Klubová výstava KRaAOP 30.3.2019 – Zubří
(bez zadávání titulu „Klubový vítěz“)

Moskevský strážní pes

Rozhodčí: p. Gabriela Ridarčíková (Slovensko)

Psi – třída dorostu
VN1 – Baghir Bricat z Dražejova
nar. 19.9.2018, N Reg/MSP/474/18
Athos de la Fére Beskydský dvůr x Catarina Varjag z Bukové
Majitel: Josef Kováč
6měsíční pes výborně stavěný, pěkná hlava, výborná horní linie, hrudník mohutný, dobré hloubky,
korektně zaúhlený, výborný pohyb.

Psi – třída mladých
VD3 - Ares Charmia Bohemia
nar. 4.5.2019, N Reg/MSP/453/18
Aivengo Rytsar' Anglii x Dakota Varjag z Bukové
Majitel: Jozef Kováč
Dobře stavěný pes silné kostry, dobrá hlava, pevný hřbet, dobře nasazený chvost, hluboký hrudník,
volnější lokty, vybočený postoj vpředu, dobře zaúhlený, kulhá v pohybu.

V1, CAJC, BOJ - Asir Roso Ramiro
nar. 17.3.2018, N Reg/MSP/424/18
Aivengo Rytsar' Anglii x Debbie od Beskydských vrchů
Majitel: Pavel Alexa
Dobře stavěný pes s pěknou havou, výborná hřbetní linie, správně klenutý hrudník dobré hloubky,
dobré předhrudí, korektně zaúhlený, dobrý postoj i pohyb.
V2 – Azir z Elitní gardy
nar. 29.1.2018, N Reg/MSP/418/18
Argo Varjag z Bukové x Zharnaya iz Don-Grada
Majitel: Lucie Šovčíková
Pes dobrého rámce, dobrá hlava, dobrý krk, pevný hřbet, korektní hloubka hrudníku, vpředu dobře a
vzadu strměji zaúhlený, mírně sbíhá paty, vybočený postoj vpředu i vzadu, dobrý pohyb.
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Klubová výstava KRaAOP 30.3.2019 – Zubří
(bez zadávání titulu „Klubový vítěz“)

Moskevský strážní pes

Psi – mezitřída

Rozhodčí: p. Gabriela Ridarčíková (Slovensko)

Nenastoupil – Agard Ostravský ráj
nar. 23.9.2017, N Reg/MSP/383/17
Aivengo Rytsar' Anglii x Arlett z Jakubky
Majitel: Alena Greculová
V1, CAC – Agir Luck of Catherine
nar. 11.10.2017, N Reg/MSP/392/17
Apollon Varjag z Bukové x Baranka z Linie Romanovců
Majitel: Jaroslav Čepický
Pes pevné kostry, velmi pěkná hlava, výborná horní linie, korektní hrudník, výborně zaúhlený, výborný
pohyb.
V2, res.CAC - Brian Berserk z Kotešovej
nar. 7.9.2017, SPKP RG 229
Adyutant Ego Prevoshoditelstva x Bethia Varjag z Bukové
Majitel: Ján Bičian
Pes dobré konstituce s pěknou hlavou, dobrý krk, dobrý hřbet, hrudník dobré hloubky trochu volnější
lokty, vpředu dobře, vzadu strměji zaúhlený,, dobrý pohyb.

Nenastoupil – Prosha Zaschitnik iz Russkih skazok
nar. 9.11.2017, N Reg/MSP/495/-19/17
Posadskaya Strazha Tsar x Rossiyanochka
Majitel: Tomáš Kaňok

Psi – třída otevřená
V2, res.CAC – Absolom Strážce knížecích vod
nar. 4.8.2017, N Reg/MSP/358/17
Ataman Kazachyih Voisk x Jéke Kincse Aida
Majitel: Viktor Weiss
Výborně stavěný pes pevné konstituce, velmi pěkná hlava, korektní horní linie, dobře klenutý hluboký
hrudník, dobře zaúhlený vpředu, strmější koleno, mírně sbíhá paty, dobrý pohyb.
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Klubová výstava KRaAOP 30.3.2019 – Zubří
(bez zadávání titulu „Klubový vítěz“)

Moskevský strážní pes

Rozhodčí: p. Gabriela Ridarčíková (Slovensko)

