VÝSTAVA: Speciální výstava KCHBC Jihlava, 3. 8. 2013
rozhodčí: Klímová Lenka
hodnocení

jméno psa

majitel

PSI / MALES
třída dorostu / puppy class
VN1, Nejlepší dorost
TV Vanilka
Volková Dana
8 měsíční pes, výrazná hlava, dobrá barva oka, nůžkový skus, celkově silná stavba těla, velmi pěkného úhlení vpředu, přála bych mu
výraznější předhrudí, velmi pěkné úhlení vzadu, velmi pěkný pohyb, mírně užší, měkčí nášlap vpředu, dobře předveden

třída mladých / junior class
V1, CAJC, BOJ, BOB
Dragon Heart Old Tapis
Altová Zdeňka
14 měsíční pes, velmi pěkná hlava, dobrá barva oka, nůžkový skus, velmi pěkný formát, výborný přední fronta, správná délka
hrudníku, dobré úhlení vzadu, dobrý pohyb, velmi se mi líbí textura srsti
V2
Gardik Emiel Regis
Koníčková Hana
14 měsíční pes, v celkovém dojmu působí jako dsopělý jedinec, vzhledem k barvě srsti bych mu přála tmavší oko, nůžkový skus,
správné úhlení vpředu, přála bych mu výraznější předhrudí, správná délka hrudníku, při pohybu vypadá lépe v pomalějším klusu,
doporučuji zlepšit předvedení
V3
Decor Old Tapis
Dejmková Jaroslava
14 měsíční pes, pěkná hlava, dobrá barva oka, nůžkový skus, v celkovém pohledu velmi pěkný formát, přála bych mu výraznější
předhrudí, dobrá délka hrudníku, ačkoliv je zadní úhlení korektní, zdá se mi pohyb vzadu mírně vázaný
V4
Albert Einstein MonaChristie
Macháčková Pavla
10 měsíční pes, silné stavby těla, pěkná samčí hlava, správná barva oka, nůžkový skus, přála bych mu silnější spodní čelist, velmi
pěkné úhlení vpředu, mohl by mít kratší bedra, velmi pěkné úhlení vzadu, dobrá srsťová kondice, korektní pohyb, výborné
předvedení
V
Alonso F1 MonaChristie
Smyčka František a Kuchařová Iveta
10 měsíční pes, velmi pěkná hlava, skus nůžkový, dobrá barva oka, excelentně uložená lopatka, výborné úhlení vpředu, bohužel
trochu měkčí hřbet, který v pohybu není tak výrazný, dobré úhlení vzadu, celkový dojem lepší v pohybu než v postoji
V
Elegán Chlupatý hopan
Procházková Žaneta
9 měsíční pes, správná barva oka, nůžkový skus, korektní formát, pěkné úhlení vpředu, správná délka hrudníku, přála bych mu
výraznější předhrudí, trochu vázanější pohyb vzadu, ačkoliv vzhledem k věku není předveden špatně, preferovala bych o něco lepší
disciplínu
V
Erik Chlupatý hopan
Dvořáčková Jolana
9 měsíční pes, velmi krásná hnědá barva, dobrá barva oka, klešťový skus, velmi pěkné úhlení vpředu, předhrudí by mohlo být
výraznější, správná délka hrudníku, velmi pěkné úhlení vzadu, vzhledem k tomu, že skus se mi jeví jako hraniční zadávám výbornou

třída střední / intermediate class
V1, CAC
Šafránek Vanilka
Volková Dana
18 měsíční pes, dobře modelovaná hlava, která by mohla být výraznější, dobrá barva oka, nůžkový skus v silných čelistech, úhlení
vpředu korektní, správná délka hrudníku, mírně spáditá záď, výborná textura a délka srsti, korektní pohyb, výborně předveden
V2, res. CAC

