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Bundessiegerzuchtschau 2003 - Ulm

Klasa użytkowa - psy
sędzia: Erich orschler

stawa Bu ndessiegerzuchtschau w roku 2003
fostała po laz piefuszy przeprowadzona W
przepięknym mieście lJIm. całkoWite

kierownlctwo na wystawą ob]ął przewodniczacy LG pan
VąkerDiesem' on iJego pomocnicy zasłuł|i na najwyższe
uznanie' gdyż zarówno W klajuJak iza granicą wystawa w
lJIm została okreś|ona jako szcze €|ó|nie udana i
przykładowa. Średniej wie|kości stadion, krótkie dlogi,
bardzo dobra organlzacja, zdecydowani, ale przyjacielscy
porząd kowi i harmonijny ogó|ny przebieE okreś|a' te d n i w
ULM. Duże kompIementyd|a LG WLirttemberg iserdeczne

'dzięku]ę" d|a Wszystkich, którzy dopomogi' abyta wystawa
osiągnęła taki puła p.
Jako zespó| do pomocy miałem do dyspozycji oG
Herbrechtingen' Współpraca z tą 0G była przykładowa i
plzebiegała bezbiędnie, spokojnie i fachowo' seldeczne
dzięki za to. Ta grupa została uzupełniona przez moich
osobistych pomocników rin€lowych. B}ło to małżeństwo Lutz
i PegA/ Jael, pani Fritzi Kappenbacher i panowie JLirgen
Hofman i dr. Wi||y Gruber Także im na|eźy się moje
szczegó]ne podf iękowanie'
Po rcz p]erwszy powierzono mi sędziowa n ie k|asy użytkowej
psóW. zada n ie, którego się chętnie podjałem zdajQc sobie
sprawę zejego znaczenia W odniesieniu do rasy. Przy 393
zgłosfonych psach k|asa uż}.tkowa stała się |iczebnie
nadzwyczaj siIna. ce|em musiało być zna|ezienie grupy
cfołowej' która z jednej strony całkowicie odpowiada
anatomicznie wzorcowi' a|e takźe musi przekonać siIną
psychikq i kondycja wczasie konkurencji.
Wystawy hodow|ane przed U|m słułły zjednej sironydo
anally, a z drugiej do pokazan e iakiewyragania rrusza
byó postawione' aby móczsukcesem za kończyć wystawę

lMożna było przewidzieć, że pewna i|ość psow VA nie będzie
ponownie wystawiona. To żejeden z psów VA nie będzie
mógł bla. da|ej udz|ałL ze wzc|edJ na nie puszczenie

rękawa na testach było nieoczekiwane ito mniezdziwiło,
tym bardziej' że potrafił on pokazać znaczaca glupę

Pofa tym musiało dojść do przełomu, aby dano szanse
sprawdzenia s ię w hodowIi nowym, młodym
leproduktorom. Da|szym aspektem w plasowaniu było
zaoferowanie hodowcom alternatywy krwi. Alternatywy,
która odpowiadając fenotypowi mogłaby być przyjęta w
hodow|i i mogła by plzynieśó możliwa poprawę.
sprawdfanie psóW W obronie' minro że posiadaja
Wyszko|enieschH jest prawidłowe i zgodne ze znaczeniem
takiej wystawy w hodow|i owczarka niemieckiego. Takźe
fachowcyod szko enia by|izdania, że przeprowadzone było
ono W UIm prawidłowo. Uważam' że w przyszłości
powinniśmy to pozostaw|ć. Psy zostały sprawdzone pod
wzg|ędem swej uźytkowości, i odpowiadajq zasadniczo
temu, cfego się oczekuje od reproduktoróu Wtym rniejscu
serdecfne podz]ękowan|e d|a sędziego testóW pana
Horstaschaafa, za plaWidłowe sedfiowa n ie.
A|e W plzeprowadzeniu opisu na Śtój musza nastĘpić
zmiany' Nie.nożetak być. że przez cały dziei W ocenie 1a
stóJ występują plzelwy, aby wleszcie około 23'00 móc
ocen|ać na stój ostatniego psa'.
sam og|ądałem testy psów prfewidfianych do czołówki,
aby móc |ch cechy psychiczne także uwzg|ędnić w rrojej
ocenie,
Psy zaIiczone do grupy VA odpowiadaja moim
Wyobrażeniom o fenotypie' pigmencie' anatomii, przebiegu
ruchu i psychice. To, że tu itam można coś polepszyć
odpowiada natulze' Linie krw| czołowych psóW, do których
za|iczam takźe natulaInie psyV dają dobre moż|iwości w
prowadfen iu daIszej hodowIi u utżymanlem szerokiej bazy

Nowymi' ujętym i w glupie vA są fwycięzca i v.ce zwycięzca
k|asy młodych psówz !biegłego loku'trzeciztej k|asyiV.
ce fwdęzca młodych psóW f 2oo 1, który w ostatn im roku
byłocenionyjakoV.1' Do rcgo pies' który po pełnym rozwolu
w ostatnim sezonie cały czas p|asował się w czołówce'
Mam nadzie.ję, że cała glupa vA jest w stanie wp8nąć
dodatnio na hodow|ę ida|ej posunaćja do przodu'
Wynikil

Pneg|ąd 2003
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oceny "doskonały wybra ny'' (VA) otrzymały:

1*BMvon derLulsenstratse,SZ2042606, M-D9O2a,
SchH3, ur. 19.04.1999 (*ODIN vom Hirschel,SZ 1925447,
SchH3 - *BEAURYv.d. Huis Xirura, SZ 2012720, SchH3).
Inbredy: FEDoR Arminius (4.4)' FEE Weicheńurchen (5.5'5)'
URAn Wldsteiger Land (t5,5), Cello Romerau (t3), (miot +
ArminlusQuandoQuana, Quando 9,4). HD nonral, DNA spr

Duży, silny, pelen substancii, bardzo męski,
rozciaEnięty pies o badzo silnej śłowie i bańzo dobrym

wyrazie. Witny kłab, szwny erzbiet. zad dobtej dłuaości, który jest dobrze ułożony. Bardm dobre katowanie p|zodu i
Wraźnie katowanytyl, z sarol,,ą, dobfe umięśniona padą kolanowa. Wbjtne uksztakowanie klatki pie6iowej, notmalny
frcnt. Przestrzenne chady o bardzo dobrym wważeniu z si]nym posuwem ] swobadnym Wkrokiem' Doleganie łakci nie
iest calkowite. Popfedni zwycięzca młodziezy ivA6 z ubieqleEo roku imponuJe s\r'r'oirn samczym całym obrazem i pokazal
się W naj]epsĄ kondycji. Bardzo dobrze zbudovłany anatombmie, barcho silry l pełentempeamentu saniec przekonyvrźl
W każdym rodzaju |uchu wspahiala prezentacją l \|ltalnaścia' Dzięki tym zaletom i już sprcWdzona siła dzledzirzenla -
dwoje zwycięzców k]asy młodzieży i po raz piefi/sfy Wstawionq, ale już przekonwujaca erupa potonstwa - nógł sobte
zaDewnić to mieisce.

2. LARUS von B6tu, SZ 2062960, P-F 3737, SchH3,ur,
07.04.2000 (YASKO vom Farbenspiel, SZ 2010154,
schH3-*JITTAvon Batu, SZ 1983812, Schl),lnbrcdr JECK
Noricum (4-4), ZAM B Wienera u (4-4), CELLo Romerau (4,5,$
5),ODlNTannenmeise(5,5,5,-5,5),ZlLLl Batu(5-5),(miotQ-
AminlusQuana-Qulna 5-5,5). HD Fast Normal, DNAspr

Duży, bardzo wyńzisty pies, śrcdniej koścl, o
nasyconyn wpiEmentowaniu, o dobrych proporciach, o

silnym piętnie, pełen substancji' Pełna wyhzu Eowa, Wbltny k|ab' prosty Etzbiet, badzo dobra dłueość i ulożenie zadu.
Prawidłowe kątowanie przodu i tyłu. Wyważone, hatmonijne uksztahowanle klatki pierciowej, prosty front, wdajne,
przestrEnne chody, o dużej dynamice. Badzo dobre wyba]ansowanie i proste prowadzenie końc4n. s)n dwukrctnego
zwycięzcy Yasko v' Fańenspiel podoba się pftez bardzo apow obraz o!ó]ny, bardzo dobta zwattość i barclzo dobrą
prezentację. Powinien on W nadchodzacym roku pokazać dobrej jakości Erupę potomstwa'

3. H|LL vom Fańenspie|, sz 2058265' G-L 4153'
SchH3, ur. 06.01.2000(HUPPYvonArlett,SZ1964660,
SchH3-*DASTI vom Farbenspie, SZ 1917706, DchH2),
inbredy: cELLo Rómerau (3'5)' URAN Wi|dsteiger Land (5'
5), (miot Q-Arminius Quana, Qulna, Quando 4,5 5), HD
normal, DNAspr.

Duży, pełen substancji, średniej kości, bardzo
typow i pelen Wrazu, dobrze WpiEmentowany, o dobrych

owczĄREK
zwycięzca 2oo3i

*Beaury
w.d' HuiŚ Kirurf

Farbenspiel

łJitta
von Batu

von Arlett
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praparcjach wsokości i długości pies z pelnąwyrazu Ełowa' wysoki kłąb, sztywny grzbiet, bardzo dobrze ułożony zad'
Prawidławo ukatowany przód i bardzo dobre katowaniet,fu, Wównane proporcje natkj piersbwej, pr$tyf|ont. Prawidłowe
prawadzenie kończyn przednich i tylnych. Tal,źe on pokazuje przestrzenne, dynamiczne chody prfy dużej sztywno.ści i
bardzo dobrej prezentacii. Pies przekonuje swmi bardzo dobrymi proporcjamiWsokości do tlłuEości i chwa]ebnyn
ogólnym zwiazaniem.

4. ANDO vom Altenborgor Land, SZ 2070626, F-B
8123, SchH3, ur. 11.12.1999 (CARY vom Fiemereck,
SZ 1928363, SchH3 * EVITA vd. Zomerdijkslanden, SZ
2070625, lP1) inbredy: IECK Noricum (4-3), URAN
Wlldsteiger Land (4,5'5,5,5), FEDOR Arminius (5-5),
QUANDO Arminius (5,5,5), PALME Wildsteiger Land (5-5),
HD normal. ONA.

Bańzo Wyrazisty, duzy, średniej kości, pełen
substahcji, Wdlużony pies z badzo dobryń piEmentem i hamoni|nym prowadzeniem linii' Męska Elowa o barclzo
dobrym W|azie. Wbitny kłąb, ptosty etzbiet, dtugi, Wraźnie opada|acy zad. Bardzo clobrc katowanie przodu, Wraźne
katowanie tyłu z szercka, Clobrze umięśnioną partia kolanowa, wważone proporcje klatkj piersiowej. Proste ]inie frontu.
Ptzest|zehhe, Clynamiche chody o dobtYn zrównoważeniu przy bardzo dobrej prezentacji' Ando, zinbredowany na Jecka
von No|icuń, uosabia ten typ i powinien być w stanie polepszać katowanie, szcze4ólnie przodu. suki nie powinny mieć
jednak kątowania tyłu ńa erańicy' wspahiaty współczynnik dysplaz|l zw 68.

*'Cary vom
Fiemereck
SZ 1923363, SchH3
*Evitavd.

Zomercl!lślanCteI
sz207a6fs,E1

*Enzo von

'Antie von

Farbenspiel

van Noort

5. NERo v. Nóbaohta|' sz 2080775' R.B 1229'schH3'
ur.01.02.2001(ENZ0 von Buchhorn, SZ 2930246, SchH3-
łANG|E Von den Ampelauen, sz 1997769' schH11)'
Inbredy: MARK Haus Eeck (4'5), FEDOR Arminius (5-5),
ENZO Burg Aliso (45) FANTO Hilschel(45), FEDORArminius
(5-51. GER0 Arolse'Schlo13 (5-5)HD rornal DNA.

wĘcej niż średni, o mocną kości, bardzo wyrazisty
pies a bardzo dobrym prowadzeniu linii i mający Wiele

substancji. Prawidlowe proporcje budow i dobre ogólne związanle. o nasyconym pi4mentowaniu z dużym u1lziałem
czarnelo na masce i grzbiecie. Męsl,a bardm Wyftzista gtowa, Wbtay kłqb, prasu dobrze zwiqzany Erzbiet, dobry zad.
Dobre katowanie przodu i bardzo dobre tyłu z szeroka partia kolanową, Wważone uksztahowanie klatki piersiowej,
prosty frant' swobodne przestrzenne chody z silnym posuwem l swobodnym Wyk|okiem' Proste prowaclzenie kończyn
tylnych. DoleEanie łokci jeszcze nie W pelni osiąenięte'

6. ERAs|v t'Js !E n Nooń' sz 2060362' DD 0376' schH3'
(YASKO vom Farbenspiel, Sz 2010154, SchH3 - *ALKE
Van Nooń, sZ 1975706' schH1). Inbredy| lEcK Noricum
(4'4), ZAIMB WieneraJ(4-4), ODIN Ta n nel meise(5,5,5 5,5)
QUANA Arminius (5-5). HD fast normal, DNA.

