
PLANOWANA OBSADA SĘDZIOWSKA NA IV MIĘDZYNARODOWĄ WYSTAWĘ
PSÓW RASOWYCH 

SOBOTA GR II, V, IX    rasy nieuznane

GRUPA II

ANNA ROGOWSKA – czarny terier, bullmastiff, mastif tybetański, mastif angielski, mastif 

hiszpański

ZAMOYSKI ANDRZEJ – berneński pies pasterski, duży szwajcarski pies pasterski, entelbucher,

KOZŁOWSKA MAGDALENA – buldog angielski, anatolian, hovawart, leonberger, pozostałe 

rasy, bernardyn długowłosy, bernardyn krótkowłosy, 

MROWIEC WALDEMAR – doberman, pinczer miniaturowy, pinczer średni, owczarek kaukaski,

owczarek środkowoazjatycki

REHANEK PETR – tosa, cane corso, dog kanaryjski, dog z majorki, fila brasileiro, kraski ovcar, 

landseer, pirenejski pies górski, shar pei

CHWALIBÓG ELŻBIETA – bokser, dog argentyński, dog niemiecki, dogue de Bordeaux, 

nowofundland

KRÓL PIOTR – sznaucer olbrzym, sznaucer średni, sznaucer miniaturowy, rottweiler

GRUPA V

LARSKA BARBARA – akita, akita amerykańska, samoyed

KRASOWSKA-SALAMON IZABELLA – alaskan malamute, chow chow, karelski pies na 

niedźwiedzie, kishu, łajka rosyjsko-europejska, łajka zachodniosyberyjska, nagi pies peruwiański, 

pies faraona, podenco z Ibizy, suomenlapinkoira, szpic mały, szpic miniaturowy, szpic wilczy

SZCZEPAŃSKA-KORPETTA JOANNA – basenji, shiba, siberian husky, thai ridgeback dog, 

pozostałe rasy, eurasier, szpic średni,

GRUPA IX

JILKOVA ZDENKA – chihuahua długowłosy, chihuahua krótkowłosy

ZASADA MARIA – Coton de Tulear, gryfonik belgijski, gryfonik brukselski, hawańczyk, 

maltańczyk, rosyjski toy długowłosy

ŚWIĘTOŃ MAGDALENA – bolończyk, brabtanczyk, chin japoński, lwi piesek, shih tzu, 

pekińczyk,

VOLARIKOVA LINDA – buldog francuski

OLSZEWSKI JERZY chiński grzywacz, pudel duży, pudel miniaturowy, pudel średni, pudel toy, 

mops

SUPRONOWICZ MAŁGORZATA – spaniel kontynentalny miniaturowy (Papillon), cavalier 

king charles spaniel,  lhasa apso

SZCZEPAŃSKA-KORPETTA JOANNA- boston terier, bichon frise, spaniel kontynrntalny 

miniaturowy (Phalene), pozostałe rasy

MARIA ZASADA – Młody Prezenter

KRÓL PIOTR-  rasy nieuznane

NIEDZIELA GR I, III, IV, VII, VIII, X

GRUPA I

CZASŁAWSKA BARBARA – owczarek niemiecki któtkowłosy, owczarek niemiecki długowłosy

PETR REHANEK –polski owczarek podhalański



MAŁGORZATA SUPRONOWICZ -  polski owczarek nizinny

MROWIEC WALDEMAR – ceskoslovensky vlciak, owczarek szkocki krótkowłosy, welsh corgi 

cardigan, welsh corgi pembroke, border collie

ZAMOYSKI ANDRZEJ – biały owczarek szwajcarski, bouvier des Flandres, Ciobanesc 

Romanesc Mioritic, komondor, Nederlandese schapendoes, owczarek belgijski – Groenedael, 

owczarek belgijski – Malinois, owczarek belgijski – Trevueren, owczarek francuski – Bauceron, 

owczarek francuski – Briard, owczarek holenderski krótkowłosy, owczarek szkocki długowłosy, 

owczarek z Majorki krótkowłosy

LARSKA BARBARA – bearded collie, owczarek staroangielski – bobtail, owczarek szetlandzki, 

owczarek australisjki typ amerykański, australian cattle dog,

GRUPA III

ŚWIĘTOŃ MAGDALENA – west highland white terrier, bulterier

CHWALIBÓG ELŻBIETA – airedale terrier, bedlington terrier, border terrier, cairn terrier, 

foksterier krótkowłosy, foksterier szorstkowłosy, kerry blue terrier, lakeland terrier, manchester 

terrier, niemiecki terier myśliwski, norwich terrier, sealyham terrier, skye terrier, terier australijski, 

terier brazylijski, terier irlandzki, terier japoński, terier walijski, pozostałe rasy

KOZŁOWSKA MAGDALENA – staffordshire bull terrier

SZCZEPAŃSKA-KORPETTA JOANNA – american staffordshire terrier, bulterier miniaturowy

SUPONOWICZ MAŁGORZATA – yorkshire terrier

BORKOWSKI TOMASZ – jack russel terrier, parson russell terrier, terier szkocki

GRUPA IV

REHANEK PETR

GRUPA VI

KRASOWSKA-SALAMON IZABELLA – gończy polski, beagle, Rhodesian ridgeback

BRABLETZ ANDRZEJ – pozostałe rasy, ogar polskI

GRUPA VII

BRABLETZ ANDRZEJ – seter irlandzki

STASIAK ADAM – braque d’Auverne, epagneul breton, epagneul picard, mały munsterlander, 

pointer, seter angielski, seter irlandzki czerwono-biały, seter szkocki – gordon, wyżeł czeski 

szorstkowłosy – fousek, wyżeł niemiecki krótkowłosy, wyżeł niemiecki szorstkowłosy, wyżeł 

weimarski długowłosy, wyżeł weimarski krótkowłosy, wyżeł węgierski krótkowłosy, wyżeł 

węgierski szorstkowłosy, wyżeł włoski krótkowłosy, pozostałe rasy

GRUPA VIII

KRÓL PIOTR – labrador retriever, nova scotia duck tolling retriever

VOLARIKOVA LINDA – golden retriever,  pozostałe retriever,wahtelhund, koikerhondje, barbet,

irlandzki spaniel dowodny, lagotto romagnolo, portugalski pies dowodny, hiszpański pies dowodny,

fryzyjski pies dowodny, amerykański spaniel dowodny

JILKOVA ZDENKA –flat coated retriever, pozostałe rasy

GRUPA X

ZASADA MARIA – pozostałe rasy

LIPIEC MACIEJ – chart rosyjski borzoj, chart afgański

SZCZEPAŃSKA-KORPETTA JOANNA - Młody Prezenter


