA Rodaz
hod.Z. Czajkowsk
wł'MarekJes o|owski
6 doskZBIRWan-Hen
o. KlMB0vomtMonchberg
m. Rl.Jf\,4BAWan
Hen
hod' wł.HenrykTabaczyński
7 dosk NERo z WeselskiejZagrody
o. BARtIv HausYu
iny
m.QUlNAzBero
sk
hod.iWł'Bo esławWese

8 dosk KANO Cevaro
o, TACKOvonderWleneraLr
nr,GINAvMessebau
hod. wł'lvlian oravec
I dosk AlVllGOArkona Park
o, LEOvornBauhoferLand
m.YESSIEvom EssweilerTal
hod'iWł'DariuszMakarewicz
10 dosk CARRASvom Kirchental
o. ENZOvonBuchorn
m.RINTIE
vomKlrchental
hod.K.Fuler
Wł'Marekwence|,RyszardNawrot
11dosk GlJCClvonder
Fangschleuse
o. DONDiCasaNobli
m.AEGAvonGroq-Zunder
hod.l.Kruger
wł'GunterXorschek
12 bdb POLOz Peletonu
Skorpiona
o. WALLACEa us Agrigento
m.KAT|AsarkoLordana
hod.H.G.Guberow
13 bdb GRAF V llax
o. KEVINvomMurnal
m.YANNALarchenha
n
hod.Z. Boratyn
Wł'DagmaraWchłacf
14 bdb AZIR z Kolca Cola
o. lKOAcerAurerum
m.ARTAz XolcaRy-Li-Ma-Ja
hod.K. Kiwak
Wł.
N4agda|ena
BUnar
15 bdb ARRYRanczoAmala
o' V|TovonderEq\łeiLerTaI
nr' BETTYG bałowaGóra
hod' włB' Sfymczak
KIasachampionów
l dosk BRONKOStarySamotar
o. HINNERKv.
Kiernor
m.PENNYvonderHo rheimerLinde
hod.l.Gecelovsky