Duży, samczy, o mocnej kaśai, Wydłużony, pełen
substancji pies o c]obrym Wafie. Barc]za si]na, poc]obajaca
się Eowa, z nieco dużWi, je.]naksztwnymi uszami' wysoyj
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7 oUANTUM von Arminius, SZ 2055986, lV-E 3024,
SchH3, ur.29.11.1999 (DUX della Va cuvia, S22052621,
SchH3 - *ONLY vom Wutachtal, SZ 2010235, SchHl).
Inbredy: ICA haus Reiterland 94-4), FEDORATmin !s (5-4),
URAN Wlldsteiger Land (5-4,5), (miot R Haus Beck Reza'
Reza, Ralfa 5-5,5). HDfast normal, DNAspr

Duży, o dobrej kości, pełen substancji, Wdtużony,
samczy pjes o dobrym piEmencie. Głowa nazbyt ktzepka.

Wysoki kłab, prosty, zwiazany śrzbiet, nieco krótki, ale dabrze ułożony zad. Dobre katowanie przodu i bardza dobrc tyłu.
WyróWnane ptaporcje klatki piersiawej, ptosty franL PrzestŻenne, dynamiczne chody ze szczeEólnie przekonywujacĄ
prezentacjq w szybkim kłusie. PrcWadfenie kończyn z przodu proste, z tylu nieco \'łaskie. Jako syn psa vA Duxa del]a
valcuvia pokazal już przekonywująca grupę potomstwa z bardzo dobrymi pojedyncfyni zwietzętami i jednym zwcięfcy
klasy. )akkalwiek u potomstwa nie stwierdza się tej krzepkiej EłoWy na]ezy jednak zwracać uwaEę, aby dobierana suka
niata dobry ksztalt głow i dobte wkolorowanie mózEowioczaszki.'

della Valcuvia
SZ 2052621, S.hH3

Y#"l"ł:f;'o

-Only vom

łMax della Lo8tia
dei Mercanti

*Una della

von Bad-Boll

Holundergarten

8. DUX della Valcuvla, SZ 2052621, 7LMV46, SchH3,
ur, 01.10.1997 (MAX dela loggia dei Mercantl, SZ
1944110, SchH3-*UNA della Valcuvia, SZ 2086604,
SchH2). Inbredy: VISU[,4 v. Arminius (2-3), ODIN
Tannenme se (44,5), (miot Q-Arminius Quando-Quino-
0uando'Quana 5'5.5,5). HDA Włochy' DNA spr

Duży średniej kości, pełen substancji, Wd1użony,
dobrze wypignentowany pies z silną głowa. )ednak stop

powinien być Wbitnieiszy. Uszy lekko ob|ócone na zewnatrz' wybiw k]ąb, prosty E|zbiet, dobrze ulożony zad o dabrej
dłuśośc| Bardzo dobre kątowanie przodu iryłu, Witne uksztakowanie klatki pierciowej, prosty front' Prowadzenie
kończyn z przodu Naste, z tylu waskie. w dnju wystawy Wkazał swobodne, przestrzenne chody o bardzo dobrej kandycji
i prczentacji. Pies, który ponownie mógł po|'azać barclzo c]obrą Erupę potomstwa, po ki]ku slabszych prczentacjach przed
tą wystawa, pokazał się znowu E swojei najlepszej strorv' osiaEnałjednak ch'ba najwższy punkt swej l.ariery Wystawowej.

9. KEVIN vom Murrtat, s22020273, R-E 5917, schH3,
ur. 28.05.1998 (RIKKOR von Bad-Boll, SZ 1919865,
SchH3, FH1- *AlSCHAvorn Holundgarien, SZ 1890244,
SchH2). nbredyr QUINA Qrminius (4 5), FEDoR Arminius
(4,5-5), URAN Wildsteiger Land (5 5), PALME Wildsteiger
Land (5-5), ODIN Tannenmeise (5-4), Quando Arminius (5
5), (miot Q-Arminius 0UlNA, Quando{uina, Quando 4,5
5,5). HD normal, DNA spr.

ovt/cfĄREh
kłab, sztywny, prosty grzbiet" ba|dzo dobra dlugość i ułożenie zadu. Prawidłowo katowany przód i bardza dobrze lątowany
tył z szeroka partia kolanowa i dobfe sztyvvnymi stawami. Wbitne uksztahowanie klatki pie|siowej, prawidłow fronL
Dynamiczne, prEstrzenne chody przy ba|dzo dobrej p|ezentacji. Zwcięzca mlodych psów z 2001i v1z |aku ubiegłeqo
imponuje swoim ogólnym samc4m fenatypem W Eoc]nym pochwały rodzaju.



DWUM|Es|ĘczN ( N.?3 KWEclEŃ2au 7

srec]ni, C]abrej kości, intensy'nie Wypi4mentowany, pelen Wyrafu pies o bardzo dobrych proporcjach' silna
wyrazista Ełowa. Wsoki kłab, szwny Erzbiet, dobą dlucość iułożenie zadu, bardzo dobre katowanie pnoclu i tytu'
WróWnane proporcje kbtki piersiowej, nieco rozbieżne L]stawienie łap. W dniu Wystaw Wkazal równomieme, p|Estfenne
chocly zarówno na smyczy jak i bez niej i Clzięki temu można było zapomnieć o nie najtepszym prezentowaniu się p|zed
ta Wystawq, Bardzo dobrytemperament. Przedstawiona erupa potomstwa jest padobna do ojca' zwierzęta maja C]obra
Wielkaść i przeważnie poprawna anatomię' zauważa się jednak brak choćby jedneejo syna o zaletach Kevina, k1óry
nócłby dalej prowadzić linię, szczeEó|nie Rikkora von Bad'Bo]l.

łNeptun
vonBad-Bo

YaŚŚko vd Roten Mafte.

von Tronje

10. ORBlTvon Tronje, SZ 2037762, P-M 4429, SchH3,
ur. 06.11.1998 (NEPTI-IN von Bad-Boll , SZ 1959513,
SchH3' *BABATTE von Tronje, SZ 1959640, SchHl).
Inbredyr LRANWildsteigerLand(5,5,5), MARKHausBeck
(54), (miot Q-Arminius Quando-Quina 5,5,5) HD normat,
DNAspr.

Duzy średnią kBci, pełen substancii pi..6 o bardza
dobrych proporcjach z bardzo dobrym Wyrazem. Męska głowa, cierńne oko, v|ybitny ktqb, prosty, snwny gzbiet, bardzo
dobra dłulość i u|ożenie zadu, prawidlowe katowanie, Pollpiercie powinno być nieco dluższe, prosty f|ont.wydajne
chody przy prostyn Wowadzeniu kończyn i bardzo dobryn Wważeniu z silnyh posuwem i swobodnyft Wykrokiem. w
całości bardzo c]obrze Wpiementowany, o dobrych proporcjach Wsokd.ści do dłueości i dobrych cechach anatomicznych.
Grupa potonstwa ogólnie podobna do ojca pokazała dobre pojedyncze fwierzęta, o dobryn fuchu. Na]eży jednak
zwracać uwaEę na śtednia Wielkość.

łWa1laĆe
tus Aqriqento
;z 20]749ó'*hH]

HauffstraBe

11. QUIRIN v. Hochmoor, SZ 2120329, 5D+0810,
SchH2, ur, 29.04.2001 (WALLACE aus Agrigento, SZ
2017496, SchH3 - *ASTA aLrsderneuen Hauffstratse. SZ
1928820, SchH2). Inbredy: URAN Wildsteiger Land (5,5-
5), QUlNAArminius (5-5), (miot Q,Arminius Quina, Quando.
Quina 5,5'5). HD normal, DNAspr.

Więcei niż średni o dobrej 
^d.ścl' 

peen Wu i Wrazu
nęski pies o badzo dobrych proporclach budowy. silna

glowa' Bardza c]obra llnia Eórna izad, bardzo dobrc kątowanie przodu i tyłu, szerokie paftie kolanowe. Wyważone
ptoporcje k]atki piersiowej, prosty front. swobodne, Nzesttzenne chody o ptzekonywujqcej prczentacji. )eszcze nie
osiąEnał ostatecmego dolegania łokci. Pies podoba się przez swoja m..Fka sylwetk o prawidłowej budowie anatomicmej
i dobrej prezentacji. Jako syn Wal]aca pawinien być w stanie poleryyć katowanie, szczelólnie Nzodu.

I

oJeruJemjl kstążkl w całośct pośu:lęconeJ
Śwt,atoweJ wlstaule oucżutków Nlemlecklch u

Uhn 2005.
Zną'Jdą tan Pa'ństxao ok. 1300 IotograJii' rodou,od'!,
oraz opisy psóu blorąq)ch udzlał u tej wstauie'

Książką dostępna Jest uJęzyku
nieml.e c k im i angie k kim.

Infomacie i zamówlenla:
tę|. o.602697 254, taJ..oĄ4 6650.. 63,

ę-mail:kdoon@wT'.p1, www.urma'prv.pl
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Klasa użytkowa - suki
Sedzi a : Leon h a rd Schwe i ke rt

Tlurdessreger/JchLs(hdu 2003. orleprowad/ony oo ral
I,p erwsz} w UIn by,a Lldarq wysla\ ' !q 

- imowcześniejszych zastrzeżeń co do moż|iWośc] palkowania,
które W efekcie okazaly s ię bezpodstawne' Jako
Wie|okrotny techniczny k erownik takich wystaw mogę to
ocenió' z dużym respektem gratuIuję panu Vo|kerowi
Diesemowi, a poprzez niego wszystkim pomocnicrkom i
pomocnikom, za WystaWę dobrze zorganizo\łana we
wszystkich szczegółach'
S( erowan do rrn e ptzer otqal iralota polocn cy i
pomoc1icf h wspornaga i rrrie f oLźym faa1gazowarierr'
D atego mojesfczegó nie podziękowania d]a członkóWoG
Erbach-Del lmensingen: Rita Xattge, Manfred Kattge,
Thomas Dir, Hildegard Leu, Andrea Stotte e, S egnen
Hóhn|e i  d|a |rmgard i  Wernera Vandamme z oG Ber|n.

