
Povahové testy v Európe
Vo Francúzsku aby bol doberman
zaradený do chovu, musí taktiež absol-
vovať povahový test, ktorý je dôležitý i
pri ziskaní titulu "Francúzsky šam-
pión".
Tento test má dve časti. V prvej časti
T. A. N. (Tests d aptitude naturelle) sa
sledujú vrodené vlastnosti psa a hod-
noti sa v rozsahu 14-17,v druhej častí
T. A. T. (Tests d aptitude au Travail) sa
sledujú pracovné vlohy psa a hodnotí
sa v rozsahu 18-20.
Test je posudzovaný dvojicou rozhod-
cov,ktorí môžu priebeh prerušiť

vždy,ak majú pochybnosť o schopnos-
tiach psa. Množstvo ziskaných bodov
určuje triedu chovnosti. Počet poku-
sov na zloženíe povahového testu nie
je limitovaný.
T.A.N.
A-Sociabilita
V tejto časti psovod so psom pre-
chádza skupinou osôb,ktorí sa priro-
dzene pOhybujú,psovod sa rozpráva s
rozhodcom,ktorý mu podá ruku. Pes
musí byť pOkojný,nemá prejavovať
agresivitu,nepokoj alebo strach.
B-Reakcia na strerbu
Striel'a sa dva krát zo vzdialenosti 15

metrov. Prvý krát je pes v pohybe so
psovodom. Druhý krát je sám,uviaza-
ný. Po strel'be k psovi normálnych kro-
kom prichádza rozhodca. Pes má byť
uvoľnený a pokojný.
C- Skúška odvahy
Psovod so psom ide k úkrytu, v ktorom
je figurant. Na signál rozhodcu figurant
napadne psovoda. Vol'ný pes má
dokázať svoj ochranný inštinkt šteka-
ním, postavením sa medzi figuranta a
psovoda, alebo zadržanim figuranta.
Pes môže byť povzbudzovaný psovo-
dom. V tejto časti zákus nie je krité-
riom na dosiahnutie T. A. N. Hlavnými

kritériami sú spoločenskosť, pokoj,
vyrovnanosť. Ak pes splnil kritériá T. A.
N. , môže pOkračovať hneď do nasle-
dujúcej časti T. A. T.
T.A.T.
OO Ochrana psovoda.
V tejto časti ide v podstate o prepad z
plenty s tým rozdielom,že sa už vyža-
duje razantný a silný zákus. Psovod
môže psa povzbudzovať.
E- Skúška odvahy
Sleduje sa odvaha, razancia, ovláda-
tel'nosť, odolnosť psa na dial'ku.

(vol'né pokračovanie)
Zo zahr. materiálov preložHa J. Polakovičová

Ďalšou z rady .ampi6nov chova-
terskeJ stanice "z Tomky" je
ver mi kvalitná sučka LAURA z
Tomky. Krvné vedenie te/to sučky
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Posudok: Elegantná suka dobré-
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oko, dobre nasadený krk, krátky
a pevný chrbát, dobre vyznačený
kohútik, hrudník hlboký a široký s
výrazným predhrudlm, úhlenle
končatín korelctné, dobrá mecha-
nika pohybu.
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Ray-ban du Clos des
Grognards

Narodenie tohto čierneho psa 24. 7.
1993 v Belgicku bolo vermi očaká-
vané.
V roku 1994 získal všetky významné
tituly v mladých vo Francúzsku i v
Belgicku. Vo veku 15 mesiacov zís-
kal 1x BOB na Medzinárodnej výs-
tave v Rouene (Francúzsko).
Otec Ray-bana Ninjo v. Norden
Stamm je známym synom Barona
Bryana v. Harro sberg a Kaliny v.
Norden Stamm. Matka Ray-bana
Norinn Athena du Clos des

Grognards je dcé-
rou Lucifera v.
Rove/ine (syn Ba-
rona Bryana v. Harro
sberg) a Lenty du
Clos des Grog-
nards, čiže opäť
úspešná príbuzen-
ská plemenitba, ten-
tokrát na Barona
Bryana v. Harro
sberg.
Ray-ban je vermi
dobre stavaný pes,
s výbornou chrbto-
vou líniou a výraz-
ným kohútikom, má
perfektnú hlavu s

paraleInými líniami, výborné predhru-
die s priestranným hrudníkom, výbor-
né uhlenie predných i zadných kon-
čatín, výrazné pálenie a bezchybný
pohyb.
Ako plemenník sa Ray-ban uplatňuje
v Japonsku.
K najznámejším potomkom v Európe
patria mladí: Thebes du Clos des
Grognards, Ludo ...

Jivago v. h. Wantij
Tento čierny vysoký mohutný pes sa
narodil 12. 1. 1995 v známej holand-
skej chovaterskej stanici v. h. Wantij.
Otcom Jivaga je nám dobre známy

Nemecký, Inter-, VDH-Šampión,
Winner 91, IDC a DV Víťaz Graaf
Quirinus v. Neerlands Stamm,
známy svojim kvalitným potom-
stvom. Matkou je Nemecká, Inter- a
VDH Šampónka, Luxemburská šam-
piónka mladých Lara v. h. Wantij,
ktorá sa taktiež osvedčila v chove
viacerými výbornými potomkami
!napr. Britt v. h. Wantij), ktorá je dcé-
rou Arrowa v. Harro sberg a Svetovej
víťazky Esmir v. Hermansjomaik. V
preukaze pôvodu tohto psa sa
úspešne spojila krv chovaterskej
stanice v. Franckenhorst 's krvou
chovaterských staníc v. Kloster-
kamp a v. Rensloo. Jivago je úspeš-
ný produkt pnbuzenského spojenia
na Arrowa v. Harro
sberg (Holandský,
Nemecký a· Inter-
šampión, Winner
84, IPO III).
Pes vyniká pevným
krátkym chrbtom,
dlhým krkom, výbor-
ným predhrudím a
híbkou hrudníka,
výbornou hlavou s
paraleInými líniami,
tmavým okom, do-
bre nasadeným
chvostom, výbor-
ným uhlením pred-

ných i zadných končatín a výborným
pohybom.
Je vyrovnanej, temperamentnej
povahy a má splnené ZTP 1A.
Vzhradom na úspešné exteriérové i
pracovné krvné línie v jeho preukaze
pôvodu je i napriek svojmu veku
momentálne najpoužívanejším ple-
menníkom v Európe.
Pôsobil vo viacerých známych cho-
vaterských staniciach, ako napr. di
Matario, van t hof ter Eeckhout, de
Stang zu, Royal Be/l ...
Z jeho potomstva vermi mladého,
môžeme spomenúť Víťaza triedy
puppy na IDC 96 Ulyssesa v. t hof
ter Eeckhout. ..
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