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Związek Kynologiczny w Polsce 
 

Zarząd Oddziału w Rzeszowie 
 

serdecznie zaprasza    
 w dniu 02-03.02.2013r.  

na 
VI MIĘDZYNARODOWĄ  

WYSTAWĘ PSÓW RASOWYCH 
Organizowaną pod Organizowaną pod Organizowaną pod Organizowaną pod Honorowym PatronatemHonorowym PatronatemHonorowym PatronatemHonorowym Patronatem    
Marszałka Województwa PodkarpackiegoMarszałka Województwa PodkarpackiegoMarszałka Województwa PodkarpackiegoMarszałka Województwa Podkarpackiego    

i Prezydenta Miasta Rzeszowi Prezydenta Miasta Rzeszowi Prezydenta Miasta Rzeszowi Prezydenta Miasta Rzeszowaaaa    

 
 
INFORMACJE OGÓLNE  
Data wystawy  - 02-03.02.2013 r. 
Miejsce wystawy - Hala RCWS Rzeszów, ul. Podpromie 10 
  

Adres oddziału - 35-042 RZESZÓW 3, ul. świrki i Wigury 8 
- tel.(0048) 017 854 17 40, (0048) 017 850        
52 51,   (0048) 017 854 81 80 
- fax. (0048) 017 850 52 52 

strona www - www.zkwp.rzeszow.pl,   
adres e-mail - wystawa@zkwp.rzeszow.pl  tylko do 
korespondencji. 
 

 
 

Klasa baby       -  w wieku od 3 do 6 miesięcy 
Klasa szczeniąt   - w wieku od 6 do 9 miesięcy  
Klasa młodzieŜy  - w wieku od 9 do 18 miesięcy 
Klasa pośrednia  - w wieku od 15 do 24 miesięcy 
Klasa otwarta      - w wieku powyŜej 15 miesięcy 
Klasa uŜytkowa   - w wieku powyŜej 15 miesięcy dla psów i suk z 

certyfikatem uŜytkowości (konieczne jest 
dołączenie kserokopii lub skanu certyfikatu) 

Klasa championów - tylko dla psów/suk posiadających tytuł krajowego 
lub międzynarodowego championa (konieczne jest  
dołączenie kserokopii lub skanu dyplomu) 

Klasa weteranów  - dla psów/suk w wieku powyŜej 8 lat 
 
W katalogu będą zamieszczone tylko te tytuły zgłaszanego psa, dla 
których załączono ich kserokopie. Brak powyŜszych dokumentów 
spowoduje przesunięcia psa do klasy otwartej. 
 
UWAGA !   Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawienia (np. pies 
urodzony 15 maja moŜe być wystawiony w klasie szczeniąt najwcześniej 
16 listopada). 
W katalogu zostaną umieszczone tylko psy, które mają podany nr PKR 
(dla psów z klas baby, szczeniąt i młodzieŜy dopuszcza się adnotację „w 
przygotowaniu”) oraz nr rejestracyjny – obowiązkowo dla 
wszystkich psów 
 
 
 

 
Sobota    -  02.02.2013 r.    II, III, IV, V, VII, Grupa FCI 
Niedziela - 03.02.2013 r.    I, VI, VIII, IX, X Grupa FCI 
 

 

 
 
 
 
 

SOBOTA/SATURDAY – 02.02.2013 
 

GR.II 
MAŁGORZATA HAŁAS (PL) -  dogue de Bordeaux, buldog 
angielski, bullmastiff, brohomler, mastif hiszpański, mastif 
pirenejski, pirenejski pies górski, mastif angielski, mastif 
neapolitański  
WALDEMAR MROWIEC (PL) –  dog niemiecki, dog argentyński, fila 
Brasileiro, tosa, shar-pei 
ANDRZEJ KOT (PL) - hovawart, nowofundland, landseer, 
leonberger 
ANDRZEJ MANIA (PL) – doberman, pinczer miniaturowy, pinczer 
średni 
JULIJA AIDIETIENE (LT) – bokser, cane corso Italiano, rottweiler 
REVAZ KHOMASURIDZE (RU) – bernardyn krótkowłosy, 
bernardyn długowłosy,  mastif tybetański, owczarek kaukaski, 
owczarek środkowoazjatycki, pozostałe rasy  
JANUSZ OPARA (PL) - sznaucery 
ANNA KOCHAN (PL) – szwajcarskie psy pasterskie 
ADAM OSTROWSKI (PL) – czarny terier 
  
GR.III 
ANNA ZWIERZYŃSKA (PL) – airedale terier, border terier, jack 
russell terier, parson russell terrier, manchester terier, terier 
irlandzki, niemiecki terier myśliwski, terier czeski  
LAURENT HEINESCHE (LU ) - yorkshire terier 
IUZA BERADZE (GE)  - american staffordshire terier, staffordshire 
bull terier, bulterier miniaturowy, bulterier 
JAN GAJEWSKI (PL) – bedlington terier, foksterier krótkowłosy, 
foksterier szorstkowłosy, terier walijski, terier szkocki, cairn terier, , 
kerry blue terrier, irish soft coated wheaten terier, sealyham terier, 
lakeland terrier, west highland white terier,  pozostałe rasy  
  