Następne podziękowan]e kieruję z tego miejsca dIa moich
osobistych pomocników r ingowych Heike i  Franka
Z mermann , któ|zy mi p|zez ca|y rok towarzyszy i na
\łystawach iw dniu BsZs również oferowa|i niezbędne
\łsparcie. Podane osoby były gwarancją' Źe mogłem się
skonce ntrować Wyłaczn ie na sędzioWaniu'
Ze zgłoszonych 298 suk 154 p2ystapiło w piątekdotestóW'
112 suk za liczyło testy z ocena wybitna, pl-lszczajac rękaW
zostały tym samym przekazane do mnie do oceny na stój'

Klasałacznierr iała ponadprzeciętnypoziom.odbiłosięto
na pt ly/ 'ra1yLf ocenach. Stdwiane pt/e)e '1n F
Wymagania, także co do zaIiczenia do grupy VA, sq takie
same jak w roku poprzednim,
Te 112 suk pozostałych W konkurencj i  otrzymało
nasępu]ąceoceny
10 ocenę doskonaływyróżniony (vA)
96 oce nę d oskonały
6 zostało wycofa nych z usprawied iwien em
W przyjemnościa ponown e stwierdza się, źetakjakjL]ż W
poprzedn ch |atach żadnasuka nie została Wycofana bez
usprawledl iwienia.
Następujqce reproduktory mia' po 4 iwięcej potomków
w tej klasie:

ovt/cfĄREl{

EsKo Dżinischen Hof
8 potomków
vA4, VAs, V11, V13, V63, V65, V93

YASKo Farbenspiel
7 potomków
vA10, v2, v19, V26, V31, V38, V61

WALLACE Agrigento
5 potomków
vA2, V14, V30, V33, V78

HOSS Lerchenhain
4 potomków
v23, V60, V67, V82

Jeże|i nawet uważa się Wartość hodow|ana ZW jako
kontroweryjną to muszę]ejstatus HD również lozpatżyó
d|a k asy użytkowej suk' 'ledynie 9 suk f 106 ocenionych
przekloczyło wa ność g|a n iczną 1oo' Zatem nasze su k sa
W stanie nadaIpo|epszaó status HD'
Wprowadzone zharmonizowanie wie|kości jest nada
kontynuowane, jak to zostało stwierdzone już W roku
ubiegłym' Zadan e postaWione W roku 2000 ,,działania
poprzez generacle '  skutkuje, jest to jednoznaczn e
rozpoznawa new mojej k|asie' Mimoto\ł niższych k|asach
ponown e naczołowych m]ejscach p|asowa ne są zwierzęta'
które można zaIiczyć do górnejgranicywzrostu' Wstępna
seIekcję w niższych kIasach naIeży przeplowadzać
konsekwentniej.
Wzrastająca I czba zgłosfeń została jednak skolygowana
przez testyjuż W roku 2000 W Bremen i miała Wpływ na
o pracowywa ną W sezon ie Wystawowym Iistę lank ngowa.
Nie wiem czy my dobrre robimy dla naszej rasy i d a
stowarzysfenia podnosząc sta|e wymagan a' W
rfeczywlstości nie możemy d|uż€j Wymagaó od naszych
członkó\ł, aby pŻefcały rokW ramach moż iwościtr€nowa]i
i W c agu k |ku sekund W piątek W Wyn ku testó\ł rnusie|i
,,fwijaćżag|e'.To czego my df siaj Wymagamy natestach
podczas BSZS osiągnęło co na]n]niej poziom mistrzostw
psówobrończych prfy porównywa nych eIementach. |Vusi
to w końcu zna|eźć frozL]mien e u tych' którzy sta|e i
bezpodstawnie domaga.ja s ię da|szego f Większenia
Wymaga ń ' Dosz| śny do a bso utnego imitu wymagań jakie
możemy staw]ać nasfym psom zgodnie z Ustawa o
oc|^ror ie zwie|/ąt i  ofe.owd1ymi moż iWości l- ' l i
szkoleniowyrai. Dodatkowym utrudnieniern jest osowanie
pozorantó!ł w piqtek rano' of € rowane moż|]Wości
.w czeria W o'Ies e pr4gotowawcfyrr z dz|ew|ęc|o..ra
poro.al lan ired' lego d.rrd lest r ierealne. W tym m elscJ
|a|eż:y zaz|aczyć, że pozora nci do m istrzostw sa usta |a n i
jużdużowcześn ej' a zatem stnieja moż]iwośc treningu'
Ponadto stowarz}szen e mUsizadbaćoto, aby moźna było
na całym terenie trenować te eIementy' któlych wymaga my
na BsZs.szko]enie idoszka|anie pozolantóW musibyć na
nowo zdeflnlowane iopracowane przez Stowa rzyszen e.
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Aby n e być źie zrozumianym chciałem na zakończenietego
tematu skom pIementować pracę ws4/stkich pozora ntóW

naturaInie sędziego, pana Kar|a.Heinza Zygadto za
przeprowadzenie testóW suk.
Jako reprezentatywną d|a całej k|asy uż}tkowej suk,
c|.ciałbym przedstawic glupę vA. To co rzucało się w oczy
byłotakie samojak W ubiegvm roku. Wysokajedno|itośó
typu' ba rdzo prawidłowe ploporcje budowy,, bardzodoble
katowanie p2odu ityłu' podoba|ysię przytym doble, si|ne
panie ko|anowe i rzucajacy się w ocfy ruch' który był
przyjmowany z ap|auzem przez pub|iczność również przy
pojedynczej prezentacji na koniec sędziowania. Dobre

ocenę dokonały wybrany
otrzymały:

pochodfenie rodzinne i częściowo wykoż}sta n ie w hodow|i
były decydujace w f aIiLleniu do grupy VA. sJ'(i' które więce]
niż dwa razy prefentowane sa na BSZS bez potomstwa,
Iub też z potornstwem nie rzucajacym się w oczy, nie mają
moim zdaniem żadnych szans,jak lóWnieżźadnych praw
do poprawienia swojej |okaty' również wówczas gdy
niektólzv 1asi c/|on{owie rie mogq tego zrozumieć. co
doszto do mojch uszu' Nie mamy źadnej konkurencj i
piękności '  Iecz Wystawę hodow|ana, gdzie czynniki
kyno|ogiczne muszą zna|eźćswój wyraz. Do vch cfynników
na|eży lównieź potomstwo' które pokazuje s ię w
odpowiednim wieku,

zwycięzczynl 2003:

aus Agritento

1. *KoRAvom Blerstadtsr Hof, SZ 2026376, 1C 5930,
SchH3, ur. 16.08.1998 (WILSON aus Agrigento, SZ
1953872, SchH3 " *SALOME vonr Bierstadter Hof, SZ
1944144, SchH1. lnbredf URAN Wildsteiger Land (5-5)
HD normal, DNA.

więcej ąiż średnla, wybitnie sucha i związana,
zwa|ta We wsz'stkbh częśclach, pelna sily i substancji suka

o prawidłowych proparcjach budowy j bardzo dabrcj eórnej linii. wysokl, długi kłqb, bardzo sftywna partia środkowa,
dobrc ClłuEość i ułożenie zadu, prawid|owe katowanie i dojrzate Wybitne proporcje klatkj plerslowej. swobodne, Wr4ma|e
i przesuzenne chody. wybitnie prawidłowo zbudowana suka z robiacy|ń Wrażenie ruchern i pożadana sucńośc/a i
zwiazanień. w przeciwieństwie do wystawy sprzed dwóch |at, kiedy została ocen]ona jako v7 W tym roku byla w
absolutnle szczytowej formie. Po Wkotfystaniu W hadow|i, potomstwo jest mi znane i było luż przeze mńE ocenlane na
ponaclreEiona|nych wystawach na Wsokich miejscach, K'RA roz\!/inęła się i dojrzała. Wartość hodowlana HD: 94.

łwallac€
aus Ągrigento Ńńon uan A'hedy ś Hev'

.Mńka
von der Flur

2. * QUALLI von der Flur, SZ 2071353, H-E 2097,
SchH3, ur. 03.08.2000 (*WALLACE aus Agrigento, SZ
2017496, SchH3 - *MINKA von der F ur SZ 1963592,
SchH1). Inbredy: MARK HauŚ Beck (4'4),  oDIN
Ta n nenmeise (4,5 4),l.l RAN WildsteigerLand (5,5,5), FDOR
Arminius (5-4,5), (miot Q-Arminius Quina, Quando Quina
5,5 5) HDfastnormal, DNA.

Duża, mocnej ko.ści, bardzo silna i pełna substancji,
c|obry wraz, dobry piqment, nadzwczaj dobre proporcje wsokości do długości i od wysokości kłębu do dłuEości
kończyn, wysoki kłab, bardzo dobra Eórna i dolna linia, sztywny, prosty grzbiet, prawi)lłowa długość i ułożenie zadu,
bardzo dobre katowanie przodu z dłuEa, bardzo dobrze ułożona łopatka, bardzo dabre katowanie tylu z dobrĘ ulożona,
silnie umięśniona partia ko\anowa, Wbitne proporcje klatkipiersiowej, proste linie frontu, proste prowadzenie końcfyn,
płynne, pokrywajace p|zestrzeń chody ze swobodnym Wkrokiem i silnym posuwie pŻy bardzo dobrym wważeniu.
iliestety W dniu wystawy Qualli nie znaidowała się W pożaClanej okrywie włosowej' Poprzednio wykorzystana w hoclowlj,
potomstwo ze wzg]ęC]u na wiek nie mogło być jeszcze Wystawiane' przy prawidłowym do|Jo|ze partnem t|zeba się liczyć
z ponac] przeciętnymi efektarni w hodowli. Wartość hodowlana HD 87'

l-
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3. *oLGAvom Paxdońer.Tannenhod' sz 2044424' P-E
4730, SchH3, ur. 03.05,1999 (*PASCHA von der
']ahrhóhe' sZ 1977242' schH3. *PR X Vom Wi|dste]ger
Land, SZ 1954310, SchH3). Inbredy: MARIT Wildstelger
Land (3 2), URAN Wlldsteiger Land (4-3,5,5) EIKO
Kirschenta (5-4), OD N Tannenmeise (5-4), X TTA
Kirschenta (5 5), (miotQ-Arm niusQu na-Quando5-5), HD
normal, DNAspr,

srednia, średniejkaści, pełna typu iWrazu, sucha izwiazana suka, która zbudowana jestW bardza dabrych
proporcjach. Ma piękna E]owę, ciemne oko, prawidłowe ustawienie uszu, Wysokj kłab, prosty, sztywny grzbjet, zad
pawinien być njeco d]uższy' Przód ma ukatowany dobrze, tył bardzo dobrze, ma Wrównane proporcje klatki pierciowej i
prosty front' Prowa.lzac kończ'ny prosto wkaza]a p]ynne, przestrzenne dynamiczne chody, ptzy bardzo dobrym
Wważeniu, tane bez srnyczy. Ta już przec] dwoma laty oceniana na vA suka rozwinęła się da|ej pozytywnie. szczecólnie
padkreś]ić należy ponad przecjętne patamstwo. w dniu Wstawy reprezentowało jq 4 patamków w czołowch grupach.
Na podstawie tych WnikóW poprawiła się w lokatach vA W poróWnaniu z 2001 rokjem ' wartaść hodowtana HD 86 '

4. WlNONAvom Amur, 522080771, F-A 4Oa5, SchH2,
ur 01.10.2000 (ESKoVom Dónischen Hof' sZ 1998887,
SchH3 - *He lei"s FARINA, SZ 2067279, BHP2, SchH2).
Inbredy: ZAMB W enerau (5.5),(miotcRómerau ceIccindy
5 5). HDnormal. DNA.
W]ęcej n]ź średnia, baldzo dobrf e Wypigmentowana, bardzo
dobra kośó' bardfo dobrze ukształtowana sucza głowa,
praWidłowe plopolcje wysokości do długośc], sucha i

zW ązana WeWszystk ch panlach,Wysokikłab' dobra długość ułożenie zadu, bardzodobra długość uloże n ie łopatki,
prawidłowa długość i ułożenie ramienia, bardzo dobre kątowanie ty|u z siInie um]ęśnioną, okrqgłq pań a ko|anową,
proste Iinie frontu' wybitne proporcje k atki piersiowej' proste prowadzen e kończyn przednich' od poczqtku do fazy
końcowej demonstrowała prfestlzenne chody także bef smyczy' Ta suka, już Wysoko p|asowana w ubieg|ym loku w
k]asie młodych suk była w tym loku Wie okrotnie u mnle Wystawiana i zawsze po|epszała swój wyg|ąd, af do punktu
szczy,tow€go podczas Wystawy BsZs' spog|adając wstecz na Esko i matkę He a"s Farina, która przed dwoma |aty
oceniona została prŻeze mn ejakoVAnrożnasię po niejspodziewać pozytywnych wynikow hodow anychzeWzg|ędu na
Wzmocnione orowadzenie I ini '  Waność hodow|ana 70.

