Speciální výstava KRaAOP 22.9.2019 – Podmitrov
Kavkazský pastevecký pes

Rozhodčí: p. Milan Bíroš (Slovensko)

Psi – třída mladých
V1 , CAJC, BOJ, vítěz speciální výstavy mladých – Kőhegy-Szépe Flynn
nar. 26.6.2018, MET.Kauk.juh.789/18
Battyáni Dönci Néró x Kőhegy-Szépe Emira
Majitel: Zsolt Pereczes
18měsíční pes, v současném vývoji dobře nasazené a modelované hlavy i těla, přiměřeně silných
končetin, správný skus, dobře nasazené ucho, dobře nasazený krk, rovná hřbetní část, záď dobře
nasazená, plynule navázaný ocas, dobře osrstěný, přední front dobře tvarovaný dostatečné šířky
k věku, dobře úhlené přední i zadní končetiny, dobrá mechanika pohybu.

V3 – Olda ze Žďárských lesů
nar. 21.7.2018, CMKU/KAO/4618/18
Ajbar Amberland x Abbi z Blučinského kopce
Majitel: Roman Kalkus
14měsíční pes, v současném vývoji, nižšího růstu, jemnější modelovaná hlava, ne celkem
domodelovaná co se týče proporcí. Hřbetní linie rovná, záď plynule navazující, přiměřený ocas,
hrudník dostatečně široký vzhledem k vývoji, přiměřené úhlení zadních končetin, mechanika pohybu
korektní.
V2 – Olly ze Žďárských lesů
nar. 21.7.2018, CMKU/KAO/4619/18
Ajbar Amberland x Abbi z Blučinského kopce
Majitel: Karel Holý
14měsíční pes, v současném vývoji dostatečně výškově stavěný, přiměřeně modelovaná hlava,
správný skus, dobrá proporce temene a nosu, menší šířka hrudníku, v současnosti trochu oblé bedra,
korektní úhlení zadních končetin, pohyb odpovídající vývoji.
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Psi – mezitřída

Rozhodčí: p. Milan Bíroš (Slovensko)

V1, CAC - Ares Valašský rebel
nar 20.10.2017, CMKU/KAO/4545/17
Nabi Elpis iz Severnoy Fivaidy x Ailin Kamenný dub
Majitel: Jiří Štípek
23měsíční pes, střední výšková hranice, dobře modelovaná mohutná hlava, správná proporce nosu i
temene, správný skus, dobře nasazený krk, hrudník dostatečně široký a hluboký, rovná hřbetní linie,
strmější zadní končetiny, úhlení předních lopatek korektní, mechanika pohybu přiměřená.

V2, Res.CAC - Norton Bey ze Žďárských lesů
nar. 4.3.2018, CMKU/KAO/4580/18
Dabar II. iz Aleksandrovoi Slobody x Bea Jusa ze Žďárských lesů
Majitel: Radek Hrdina
16měsíční pes, tmavší barva, dobře modelovaná hlava, správné proporce, správný skus, tmavé oko,
dobře nasazené ucho i krk, dostatečně hluboký i široký hrudník, přiměřené přední končetiny, zadní
končetiny dobře úhlené, malinko vyšší bedra, dobrá mechanika pohybu.

Psi – třída vítězů
V1, CAC, vítěz speciální výstavy, BOB – Lord Fido ze Žďárských lesů
nar. 26.3.2017, CMKU/KAO/4483/17
Fido ze Žďárských lesů x Daria ze Žďárských lesů
Majitel: Libor Skoumal
2,5letý pes s dobře modelovanou hlavou, správný skus, tmavé oko a maska, dostatečně hrubý krk
správně navazující, dobrá hřbetní linie a přiměřeně splývavá záď, dostatečně široký a hluboký
hrudník, přiměřené úhlení zadních končetin, dobrá mechanika pohybu.
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Rozhodčí: p. Milan Bíroš (Slovensko)

Feny - třída mladých
VD 4 - Irgis Vlčí doupě
nar. 25.11.2018, CMKU/KAO/4650/18
Vetazor Alan x Gara Vlčí doupě
Majitel: Miroslav Musil
9měsíční fena, v současném vývoji štěněčí výraz hlavy, neukončený vývoj, výškově na střední hranici,
správný skus, dobře nasazené a nesené ucho, přiměřená šířka a hloubka hrudníku, v současnosti vyšší
záď, korektní mechanika pohybu.

