
sędzia: Pavel Schanilec

PSY opisy oryginalne - zgodne z kartami ocen

klasa nr. Kat nazwa psa lokata ocena tytuły opis właściciel

baby 1 NITRO Nice And Lovely I obiecująca --

pies w wieku 5,5 miesiąca, trochę dłuższy format, nieznacznie 
dłuższa głowa, zgryz nożycowy, pełne uzębienie, ciemne oko, 
nieprawidłowo noszone ucho, miękki grzbiet w ruchu. Bardzo 
dobre kątowanie kończyn, sierść standardowa, dwa jądra w 
mosznie

M. Kryńska

młodzieży 2 CHODY Terezsky Dvur IV
bardzo 
dobra

--

średniej wielkości pies, doskonale uformowana głowa, 
standardowe ucho, ciemne oko, zgryz nożycowy, 2xP1 z lewej 
strony szczęki, zapadnięty grzbiet, wysklepione biodra, ścięty 
zad, doskonale kątowanie przednich kończyn, bdb tylnych, 
zakręcony ogon

Z. Polasek

młodzieży 3 HERO Kabri III
bardzo 
dobra

--

średnio duży, kompaktowy, dobrze uformowana głowa, ciemne 
oko, zgryz nożycowy, pełne uzębienie, standardowe ucho, 
doskonała linia grzbietu, wysoko osadzony ogon, doskonałe 
przedpiersie, dosk kątowanie przednich kończyn, strome kończyn 
tylnych, jądra w mosznie, standardowa sierść i podpalanie, w 

S. Słowińska

Klubowa Wystawa Rottweilerów Rybnik - Kamie ń, 08.06.2013

tylnych, jądra w mosznie, standardowa sierść i podpalanie, w 
ruchu zakręcony ogon

młodzieży 4 LEE vom Grossen Tal -- -- -- nieobecny B.A. Kozlov
młodzieży 5 LEO Munga Stam -- -- -- nieobecny L.D. Golubnichiy

młodzieży 6 LUKAS Skordatura -- -- -- nieobecny
A. Ziemiańska-
Olszewska

młodzieży 8 NICK von der Maxi Rott I doskonała
Młodzie żowy 

Zwyci ęzca Klubu, 
Najlepszy Junior

średnio wielki, doskonała głowa, doskonałe ucho, ciemne oko, 
zgryz nożycowy, pełny, równy grzbiet, bdb przedpiersie, bdb 
kątowanie przodu, doskonałe kątowanie tylnych kończyn, 
standardowy ogon

D. Modric

młodzieży 9 SAMBOR Ewelberg II 
bardzo 
dobra

--

wielki, potężny pies, mocna głowa, standardowe ucho, ciemne 
ucho, zgryz nożycowy, pełne uzębienie, luźne kąciki warg, mocny 
równy grzbiet, ścięty zad, zakręcony ogon, luźna skóra na 
podgardlu, doskonałe kątowanie przednich i tylnych kończyn, 
francuska postawa, jądra w mosznie

A. Luszniak

młodzieży 10 WIGOR Ekland --
bardzo 
dobra

--
duży pies, mocna doskonała głowa, jasno brązowe oko, zgryz 
nożycowy, pełne uzębienie, standardowy ogon, strome kątowanie 
wszystkich kończyn, bdb przedpiersie

J. Ekiert

otwarta 11 ALF Słodka Sznupcia III
bardzo 
dobra

--

średnio wielki, mocny, za bardzo otłuszczony, głowa bdb, kufa 
spiczasta, ciemne oko, cęgowy zgryz, mocny, równy grzbiet, 
standardowy ogon, luźne podgardle, dobrze osadzone i noszone 
uszy ale ciężkie, dosk przedpiersie, dosk kątowanie wszystkich 
kończyn

P. Siwiec

nie do 
otwarta 12 BOHUN Miltiadesa

nie do 
oceny

-- nie do oceny, pies nie pokazał zębów S. Stanek



otwarta 13 LORD Odemon II
bardzo 
dobra

--

średnio wielki pies, odrobine wydłużony, dobra głowa, zwężająca 
kufa, ciemne oko, mocny prosty grzbiet, ogon noszony na lewą 
stronę, dosk przedpiersie, dosk kątowanie wszystkich kończyn, 
db ruch, pofalowany włos na szyi

P. Mączkowski

otwarta 14 Bleper`s MIG I doskonała Zwyci ęzca Klubu,  CWC

średniego formatu, bdb podpalany, doskonała głowa, ciemne oko, 
standardowe ucho, skóra na głowie pomarszczona, dosk grzbiet, 
dosk przedpiersie, dosk kątowanie wszystkich kończyn, jądra w 
mosznie