*Esko vom

*H€i]ei,s Farina

*Esko vom
Denischen Hof

]ań8o v Fi]Ąt.nbcrg

*Brigitt vom
Hiihbeqrab

5. B|GGfvom La ngen bu n Ceft, SZ 2046A52, H-R 45L4,
schH 3' ul. 28.06'1999 (EsKo Vom Dónischen Hof' sZ
1998887, SchH3 - *BRIGITT vom HLlhnegrab, SZ
1924407, SchH3, lP3). Inbredyr ZAMB Wienerau (5-3),
LJRAN Wldsteiger Land (5 5,5), (miot Q Arrninius Quana
Quina, Quando 5-4,5). HD norma, DNAspr.

więcej njż średnia, średniejkości, bardzo dobra
e)ława i Wraz, bardzo dobre praporcje wysokości da

dłuEaści, bardza dobra linia e)órna, vvysaka umieszczony kkb, sftwny, prasty grzbiet zaróWno na stój jak i W ruchu, dabry
zad, .lobre katov\]anie przadu o barclzo dabrej długości i ulożeniu łopatki, bardzo dabrze katowany tył, dobra partia

*Pascha von ldol vd Jahnhóhc
der Tahnhohe

wjldste,per fd Rorpn v. r  e, or '  r , . . r-q r '
Land " 

-E- ' 
lJh'''|J.'j' €q
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ko]anowa, proste linje frantu, dobre przedpiesie i podpiersie, na stój i w ruchu proste prowa1lzenie kończyn' Wkazała
płynne, przestrzenne chody' odpowiednie potomstwo Brjxi powinna się pojawić W płz}szłości. Wartość hodowtana 81.

*Ofbit
von Tronje

Ęb"-" 
' 

T.*
libe Bad,B.ll

*Umelli von
der Noriswand Wilńa Michekiłdlżr Rathau'

6. FARINA \/on der Noriswand,SZ 2OA2A4A, 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), FANTO Hirschel(5,5), HD normat, DNA.

Najlepsza w mlodych sukach z ubieglego roku
pokazana zostala w bardzo dobrej formie i kondycji. Jestto
duża, barc]zo Wyrazista suka z sjlna €łoWa i dobrym

vom Maifeld

*Gabi vorń
SchloB \r'{eitmar

7. JACC|vom SchloBWeltmar, SZ 2074255, F-C 7661,
SchH3,ur. 24.10.2000 (SAL0 vorn Maifetd, SZ 202351,
SchH3, lP3 - *cABl vom Schloi3 Wettmar, SZ 1964285,
schH2)' Inbredy: FEDoR Arminius(5.5), cELLo Rómerau
(5-5), (miot F-Arminius Fante, Fedor-Fedor S,S-5), (miotQ,
Arminius QulnaQuando 5,5) HOfast normal, Dl\A.

Bardfo Wyrazista, średniej wielkoścl, pełhasily i
substancji suka o bardzo dobrej kości, bańzo dobrym

plgmentem, pny czym Eóra powinna być bardziej czama, badzo prawi)!łowe proporcje budowy od wysokości k!ębu do
Wsokaści kończyn oruz wysokości do dluEości' Farina jest sucha i zwiazana, dobrze zwańa w pnedniej partii, bardzo
dobra górna idolna linia, prawidlowe katowanie z bardzo dob|a dfuEościąi ulożeniem łopatki, bardzo dobra paftia
kolanowa, poclobajaca się erubosć kosÓi, proste linie frontu, prowadzenie kończyn ty]nych nieca Waskte, z przodu proste.
Jej szcze!ólne zalety to ptzestrzenne, Wajne chody, ]nóre stwierdzano zawse także poprzednio. Pokafywana jest ona
zawsze W dobrej kon.lycji i usposobieni!. Ta pelna sily i substancji suka powinna wć w stanie, po'lobnle lak i iej wysako
plasowana matka| Clać ponadprzeciętne potomstwo przy dobrym sparowaniu' Wartość hodowlana HD 69'

Wrazie i oEó|nie harmoninej całej budowie. Prawidłowe proporcje buclow , bardzo dobft górna i dotna linia, sztywny
grzbiet, dobra długość i ulożenie zadu, ba|dzo dobra dlugość i ułożenje łopatki, Prawidlowo ukątowany tyl, z dobrze
ułożona, silnq partią kolanową i bardzo silnymistawami skokowymi, wyblthe proporcje ktatki piersiowei, p|oste linie
frontu, proste i zamknięte prowadzenie kończyn widziane zarówna z przodu iak i z tyłu, ba|dzo dobre chody, przy czym
posuw w kańcowej fazie konkurecji nógtby być nieco bardziej dynamjczny. Ta bardzo ptawidłowo zbudowana suka
podoba się p|zez jej bardzo clobry Wraz i ponadprzeciętna harnonie bu.tow. Także u niej rnożna b''ło stwierdzić, że prŁz
cały sezon polepszała się i tym samym bez zastrzeżeń noEła zostać za]iczona do Erupy vA' ze Wz1tędu na jej dalekie
inbre.ly c]aje wie]e możliwości sparowania, co może dać nadzieję na clobre potomstwo. wartość hodowlana HD 97.

der la}'nhóh€

*Holy vom
FichtenschlaE

I * LARISSA vom Fichtenschlag, SZ 2088810, FD a326,
schH3' ur' 31'072001 (*PAscHA Von del Jahnhóhe, sZ
1977242, SchH3 - *HOLLY vom Fichtenschtag, SZ
1892852, SchH3, FH1). In bredy: (YAGO Wildsteiger Land (4,
4) URAN Wildsteiger Land (45,5,5) PAL.ME Witdsteiger Land
(5-5), 0DlN Tannenmeise (5 4) XTTTA Kirschentat (S S)
(Kirschental Eiko Vat i, Eiko 5-4,5) (miot+Arminiusouina
Quando, Quina 5 5,5), HD fast normat, DNA.

l,
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Więcej niż śrcdnia, średniej kości, bardzo vqrazista' w sposób poża|lany Wko|arowana suka, a bardzo dobrych
proparcjach budov'ly, dobrej kości, bardzo dobrej |inii gó|nej, z zadem dobrej dluqaści i ulożenju. Bar.]m dabre Ł'atowanie
przodu i ryłu, wy,bitne propoae klatki pjersiawej, silnie umięśniona partia ka|anowa, proste linie ftantu, proste prowadzenje
kończyn, bardzo dobre chody a dobrym Wważeniu' Ta bardzo witalna suka, aceniona w ostatnim rcku jako AsG2 W klasie
mlodzieży, ponownie podabała się w dniu Wstaw przez swoje niezmor|lowane dynarnjczne chody co umożliwiło jej
Wejście W ostatnim etapie do grupy vA. Ia druga po Pascha von der JahnhÓhe sul,'a w E|upie vA po Ho]ly v. Fichtenschal
także ocenionejjako vA poz\A/ala oczekiwać równie dobregio patomstwa po odpowiednim wkaĘystaniu W hodowli..
wartość hodawlana HD 97' .

9.SHALOIVEvon Oasis,SZ 2080074, F N 7502,SchH3
FH1 lP3, ur. 05.01.2001 (ORBIT v.Tronje SZ 2037762,
SchH3 *JLLEvon Oasis, SZ 2041171,SchH3 FH2).Inbredy:
NATZ Steigerhof (3-3), ODIN Tannenmeise (5-5), (miot F
Armin us Felr-Fedor5-5), HD noch zugelassen DNA.

więcej niż średnia, rczciae)nięta baftlzo wrazista,
pełna si ly isubstancj i ,  bardzo dabrze zbudawana
anatomicmie suka o bańza Cbbrej kaści' Bardzo harminine

prcparcje budowy, sztywny grzbiet z dobrze ułożonym zadem o prawid]owej dłuElości, Bardfo dobra dłuEość i ułażenie
łapatkj, bańzo dobre katowanie tylu, prosty frcnt, prawidlowe prowadzenie kończyn, Wbitne praporcje klatkipiersiowej
z bardro dobrym przedpiersbm i podpbrsiem, Demonsttuje niska nacl ziemia prowadzone, niezmotdowane, dynamiczne,
przestrzenne chody ze swobodnym Wrokiem i batdfo silnym pasuwem. Wysako uplasawano w ubie'tm raku w klasie
m]odfieży moga przekonać do siebie w trakcie całelo sefonu WstawoweEo także na dużych Wstawach LG. stwieftlzane
na poczatku sezonu nie całkowicie sztywne uszy poprawi1y się już przy astatnich Wstawach, a przede wszystkim nie
stwieidzono tej wady na BsZs. lstniejace już potomstwo nie moEło być aceniane ze wzgędu na wiek' waftość hodowlana
HD 701.

vom Farbenspiel
H( btr\ LllLr.J s( ol

cońnic li$ |-.'!;śn(e
v Farb.rsli.l l\crl i.rb.nsoicl

WildsteiBer Land
Sammo
{i!!nc,..k
Gmci. ,\\.LLt.ficn Riitc
v Wi|dstcisĆi Land

10. * HANNIE vom Team Flemereck, SZ 2083191, P-D
8237, SchH3, ur. 27.01.2001(.YASKO vom Farmensp el,
SZ 2010154, SchH3-+Z RA vom Wildsteiger Land, SZ
a9824 l 8. Schts2). loredr : OD \ -a'lne.meise \5,5 5.5).
I!4ARK Haus Beck(5*4,5), (m otQ-ArminiusQuana Quina 5-
5,5). HD norma DNA.

Więcej niż średnia' pe1na Wftzu, sucha i zwiazana
suka o barclzo clabrej koścj, bardza dobrze Wko]orowana'

z bardzo dobra gowa i prawidławymi proporcjami budow, Wysoki, dłuEi, wybitny klab, bardzo sztywna partia środkowa
i prfy dabrej dlugości nieco ścięty zad' |<atowania przodu i tyłu sa wbitne, silne, dobrze umjęśnione partie kolanowe,
dobra ]inja dolna a bardzo dobrym przedpiersiu, prowadzenie kończyn tylnych niecawaskie, z przodu na stój j w ruchu
prosto. Bardzo przestrzenne chody z bardza silnym posuwem i swobodnyrn Wkrakiem przy bardzo dobrej transmisji
grzbjetowęi i bardzo dobrym zróWnaważeniu, także bez smyczy' ra padobajaca się córka Yaska jest róWnież bardzo
dobrfe zabezpieczana od strony matki i pozwa]a oczekiwać obiecujacelo patomstwa ze wzqlędu na prowadzone linie.
Wartość hadowlana HD 87.

Glówna specialtstyczna rvystawa owczarków Nicmicckich
słowacja - 4 5.Ix.2004 - vyhn€

Ili€Fc€: sladio sportorrT \Thnc
sęd7bvie olto Kł'rbelAhrenŚ (sv . Ni€mcy), Jiri Siska (SY - czcchy)

Z8lo9enin: slovensknUnixHovnlielov N€meckych ovciakov
Iled€ny Hanor 7.974 0] BanskaBysl.ica

1 tcmril Zglovcń] do J0lipca- 15 EURo
II termh fgloszeń: do ]0 sierl'rb. Z0 EURo
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Horele s irnortc1.00i2l i5677 2187
Termd: tel' 00421 45 ó78 7ó 111
Pensbn Sasanln: 1c1. 00421 4J at7 2386

(ontnkt: Albin Nlnjsnifi tel' 00Ą21 Ą5 677 23 86
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laźnie szeroka, dolna część p|er-
si moż|lw|e długa i wybitna. Głę
bokość k|atki piersiowej powin.
ne wynosić około 45 % do 48 %

Linia dolna

,yorderbrust, Utnerbrust I Lenden-
brugt, aIbo Bauch''. Po po|sku moż'
na te tlfy części nazwaó,'przedpier
sie, podpiersie, i brzuch".
Nawet uznani znawcy tematu naj-
Większe swoje za]nteresoWanie
Wiażą z podpiersiem, mówiac o nor'

ma|nej' pMkiej' |ub głębokiej k]at.
ce pielsiowej. Byó moźe d|atego, że
We wzorcu głębokość k|atki piersio.
wej rdefiniowana jest nie tylko wer-
balnie, ale i l iczbowo. A tam gdzie
w]dzi się cyfly wszystko staje się
ponoó prostsze. Bo można zmierzyó,
Iub zważyĆ.

