Speciální výstava KRaAOP 10.9.2017 – Zbraslav u Brna
Kavkazský pastevecký pes
Rozhodčí: p. Polina Simić (Srbsko)

Psi – třída štěňat
VN1 - LORD FIDO ZE ŽĎÁRSKÝCH LESŮ
nar. 26.3.2017, CMKU/KAO/4483/17
Fido ze Žďárských lesů x Daria ze Žďárských lesů
Chovatel: Prosecký Aleš , Majitel: Skoumal Libor
skus nůžkový, varlata sestouplá, mohutný, silné kostry, dostatečně rozvinutý na svůj věk, hlava
pěkná, pravidelná, ve stadiu formování, oči tmavé, pravidelného postavení, volnější pysky,
dobře nasazené ucho, krk samčí, dobře nasazený, hrudník dostatečně hluboký a objemný,
vrchní linie dostatečně pevná, trochu kratší záď, přední končetiny vybočuje lokty, volné vazy
předních končetin, vytáčí přední končetiny, v pohybu žádoucí větší natažení zadních končetin,
dobrý temperament, sebevědomý

Psi – mezitřída
V1, CAC - KAZAH KIRÁLYA NAZAR
nar. 13.1.2016, KAUK.J.428/16
Kazbegi Emir x Ofelija iz Ruskog Izvora
Chovatel: Pestiné Kovács Zsuzsanna, Majitel: Pestiné Kovács Zsuzsanna
dobrý rozměr, dobrý formát, dobrá síla kosti, silná hlava pravidelných linií, oči tmavé, ne příliš
pravidelně postavené, trochu volnější pysky, uši standard, krk masivní, dobré nasazení krku,
hrudník dostatečně hluboký, dostatečně pevná horní linie, volnější lokty v pohybu, zadní bez
problémů, volný pohyb, dobrý temperament

Psi – třída vítězů
V1, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB, Celkový vítěz speciální výstavy - KAZAH KIRÁLYA IREK
nar. 10.3.2013, KAUK.J.1599/13
Kazbegi Emir x Kazah Királya Dhaska
Chovatel: Pestiné Kovács Zsuzsanna, Majitel: Pereczes Zsolt
skus nůžkový, dobrého formátu, dobrá síla kosti, dobrý rozměr, hlava silná, dobře vyplněná
morda, pravidelné postavení uší i očí, dostatečně suché pysky, masívní šíje, silný krk, hluboký
a objemný hrudník, dobré úhlení předních končetin, dobré úhlení zadních končetin, končetiny
rovné v pohybu i postoji, pohyb volný, dobré předvedení
V2, Res.CAC - FIDO ZE ŽĎÁRSKÝCH LESŮ
nar. 26.3.2013, CMKU/KAO/4101/13/15
Áron Z Brosikova x Bea Jusa Ze Žďárských Lesů
Chovatel: Prosecký Aleš, Majitel: Němec Drahomír
kompaktní, dobře fyzicky rozvinut, dobrá síla kostí, hlava silná, dobře vyplněná morda, široké
lícní kosti, oči pravidelného postavení, trochu světlejší, dobře nesené ucho, silný krk, dobrá
hloubka a objem hrudníku, příliš rovné rameno, dobře zvýrazněné úhly zadních končetin, kratší
záď, pravidelné postavení končetin v postoji i pohybu, dobrý výrazný pohyb, výborný
temperament, ve spodní čelisti chybí P1 vpravo i vlevo
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Psi – třída veteránů
V1, BOV, Nejlepší veterán speciální výstavy - BAKK PES DO KAPSY
nar. 25.5.2009, CMKU/KAO/3468/09/10
Méďa Béďa Erudit x Gruzie Erudit
Chovatel: Růžičková Anna, Majitel: Janda Pavel
zuby v normě, varlata v normě, dobrého formátu a rozměru, dobrá síla kostry, pravidelný
formát hlavy, trochu zvýrazněné nadočnicové oblouky, správně nasazené ucho, tmavé oko, krk
dobrého nesení nasazení, hluboký a objemný hrudník, správné úhlení předních končetin, zadní
končetiny – strmější koleno, volný pohyb a výborný temperament, výborná kvalita srsti