V1, CAJC, vítěz speciální výstavy mladých - Adalyn Zlatá horda
nar. 16.5.2018, CMKU/KAO/4603/18
Gosudar Chudomir x Audi Zakarpatskie medvedi
Majitel: Jarmila Urbančíková
16měsíční fena, v současném věku dobře modelovaná hlava, správné proporce temene i nosu,
správný skus, dobré ucho, dobrá hřbetní linie, správně spáditá záď plynule navazující na ocas,
dostatečně hluboký hrudník, pevné a silné končetiny, dobré úhlení zadních končen. Dobrý pohyb.
V současnosti se neumí předvádět.

V2 – Kőhegy-Szépe Freya
nar. 26.6.2018, MET.Kauk.juh.792/18
Battyáni Dönci Néró x Kőhegy-Szépe Emira
Majitel: Pereczes Zsollt
14měsíční fena, dostatečná výšková hranice v současném vývoji, jemněji modelovaná hlava dobrých
proporcí, správný skus, dobrá hřbetní linie a bedra, dobrý ocas, dostatečně hluboký hrudník, pevné
přední končetiny, momentálně atletického vzhledu, dobrá mechanika pohybu.

V3 – Russlana Šejtanova smečka
nar. 22.10.2018, CMKU/KAO/4643/18
Battyáni Dönci Néró x Bouřilka od Tereziánského háje
Majitel: Jana Smržová
11měsíční fena, béžové barvy, hlava dobrých proporcí – ještě štěněčí, dobrý skus, dobré předhrudí,
dobré přední končetiny, rovný hřbet, dobré úhlení zadních končetin, dobrá mechanika pohybu.
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Rozhodčí: p. Milan Bíroš (Slovensko)

Feny – mezitřída
V2, Res.CAC - Milanovskii rod Bell
nar. 29.9.2017, CMKU/KAO/4555/-17/17
Dabar II. iz Aleksandrovoi Slobody x Fazba Mount Chán
Majitel: Sylvie Schettlová
2letá fena, střední výšková hranice, dobře modelovaná hlava, správný skus, dostatečná šířka krku i
hrudníku, hřbetní linie rovná, rovné přední končetiny, dostatečná hloubka hrudníku, zadní končetiny
více přeúhlené, u přední lopatky je výraznější úhlení, přiměřený pohyb.

V1, CAC, vítěz speciální výstavy, BOS – Milanovskii Rod Bravura
nar. 29.9.2017, SPKP 1746
Dabar II. iz Aleksandrovoi Slobody x Fazba Mount Chán
Majitel: Milan Polák
2letá fena, dobře modelovaná hlava, správný skus, dobré ucho, dostatečná šířka hrudníku, rovná
hřbetní linie navazující na bedra, splývavý ocas, mechanika pohybu dobrá, rovné přední končetiny,
dobře úhlené zadní končetiny.

Feny – třída otevřená
VD1 - Ailin Kamenný dub
nar. 27.2.2015, CMKU/KAO/4453/-16/15
Dimitrij z Povodia Rimavy x Jorga Ksiezyc Pamiru
Majitel: Anastasia Zadražilová
4,5letá fena, v blahobytné kondici, v současnosti vůči tělu menší hlava ne celkem korektních proporcí,
správný skus, korektní úhlení předních končetin, v současnosti není ve výstavní kondici, slabě
předvedená.
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Rozhodčí: p. Milan Bíroš (Slovensko)

Feny – třída vítězů
V1, CAC – Kőhegy-Szépe Emira
nar. 30.4.2014, Kauk.j.101/14
Kazbegi Emir x Kőhegy-Szépe Zizzy
Majitel: Pereczes Zsolt
5,5letá fena, v současnosti vyvážená stavba těla a modelovaná hlava, správné ucho a skus,
v současnosti dobře předvedená, končetiny i tělo dobře proporčně stavěné, mechanika pohybu
výborná.

V2, Res.CAC– Lafida ze Žďárských lesů
nar. 26.3.2017, CMKU/KAO/4484/17
Fido ze Žďárských lesů x Daria ze Žďárských lesů
Majitel: Prosecký Aleš
2,5letá fena, dobře modelovaná hlava, správný skus, dostatečně silný krk dobře navazující na hřbetní
linie, dobrá bedra, dostatečně hluboký hrudník, pevné přední končetiny, v současnosti jemně strmější
zadní končetiny, kratší ocas, přiměřený pohyb.
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