A|e oprócz tych Iiczb, we wzolcu za.
Warte są wszystkie informacje doty-
czqce przeb]egu tej Iinii. Zawańe są
one w sposób skondensowany, a|e
bardzo wy|aziście. spróbujmy je
|ozsze|zyć i p|zyb iżyć'
.Pień powinna być wyraźnie sfe.
roka... ':
sfelokośó p ersi ocenla się patrząc
na psa od frontu. okreś|enie wyraź.
nie oznacza' że pielś nie może być:
baldzo wqska, waska' ani nieco
wąska' Z drugiej strony nie może
być ona nadmiernie szeroka' z re.
guły sferokość pielsi odpoWiada
sfelokośc barków' U każdego psa.
zaróWno charta jak 1 bernardyna'
Jak zatem ocenić tę ,wyraŹną sze'
rokośó piersi''. Trzeba się tutaj od.
nieść do ogó|nych proporcji psa.
Jak Większośó parametrów oceny
owczarka tak i sferokość k atki piel.
s owej n e da się ujać dokładnymi
|]czbami i nie są one ujęte |iczbowo
We Wzorcu, a|e możf,a p|zyjąó' że
prawidłowa szerokość kIatki piersio'
Wej pow nna stanow ć ok. V3 wy.
sokości psa w kłębie' oko|o to zna.
czy' że t/2 aznacza zbyt szeroką
k|atkę piersiowq' a 1/4 fbyt Wąska'
Z ocena sferokości k|atki p ersiowej
zwiaza ne ]est bezpośred n io ustawie'
nie przednich lap, ktÓre powinny

wysokośc| w kłęb|e'
Być może d|atego' że jest to tak |a.
koniczne okreś|enie, nie zwraca się
na nią dostatecznej uwagl. Rozpa.
tlując wysokość kłębu, długość i
utożenie zadu' Wysk|epienie |ędźwi,
ustawienie kończyn zapominamy
często p9patrzyć się na ten róWn]e
ważny element ogó|nel. budowy
owczarka niemieckiego jako psa
użJ,tkowego, któreElo podstawowy
rodzaj ruchu to ktus.
Linia do|na rozpoczyna się od połą.
czenia dolnego odcinka szyi  z
głową' po czym powinna poprzez
Wyraźnie zaznaczone u\,!rypuk|enie
do przodu.opadaó gwałtownie W dół
iprzechodfić nada| łukiem w dół'
nieco powyżej łokci, aż do swego
najniższego punktu - mostka, po
czym |ekko Wznosząc się dochodziĆ
do ty|nej parti i  korpusu psa, koń'
cfąc się tzw' słabizną'
W nazewnictwie niemleckim dolna
l lnia dzie ona jest na trry odcinki

T
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stanowić zamykająca lamę, od bal.
kóW aż po podłoże' Pies o plaw d|o-
wej budowle, widziany r prfodu

widłowe.j. W sklajnych Wypadkach
będzie to a|bo pies plzysadz sty ,
,,buldogowaty" z nadmiernie sze-

roką k|atka piersiową i z reguły f
odstającymi łokciami, aIbo "cher
|ak,,z waską k|atka piersiową izwę
Żonymi'  podstawionymi łokciami.
Pomiędzy tymi dwoma skrajnościa
mi mieści s ię cała gama mniej, |ub
baldz]ej poprawnych syhłetek psa.
cfęsto Widzi się psy, których k|atka
piersiowajest WpraWdfie u góry sze
roka' a|e już ramiona zwężają się
do dołu iłapy stoją tuż obok siebie'
Z sferokościa kIatki pielsiowej zWią.
zany jest także kształt prf edpiersia,
które Widziane f boku powinno być
uWypukIone do plzodu' ZWiazane
jest to z ułożeniem łopatki i ramie-
nia'  Kształt przedpiels ia pozwaIa
ocenlÓ prawidłowośó katoWania
prfodu. Pies o płaskim przedpiersiu
ma mierne kątowanie plfodu ico
f a tym idzie, krotki związany Wykrok'

' ' . .doIna część plersi  moż|jwie
długa i wybitna'

W zasadzie Większość owcfalkóWtą
część swej anatomii ma prawidłową'
Nie mniej zdarzają się psy' co do
których powinny być duże zastrze.
żenla' Zapatlzeni W przebieg gólnej
Iinii' w głębokośó kątowania plfed.
n ich i ty|nych końcfyn czasami
przeocfamy te rzadką' a|e jednak
istotną Wadę' Pojawia się ona z le.
guły u psów, o których móWi s ię
,,zwarty' krótki''' przypisujac tym ce
cnom pozytywny aspekt, niejako w
plfeciwieństwie do nagannego,'roz'
c iągnięty'  Wydłużony, długi W ]ę.
dŹWiach''' Jeże|i ten pierwsfy będzie

powinien być Wp]sany w prostokat,
którego dłuższe, pionowe boki by.
łyby obrysem prfednich tap i  bar
kou a boki poz ome' to u dołu pod.
łoŹe, a u góry wyimaginowana I inia
kłębu' W górę od tej |in l prosiokąt
przechodzi w trapez ograniczony
Iiniami, szyi i  mózgoWiocfaszki '
oczywiście na|eży tu uwzg ędn ć
nastroszenie włosa okryWowego na
szyi' który czasami powoduje nieco
fłudzeń.
JeżeIi pewne e|ementy budowy
owczalka będa wychodzić poza ten
prostokat' to budo\łytakiego psa nie
moŻna ocenić jako całkowicie pra'

t
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miał wyraźnle Wysoki kłąb i Wyraź.
nie opadajaca |]nię gŻbietu' to wy'
daje się' że nie ma wątpliwości, któ.
ry z nich powinien być prefelowa.
ny' Wydaje się' i niestety ty|ko Wy.
daje się' Do pełnej oceny sy|wetki
niezbędne jest uwzg|ędnienie teElo
co powyżej jako podtytuł \łydluko.
Wano tłustym drukiem' |\4oż||w| €
długe I wybltna' A Więc nie koń.
czqca się ostlym podkasaniem w
połowie sy|wetki psa' okreś|enie

"wyb|tn8'' na|eży rczumieó, ż'e |a
Iinia musi mieó wyraźnie zaznaczo"
ny swój punkt najniższy, a okleś|e.
n e "moż||w|e długa' na|eży rozu.
mieć' że nie może ona się nazbyt
szybko Wznosić do Eó|y, ale p|ze.
b]egać lekko W górę, aż do połacze.
na |ędŹwi z zadem. W przeciwnym
wypadku będziemy mie|i do czynie'
nia też z Wzorcową |inia do]ną ty|e'
źe boksera' a nie owczatka nie.
n,]ieckiego' A tych dwóch las ].ak
wiadomo nie wo|no my|ió' Tego typu
k|atka piersiowa Występuje plawie
u Wszystkich ga|openóW, a owcza.
rekjestjak wiadomo k usakiem.
Nie może.być ona róWnież płaska,
,jamnikowata' na całej swej długo.
ści' Taka z ko|ei występuje u psóW
\łyraźnie wydłużonych oraz u psóW
rachitycznych o bardzo słabym ko.
śću'

''Głębokość k|atki piersiowej po-
winna wynosić około 45% do
48% wysokośc| w kłębie 'No

Wleszcie coś zrozumiałego naWet
d|a ]aika. Łatwo zmierzyÓ, przeliczyć
na komputerku. zatem skoro mak-
symaIna wysokość W kłębie d|a psa
powinna wynosió 65 cm, to głębo.
koŚć k|atki pielsiowej powinna mie.
ścić się W zakresie od 29 do 32 cm'
Nikt na wystawie nie biega z centy-
metrem I jej nie mierzy, wystarcfy,
Źe WizuaInie jest ona mniejsza niż
połowa \łysokościw kłębie. Niby prG
ste' a|e itutaj pojawiają sięwadIiwe
oceny' są one efektem nie uwzg|ęd.
nienia długości włosa okrywowego'
Jak wiadomo u psa w pełnym Wło.
sie jego długośó powinna wynosić
od 4 do 6 cm. Po dodaniu tych 6-
ciu będzie 38' a zatem nawet po.
wyżej 58%' Jeże|i telaz staną obok
siebie dwa psy o jednakowych prc
porcjach k|atki piersiowej' z tym że
jeden W pełnym Włosie, a drugi tuź
po zmianie wtosa, to Wydawaó się
moŹe, że ten pierwszy ma zblt głę.
boką k|atkę piersiowa' W takim Wy'
padku można to łatwo sprawdzić
przykładając dłoń od dołu do most'
ka.
W gwarze kyno|ogicznej pojawia slę
jeszcze pojęcie' 'prf ebudowan.|
k|atka p|ers|owa". Występuja one
zazwyczaj U psóW krótkonożnych'
u których łokc]e znajdują sięwpraw
dzie poniżej mostka' |ub na równi z
nim' a|e zachw]ane sa proporcje,
llynosfące powyźej 50 %. Jeże ijesf.
cze takie psy sa ,'szybkobiegacza
mi'' to na obsefuatolach sprawiaja

poz}tywne wrażenie swym szybkim
kłusem, nie mnjej wplawne oko
natychmiast Wychwyci krótkośó kro.
ku zwiazaną ewidentnie właśnie z
tą plzebudowanq k|atka piersiową.
W nazewnictwie niernieckirn takie-
go psa okreś|a się jako ''ro||ender
Hund'', czy|i pies szybko toczący się
po rieml podobnie jak ,,rolender
Ba |'' czy|i tocząca się piłka'
Przeciwieństwem jest'pb/tk6 k|at.
ka plerslowa", kledy to proporcje
sa znacznie mniejsze od 45 %.
Mamy wóWczas do czynienia z
psem ,,jamnikowatym". Te dwie
sklajności plopolcji kIatki piersiowej
zwiazane są z regułyf dwoma skraj-
nościami W ogó|nych proporcjach
budowy psa. Pogłębiona k|atka piel.
siowa Występuje częściej u psóW o
sklóconej sylwetce' czy|i u psóW o
ogó|nych proporcjach długości do
Wysokościmn ejszych n ż 110%' na.
tomiast pMka k atkę p ersiową mo"
żemy zauważyć o psó\ł długich' u
których te proporcje znacfn]e prze.
k?czajĄ tl7oń'
D|aczego na Iinię do|nq na|eżyzwla.
cać uwagę? czy już nie wystarcza
wysoki kłąb' związany grzbiet, bar'
dzo dobre katowanie przednich ity|.
nych kończyn? Wydaje mi Ś ę, że
jednak rrimo wszystko patrzymy się
na nią' nie zdając sobie do końca z
tego sprawy. Byó może d atego, że
u Większości owcfalków, jest ona
poprawna' Jest ona d|atego ważna
dIa psa uźytkowego, żesprzyja ogó|.
nemu zwiąfaniu sy|Wetki, plzez za'
pewn en]e róWnomierności usytu.
owania mięśni na całej długości kor.
pusu psa. A efektem jest wydajny
przestrzenny l(łus.

Opracowanie:
Wiesłą'w Ziemecki

I
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od samego poczatku ich olganizacji
Wystawy Psów RasoWych' Jakwiado.
mo p erwsfa wystawa kynologlczna
odbyła się WAng iiW 1859' a W ęc pra
W e półtola W eku temu. Była to Wy
stawa W głównej m]erze psóWmyś|iW.
sk ch wyżłów' chańóW iter elóW -
natpopularniejszych w tamtych cza-
sach ras' Wystawa ta byla okreś|ana
jakoWystawa hodow|ana. Majqca za'
tem dokonać pewnej seIekcji hodoW
anel w ramacn zaprefentowanych
okazóW'
zatem od samego początku wystawa
psÓw rasowych starrowi element se.
Iekcji hodoWIanej' Pełna seIekcja ho.
dowIa na sklada slę 2 wystaW, egfami
nu IPo i  przeg]ądu hodoM/|anego. A]e
]akze cfęsto zapominanry o tej pod.
s€rwowej f!nkcji jaką rlrają spełniać
wszystkle Wystawy. Bez Wzg|ędu na to
- czy krajowe' rn]ędzynarodowe, czy
też klubowe' Wystawajesttym z e|e'
mentów se|ekcji hodow|anej, który
pov/]n en daó przeg|ad aktuaInej po.
pu acjl. wstępnie prefe rować osobn .
kiwybitn e ra ecane do polepszenia
poziomu hodo!'J i, Wyróżnić te które
będa co na]mn ej podtrzymywaó ak'
tua ny pozior]], ei iminować zupeln e
WadI we. a jednocześnie dać moż|'
wośÓ W]aścicie]o m psóW na krytyczne
spo]rfen|e na własne zwierzęta. We.
dług niektórych autoMetóWtaka ro|ę
pow nna spełn ać Wystawa X ubowa'
Jak najbardf ej'ToWłaśnie na niej pre.
f entowane lest potorastwo modnych,