Feny - třída štěňat
VN1, Nejlepší štěně, Nejlepší štěně speciální výstavy - LAFIDA ZE ŽĎÁRSKÝCH LESŮ
nar. 26.3.2017, CMKU/KAO/4484/17
Fido ze Žďárských lesů x Daria ze Žďárských lesů
Chovatel: Prosecký Aleš, Majitel: Prosecký Aleš
skus nůžkový, dobrý rozměr, dobrá síla kostry, hlava pravidelná, ve stadiu vývoje, dobré oči,
pravidelné postavení, dobře nesené ucho, dobře vyplněná morda, masivní krk, dobrého
nasazení, tělo s dobře rozvinutým hlubokým hrudníkem, dostatečná pevná vrchní linie, dobře
nesený ocas, rovné přední končetiny v pohybu i postoji, kratší záď, nemá odraz zadních
končetin v pohybu
VN2 - LAGUNA ZE ŽĎÁRSKÝCH LESŮ
nar. 26.3.2017, CMKU/KAO/4485/17
Fido ze Žďárských lesů x Daria ze Žďárských lesů
Chovatel: Prosecký Aleš, Majitel: Prosecký Aleš
skus nůžkový, kompletní, dobře se formující hlava, oči a uši standard, krk správně nasazen,
hrudník objemný a hluboký, trochu kratší předloktí, zadní končetiny s dobrým úhlením, dobře
formované tělo, dobrá síla kostry, končetiny rovné v pohybu i postoji, velmi tlustá, dobrý
temperament

Feny - třída dorostu
VN1 - TUNZHAY IZ SVETLOVO DOMA
nar. 21.2.2017
Faiv Stil Tamerlan x Al Halil Han Mansi
Chovatel: Doniceva Veronika, Majitel: Němec Drahomír
skus nůžkový, trochu užší spodní čelist, chybí P1 vlevo i vpravo dole, malá hlava, měla by být
větší na tělo, oči malé, tmavé, pravidelného postavení, velké ucho na malou hlavu, krk silný,
správně nasazený, dobré úhlení přední plece, hrudník ve stadiu rozvíjení, krátká hrudní kost,
krátké poslední žebro, v pohybu volné lokty, sbližuje zadní paty v pohybu, dobrý temperament
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Feny – mezitřída
V1, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOS - KAZAH KIRÁLYA NAYDA
nar. 13.1.2016, KAUK.J.433/16
Kazbegi Emir x Ofelija iz Ruskog Izvora
Chovatel: Pestiné Kovács Zsuzsanna, Majitel: Pestiné Kovács Zsuzsanna
dobrého formátu, dobré síly kostry, kompletní nůžkový skus, krásná fenčí hlava, oči a uši
v normě, krk pravidelně nasazen, dostatečně objemný a hluboký hrudník, přední i zadní
končetiny dobré
V2, Res.CAC - ARABELLA OD AVAROVY ROKLE
nar. 27.4.2016, CMKU/KAO/4442/16
Komissar Nkvd Iz Imperii Anny x Fantagiro ze Žďárských lesů
Chovatel: Řehounek Vít, Ing., Majitel: Řehounek Vít, Ing.
skus nůžkový, zuby kompletní, silná mohutná kostra, hlava proporcionálních linií, žádoucí by
byla více zaplněná pod očima, oči mírně povislé a světlejší, mírně povislé pysky, kulatější čelo,
krk správně nasazen, i nesen, dostatečně hluboký a široký hrudník, nedostatečně okrouhlé
žebro, volnější lokty v pohybu, v postoji dává lokty pod sebe, zadní končetiny dobré úhlení, ale
mírně sbližuje paty, volný pohyb, dobrý temperament
V3 - GRETA GARBO ERUDIT
nar. 15.10.2015, CMKU/KAO/4352/15
Bufalo Bill Erudit x Junita Elita Krez
Chovatel: Burian Michal, Majitel: Burian Michal
kompletní nůžkový skus, střední velikost, střední síla kostry, hlava jemněji modelovaná,
žádoucí více vyplnit pod očima, oči úzké postavení, blízko sebe, světlejší oko, krk norma,
dostatečně hluboký hrudník, v pohybu volnější lokty, úzký hrudník, dostatečně silná horní linie,
dostatečně volný pohyb
VD4 - GLLEN VLČÍ DOUPĚ
nar. 28.1.2016, CMKU/KAO/4397/16
Gaston Bar-bar Něžný obr x Eliane Vlčí doupě
Chovatel: Kretschmerová Vlasta, Majitel: Sabová Laura
skus nůžkový, zuby komplet, čtvercového formátu, dostatečná síla kostry, hlava pravidelných
linií, měla by být širší v líci, oči světlé, blízko sebe postavené, volné pysky, krk nasazen
pravidelně, dostatečně úhlené přední končetiny, hrudník dostatečně hluboký, volné lokty
v pohybu, nedostačný objem žebra, krátká záď, strmé úhlení kolen
VD - JOSEFÍNA PES DO KAPSY
nar. 29.1.2016, CMKU/KAO/4411/16
Fram Pes Do Kapsy x Anny Pes Do Kapsy
Chovatel: Růžičková Anna, Majitel: Růžičková Anna
klešťový skus, silná, mohutná kostra, velká fena, silná hlava, příliš masivní na fenu, oči
pravidelného formátu, dobrého postavení, dobré postavení uší, krk masivní, níže nasazená,
-3-