Don Pedro Kasiterit

Bilá Katarína, Pilná Monika

18 měsíční pes, velmi pěkný formát, pěkná hlava, přála bych mu trochu tmavší oko, nůžkový skus, velmi dobré úhlení vpředu s
dobrým předhrudím, příliš výrazné úhlení vzadu, výborná textura a délka srsti, výborné předvedení
VD3
Bárny Modrá pampeliška
Bečvář Václav
15 měsíční pes, samčí hlava, světlejší oko, nůžkový skus, výborný pigment, strmé úhlení vpředu a kvůli tomu méně výrazný krk, přála
bych mu kratší bedra, strmé úhlení vzadu, nevýrazné koleno, velmi tvrdá textura srsti, možná i díky tomu ne zcela ve výstavní
kondici
třída otevřená / open class
V1, CAC
Moonfellow Dreams o´lil Prince
Netolická Dagmar
2,5 letý pes, pěkného formátu, přála bych mu silnější kostru a výraznější hlavu, oko by mohlo být tmavší, nůžkový skus, excelentně
uložená lopatka, dobré úhlení vpředu, přála bych mu výraznější předhrudí, výborný hřbet, dobrá délka hrudníku, korektní úhlení
vzadu, pěkný v pohybu
V2, res. CAC
Cairo Black Wilwarin
Tomášková Hana
3 letý pes, správná barva oka, nůžkový skus, pěkná pigmentace, pěkné úhlení vpředu, dobře vyjádřené předhrudí, přála bych mu
kratší bedra, korektní úhlení vzadu, velmi pěkný v pohybu, doporučuji zlepšit předvedení
V3
Bruce od Zlaté žáby
Popželevová Antonie
3 letý pes, celkově pěkná stavba těla, výrazná samčí hlava, nůžkový skus, silné čelisti, pěkné úhlení vpředu s výrazným předhrudím,
pažní kost by mohla být trochu delší, velmi silný hřbet se správnou délkou hrudníku, trochu vázané chody vzadu, což může být
zpsůobené tím, že se pes nechce pohybovat rychle v teple, srst není ve výstavní kondici, ale oceňuji texturu, která je náročná na
údržbu
VD4
Conley Black Wilwarin
Nepustilová Jana
3 letý pes, dobrá hlava, světlejší oko, nůžkový skus, výborná pigmentace, přední fronta vykazuje výborné předhrudí, ale kratší pažní
kost, mírně klenutý hřbet, dlouhý v bedrech, srmější úhlení vzadu, ocas při pohybu správně nesen, srst je správné textury

třída pracovní / working class
V1, CAC, Vítěz speciální výstavy
Lambrusco Kiaora
Ottová Martina
3 letý pes, velmi pěkný formát, výborná hlava, správná barva oka, výborné úhlení vpředu, výborné předhrudí, správná délka
hrudníku, výborně nasvalen s pevným hřbetem, správné úhlení vzadu, výborný v pohybu

třída vítězů / winner class
V1, CAC
Caffé Latte Old Tapis
Kolářová Alena a Kolářová Hana
2 letý pes, přála bych mu o něco lépe vyjádření pohlavní výraz, správná barva oka, nůžkový skus, správné úhlení vpředu, dobře
vyjádřené předhrudí, správná délka hrudníku, správné úhlení vzadu, excelentní textura srsti, přála bych mu výraznější barvu (to se
může změnit), velmi pěkný v pohybu
V2, res. CAC
Alfio Lenzo Nacambel
Kopečná Nikola
3 letý pes, výrazná samčí hlava, korektní barva oka, nůžkový skus, správný formát, strmější úhlení vpředu, silný hřbet, správná délka
hrudníku, korektní úhlení vzadu, správná textura srsti, srst ve výborné výstavní kondici, pohyb by mohl být plynulejší
V3
Dařbuján Chlupatý hopan
Altová Zdeňka
4 letý pes, silné stavby těla, správná barva oka, dobře modelovaná hlava, výborné úhlení vpředu, dobře vyjádřené předhrudí,
správná délka hrudníku, ne zcela výrazná kolena, preferovala bych lepší disciplínu v kruhu
V4
Quissac Fawn Vanilka
Smyčka František
4 letý pes, mírně kratšího formátu, správná hlava vzhledem k tělu, korektní úhlení vpředu, přála bych mu výraznější předhrudí,
pěkný hřbet, správná délka hrudníku, správné úhlení vzadu, pěkné předvedení