''Wziętych'' reproduktorów' to właśnie
na niej każdy hodowca r.oże zapre'
zentować swój kojec pokazujac sWq
my.ś|'swoją deę hodow ana. o i e oc€.
na leproduktorów pow nna odby\i/ać
się we wstępnej fazie tej wystawy' kie
dy]eszcze nie znane są wyniki  w po
szczegó nych k|asach. o ty|e ocena
kojcóW powinna odbywać się na za.
kończen e wystawy, jako konkUlencja
finałowa' majaca na ce u Wybran e tej
hodow|i, która uf}skała naj|epsze Wy'

ajwiększym zaintelesowa
niem WśWiatkLr kynoIogicz
nym c]esfasię niezm ennie

czynn]kÓW obiektylvnych i sub ektyw
nych' które mogą do takich różnic w
ocenach prowadzió'
Dosubiektywnych czynn ków na|eży
bezwfg|ędnie to' że mlern k em oc+
ny niejesttaśma, stoper' cfyteż tab€.
a' a|e oko sędziego, który ma za za'
danie poróWr]ać danego psa zWyobra
zonym prfez siebie dealnym psem.
lvlimo jednego fapisanego słowami
wzorca rasy' każdysędz a może sobie
Inacze] ten wzorzec Wyobrażaó' Ponad'
to tak naplawdę nie ma psóW ideal
nych. Każdyz n ch majakieśwadyiod
ufnania sędziego za eży, która ftych
wad będzie prfez nlego tlaktowana
jako ważniejsza' a która jako drugo'
rzędna' Niestetyod W e|u atnie rna u
nas spotkań doszka ajqcych sędziów'
na ktÓrych omaw ało bysię właśnie te
prob|emy' Na]akie wady na|eżyw da.
nejchwiI izwracać W ększą uwagę' a
któresą mn e] ' istotne' Tak esemina'
ria d|a sędzióW powinny odbywać się
co roku iobecność na nich powinna
by.obowiafkowa, nawet pod rygolem
czasollego zawieszenia W sędz owa.

Do oblektywnych cfynników na|eża
|obyf aIiczyć następujace:
. Pies przec hodzi różn e fafy rozwo.

ju, które mogq spowodować'
rÓŹne ocent Dotyczyto szczegó.
ni€ klas rnłodf ków' mlodzieży i
junioróW, nie móWiac o szczenia
kach' bo tam to powinna być ty ko
zabawa W wystawę, a nle rywaIza.
cja.

. Konkurencja na poszczegó|nych
wystallachjest różna i nav/et wy.
graniejednej wystawy n ie gwara n
tule automatycfn e sukcesu na
Innych-

. Wie|e psów fnajdujesię na grani.
cydwóch ocen iWóWczas przyzna.
na rnu zależeć może odjego pre.
dlspozycj i w da nym dniu.

' Poszczegó ne wystawy przepro\r/a
dzane Ę w różnych warunkach (np'
w haIi),  r ingin e zawszesqjedna
kowo duże i nE jednych prezentują
slę |epiej psy |ub ace duŹą prze.

Sens wystaw Ęnologicznych

,liki' Tak slę dzieje na ca|yrn świecie
no iWreszc etak będzie u nas w Bia
łymstoku''
A e Wystawa Klubowajesttylko raz w
loku, a taką sama ro|ę w aspekcie
se|ekcj i  hodow|anej maja spe|niaó
pozostałe wystawy. Może rnniej dobit
nie, może mniej wyraziśc e, a|e wła
Śnie po to one sa. czy wszyscy to tak
samo rozumleją' lMam pewne obiek.
c]ewtej m erze. szczegó|n ie mając w
pamięciw e|e rozmóW, wtlakcie któ.
rych pada haslo ,wystawa to pokaz
p ękności..  Jeże]itak] pog|ad na Wy
stawę psóW rrra plzypad kowy Widz, to
,,małe piwo', al.ógolfej, a w zasadzie
baldzo, bardzo znaczn e gorzej,jeże|i
tak W dza to df alacze, sędziowie ico
najgorsfe - wystawcy, wystawa nie
r.oŹe się kojarfyć ty|ko jako pokaz'
czy z angielskiego show, gdzie liczy
się ty|ko ocena r |okata uzyskana za
wsze kqcenę' Cenę pob}tu u fryfjela,
aby wytlymować fbJ,,t dług e Włosy,
cenę zakupu farb i p anek ko|oryzują.
cy i usftwvn iajqcych W|os, ta k aby ukryć
mankamenty ini  grrb etu, O hodow i
myśli się WóWcfas jedynie jako o chę.
cipofyskan a nabyłVcówszczen ąt po
wysoko p asowanej suce, |ub też zała.
pania właścicie| suk do klycia zwy.
c|ęzca' ]ako argument d]a Wsze|kich
tych zabiegów podajesię, źe pĘecież
tak robia nn itozdobrym Wynikami.
Lokaty na Wystawach odgrywają na
pewno Ważna roeWhodow|'a|e pżyj.
mowanie ich jako jedynego rniernika
Wańości hodow|anej danego psa' cfy
też suk nie prowadzido niczego do'
brego' oczywiśc , każdy wystaWca
chciałby \łygrać ipo każde] V/ystawie
zadowolonyjest tylko ten jeden wygra
ny' a inninarzekają na wsfystko na co
się da. U podłoża tych narfekań |eży
najczęściej przewa nościowan ie swo'
jego pupi|a'  Ajako dowód na właśc
wośćtych narzekań podaje s]ę różne
oceny i okatyuzyskane przerdanego
psa u róŹnych sędziów' a czasamina
Wet u tego samego sędziego' odrzu
cajqca pr ior ibrakkwa if ikacj isędzie.
go do oceny moŹna wskazać Wie|e
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strzeń. a na innychte' któreWyma
gają b|iższego kontaktu f właścl

' Ples nie przezcatsezonwystawo-
wy znajduje się w naj|epszej kon'
dycli. Ma okresy ,,od poczyn ku na
który mają WpłyWtakże krycla' Iub
odc howa n ie szczen iat przez su ki.

' Na ocenę i |okatę psa może Wresz.
cie Wp'wać takżejego wielkość

' p]gment, szata włosowa w za|eż.
nośc od aktuaInych preferencj.

Ponadto na eźy podkreś|ić' iż Widzo
wle zza Inek ringu rozpatrująjedynle
obraz psa z boku, bez uwzg|ędnienia
ustawienia i  prowadzenia kończyn'
praWidłoWości frontu, doIega n ia (okc
rtp.
Lokata LJzyskana na wj,stawie niesta-
nowijeszcze o Wartości hodow anej
psa' 0 tej Wartości stanow jego po.
tomst\ło' sukces W hodow|i rnożna
osiqgnąć jedynie przez odpowiednie
dobranie reproduktora dla danej suki.
A rzadko zdarza s]ę aby jeden pies.
nawet zwycięf ca, pasował do Większo.
ści suk. Niestety od Wie|u |at obsel.
!!ujesię owczy pęd' Za wsze|kacenę
do zŃycięzcy, naj ep]ej W Niemczech,
a]ak n]e do niego tojedynie do psów
VA' Niewqtp iwie natakiezachowan e
hodowców oglomny wp'w ma me'
chanizm rynkowy, Na pewno o wiele
łatwiej sprzedaje się szczen ęta po
zwycięzcach' A że z nich W We|u Wy.
padkach nic napraWdę Wartościowe.
go nie wyrośn]e tojuż nna sprawa' I
jestto niety ko nasz problem.
D|atego teź właścic e s! ki' który chce'
aby jej potomstwo nie ty|ko najdlożej
spżedać' aLe róWnieź, a możeprzede
wszystkim' abyjej potomstwo było W
przyszłości chodzacq po wystawach
rek a ma jego hodowIi powinien Wybie.
rać tego psa' który po p]erwsze nie ma
tych samych wad cojego suka, aleje
rekompensuje swymi raletam , a po
drugie nie różn się wfenotypie W spo
sób dlastYczny od suk (np' suka na
górne] granicyWzrostu' a pies na do|'
nej). Dobierany reprodu ktor powln ien
mieć natomiast \Ąybitnie samcze pięt'
no płc].Ale po co ja to wszystko piszę,
przecież ]tak Wszyscy o tym |epiejode
mniewiedza.

Wiesław Ziemeckź

wczarek niemiecki to
rasa znaczqca w|e|e za
róWno dawniej, jak i W

dzisiejszych czasach. Jest to
rasa' która służy człowiekowi od
zarania

dziejóW' od początku istnienia
rasy był i jest to pies użytkowy -
znaazy |o, że hodowany jest po
to' by służył człowiekowi. To do
człowieka naIeży rozwijanie in.

stynktóW,,,taIentóW' ' ,
które drzemia w tym
psie. Na Wo]nośclto śro.
dowisko wymusza roz-
Wijan e nstynktów. któ.
re pozwo ą zw erzęc|u
przetrWać' Dzis iaj  W
czasie udomowienia
psa na człowieku spo.

Zwizytąwe Francii...
St. Flanęois Longchamp - 2oo4

cfywa rola egzel(uto-
rc, który rczpozna)ac
talent - wtym klerun-
ku szkoli psa. Wsry-
scy wLeml ze owcza
rek niemieckito pies
stróŹujqco.obronny'
A|e to też zwierzę'
które ma doskona.
|e rozwinięty zmysł
Węchu' WieIka
szkoda, Źe W Po|.
sce naczelne wla-
dzb kierujq hodo$
|ę W takim kierun

I



DWUM Es ĘczN K Nl:[' łWlEc/EŃ2004 2t
czy w takich
srkoleniach.
Większość z
n ich b erre
uflopy rmprezy,
Ktore są fazwy.
czaj ki lkudnio-
we. Jest wspa
niała zabaWa i
czynny wypo-
czyn ek na
Świeżym po.
w etrru. Po
raz p e(wszy
zetknąłem
się z takim i

kto tego nie widzial,
n e uwierry i le rado-
sci jest W psie, któ.

zawooacml
we Francj .
Zdjęcia na
oxiaoce po
chodfą f tej
Właśn|e im Ll
prezy. Ten

ku' by kłaść nacisk na ufysk Wa.
nie jak najlepszego ekster eru.
Obecny regu amin hodowlany
un emoż Wia hodowanie psóW
uż}tkowych' [4am Wrażenie, że W
Po|sce Iicfą się przede Wsfystkim
Wystawy' Na całym świecie, Wy-
stawy to ty ko dodatek do użtt.
kowości psa' W Nremczech ob.
serwL].ję, że Właśclc eI owczarka
nienl eĆk ego w ciągu roku
uczestn czy ty ko W k lku wysta
Wach, które odbywają się b|isko
Jego m elsca ramleszkania ito tyl-
ko wtedy, gdy p es ma naj|epszą
okrywę Włosowa' Natomiast ki]
l{a rafy w tygodniu uczestnicfy w
rÓżnego rodza]L] zajęc ach spraw
nościowych, edz e |Ózwi)a różne
|nstynkty u psa' Uczestn czę W
weu impTefach'  W których
główna ro]ę odgryWają owczarki.
Wie e emocji dostarcfają szko|e
nia izawody lawinowe. Nie zda-
Wałem sobie sprawy, że tak Wle.
Iu prfewodn]ków psóW uczestni

ry szuka na lawinisku człowieka,
a ]ak zna]dzie jest WieIka radość
i zadowolenie psa przewodn -
ka. Pomimo' że to zaWody, panu.
je Wspaniała atmosfera' W zaWo.
dach uczestn iczyło 25 psóW'
Bazą wypadową była stacja nar.

c ar-
ska St. FranQois Longchamp po-
łozona na Wysokości 1650 m
n'p'm. ]ako, że pogoda sprfyjała
Powstawaniu aw n (codziennie
sypał śnieg) rano o 7 godzinie
było'odstrf el iwanie' '  |awin. Śn]eg
f nawisóW ska|nych obrywał się
powodując zejŚcia |aW n' W nich
to zasypywani byli pozoranci. Psy
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przewodnlcy musieIi dostać się
sami w okoiice pola awinowego.
.ledn transportowani byl i hel ikop

terami,

i synem irobi|iśmy zdjęcia tym
rzeŹbom. To Adrlan pokazując
fdjęcla dowledział się' że siedfi
obok ich autora' Było to miłe za.

skoczen e,
goyz wcze'
śn iej  Benoit
ntc nte wspo

i m]nał o swojej
drugiej pasj i .
Dfięki owczar.
xowr fnowu po-
znatem nowycn
udzi. To wsryst-

ko fa sprawq
tej wspan ałej
rasy.