VD3 - Alwin Stážce života

nar. 11.9.2017, N Reg/MSP/373/17
Bozsoki Harci Boris x Ambra z Hasištejnského podhradí
Majitel: Mgr. Iva Brzobohatá
Středně velký pes s dobrou hlavou, dobrý krk, pevný hřbet, dobrá hloubka hrudníku, měl by být širší
hrudník, vpředu dobře a vzadu strměji zaúhlený, mírně sbíhá paty, úzký postoj vpředu i vzadu, dobrý
pohyb.
V1, CAC – ASKLÉPIOS ŠUMAVSKÝ MEDVĚD
nar. 23.2.2017, CMKU/MSP/330/17
Akim Beskydský dvůr x Calibra Varjag z Bukové
Majitel: Pawlas Jan
Pes výborného typu, pevné konstituce, správného formátu, velmi pěkná modelovaná hlava, dobrá
horní linie, hrudník výborné hloubky a dobrého předhrudí, korektně zaúhlený, velmi pěkný vydatný
pohyb.

Psi – třída vítězů
V2, Res.CAC – Athos de la Fére Beskydský dvůr
nar. 31.3.2014, N Reg/MSP/139/14/15
Bozsoki Harci Dirk x Bessie
Majitel: Peter Grofik
Pes dobré pevné kostry, výborného formátu, s pěknou hlavou, korektní horní linie, hrudník hluboký,
mohl by být hrudník širší, dobře zaúhlený, trochu sbíhá paty, pěkný pohyb.

V1, CAC, BOB, nejlepší dospělý pes plemene, celkový vítěz KV – Bashir z Jakubky
nar. 13.10.2015, N Reg/MSP/279/15/17
Bozsoki Harci Boris x Basha od Beskydských vrchů
Majitel: Jana Susková
Kompaktní pes v dobrém typu, pěkná hlava, dobrá horní linie, správně tvarovaný hrudník, vpředu
dobře a vzadu strměji zaúhlený, dobrý postoj i pohyb.
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Klubová výstava KRaAOP 30.3.2019 – Zubří
(bez zadávání titulu „Klubový vítěz“)

Moskevský strážní pes

Rozhodčí: p. Gabriela Ridarčíková (Slovensko)

V3 – ZEMLYAK KOPEYSKAYA DRUZHINA

nar. 22.8.2016, N Reg/MSP/316/-16/16
Eroshik Verny Strazh x Elzhbetta Dlya Kopeyshkoy Druzhiny
Majitel: Neubauerová Liběna Anna, Mgr.
Pes dobrého formátu s pěkně tvarovanou hlavou, dobrý krk, pevný hřbet, dobrý hrudník, vpředu
dobře, vzadu strměji zaúhlený, dobrý postoj i pohyb.

Feny - třída dorostu
VN2 - Gina Varjag z Bukové
nar. 11.7.2018, N Reg/MSP/471/18
Bashir z Jakubky x Eliška Varjag z Bukové
Majitel: Gabriela Sládková
9měsíční fenka na svůj věk výborně vyvinutá, pěkná hlava, dobře tvarovaná, dobrá horní linie k věku,
hrudník správné hloubky, dobře zaúhlená, trochu sbíhá paty, pěkný pohyb.

VN1, nejlepší dorost plemene– Holly Baby
nar. 16.8.2018, RKF 5333595 R
Max Dar Polkan x Pesnya Esaula
Majitel: Mgr. Liběna Anna Neubauerová
7měsíční fena výborně stavěná, velmi pěkná modelovaná hlava, výborná horní linie, hrudník dobré
hloubky i šířky, správně zaúhlená, pěkný pohyb.

Feny - třída mladých
V3 – Abira Magic Runza
nar. 22.4.2018, N Reg/MSP/434/18
Akim Beskydský dvůr x Caesarianna Aretha z Hasištejnského podhradí
Majitel: Petr Houser
Dobře stavěná fenka, dobře utvářená hlava, trochu volnější horní linie, mírně přestavěná záď, dobrá
hloubka hrudníku, dobře zaúhlená vpředu, pohyb dobrý.
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Klubová výstava KRaAOP 30.3.2019 – Zubří
(bez zadávání titulu „Klubový vítěz“)

