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Vtisi s Pliberškovega memoriala 2010

Dne 8. maja 2010 so člani Kinološkega društva Maribor na vadišču tamkajšnjega
društva priredili prvo memorialno razstavo v spomin na Rada Pliberška, nekdanjega
predsednika Kinološkega društva za nemške ovčarje Slovenije, ki je preminil 13.
junija 2008.
Rado je v kinologiji dosegel skoraj vse, kar je mogoče doseči: bil je tekmovalec,
vzreditelj, kinološki sodnik za delo in zunanjost nemškega ovčarja – pasme, ki ji je
ostal zapisan vse svoje življenje. S svojim delom na področju kinologije je pustil
neizbrisen pečat in tisti, ki smo ga poznali, se ga bomo vselej spominjali s toplino v
srcu.

Na tej odlično organizirani razstavi, ki je potekala v mirnem, športnem in
prijateljskem vzdušju, je sodil sodnik iz sosednje Hrvaške, Dalibor Sule - sicer reden
gost na naših razstavah. Povedal je, da mu je v veliko čast, da lahko sodi prav na tej
prireditvi.

Od skupno 63 prijavljenih psov, pretežno iz Slovenije, jih je bilo privedenih 56. Vsi
ocenjeni psi so v svojih razredih prejeli najvišje možne ocene. Pohvaliti je treba
predvsem veliko udeležbo slovenskih vzrediteljev; razstave pa so se sicer udeležili tudi
razstavljavci iz sosednje Hrvaške in Avstrije.

1. Memorial Rada Pliberška
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V razredu samic 3-6 mesecev je zasedla prvo mesto in oceno ZP1
GEA KUHARJEVA, slovenskega vzreditelja Marjana Kuharja; v razredu samcev 3-6
mesecev pa je zmagal njen brat iz istega legla GERRY KUHARJEV.

GEA KUHARJEVA, SLRNO-014810, ZP1
oče: Joker vom Eichenplatz, mati Enna Kuharjeva

GERRY KUHARJEV, SLRNO-014807, ZP1
oče: Joker vom Eichenplatz, mati Enna Kuharjeva

V razredu samic 6-9 mesecev je zasedla prvo mesto in prejela oceno ZP1 samica iz
hrvaške vzreje ANABELA OD TUHOBIČA, HR-28081;
oče: Dustin vom Lehnhof, mati: Bonny od Tuhobiča.
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V razredu samcev 6-9 mesecev je sodnika najbolj prepričal samec MENO MENA
BURGI iz slovenske vzreje Franca Kokaša.

MENO MENA BURGI, SLRNO-014734, ZP1
oče: Dux von der Glockenheide, mati: Marina Podcenerska

V razredu samic 9-12 mesecev je oceno ZP1 prejela GONDOLISSA GRECS
slovenskega vzreditelja Alojzija Goloba.

GONDOLISSA GRECS, SLRNO-014580, ZP1
oče: Arex von der Wilhelmswarte, mati: Asia Grecs

V razredu samcev 9-12 mesecev je prejel oceno ZP1 samec iz avstrijske vzreje
NICOS VON DER KANISFLUH; oče: Zamp von Thermodos, mati: Ora von Schloss
Weitmar
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V razredu samic 12-18 mesecev zmagala samica iz slovenske vzreje Avgusta Hojsa

BETA HOJSOVA, SLRNO-014453, PD1
oče: Zony vom Haus Gerstenberg, mati: Daphne Hojsova

Drugo mesto in oceno PD2 v tem razredu je prejela po besedah sodnika Daliborja
Suleta vzrejno zanimiva samica CESSI GROF BOBI, iz slovenske vzreje Boštjana
Natka.

CESSI GROF BOBI, SLRNO-014363, PD2
oče: Banderas du Domaine du Parc, mati: Fabia vom Emkendorfer Park
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V razredu samcev 12-18 mesecev je zmagal samec iz hrvaške vzreje VERSACE VOM
ERSTEN PLATZ

Kat. št. 35 VERSACE VOM ERSTEN PLATZ, HR-27803, PD1
oče: Ober della Valcuvia, mati: Zala vom Ersten Platz

V  razredu  samic  18-24  mesecev  je  zmagala  KELLY  VON  DER  KANISFLUH  iz
avstrijske vzreje; v razredu samce 18-24 mesecev pa DEX MELODIČNI, SLRNO-
014280, slovenskega vzreditelja Ivana Baranje.

Zmagovalka v odprtem razredu samice: AIKA IZOLAMAR, SLRNO-012863, PD1;
oče: Panther vom Dänischen Hof, mati: Brina Karstimav, slovenskega vzreditelja
Dina Božiča.

Po besedah sodnika Daliborja Suleta je vzrejno zanimiva v tem razredu tudi samica, ki
je osvojila drugo mesto in oceno PD2, KAYSIE-BEAUTY ZLATA HUBA, slovenske
vzrediteljice Stanke Šalekar.
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KAYSIE-BEAUTY ZLATA HUBA, SLRNO-013245, PD2
oče: Bonny Sajbertov, mati: Crispy Cicerova

V odprtem razredu samcev je zasedel prvo mesto OSSI VOM FÜRSTENHÜGEL,
oče: Bax von der Luisenstraße, mati: Kessy vom Fürstenhügel, lastnika Janeza Žekša.

V razredu veteranov se nam je predstavil DEX ZLATOLIČNI, SLRNO-010625 iz
slovenske vzreje Dušana Travnikarja.

V razredu delovnih samic so se nam predstavile štiri samice, od katerih je prvo mesto
dosegla DAIRA HOJSOVA.

DAIRA HOJSOVA, SLRNO-013353,
oče: Attila von der Piste Trophe, mati: Chipsi Hojsova
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Drugo mesto pa je zasedla samica OLY CICEROVA

OLY CICEROVA, SLRNO-012911
oče: Yimmy van Contra, mati: Nafra Cicerova

V razredu delovnih samcev je bil ponovno nepremagljiv
TIPO BELONA iz hrvaške vzreje

TIPO BELONA, HR-25808
oče: Pizaro vom Thaipan, mati: Nika Belona

Za ocenjevanjem živali v posameznih razredih je sodnika Daliborja Suleta čakala še
posebna naloga. Izmed vseh zmagovalcev v posameznih razredih - vendar samo
zmagovalcev, ki izvirajo iz slovenske vzreje – je moral izbrati najlepšega psa razstave,
ki je prejel prehodni pokal Pliberškovega memoriala. Ta pokal bo odslej vsako leto, v
spomin na pokojnega predsednika KDNOS, Rada Pliberška, prejel najlepši pes iz
slovenske vzreje.
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Za leto 2010 je sodnik Dalibor Sule ta pokal podelil zmagovalcu iz razreda 6-9
mesecev, samcu MENU MENA BURGIJU.

Gospa Brigita Pliberšek z dobitnikom prehodnega memorialnega pokala

Ob koncu tega poročila velja posebna zahvala članom Kinološkega društva Maribor,
ki so tako vzorno organizirali to razstavo, tudi tistim, ki morda nikjer niso bili
posebej omenjeni, pa so vendar prispevali k temu, da je prireditev uspela.
Vse ljubitelje nemškega ovčarja pa že sedaj vabimo na memorial Rada Pliberška v
naslednjem letu.

Zapisala: Katja Krajnc©
Fotografije Marjan Holer©


