
Puchar Białorusi 2011 
    w rasie owczarek  n i e m i e c k i  

Borisow, 8-9.05.2011 

Informacje ogólne 

Na wystawę mogą być zgłaszane psy i suki posiadające rodowody FCI, mające w dniu 

wystawy ukończone 3 m-cy,  z  normalnem i dlugim wlosem. 

Klasy : Bebi                        wiek od 3 do 6 miesięcy 

Szczeniąt wiek od 6 do 9 miesięcy 

Młodzików wiek od 9 do 12 miesięcy 

Młodzieży wiek od 12 do 18 miesięcy 

Juniorów wiek od 18 do 24 miesięcy 

Użytkowa wiek powyżej 24 miesięcy 
z wymaganym certyfikatem użytkowości 

Tytuły przyznawane na wystawie: 

- Czampion rasy, Czampion BSVNO 2011 

• CWC (Certyfikat na Championa Wystawowego) 

• JCWC (Certyfikat na Championa Wystawowegojuniorow) w klasach mlodziezy i juniorow 

• Zwycięzca / Zwyciężczyni Pucharu Białorusi 2011 we wszystkich klassah 

• Najlepsza Hodowla 

• VA 

Sędziowie: 

Sędzia SV – Norbert Wettlaufer(wszystkie klasy) 

Program wystawy: 

Niedziela –8.05.2011 

- Körung 

- Ocena psów/suk na ringach "na stój" i "w ruchu" w weku od 3 mes. do 18 mes. 
- Konkurencja hodowlana "Najlepsza Hodowla" 
- Konkurencja hodowlana " Reproduktor" 

Ponidzialek– 9.05.2011: 
- Testy psychicznie w klasie uzytkowej 
- Ocena psów/suk na ringach na „stoj” i "w ruchu" w klasach juniorow i uzitkowej. 

Zgłoszenia 

Zgłoszenia - czytelnie wypełnione prosimy wysyłać w terminie do 3.05.11. faxem lub pocztą 

elektronicznej: 

Białorusski  klub owczarka niemeckiego 

Tel.-fax    00375-177762036 

E-mail: w_werbitzki@tut.by 

w_werbitzki@mail.ru 

Opłata za uczestnictwo: 

- za każdego psa z katalogiem(w wieku 3-12 mies-) 15 Euro 

 - w wieku 12-24 mies.                                            30 Euro 

 - kl. Uzytkowa                                                        40 Euro 

 

 

 



Uwaga: 
0 przyznanie tytułu CWC i VA(doskonaly vyborny) mogą się ubiegać psy i suki w klasie użytkowej 
otrzymały ocenę doskonałą. 

Przy zgłoszeniu do klasy użytkowej musi być dołączona kserokopia certyfikatu użytkowości 
wydanego przez Zarząd Główny.. 

Oceny wystawowe: 

Klasa Bebi, Szczeniąt i Młodzików - najwyżej wybitnoobiecue˛cy. bardzo dobra  

W klasach od 12 do 24 mies-: najwyżej bardzo dobra  

W klasie użytkowej 
- doskonała 
- bardzo dobra 
- dobra 
- dostateczna 
- niedostateczna 
- wycofany usprawiedliwiony 

Tytuł "VA" przyznawany jest w/g uznania sędziego w klasie użytkowej dla psów i suk z oceną 

doskonałą(mających prszegląd hodowliany). 

Uwaga: 

Wszystkie psy i suki licząc od klasy młodzieży będą ostrzeliwane na ringach podczas oceny. 
 

ZGŁOSZENIE/MELDESCHEIN 

Termin przyjmowania upływa 3.05.2011 

Tylko pismem drukowanym! (Nur Schreibmaschinen uder Druck-Schrift ausfusien! 

Nazwa psa z przydomkiem: 
Name und Beiname: 

Wlos(Haar): 
Płeć: 
Geschlecht: 

Maść:  
Farbę: 

Klasa: 
Klasse: 

  

Nr.PKR. 
Zuchtbuck Nr: 

Nr 
tatuażu: 
Tat: 

Data 
urodzenia: 
Wurfdatum: 

  

Ojciec: 
\ater: 

Matka: 
Mutter: 

  

Hodowca: 
Zuchter: 

Właściciel: 
Eigentumer: 

Adres: AdressePrzesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje materialnie zgłaszjącego do uiszczenia opłaty 

za psa, bez względu na to, czy pies zostanie doprowadzony do oceny, czy też nie. Do zgłoszenia prosimy 

dołączyć kserokopię rodowodu  

Data / Datum. 

Podpis / Unterschrisch