GR.IV 
MAŁGORZATA WIEREMIEJCZYK-WIERZCHOWSKA (PL) – 
jamniki 
 
GR.V 
JUSSI LIIMATAINEN (FI ) – akita amerykańska, alaskan 
malamute, siberian husky, łajka rosyjsko-europejska, łajka 
wschodniosyberyjska, łajka zachodniosyberyjska 
MAGDALENA MUSIAŁ (PL) - akita, pies grenlandzki, samoyed, 
karelski pies na niedźwiedzie, szpic wilczy, szpic duŜy, szpic średni, 
szpic mały, szpic miniaturowy, szpic włoski, chow chow, eurasier, 
shiba, basenji, pozostałe rasy 
 
GR.VII 
ANDRZEJ BRABLETZ (PL) – wyŜły kontynentalne 
LESZEK SALAMON (PL) – wyŜły brytyjskie 
 
Młody prezenter:  KRYSTYNA OPARA (PL) 
 
 
 
 
 

Zapraszamy do wypełnienia  

INTERNETOWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO 
znajdującego się na naszej stronie 

 www.zkwp.rzeszow.pl 
*wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z: 
- wyraŜeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
-akceptacją warunków finansowych podanych przez organizatora, 
-potwierdzeniem prawidłowości danych zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym. 
 
 

 

 
NIEDZIELA/SUNDAY – 03.02.2013 

 
GR.I 
WALDEMAR FEDERAK (PL) – ON 
WALDEMAR MROWIEC (PL) – owczarek belgijski:  groenendael, 
laekenois, malinois, tervueren, owczarek francuski beauceron, 
owczarek francuski briard, owczarek pirenejski, owczarek 
australijski, bouvier des Flandres, pozostałe rasy 
ANDRZEJ KOT (PL) – polski owczarek nizinny, owczarek 
podhalański, ogar polski 
JAN GAJEWSKI (PL) – bearded collie, borded collie, owczarek 
staroangielski Bobtail, komondor, owczarek południoworosyjski 
JuŜak, welsh corgi cardigan, welsh corgi pembroke 
IUZA BERADZE (GE) –  owczarek szkocki długowłosy, owczarek 
szkocki krótkowłosy, owczarek szetlandzki, biały owczarek 
szwajcarski, ceskoslovensky vlcak  
 
GR.VI 
MARIAN PAWEŁ BOCIANOWSKI (PL) – basset hound, petit 
basset griffon vendeen, alpejski gończy krótkonoŜny, bloodhound, 
dalmatyńczyk, rhodesian ridgeback, posokowiec bawarski 
ANDRZEJ BRABLETZ (PL) – beagle, gończy słowacki,  gończy 
polski, ogar polski,  pozostałe rasy 
 
GR.VIII 
JULIJA AIDIETIENE (LT) – labrador retriever 
LAURENT HEINESCHE (LU ) – golden retriever  
MAŁGORZATA WIEREMIEJCZYK-WIERZCHOWSKA (PL) – 
cocker spaniel amerykańki, cocker spaniel angielski, hiszpański pies 
dowodny, płochacz niemiecki, springer spaniel walijski, springer 
spaniel angielski, pozostałe rasy 
 
GR.IX 
ELśBIETA JUNIKIEWICZ (PL) –maltańczyk, spaniel 
kontynentalny - papillon, spaniel kontynentalny – phallene   
JUSSI LIIMATAINEN (FI ) –  bichon frise, chiński grzywacz, coton 
de tulear, hawańczyk, lwi piesek, pudle, shi-tzu, pozostałe rasy 
REVAZ KHOMASURIDZE (RU) – buldog francuski,  boston terier, 
mops 
KRYSTYNA OPARA (PL) - chihuahua krótkowłosy, chihuahua 
długowłosy, chin japoński, spaniel tybetański, terier tybetański, 
brabantczyk, gryfonik brukselski, gryfonik belgijski 
ADAM OSTROWSKI (PL) –bolończyk, cavalier king charles spaniel, 
king charles spaniel, pekińczyk, rosyjski toy krótkowłosy, rosyjski 
toy długowłosy, Lhasa-apso 
  
GR.X 
WIESŁAWA MISTERKA-KLUSKA  (PL) - charty 
 
Młody prezenter: JANUSZ OPARA (PL) 

 
Obsada sędziowska moŜe ulec zmianie niezaleŜnie od 

organizatorów. 
 

Potwierdzenie przyjęcia psa wraz z  
nr katalogowym, z nr ringu przesyłamy 

wyłącznie drogą elektroniczną. 

Adres e-mail obowiązkowy 
 
 

Według regulaminu FCI psy/suki mo Ŝna zgł osi ć do jednej  
z następujących klas wystawowych: 