N. Mirosnicenko

otwarta 15 MOHR Mendog
dyskwalifik

acja
-- dyskwalifikacja za agresję W. Krzystański

otwarta 16 MORIS Gold Volleyball Team IV
bardzo 
dobra

--
duży pies, ciężka głowa, stand ucho, zgryz nożycowy, pełne 
uzębienie, prosty grzbiet, stand ogon, bdb przedpiersie, bdb 
kątowanie wszystkich kończyn, luźne podgardle

M. Nowak

użytkowa 17 CANARIO Angaros I
bardzo 
dobra

--

duży mocny pies, mocna głowa, zwężona kufa, ciemne oko, jasny 
nos (pigmentacja), zgryz nożycowy, pełne uzębienie, prosty 
grzbiet ale w ruchu lędźwie uniesione wysoko, stand ogon, luźne 
podgardle, bdb przedpiersie, bdb kątowanie wszystkich kończyn, 
mocny ruch

Z. Koziatek

championów 18 AMON Vicarious I doskonała CWC, Najlepszy Ruch

średniej wielkości pies, wyrazista głowa, zgryz nożycowy, pełne 
uzębienie, stand ucho, w ruchu i postawie prosty grzbiet, 
zakręcony ogon, bdb przedpiersie, doskonałe kątowanie 
wszystkich kończyn

A. Surowiec

wszystkich kończyn

championów 19 BLACK JACK Veckarott III
bardzo 
dobra

--
duży, mocny pies, wyrazista głowa, ciemno brązowe oko, zgryz 
nożycowy, 2xP1 na górze, jasna pigmentacja nosa, w ruchu 
wysklepione biodra i ścięty zad, jądra w mosznie,bdb przedpiersie

T. Poniatowicz

championów 20 CWANIACZEK BILL od Toma z Gór --
bardzo 
dobra

--
duży mocny pies, otłuszczony, mocna głowa, zgryz nożycowy, 
pełne uzębienie, równy prosty grzbiet, w ruchu zakręcony ogon, 
dobre przedpiersie, tylko dobre kątowanie wszystkich kończyn

B. Krzyż

championów 21 EMAR Ciapunia Na -- nieobecny -- -- E. Adamek

championów 22 Loyal Dog EVENT -- dobra --
średnio duży, lekki, dłuższa głowa zwężająca się kufa, ciemne 
oko, stand ucho, zgryz nożycowy, pełne uzębienie, prosty grzbiet, 
stand ogon, małe przedpiersie, bdb kątowanie

M.E. Stefanide

championów 23 MAMBO Gold Volleyball Team IV
bardzo 
dobra

duży, mocny pies, wyrazista głowa, stand ucho, ciemne oko, 
zgryz nożycowy, pełne uzębienie, prosty grzbiet, spadający tył 
(zad), w ruchu zakręcony ogon, bdb przedpiersie, bdb kątowanie 
kończyn

M. Nowak

championów 24 XELOLIALEKSANDER Skordatura II doskonała
duży, mocny pies, wyrazista ciężka głowa, zgryz nożycowy, pełne 
uzębienie, stand zad, w ruchu zakręcony ogon, luźne podgardle, 
dosk przedpiersie, dosk kątowanie wszystkich kończyn

A. Porzeżańska

weteranów 25 THORES Mocne Więzi I
bardzo 
dobra

8 letni pies, zatłuszczony, mocny pies, wyrazista głowa, stand 
ucho, ciemne oko, zgryz cęgowy, pełne uzębienie, prosty grzbiet, 
ścięty zad, doskonałe przedpiersie, dosk kątowanie kończyn, 

M. Gruszczyńskaweteranów 25 THORES Mocne Więzi I
dobra ścięty zad, doskonałe przedpiersie, dosk kątowanie kończyn, 

stand ogon, ze względu na zgryz cęgowy ocena bardzo dobra

M. Gruszczyńska



SUKI
klasa nr. Kat nazwa psa lokata ocena tytuły opis właściciel

baby 26
BULMARO PETRONELLA vom 
Grossen Tal

I
wybitnie 

obiecująca
Najlepsze Baby

5 miesięczna suczka, dobrej wielkości jak na swój wiek, bdb 
zbudowana głowa, dobrze osadzone ucho, ciemno brązowe oko, 
nożycowy zgryz, w ruchu nieco miękki grzbiet, bdb przedpiersie, 
bdb  kątowane kończyny, stand ogon