V
Amber Jet Anarinya
Macháčková Pavla
6 letý pes, nůžkový skus, výborná pigmentace, úhlení vpředu bych mu přála výraznější, správná délka hrudníku, správné úhlení
vzadu, správná textura srsti, avšak vzhledem k věku bych si představovala lepší srsťovou kondici

třída veteránů / veteran class
V1
Night Bird Černý Faun
Kolářová Alena a Kolářová Hana
8,5 letý pes, pěkného formátu, dobře modelovaná hlava, přála bych mu tmavší oko, pořád ještě pěkný nůžkový skus, korektní úhlení
vpředu, pěkný rovný hřbet, správná délka hrudníku, ocas za pohybu výše nesen, ve výborné kondici tělesné a srsťové

třída čestná / honour class
V1
Shinuba's Loud´N´Proud
Volková Dana
6 letý pes, velmi silné kostry, výrazné samčí hlavy se srpávnou barovu oka, excelentní předhrudí, korektní úhlení vpředu, mohl by být
o něco kratší v bedrech, korektní úhlení vzadu, pes v excelentní srsťové kondici, líbí se mi jeho textura srsti
FENY / FEMALES
třída štěňat / baby class
VN1, Nejlepší štěně
Alistair´s Top Model
Kolářová Alena a Kolářová Hana
4 měsíční štěně, velmi pěkný formát, pěkná barva oka, zuby ve vývinu, výborné úhlení vpředu, výrazné předhrudí, pěkné úhlení
vzadu, výborně předveden, pěkný pohyb
VN2
Hailey z Vilete Bohemia
Kratochvílová Alena
5 měsíční fenka, pěkný formát, excelentní barva oka, nůžkový skus, řezáky, špičáky přezubeny, pěkné úhlení vpředu i vzadu, když
pohyb ukáže je pěkný
třída mladých / junior class
V1, CAJC
Anelis Energy MonaChristie
Svobodová Lucie
10 měsíční fena, správný samičí výraz, výborný formát, velmi pěkné oko, nůžkový skus, výborně uložená lopatka, dobře vyjádřené
předhrudí, správná délka hrudníku, správné úhlení vzadu, velmi pěkný pohyb, fena výborných perspektiv, pro budoucí kariétu
doporučuji zlepšit předvedení
V2
Demmi´s Darling Old Tapis
Šantínová Michaela
14 měsíční fena, správného formátu, správně vyjádřený pohlavní výraz, nůžkový skus, korektní barva oka vzhledem k současné barvě
srsti, správné úhlení vpředu, přála bych jí výraznější předhrudí a hlubší hrudník, pevná horní linie, koleno by mohlo být výraznější,
výborná srsťová kondice, fena momentálně přesrsťuje
V3
Ela Chlupatý hopan
Matušková Lenka
9 měsíční fena, správný formát, pěkná hlava, správná barva oka, nůžkový skus, korektní úhlení vpředu, správná délka hrudníku,
strmější úhlení vzadu, srst jemnější struktury, ve výborné kondici, výborně připravena na výstavu a výborně předvedena
V4
Gvalch´ca Emiel Regis
Popželevová Antonie
14 měsíční fena, správného formátu, pěkná hlava, vzhledem k současné barvě srsti korektní barva oko, nůžkový skus, správné úhlení
vpředu, mohla by mít výraznější předhrudí, korektní délka hrudníku, mírně delší v bedrech, korektní úhlení vzadu, ve výborné
srsťové kondici
VD
Auriga Brown Silesia Antracit
Plačková Petra
14 měsíční fena, správného formátu, korektní barva oka, nůžkový skus, přála bych jí silnější spodní čelist, korektní úhlení, přála bych
jí hlubší hrudník, pevná horní linie, správné úhlení vzadu, kvůli nedisciplinovanosti se nepředvádí v pohybu ideálně, srst není ve
výstavní kondici z důvodu přesrsťování, budoucí srst má dobrou texturu
třída střední / intermediate class