cały so.
botni Wieczór Wia'
ło ] sypało. Rano
ogłosfono || sto
pień zagrożenia
lawinowego. Nie-
dzie ny poranek
miał już być ty|ko
wypocfynkiem w
górach' oczywiście
jak co df ień o 7
,odstrzelono" lawi
ny. Panowały Wspa.
n ałe Warunki do
!praWiania sportów
f  mowych' zaTóWno
dla tych na boaze

Opracou'ctttie:
Krz!'s ż t o |. Dob rż 0i s h i

inni WyjeżdżaIi wyciągami, głóW
nie krzesetkowymi' To Wspaniały
widok jak pies rarem z przewod-
nik em ]ada krzesełkiem na 2400
m n'p.m. Psy chętn e i umlejęt'
nie wskak wały na krzesełko' W
szko|eniu ucfestniczyły psy z Luk
semburga, Niemiec, Szwajcari i ,
Włoch i Francji. Naj|epszym oka.
zał się pies Renau|t, f prfewod.
nikiem Benoitem Laurentem z
pobIiskiej miejscowości VaImore|.
W sobotę 10 kwietnia odbył się
Wspó|ny Wleczór i Medy dowie-
dfiałem się, że Benoit Laurent to
znany, wybitny tzeibiaft, a jego
rzeŹby Zdobią mIasteczko VaImo
re|. Wcfeś n iej jeżd żąc na nańach
by iśmy W tym miasteczku z źonq

raz po polLrdn u rorniosla sie r a'
domośĆ, ze n esforn deskarfe
spowodowa i zejscie ]a\ł nt' Na.
tychmiast psy r przewodnikanri
uda|] się W miejsce jej fejścia'
Trwało to około 40 m nut' Na
miejscu okafało sie, że trzech
uczestnlkóW ekstenla nych fjaz.
dów jest pod śn egiem' Nie zda.
źy|i uc ec przed Zsuwającym się
śniegiem' WczeŚniej ' gdy jechaLi
śmy na wyciągu Widzie iśmy mło
dych |udzi ' którzy rofpędfa|i slę i
z naWisóWśn egowych Wykonywa.
Ii skoki' Wyg|adało to fantastycz
nie. I\,4y nie zostaIlśmy Wpuszcze
n] na teren poszukiwań. obser

I

OVCŻAREK
WoWaIiŚmy akcję f od egłości ok.
1km. Po godzinie poszukiwań do.
Wiedziatem się, że była to pt!,tka
LaWina i porwani snowboardziści
by|i niezbyt głęboko pod śnie
giem' Dwóch bez uazów z ocó
nymi potłuczeniaml, a jednego fe
złamanymi kończyna m i  prze.
transpońowano do sfpita a' Być
może psom zawdzięczają życie.
P,tałem, czy aby nie było to za'
aranżowane? Na to pytanie kle
rown k poszukiwań żachnqł się
pow edział stanowczo, że W gó.
rach nie ma ża|tów, a to żle zda.
rfenie miało miejsce W czasie óWi'
czeń to czysty przypadek. Na ta'
kle Wypadki są przygotowani, a
Wypadki będą się zdarzaty dopó
ki nieostrożn Iudzie narażając
Własneżycie' narażają także życie
rnnych.

Tym razem wszystko
skończyło się dobrfe, a|e latow
nicy opowiadaIi, że W zeszłym
roku, niemal w tym sarnym miel-
scu plęciu mitośnikóW sportóW
ekstremaInych nie udało się ura.
tować spod |awlny śniegu ika'
mren r.

NIEMIECK!
OllUl,llEStCZN i I'1, 3 tl".bt roo4

ADRES: 32€00 Brzesko u. G|owackego 7'
te /fax 01466 303 63 teL 0602 697 254,
e ma : kdoon@wp.pr, http//www.on.pN p

dz|ał lek|am: o604 63 54 53
Redaktor Nacze ny: mgr (tysaolDobfzańŚk

skład i|amanie: te 0604 63 54 53
Dluk Bn€ska ofcyna Wydawn czaA R Dzedzic'

Ł"ry{c3T! 91" 1
Redakcja ńie Ódpawiada za treść @kkn' a|az
anykulóŃ nie p|zez nią optaco\|aĄych, a tak

nie fwtaca p|fysłanych nate|ialów'



Rzeszów
8.O2.2004

sędziaAIbin Majsniar

PSv
KIasaszcfeniąt:
1. wo CEVIN z Adamovho Dvora
o. MARK0delaValcuvia
m. OLLA Sorex
hod. S. B gos

2.woVELLOJahnhohe
o. CHERRY Bergmannshof
m. P PPAWidsteigerLand
hod.J. Mayer
wł' A' Ceruenanska
3. wo PICO z Kojca Elbikame
o.GHAN0lArlett
m.YOKO r Kojca Elb kame
wl M.Bachórf
Wł.A.Gasor
4. wo C0HAN r Adamovho Dvora
o. MARKOde la Valcuvia
m. OLLASorex
hod. S. B ros
wl. J. Duphak

Xlasa młodzieży
1. bdb SCOTT z Peletonu
Skorplona
o.APQLLHart is Bohemia
m. PATIz Pe etonu Skorpiona
hod. H.Guberow
wl'  M'Zawiś|ak' H.Guberow
2. bdb Tltv0N Horyzont
o. SO Mag stra e
m.ZlKA Horyzont
hod' R' Lan]pań
Wł' R'Lanrpań
3. bdb EXON Szklana crota
o. BRoNKO Stary Samotar
m.CELlNASzklanacrota
hod' iwł'A'Gąsior
4. bdbARES f Adamovho Dvora
o. MARKOchsentor
m. OLLA Sorex
hod.S.B ros

5. bdb HARY zTuszyńskiego Lasu
o.WlTO Preusenblut
m. ER]N z Tuszyńskiego Lasu
hod'lvl' Gatkowski
Wł.S' Wlatlfyk
6. bdb NATZ z Kojca Elblkame
o, CARY Fiemereck
m. YOKOr Kojca Elbikame
hod' M. Bachórz
wł'] 'Tęcza
7. db FRE|Skl los
o. lS0 Magistrale
m. ERAJamos
hod' iWł' A.c chy

K|asa pŃrednis
1. dosk oRsoN sądeckie Lachy
o. XAND0R Fonunahof
m. PENNY Holzheimer Llnde

2. dosk HELI0S Accord
o. SABER Steffen Haus
m.E|CHAKahlerHeide
hod' iWł.J 'Wawlowski
3'  dosk N|co sądeckie Lachy
o. QUARTZ d i Fosso m brone
m' DINASadeckie Lachy

wł'A'Woda' PJankowski
4. bdb ARKUST Nasutowa
o. ATAN Woj. Bas
m, ElVi KamiennaTwiedza
hod' wł' R' Bożewski

K|asa otwańa
1. dosk 0PUs Weiheńurchen
o. URSUS Batu
m. Gls lBatu
hod. W.Stork
Wł' lM'Mlynarcik, H'Woh rab
2. dosk oRosqdeckie Lachy
o' yńNDoR Fońunahof
m. PENNYHolzheimef Linde

wł.A'Woda, J 'G oceIoVsky
3. dosk. lACKSON Larchenhain
o. LORD GeorgV ctorTurm

/'LJ . 
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m. FOX|Roten Matter
hod. H.Buss
wł'J'opozda
4. dosk FARO Oficerski Kojec
o, LANG UzemieZazrakov
m. AWRA Sa!,sfakcja
hod. iwl.  K.Bienlas
5. dosk CENTRO Grafschaft lvark
o. VITO Noriswand
m. lRlS Grafschaft Mark

6. dosk LUPO Piste Trophe
o. YASK0 Farbenspiel
m. ULANA Deodatus
hod. E.Bosl
Wł'W.Gładysf
7 bdb ARON Szary Kojec
o. DIX GibałowaGóla
nr. NINA z Kolca Elblkame
hod. K.O ech
wl. H.Sowa

K|asa użytkowa
1. dosk BRONKO StarySamotar
o. HINNERK Kiemoor
m. PENNY Holzheimer L nde
h od. .l.Gecelovsky

2. dosk GRANTod Szalonej Wandy
o. BENNO hohen Haus
m. CELI odSzalonej Wandy
hod'W'zaręba
wl.A.zygulsk
3. bdb ISTRO Monchberg
o. GABOR Monchberg
m. MlKAnronchberg
hod.W.Hegmaer
Wł' K']edut

KIasachampionów
1. dosk Zw.Wystawy iRasy lcOR
Ta mok-ore
o. WITO Presenblut
m. ESClAdel Ablbi
hod, S.Meszaros

SUKI
kIasaszczeniąt
1. wo PATTY z Kojca Elbakame
o. GHANDlAnett
m. YOKO r Kojca Elbikame
hod' M. Bachórz.
wl.A. Holik

I
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2. ob. ANOE Altbug,
o. SARKO d Cassa Marry
rń' |WA Fue rsten berg
hod. M.lv l lynarcik
wł' M' M|ynarcik
3. ob. BoRA sądeckie Lachy'
o. BRONKO Starysamotar
m.0Sl lv-Re

wl. lvl. Tokarcryk

k|asa młodzieł
1. dosk A|sA cżar Podkowy
o. SO Mag strale
m.S MBAHausGaLl i
hod' iWl '  W' Gładysz
2. bdb BRENDA Szary Kolec ^
o.lGORTarnokOre
m. NINAz Kojca Elbikame
hod. K. Olech
wł' J '  Pęcak
3. bdb WARI Holzheimer Linde
o. QUANTUM AIm n]us
m.TRUXl Holzheimer Linde
hod.H.Schruder
Wł. W' zaręba
4. bdb AFRA Adi
o. LBF Dlha Roven
M, XANAAdi
hod. |\4.cichostępsk

5. bdb FAGN4AR Skilos
o.ISO Magistrale
rn. ERAJamos
hod. A.Cichy
Wł'A'c ichy
6. VERA Lechmal ur. 06.11.2002
o.ISO Magistrale
m' BETY-Ąnimar
hod. wł. M']onak
ZPILAR De-Bes ur. 01.012003
o. FEDoR Sta nvey-Park

m. RIKA De Bes
hod' R'Kłapkowski
wł.J 'opozda

sukik|asa pośrednia
1, dosk PALI Sorex CS
o.MND0R FońL]na Hof
m.OLLASorex
hod.M. Hrybovsky
Wł's'B roś
2. dosk DORA Szlachetna Krew
o.WlTO PreusenbLut
m. RANDAz kojca E b kame
hod. R.Cholewa

3. bdb CHIPSI znad Okrzejkl
o. MARKOGeslander
m. AJKOznad okrrejki
hod.A.[,4ichalak
Wł'A'MichaIak
4. bdb TINA Holzheimer Linde
o. SOLO Frutetto
nr. KENIA Holzheimer Linde
hod. H.SchrLrder

5. bdb BREMAJaTIS
o. BRONK0 Starysamotar
m. CORSA z kojca Elbikame
hod.A.Bi l
wł. D'M cha|ak
6, db S0NIA Linabero
UTGERO Llabero
m. M0NA Linabero
hod.l.Szmaja
wł' B'Cfyruk

sukik|asa otwańa
1. dosk Zw.Wystarry ELLE Avax
Hof
o. ESKO Daen schen Hof
m.ZlMBAAvaxHoi

hod.J.Zavadi l ik
wł' M.osifcin
2. dosk ANIKA Szary Kojec
o. D|KGiba|owa Góra
m. NINA z Kojca Elbikame
hod. K.Olech.
Wł' K.oIech
3. dosk JANXA Avax Hof
o. DOM NO Baronenwa d
m.ARLETT|Avax
hod.l .Zavadi lk
wł, J 'zydzk
4' dosk MEND|ż Llnt ichu
o. ESKO Daenischen Hof
rn' KELLY Paxdońer Tannenhof
hod..Kocajda
wł' M.MIynarcik
5. dosk PAJA z Doliny Roztoku
o. FELX HolagerLand
nr. NANSYzGa I
hod. R'Bożewsk
!łl'R.Bożewski
6. bdb FLORA Oficerskl Kolec
o. LANG llzem eZazrakov
m. AWRASatysfakcja
hod. K.Bienias
Wł'A'G(rf k

suk|k|asa użytkowa
1. dosk PALI\4 E Mavic
o. YASKo Farbensp el
m.AFRASchreidon
hod.K'Dobrzańsk
wł.K'Dobrfańsk
2. dosk MIRSA Bog-Ar
o KlMo\ D ha ąo\er
nr KORSł fe S'a.ego \\zgorza
Ioo,B Łioel '  A'0p6 sl1a