K. Łukaszewicz

szczeniąt 27 BELL ZAZA Skordatura II
wybitnie 

obiecująca

6 miesięczna suczka, lekka suczka odpowiednia do wieku, głowa 
dłuższa w kufie, ciemno brązowe oko, zgryz nożycowy, dosk 
kątowanie kończyn, prosty grzbiet w postawie, w ruchu luźniejszy 
grzbiet, dosk podpalanie

M. Milka

szczeniąt 28 BETI SKY Rott Storm I
wybitnie 

obiecująca
Najlepsze Szczeni ę

8 miesięczna suka prawidłowego formatu, dosk uformowana 
głowa, zgryz nożycowy, prosty grzbiet, bdb przedpiersie, dosk 
kątowanie kończyn, ogon stand

D. Radic

szczeniąt 29 BLACK AZIRA Skordatura III obiecująca

6 miesięczna suczka, trochę za długie kończyny przednie i tylne 
jak na swój wiek, długa głowa, ciemne oko, prosty grzbiet, dobre 
przedpiersie, dosk kątowanie kończyn, niepełne, ciemne 
podpalanie

M. Milka

podpalanie

szczeniąt 30 REA Oskarottis IV obiecująca
7 miesięczna suczka, długa głowa, ciemne oko, zgryz nożycowy, 
wyższy zad, małe przedpiersie, bdb kątowanie przednich kończyn 
i doskonałe tylnych kończyn

R. Trela

młodzieży 7 Misty Hause of Avramovic -- -- --

średniej wielkości suka, odpowiedniego formatu, bdb głowa, ucho 
standardowe, zgryz nożycowy, pełne uzębienie, w postawie jest 
nieco zapadnięty grzbiet, w ruchu wyraźnie zapadnięty grzbiet 
wysklepiony w odcinku lędźwiowym, ścięty zad, bdb przedpiersie, 
bdb kątowanie przednich i doskonałe tylnych kończyn

M. Adamek

młodzieży 31 Mibleck FCI AMAZONKA III doskonała

9 mc suczka, odpowiedniej wielkości, pożądanego formatu, bdb 
głowa, ciężkie ucho, ciemne oko, zgryz nożycowy, pełne 
uzębienie, prosty grzbiet, bdb przedpiersie, bdb kątowanie 
kończyn, doskonały ruch

N. Mirosnicenko

młodzieży 32 Lav Story with EWA GLORIA -- -- -- nieobecna B.A. Kozlov

młodzieży 33 HAYDI Darel
bardzo 
dobra

średniej wielkości, lżejsza w typie, bdb głowa, zwężająca kufa, 
ciemne oko, w ruchu zapadnięty grzbiet, przebudowane biodra, 
opadający zad, małe przedpiersie, tylko dobre kątowanie kończyn

J. Załawka

młodzieży 34 KAYLA von der Tonberger Hohe
bardzo 
dobra

duża suka, lekka w typie, głowa zwężająca się w kufie, stand 
ucho, zgryz nożycowy, pełne uzębienie, bdb przedpiersie, bdb 
kątowanie kończyn

J. Ekiert

średniej wielkości kompaktowa suka, dosk głowa, ciemne oko, w 
postawie prosty grzbiet w ruchu lekko wysklepiony grzbiet w 

młodzieży 35 LARABELL Skordatura II doskonała
postawie prosty grzbiet w ruchu lekko wysklepiony grzbiet w 
odcinku lędźwiowym, opadający zad, bdb przedpiersie, dosk 
kątowanie kończyn, bdb ruch

E. Jamroga



młodzieży 36 LINDA Darel
bardzo 
dobra

wielka, lekka w typie suka, dosk głowa, zgryz nożycowy, pełne 
uzębienie, w ruchu przebudowany zad, małe przedpiersie, tylko 
dobre kątowanie kończyn, w ruchu wysoko noszony ogon

J. Ekiert

młodzieży 37 OTTY von der Maxi Rott I doskonała
Młodzie żowy Zwyci ęza 

Klubu

średniej wielkości, kompaktowa suczka, dosk głowa i format, 
ciemne oko,zgryz nożycowy, pełne uzębienie, dosk ucho, prosty 
grzbiet, doskonałe przedpiersie, dosk kątowanie kończyn, dosk 
ruch

D. Mordic

młodzieży 38 QUELLA Bohemia Beryl IV doskonała

duża suczka prowidłowego formatu, bdb głowa, stand ucho, 
ciemne oko, w ruchu nieco wysklepiony grzbiet, dosk 
przedpiersie, dosk kątowanie kończyn, stand ogon, zgryz 
nożycowy, 2xM3 na górze