V1, CAC
Deana Kasiterit
Kazimírová Milada a Synáč Jaroslav
19 měsíční fena, správný formát, velmi pěkná hlava, správná barva oka, nůžkový skus, dobré úhlení vpředu, správná délka hrudníku,
dobře vyjádřené předhrudí, velmi pěkná v pohybu, ve výborné výstavní kondici, výborně předvedena
V2, res. CAC
Cassie is My Wish Anarinya
Aková Jana
15 měsíční fena, velmi pěkného formátu a silné kostry, správná barva oka, nůžkový skus, správné úhlení vpředu, přála bych jí
výraznější předhrudí, správná délka hrudníku, výborná horní linie, velmi pěkná v pohybu, výborné předvedení
V3
Dainty Dinah Kasiterit
Bilá Katarína a Pilná Monika
19 měsíční fena, velmi pěkný formát, pěkná hlava avšak s mírně delší čenichovou partií, správná barva oka, nůžkový skus, výborné
úhlení vpředu se správným předhrudím, bedra by mohla být o trochu kratší, vázaný pohyb zadní končetin, excelentní výstavní
kondice, výborně připravena na výstavu i výborně předvedena
V4
Dynamite Debbie Kasiterit
Bilá Katarína a Pilná Monika
19 měsíční fenka, výborný formát, světlé oko, nůžkový skus, výborné úhlení vpředu s výborným předhrudím, správná délka
hrudníku, mírně vázaný pohyb vzadu, výborná výstavní kondice, výborbné předvedení

třída otevřená / open class
V1, CAC
Sunpoint Providence
Fišáková Marcela
5 letá fena, výborný formát, správná hlava, výborná barva oka, spodní čelist by mohla být silnější, výborně úhlená vpředu, přála
bych jí výraznější předhrudí, správná délka a hloubka hrudníku, korektní úhlení vzadu, velmi harmonický pohyb, výborná srsťová
kondice, doporučovala bych zlepšit převedení
V2, res. CAC
Divoška Chlupatý hopan
Matušková Lenka
4 letá fena, správného formátu, korektní hlava, správná barva oka, nůžkový skus, dobře uložená lopatka, pažní kost by měla být
delší, mírně delší v bedrech, korektní úhlení vzadu, v pohybu působí stabilně, velmi pěkná srsťová kondice, dobře připravena na
výstavu i předvedena
V3
L´Cora Vanilka
Volková Dana
6 letá fena, správného formátu, dobrá hlava i barva oka, ačkoliv chrup je opotřebovaný je poznat, že skus je nůžkový, správně
uložená lopatka avšak kratší pažní kost, výborné předhrudí, správná délka hrudníku, mohla by mít výraznější koleno, výborná
textura srsti, výborná výstavní kondice, i přes drobné nedostatky ve stavbě těla se pohybuje stabilně
V4
Claudia Black Wilwarin
Svobodová Lucie
3 letá fena, správného formátu, pěkná hlava, dobrá barva oka, excelentní pigmentace, pěkné úhlení vpředu, přála bych jí výraznější
předhrudí, trochu delší v bedrech, korektní úhlení vzadu, velmi pěkná a stabilní v pohybu, který je rušen občas vysoko neseným
ocasem, výborná trvdá textura srsti, doporučuji zlepšit předvedení
třída pracovní / working class
V1, CAC
Be My Joy Anarinya
Dušková Michaela a Náplavová Lucie
3 letá fena, správného formátu, správná hlava, přála bych jí trochu tmavší oko, nůžkový skus, výborné úhlení vpředu a výborné
předhrudí, trochu delší v bedrech, velmi pěkná a pevná horní linie, korektní úhlení vzadu, ocas vesele nesen avšak ne nad linií hřbetu
(za pohybu), srst je v dostatečné výstavní kondici, výborně připravena na výstavu a správné textury
třída vítězů / winner class
V1, CAC, Vítěz speciální výstavy
Angel Face Anarinya
Náplavová Lucie
6 letá fena, správný formát, výborně vyjádřený pohlavní výraz, nůžkový skus, execelentní pigmentace, výborné úhlení vpředu se
správným předhrudím, správná délka hrudníku, výborná horní linie, korektní úhlení zadních končetin, velmi harmonická v pohybu ve
všech směrech, srst ve výborné výstavní kondici, fena je výborně připravena na výstavu a předvedena
V2, res. CAC
Celtic Song Old Tapis
Dejmková Jaroslava
2,5 letá fena, výborný formát, velmi pěkná hlava, správná barva oka, výborné úhlení vpředu, výborné předhrudí, výborná délka
hrudníku, korektní úhlení zadních končetin, fena má velmi elegantní a harmonický pohyb, excelentní textura srsti, výborná výstavní
kondice, dobře předvedena