Speciální výstava KRaAOP 10.9.2017 – Zbraslav u Brna
Kavkazský pastevecký pes
Rozhodčí: p. Polina Simić (Srbsko)
měkké nadprstí, vypouklá záď, trochu volné lokty v pohybu, strmé úhlení kolenních kloubů,
sbližuje paty v pohybu, není v dobré fyzické kondici, zlehka vlnitá srst

Feny – třída otevřená
V1, CAC - KŐHEGY-SZÉPE ELENA
nar. 30.4.2014, KAUK.J.100/14
Kazbegi Emir x Köhegy Szépe Zizzy
Chovatel: Pereczes Zsolt, Majitel: Pereczes Zsolt
kompletní nůžkový skus, dobrý formát a dobrá síla kostry, samičí hlava pravidelných linií,
žádoucí by byla širší lebka, krk v normě, otevřený úhel lopatek předních končetin, hrudník
nedostatečně hluboký, mírně vtažené břicho, ploché žebro, dobré úhlení zadních končetin,
pevná horní linie v pohybu, volný pohyb
V2, Res.CAC - VALKÝRA ERUDIT
nar. 15.9.2013, CMKU/KAO/4219/13
Bufalo Bill Erudit x Hranitel Gor Harza
Chovatel: Burian Michal, Majitel: Bodnár Vojtěch
kompletní nůžkový skus, silná, velká fena, mohutná hlava, dobrá síla kostry, delší morda, nízko
nasazené ucho, dobrý krk, dobrý hrudník, dobré úhlení předních končetin, dostatečně volný
pohyb
V3 - VERSACE ERUDIT
nar. 15.9.2013, CMKU/KAO/4131/13
Bufalo Bill Erudit x Hranitel Gor Harza
Chovatel: Burian Michal, Majitel: Burian Michal
kompletní nůžkový skus, dobrého formátu, dobrá síla kostry, hlava pravidelných linií, žádoucí
by byla více zaplněná morda pod očima, zvýrazněné nadočnicové oblouky, krk dobře nasazen,
hrudník dobře hluboký a objemný, měké nadprstí v pohybu, vypouklý hřbet, končetiny rovné
v pohybu i postoji, volný pohyb, dobrý temperament
D - AILIN KAMENNÝ DUB
nar. 27.2.2015, CMKU/KAO/4453/-16/15
Dimitrij z Povodia Rimavy x Jorga Ksiezyc Pamiru
Chovatel: Valeková Katarína, Majitel: Zadražilová Anastasia
kompletní nůžkový skus, nízká zakrmená, krátká náha, hlava s krátkou mordou, zvýrazněné
nadočnicové oblouky, nízko nasazené ucho, volnější pysky, velké okrouhlé oko, trochu světlé,
nedostatečně typický výraz, krk silný mohutný, krátký, předhrudí krátké, krátké všechny části
zadních končetin, příliš objemný hrudník, nedostatečně typický vzhled
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Feny – třída vítězů
V1, CAC - INSOLITA PES DO KAPSY
nar. 21.3.2015, CMKU/KAO/4324/15/17
Bakk Pes do kapsy x Dorotha Pes do kapsy
Chovatel: Růžičková Anna, Majitel: Růžičková Anna
velmi harmonická pěkná fena dobrého formátu a dobré síly kostry, pěkná hlava s pěkným
výrazem, oči a uši norma, krk správně nasazen, dobrá hloubka a objem hrudníku, správné
postavení končetin, správný pohyb, trochu tlustá
V2, Res.CAC - KŐHEGY-SZÉPE EMIRA
nar. 30.4.2014, KAUK.J.101/14
Kazbegi Emir x Köhegy Szépe Zizzy
Chovatel: Pereczes Zsolt, Majitel: Pereczes Zsolt
dobrý rozměr a dobrá síla kostry, kompletní nůžkový skus, hlava typická, dobrý výraz, trochu
volnější pysky, krk v normě, strmější úhlení předních končetin, dobrý hrudník, strmější úhlení
zadních končetin, měly by být výraznější kolena, volnější lokty v pohybu, volný pohyb
Nenastoupil - AISHA VRAN-DEBAR
nar. 18.12.2011, CMKU/KAO/3905/11
Car Viktor Nart-Sano x Bareli z Bllerkova
Chovatel: Řehulková Marcela, Majitel: Sekaninová Pavlína
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