Moskevský strážní pes

Rozhodčí: p. Gabriela Ridarčíková (Slovensko)
V4 - Agreen Magic Runza
nar. 22.4.2018, N Reg/MSP/435/18
Akim Beskydský dvůr x Caesarianna Aretha z Hasištejnského podhradí
Majitel: Kateřina Flaksová
Fena dobrého formátu, dobrá hlava, pevný hřbet, dobře nasazený i nesený ocas, dobrá hloubka
hrudníku, předhrudí by mohlo být lépe vyplněné, volnější lokty, strměji zaúhlená vzadu, dobrý pohyb.
V1, CAJC – Aike Charmia Bohemia
nar. 4.5.2018, N Reg/MSM/455/18
Aivengo Rytsar´Anglii x Dakota Varjag z Bukové
Majitel: Volfová Petra
Fena dobrého formátu, dobrá hlava je ještě ve vývoji, dobrá horní linie, správná hloubka hrudníku,
dobře zaúhlená, pěkný pohyb.
V2 – Amara Magic Runza
nar. 22.4.2018, N Reg/MSP/436/18
Akim Beskydský dvůr x Caesarianna Aretha z Hasištejnského podhradí
Majitel: Markéta Oulovská
Fena dobré konstituce, dobře formovaná hlava, trochu volnější horní linie v pohybu, dobrá hloubka
hrudníku, volnější v loktech, mírně vybočený postoj vpředu, dobře zaúhlená, dobrý pohyb.
VD – AZEL Z ELITNÍ GARDY
nar. 29.1.2018, N Reg/MSP/420/18
Argo Varjag z Bukové x Zharnaya iz Don-Grada
Majitel: Dluhoš Radim
Kompaktní fena dobré pevné kostry, výborného formátu, dobrá hlava je ještě ve vývoji, hrudník
hluboký, dobré šířky, korektně zaúhlená, kulhá na levou zadní nohu.
VD – Vláda s Russkoy Dushoy
nar. 24.10.2017, SPKP RG 257
Varyag x Sorbonna iz Tsarskoselskoy Usadby
Majitel: Abelová Andrea
Výborně stavěná fena pevné kostry, s pěknou hlavou, stop by mohl být lépe vyznačený, výborná horní
linie, dobrý hrudník, výborné předhrudí, výborně zaúhlená, kulhá na zadní nohu.
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Klubová výstava KRaAOP 30.3.2019 – Zubří
(bez zadávání titulu „Klubový vítěz“)

Moskevský strážní pes

Feny – mezitřída

Rozhodčí: p. Gabriela Ridarčíková (Slovensko)

V2, res.CAC – Agila Ostravský ráj
nar. 23.9.2017, N Reg/MSP/388/17
Aivengo Rytsar´Anglii x Arlett z Jakubky
Majitel: Petr Štrach
Výborně stavěná fenka, s pěknou hlavou, korektní horní linie, správná hloubka hrudníku, oboustranně
výborně zaúhlená, výborný pohyb.
V4 – Airin Ostravský ráj
nar. 23.9.2017, N Reg/MSP/389/17
Aivengo Rytsar´Anglii x Arlett z Jakubky
Majitel: Sasin Jiří
Kompaktní fenka s pěknou hlavou, správná hřbetní linie, korektní hrudník, dobře zaúhlená, výborný
pohyb.
V – APOLONIE STRÁŽCE KNÍŽECÍCH VOD
nar. 4.8.2017, N Reg/MSP/364/17
Ataman Karachyih Voisk x Jéke Kincse Aida
Majitel: Havlík Robert
Fenka dobrého formátu, dobře utvářená hava, dobrý krk, pevný hřbet, hluboký hrudník dobré šířky,
trochu strměji zaúhlená, dobrý pohyb.
V - Arwen Strážce knížecích vod
nar. 4.8.2017, N Reg/MSP/365/17
Ataman Kazachyih Voisk x Jéke Kincse Aida
Majitel: Marcel Fryje
Fena dobrého rámce, dobře utvářená hlava, středně hnědé oko, dobrý krk, pevný hřbet, korektní
hloubka hrudníku, vpředu dobře, vzadu strměji zaúhlené koleno, mírně sbíhá paty, dobrý pohyb.
V3 – Barathiki Vaneliss dream
nar. 13.10.2017, N Reg/MSP/404/-18/17
Bozsoki Harci Boris x Posadskaya Strazha Eremeya
Majitel: Markéta Vaněčková
Fena dobré pevné kostry, s velmi pěknou hlavou a výrazem, výborná horní linie, výborná hloubka i šířka
hrudníku, vpředu správně a vzadu strměji zaúhlená, pohyb by mohl mít lepší záběr vzadu.
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Klubová výstava KRaAOP 30.3.2019 – Zubří
(bez zadávání titulu „Klubový vítěz“)