V3
Shinuba´s Oceanic Goddess
Volková Dana
5 letá fena, správného formátu, pěkná silná hlava, správná barva oka, nůžkový skus, správné úhlení vpředu s dobře vyjádřeným
předhrudím, dobrá horní linie, dobrá délka hrudníku, korektní úhlení vzadu, za pohybu působí trochu těžce dle mého názoru kvůli
lepší výživové kondici, excelentní srsťová kondice s výbornou texturou srsti, výborně předvedena
V4
Baby Face Kasiterit
Nikodýmová Hana
téměř 4 letá fena, správného formátu, pěkná hlava, nůžkový skus, preferovala bych tmavší oko, lopatka by mohla být uložena více
vzadu, mohla by mít výraznější předhrudí, velmi pěkná horní linie, korektní úhlení vzadu, i přes drobné nedostatky kostry stabilní v
pohybu, srst výborné textury ve výstavní kondici
třída veteránů / veteran class
V1, BOV
Affair of Heart Kiaora
Vlasová Michaela
10 letá fena, správný formát, pěkná hlava, výborná barva oka, nůžkový skus, vzhledem k věku zuby v excelentní kondici, spodní čelist
by mohla být silnější, korektní úhlení vpředu i vzadu, správná bedra, výborná v pohybu ve všech směrech, věk není na jejím pohybu
znát, výborná srsťová kondice, výborné předvedení
třída čestná / honour class
V1
Black Cooper Emerald
Outratová Zuzana a Pásztó Blanka
4 letá fena srávného formátu, velmi pěkná hlava, dobrá barva oka, nůžkový skus, výborné úhlení vpředu, excelentní předhrudí, velmi
pěkná horní linie, správná délka hrudníku, dobré úhlení vzadu, pohyb korektní, ale přála bych si ji vidět akčnější, výborná srsťová
kondice, dobře předvedena
V2
Dreamy z Vilete Bohemia
Nikodýmová Hana
6 letá fena, správného formátu, pěkná hlava, nůžkový skus, přála bych jí lepší pigment, velmi pěkné úhlení vpředu, správné
vyjádřené předhrudí, velmi pevná horní linie avšak mírně delší v bedrech, korektní úhlení vzadu, stabilní v pohybu, srst výborné
textury, dobrá výstavní kondice
V3
Feainnewedd Emiel Regis
Koníčková Hana
2 letá fena, správného formátu, pěkná hlava, korektní barva oka, nůžkový skus, správné úhlení vpředu, přála bych jí výraznější
předhrudí a hlubší hrudník, korektní horní linie, korektní úhlení vzadu, výborná textura srsti, srst ve výborné výstavní kondici,
výborně předvedena
výsledky zpracovala: Alena Kratochvílová