S. Parmowa

młodzieży 39 SHARON Mendog doskonała

średniej wielkości, kompaktowa suczka, stand głowa, ciemne oko, 
zgryz nożycowy, pełne uzębienie, w postawie prosty grzbiet, w 
ruchu nieco przebudowany, spadający zad, bdb przedpiersie, bdb 
kątowanie kończyn

W. Kurowski

młodzieży 40 SUZI Ewelberg doskonała

duża suka, dłuższa w formacie (wydłużona), dosk głowa, ciemno 
brązowe oko, zgryz nożycowy, pełne uzębienie, prosty grzbiet, 
ścięty zad, dosk przedpiersie, bdb kątowanie przednich kończyn i 
doskonałe tylnych, widoczny podszerstek

J. Ekiert

młodzieży 41 Lav Story with EGRETTA -- -- -- nieobecna B.A. Kozlovmłodzieży 41 Lav Story with EGRETTA -- -- -- nieobecna B.A. Kozlov

pośrednia 42 INESSE Ars Rottis (FCI)
bardzo 
dobra

śr wielkości suczka, wydłużona w formacie, bdb głowa, wąska 
kufa, zgryz nożycowy, pełne uzębienie, jasne oko, w ruchu nieco 
wysklepione biodra, bdb przedpiersie, bdb kątowanie przednich 
kończyn i dosk tylnych, źle wystawiana w ruchu  

R. Trela

pośrednia 43 NILAH Angaros III doskonała

duża, mocna suka, wydłużona w formacie, bdb głowa, bdb ale 
ciężkie ucho, zgryz nożycowy, pełne uzębienie, w ruchu 
wysklepione biodra, bdb przedpiersie, bdb kątowanie przednich 
kończyn i tylnych, ogon stand, niezbyt dobrze pokazana w ruchu

M. Pieronkiewicz

pośrednia 44 NOVA Angaros I doskonała
Zwyci ęzca Klubu, 

Zwyci ęzca Rasy, CWC, 
Najlepsza Głowa

średniej wielkości, kompaktowa suka, doskonała głowa, 
standardowe ucho, ciemno brązowe oko, zgryz nożycowy, pełne 
uzębienie, dosk ruch, dosk postawa, dosk przedpiersie, dosk 
kątowanie

M. Mąka

pośrednia 45 OMEGA Swabia
bardzo 
dobra

śr wielkości suka, nieco dłuższa głowa, stand ucho, brązowe oko, 
zgryz nozycowy, pełne uzębienie, w ruchu wysklepiony grzbiet, 
bdb przedpiersie, tylko db kątowane kończyny, niezbyt ładnie 
wystawiana

M. Kosiór

pośrednia 46 RUNA Czernyi Kumir II doskonała

śr wielkości, kompaktowa suka, dosk głowa, nieco ciężkie ucho, 
ciemno brązowe oko, zgryz nożycowy, 2xP1 po lewej stronie 
żuchwy, dosk grzbiet, dosk przedpiersie, dosk kątowane 
kończyny, dobry ruch ale źle się pokazuje w ruchu

A. Haase



pośrednia 47 ZUMA Flash Rosue IV
bardzo 
dobra

śr wielkości suka, wydłużona w formacie, bdb głowa, zgryz 
nożycowy, 2xP1 w górnej szczęce, ciemne oko, wklęsły grzbiet w 
ruchu, ścięty zad, bdb przedpiersie, bdb kątowane kończyny, na 
karku widoczny podszerstek, prawidłowy ruch (swobodny)

D. Radic

otwarta 48 DELA vom Hause Edelstein II doskonała

średniej wielkości, kompaktowa suka, bdb głowa, ciemne oko, 
zgryz nożycowy, pełne uzębienie, stand nieco długie ucho, w 
ruchu nieco przebudowany tył, w podstawie prosty, bdb 
przedpiersie, bdb kątowanie kończyn, w ruchu ogon zakręcony

M. Sokołowska

otwarta 49 Akslen GIVENCHY -- -- -- nieobecna B.A. Kozlov

otwarta 50 INDIANA Ars Rottis (FCI) I doskonała CWC
średniej wielkości, kompaktowa suka, głowa ze spiczastą kufą, 
zgryz nożycowy, pełne uzębienie, bdb przedpiersie, lekko 
wypukłe biodra i opadający zad, ogon standardowy, wydajny ruch