Hodowla
'A Posse Ad Esse"

Poleca doskonale sfczenięta' ze skojalzenia:

Kad€t De.Marko (I'Klt.I ]2767' uro9'11 98' A'' Il,() l ' (]h l,l)

Mi',krr Dfti Bnldrz\ire.r

()m! v J Sreinlra!!rooclc

Informacie:
N() ic i((b SkoDrezn!.
ul \(N{xhvorskr 29/202, Wnrszawa
'la 0-50_ t)_r rii:, 0 ( .1 529-691
( Dlx i l : r  poŚsc rd cssc@o2,Pl

+ ol inda Inwttro (PKR.I-15519, ur 25.1 1.99, 
^,)

ZrmLr v.d. W'cDcraD
well v Forsthaus HarU ich
Odin i'. thnnenmeisse

Alcx v. Bcrgtnannshof
1,4

1-5

5,5-5
5-5
55

I
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lll Wielkopolska Wystawa
Wystawa owczarków

Niemieckich Fłażejewko
L8.O4.2004

PSY

K|asa szczeniąt
1. wo TEX von Trosten
o.ASKOGar iaviet is
m. HARA von Tea ra Fiemereck
wl. BeataTrachanowcr
2. wo KOBI N,lavic
o. AM GO Arkona Park
m. CESI Dlha Roven
hod' A' Dobrfańsk
w|. Małgorzata Posłuszna, Dar usz
Makare!ł cz
3' wo REJTAN z Hetm6ńskiej sfory

m' LL]NAz Hetmańskiej Sfory
hod. H.Szewczyk
wł: Xrzysftof FigieI
4, wo TASXO von Trosten
o.ASXO Gerl iaviet is
m. HARATeam Fiemefeck
hod. Z. Schk iarova
Wł. PaWeł l\/icha|ski
5. wo BORO Globtroter
o, ATHOSvon HausArnemann
m. ALDA G obtroter
Wł. Tade usz siWcfa k
6. wo CYD Ranczo Amala
o. WEXTORWan Hen
m. CITA Un on
\łł' Pawe] Kornacki
7. wo CONTI Woj-Bas
o. lSO v. d. Magistra e
m LAJKA Woj,Bas
wl. Anna M elnik iewicr

KIasa młodzików
1 bdb DUSZAN Gramitoda Wolf
o. CZ KO r Kojca E b kane
m. PANCZITA Gramitoda Wo f
hod' iWł' Grażyna iM losławcieś|ak
2 bdbTOBYAsarko Lordana
o'AP0LLHańisBohemia
m. FlBlAsarko Lordana
wł. PiotrSzkIalski
3 bdb URsUs Nakie|ski Glód

o. QUENT0zBerol iny
m' MANKA Nakie|skiGród
hod.J. Michalski
wł. Beata sto|mann
4 bdb MoRGAN Anarchta Box FCI
o. DAKAR Wilcry Klan
m. FANTAAnarchia Box FC
hod. L. Ni lson
wł' Malek Palnowski
5. db. TOM Asarko Lordana
o.APOLLHats Bohemia
m. FlBlAsarko Lordana
hod. G. Okrasa
wl. Jacek Robak

KIasa Młodzieł
1 dosk GERIVANO carliavietis
o. PLATON von Aurelius
m. SASKlAvomGolden Zweig
hod. B.Trachanowicz
Wł' R'Janusa]t is
2 dosk ŁoTR Wan.Hen
o. OPLAN lJzamieZazarkow
m.JONAWan-Hen
hod' iw|. Henryk Ta bacfyński
3 dosk ANToN Leśna opatowska
o. lG0RzBero iny
m. LJZMA z Berollny
hod. ]Wł. Ryszard l\,4arczak
4 dosk GORBlvom Koriser See
o. BARLI v. HausYu
m. FINIE von Batu
hod. R. Schultz
wł. Mieczysław KoWa czuk
5 dosk INDUS Mis.Maz
o. BAY Romaxa
r.. OXA lv4ls Maz
Wł' Wa demar Federak
6 bdb SKOTT z Peletonu
Skorpiona
o'APoLLHańisBohemia
m. PAT z Peletonu Skorpiona
wł. Mirosław, Marzena ZaWś|ak
7 bdb KAlv d Luisenstraqe
o. BAX von der Luisenstraqe
m. BOOGlEvorn Tronje

Wł' D etel Hofmann
8 bdb FANTO Animar
o. BRONKO StarySarnotar
rn. BORAAnimar
Wł. Andrzej Woda' TadeL]sz
Studziński
9 bdb SONY Mavic
o. ORBlTvon Tronje
m.AFRASchre don
wł. Krzysztof Fratcza k
10 bdb GONZOSantander
o. HOSS von Brachtta
m, PllMAAsarko Lordana
Wł' Renata szumała
11bdb DARON Nutus
o. QUASTAR Do lby Bohemia
nr. LIRXA l\4is-Maz
wł' Paweł Micha|ski
12 bdb ALAN z l/ylnel Gromady
o.GASKOMaserau
m. HERAr N,4y nej Gromady
wł' Grfego12 Sfymcza k
13 bdb IKAR Wan-Hen
o. WEKTOR Wan-Hen
m. OLIMPIA Wan-Hen
wł. HenrykTabaczynsk
14 bdb IWAN Wan-Hen
o. WEXTORWan-Hen
m.ol iMPlAWan Hen
wł' Agnieszka KaIman
15 bdbALDoz Neklelk l
o.GARS0Aniamar
m' ASTRA f DabróWkiLeśnej
Wł' lV|ichał ]\,1oty|
16 dst DINGO z Okopowej
o. ATHOS von HausArnemann
m' NANAf Węcborskiej Do|iny
Wł' Remigiusz BanaszkieW]cz

K|asajunIolów
l dosk CANTO Ranczo llloresa
o. WTO Presenblut
m. AFlz Rancza Moresa
hod. Z. Crajkowski
Wł. Dorota Włodara
2 doskoD|N R.koń
o' GHAND|Von Ańett
m' FANTA Rykoń
hod. R. Kondziela
wł.Stan sław Kośc uch
3 dosk CHAMP [,lis.M€z
o. CHAMPvon Dakota
m. EV Mis Maz

wl' Justyna FaIkiówicz
4 bdb ENZO Wilcry Klan

I
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o. KENDOOgerSchlos
m. lSlDoNAv. Frankengold
hod' iWł. Mieczysław Kowa|czuk
5 bdb FELLO l. R. Satysfakcja
o. QUERO Hart is
rn. PRlMASatysfakc.ja
wł' Maciejsacewicz
6 bdb oRsoN sadeckie Lachy
o' MNDoR V' Fońunahof
m. PENNY v. d. Holzheimer Linde

7 bdb WILLI WIR Gramitoda Wolf
o. CZIKO r Kojca Elbikane
m. PANCZ|TAGramitoda Wof
wł' Glażyna, Mirosław Cieś|ak
8 bdb N|co sądeckie Lachy
o. QUARTZ Di Fossombrone '
m. DINAsądeck e Lachy
wl. AndrzejWoda, P otr.Jankowski
9 bdb KAZAN z Owczarskiej
Stanicy
o. KEVIN Matador
m.lGAz Bero iny
Wł' ArturKajda, Małgorzata Gn ewek
10. db. VAT Cevaro wilczasty
o. PO RTOS Zlodej Sinecn ic
m. JULLY Cevaro
wł. sławomir Xawka

Klasa otwarta
l dosk FORD Berol lna
o. ESKOvom Danischen Hof
m.0NDRA von der Dunieschenke
hod, WTurkiewicz
Wł. BoŹena TurkieWicz
2 dosk ICE Domenica
o. MAGADAHLSAVeX
m. SULEvom Fal l tov
hod. E. Mul ler
wł. lMal iusz KęŚicki
3 dosk ARKOWan-Hen
o' V|To Vom EsŚwe |elTa

hod' i Wł. W. Ta baczyńsk
4 doskARON Mawro
o. QUEROvon der LJrbecke
m. LA]FlCiech Maz

Wł. Klf ysaof SokołoWski
5 dosk FUX Berolina
o. ESKO vom Danischen Hof
rn. ONDRAvon der Dun eschenke

wł'AndrzejKośka
6 doskG|WON Paul-[4at
o. WENDO Kadiman

m' RoZ|ze ska nego Wzgólza
wł' Krzysńof (a |ba rczyk
7 bdb IAGIJS vom HoltkamperSee
o. HEROS HoltkamperSee
m, LAI!4R von der LJrbecke
wł. ZdzisłaW TamuIewicz
8 hdb CESAR z Okopowej
o. PREXv. d, Wannsse
m' NANA z Więcbols kiej DoIiny
wl. KrzysAof Kowa lczyk
I bdbAXELWan-Hen
o. VITO vom EssweierTal
m.. lONAWan-Hen
Wł' B' Wif muI
10 bdb CAN4P Kanisowa Korekta
o, FLAXvom HoltkamperSee
ra. ELIS KamiennaTw erdza
wł' Wiesław Trzecia kowsk
11 bdb FOCLSwilczy Klan
o.JECWilcryKlan
m.BlRMAWlczu Klan
Wł'JerzyDuc

K|asa uż}tkowa
1. Zw. Wyst dosk ATHOS v Haus
Arnemann
o. ATHOS von Hambachta
m. HASELvon der Dreickskoppel
hod.E.Arnemann
wł' ZdŻ sław Boratyn
2 dosk GAMBO Texa
o. ATAN Woj-Bas
m, NlxlAcerAurerum
hod' wł' JerfyFa isz
3 dosk ASKO Garl laviet is
o. HENRYvon derDun schenke
m. SAS( vom GoldenZweg
hod, wl, Beala Tracfranowicz
4 dosk TANGO vom Finkenschlag
o. BODOv HondLrras
m. EILA F nke.sch ag
hod. H. P. Fetten
wł' W esław Ziemeck
5 dosk AKl[,4,Ranczo Moresa'
o, BAlKvon Doraen ka
m. BORUS A Rod az
hod. Z. Czajkowsk
wł' Marek Jes o|owski
6 dosk ZBIR Wan-Hen
o. KlMB0vom tMonchberg
m. Rl.Jf\,4BAWan Hen
hod' wł. H en ryk Ta baczyński
7 dosk NERo z Weselskiej Zagrody
o. BARtI v HausYu
m.QUlNAzBero iny
hod. iWł' Bo esławWese sk

I

OVVCfAREI{
8 dosk KANO Cevaro
o, TACKO von derWleneraLr
nr, GINAv Messebau
hod. wł' lvli an oravec
I dosk AlVllGO Arkona Park
o, LEO vorn Bauhofer Land
m. YESSIE vom EssweilerTal
hod' iWł' Dariusz Makarewicz
10 dosk CARRAS vom Kirchental
o. ENZOvon Buchorn
m. RINTIE vom Klrchental
hod.K.Fuler
Wł' Marekwence|, Ryszard Nawrot
11dosk GlJCClvon der
Fangschleuse
o. DON DiCasa Nob l i
m.AEGAvonGroq-Zunder
hod. l .  Kruger
wł' Gunter Xorschek
12 bdb POLO z Peletonu
Skorpiona
o. WALLACE a us Agrigento
m. KAT|Asarko Lordana
hod. H. G.Guberow
13 bdb GRAF V llax
o. KEVIN vom Murnal
m.YANNA Larchenha n
hod. Z. Boratyn
Wł' Dagmara Wchłacf
14 bdb AZIR z Kolca Cola
o. lKO Acer Aurerum
m. ARTA z Xolca Ry-Li-Ma-Ja
hod. K. Kiwak
Wł. N4agda|ena BUnar
15 bdb ARRY Ranczo Amala
o' V|To von der Eq\łeiLerTaI
nr' BETTY G bałowa Góra
hod' wł B' Sfymczak

KIasa championów
l dosk BRONKO Stary Samotar
o. HINNERKv. Kiernor
m. PENNY von der Ho rheimer Linde
hod.l .  Gecelovsky