Moskevský strážní pes

Rozhodčí: p. Gabriela Ridarčíková (Slovensko)
V1, CAC – Borgia Vaneliss dream
nar. 13.10.2017, SPKP RG 225
Bozsoki Harci Boris x Posadskaya Strazha Eremeya
Majitel: Karel Hykyš
Fena správného formátu s pěkně modelovanou hlavou, dobrá horní linie, hrudník výborně tvarovaný,
korektně zaúhlená, výborný pohyb.

Feny – třída otevřená
Nenastoupila - Adrasteia Šumavský medvěd
nar. 23.2.2017, CMKU/MSP/332/17
Akim Beskydský dvůr x Calibra Varjag z Bukové
Majitel: Petra Freischmanová
V2, res.CAC - Bája Beskydský Dvůr
nar. 22.5.2015, N Reg/MSP/229/15
Bozsoki Harci Dirk x Bessie
Majitel: Jan Ševčík
Fena dobré pevné kostry, pěkná hlava, korektní horní linie, dobře klenutý hrudník, správné hloubky,
výborně zaúhlená, dobrý pohyb.
V4 – Bessi z Hasištejnského podhradí
nar. 24.6.2014, N Reg/MSP/171/14
Farao x Bea z Blahuňovské dubiny
Majitel: Marek Adámek
Dobře stavěná fena s pěknou hlavou, dobrá horní linie, korektní hloubka hrudníku, mohl by být hrudník
širší, dobře zaúhlená vpředu, strmější vzadu, dobrý pohyb.

VD – Carevna Nina z Linie Romanovců
nar. 3.12.2017, N Reg/MSP/403/17
Caspian Varjag z Bukové x Adélka z Linie Romanovců
Majitel: Josef Buchta
Fenka dobré výšky, pevné kostry, hlava přiměřená stavbě těla, volnější víčka, dobrý krk, pevný hřbet,
strmé úhlení končetin, vybočený postoj vpředu i vzadu, úzký postoj zadních končetin v pohybu.
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Klubová výstava KRaAOP 30.3.2019 – Zubří
(bez zadávání titulu „Klubový vítěz“)

Moskevský strážní pes

Rozhodčí: p. Gabriela Ridarčíková (Slovensko)
V3 – Cate z Hasištejnského podhradí
nar. 9.10.2015, N Reg/MSP/274/15
Bozsoki Harci Boris x Bea z Blahuňovské dubiny
Majitel: Renata Tvrdá
Dobře stavěná fena pevné kostry s dobrou hlavou, dobrý krk, pevný hřbet, hrudník výborné hloubky i
šířky, korektně zaúhlená, dobrý pohyb.

Nenastoupila – Ciska z Jakubky
nar. 6.9.2015, N Reg/MSP/315/15
Shkiper Hranitel Nadezhdy x Basha od Beskydských vrchů
Majitel: Ivana Daxnerová

V1, CAC – VASILINA S RUSSKOY DUSHOY
nar. 24.10.2017, SPKP RG 256
Varyag x Sorbonna iz Tsarskoselskoy Usadby
Majitel: Abelová Andrea
Fena výborné pevné konstituce s pěkně modelovanou hlavou, správná horní linie, hrudník hluboký
dobré šířky, dobře zaúhlená, výborný pohyb.

Feny – třída vítězů
V1, CAC, BOS, nejlepší dospělá fena plemene – ARLETT Z JAKUBKY
nar. 5.5.2015, N Reg/MSP/227/15
Argo Varjag z Bukové x Althea
Majitel: Sasin Jiří
Fenka ve výborném typu s velmi pěknou hlavou, korektní horní linie, hluboký hrudník, správné šířky,
výborně zaúhlená s výborným pohybem,

V2, res.CAC - Calibra Varjag z Bukové
nar. 17.9.2014, N Reg/MSP/179/14/16
Anatol x Amálka z Blahuňovské dubiny
Majitel: Marcel Fryje
Fenka dobré výšky, dobrého rámce, pěkná hlava, dobrý krk, pevný hřbet, korektní hrudník, dobře
zaúhlená vpředu, trochu strmější vzadu, dobrý pohyb.
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