M. Duda

otwarta 51 Rot`s Ives Indit Big Fire -- -- -- nieobecna V.A. Erov

otwarta 52 Loyal Dog JOSSIE III doskonała

duża, krótka suka, bdb głowa, zwężająca się kufa, ciemne oko, 
zgryz nożycowy, pełne uzębienie, małe przedpiersie, bdb 
kątowanie przednich kończyn, doskonałe kątowanie tylnych 
kończyn, wydajny ruch

M.E. Stefanide

otwarta 53 QIMURA Nice And Lovely FCI IV
bardzo 

duża suka, bdb głowa, ucho standardowe, ciemne oko, zgryz 
nożycowy, pełne uzębienie, pełny równy grzbiet, małe 

A. Nykielotwarta 53 QIMURA Nice And Lovely FCI IV
bardzo 
dobra

nożycowy, pełne uzębienie, pełny równy grzbiet, małe 
przedpiersie, strome kątowanie wszystkich kończyn, mało 
wydajny ruch

A. Nykiel

użytkowa 54 TOSI Lewirot I doskonała CWC

średniej wielkości, troszkę wydłużona dobrze zbudowana suka, 
doskonała głowa, ciemne oko, zgryz nożycowy, pełne uzębienie, 
ucho stand, w ruchu i postawie prosty równy grzbiet, bdb 
przedpiersie, bdb kątowanie przednich kończyn, doskonałe 
kątowanie tylnych, ogon stand, wydajny ruch 

I. Grygorczuk

championów 55 ASHLEY vom Schwarzen Gluck I
bardzo 
dobra

duża, wydłużona suka, wyrazista głowa, stand ucho, zgryz 
nożycowy, pełne uzębienie, jasna pigmentacja nosa, w ruchu 
wklęsły grzbiet i przebudowany zad, bdb przedpiersie, doskonałe 
kątowanie kończyn, ogon stand, wydajny ruch

J. Brychcy

championów 56 CARMEN od Toma z Gór -- -- -- nieobecna

championów 57 LEA Ars Rottis (FCI) III
bardzo 
dobra

duża, mocna suka, bdb głowa, brązowe oko, zgryz nozycowy, 
pełne uzębienie, otłuszczony, nieco wysklepiony grzbiet, luźne 
podgardle, mocna pierś, luźna dolna linia, bdb kątowanie 
przednich kończyn i doskonałe tylnych, ogon na końcu zakręcony 
i wygięty w bok

M. Duda

championów 58 RENI Ekland II
bardzo 
dobra

wielka duża suka, otłuszczona, wyrazista głowa, cięższe ucho, 
zgryz nożycowy, pełne uzębienie, wysklepione biodra i opadający 
zad (ścięty), doskonałe przedpiersie, dosk kątowanie kończyn, na 
całym ciele prześwituje podszerstek

J. Ekiert

bardzo 

duża, silna suka, bdb głowa, ciemne oko, stand ucho, zgryz 
nożycowy, pełne uzębienie, bardzo luźne podgardle, mocny 

weteranów 59 ANCZI Acdado IV
bardzo 
dobra

nożycowy, pełne uzębienie, bardzo luźne podgardle, mocny 
grzbiet, opadający zad, doskonałe przedpiersie, dolna linia luźna 
(trochę obwisła), doskonałe kątowanie przedniech kończyn i 
dobre tylnych kończyn

M. Duda



weteranów 60 GIZA Gryfland I doskonała Najlepszy Weteran

mocna, kompaktowa suka, prawidłowego formatu, wyrazista 
głowa, stand ucho, ciemne oko, zgryz nożycowy, pełne 
uzębieniem w ruchu prosty i szeroki grzbiet, bdb przedpiersie, 
dosk kątowanie kończyn, stand noszony ogon, wydajny ruch

A. Nykiel

weteranów 61 LISA Ankus II doskonała
śr wielkości suka, bdb głowa, stand ucho, zgryz nożycowy, pełne 
uzębienie, db grzbiet, ścięty zad, bdb przedpiersie, dosk 
kątowanie kończyn, wydajny ruch

M. Milka

weteranów 62 NANDA DEI Skordatura III doskonała

duża, mocna suka, głowa dłuższa w części trzewiowej, ucho 
stand, ciemne oko, zgryz nożycowy, pełne uzębienie, nieco 
wysklepione lędźwie, doskonałe przedpiersie, bdb kątowanie 
kończyn, wydajny ruch, falowana sierść na karku

G. Korytek

Najlepsza hodowa: ANGAROS
Najlepsza Suka Hodowlana:      ANCZI Acdado
Najlepszy Reproduktor:       GANDALF Marstal

Konkurencje Hodowlane

opracowanie: Klub Rottweilera w Polsce na podstawie przesłanych kart ocen z ZKwP 
Oddział Rybnik


