Klubová výstava KRaAOP 10. 9. 2016 – Zbraslav u Brna
Kavkazský pastevecký pes
Rozhodčí: p. Viktor Pilikin (RUS)

Psi – třída dorostu
N1 - JACK PES DO KAPSY
Nar.: 29. 1. 2016, Fram Pes do kapsy x Anny Pes do kapsy
Chovatel: Anna Růžičková, Majitel: Jana Sadílková
Mohutný, dostatečně rozvinutá kostra, kratší formát, dobře vyvinutý k věku, nedorostlá hlava,
příliš výrazný stop, linie čela a tlamy ne dost paralelní, silná tlama, mohutný krk, dostatečně
pevná horní linie, kratší spáditá záď, dobře rozvinutý hrudník k věku, dostatečné úhlení
hrudních i pánevních končetin.

Psi - třída mladých
D - CASPER NASPO
Nar.: 8. 12. 2015, Ayurchi x Bexi
Chovatel: Jiří Sekvenc, Majitel: Jiřina Straková
Mohutný, lehčí kostra, téměř kvadratický formát, lehká hlava, světlé oko, užší tlama, mírně
krátká spáditá záď, krátký a úzký hrudník, strmější, mírně slabší úhlení hrudních i pánevních
končetin, měl by být mělčí stop.

Psi – mezitřída
V1, CAC - IRTYŠ PES DO KAPSY
Nar.: 21. 3. 2015,Bakk Pes do kapsy x Dorotha Pes do kapsy
Chovatel: Anna Růžičková, Majitel: Jana Sadílková
Střední vzrůst, správný formát, mohla by být silnější kostra, měl by být víc samčí výraz, dobře
rozvinutá lebka, dostatečný objem tlamy, správný stop, mohly by být tmavší oči, široký a pevný
trup, pevná horní linie, správné úhlení, mněla by být delší přední končetina, výborná srst,
výborný pohyb.
VD2 - RIONI AMIGO DEL CAUCASO
Nar.: 6. 11. 2014, VIP Bracco MB x Oliwka z Witobelskiej Przystani
Chovatel:Patrycja Matuszewska, Majitel: Pavel Skála
Mohutný, lehčí kostra, správný formát, příliš výrazný stop, trochu světlejší oko, dostatečně
silná hlava, dobře výrazný kohoutek, slabší horní linie, výborný hrudník, trochu kratší záď,
správné úhlení, sbíhavé pánevní končetiny, užší postavení pánevních končetin.
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VD3 - ARTUŠ MEDVĚDÍ KREV
Nar.: 22. 1. 2015, Car Viktor Nart-Sano x Freya Nart-Sano
Chovatel: Stanislav Pýcha, Majitel: Stanislav Pýcha
Mohutný, správný formát, mohla by být silnější kostra, měl by být širší hrudník, kulaté čelo,
nedostatečně rozvinuté lícní kosti, příliš výrazný stop, tlama by mohla být širší, nedostatečně
pevná záď, spáditá záď, dostatečně výrazné úhlení hrudních i pánevních končetin, úzké
postavení obou párů končetin, mohl by být temperamentnější pohyb.
NENASTOUPIL - IGOR PES DO KAPSY
Nar.: 21. 3. 2015, Bakk Pes do kapsy x Dorotha Pes do kapsy
Chovatel: Anna Růžičková, Majitel: Zlatuše Vychytilová

Psi - třída otevřená
D - ALEXANDR COR AD FLAMMA
Nar.: 8. 11. 2013, Aljoscha Baschkir Pastorales x Fantasia Ksiezyc Pamiru
Chovatel: Soňa Vágnerová, Majitel: Anastasia Zadražilová
Mohutný, dostatečně rozvinutá kostra, nedostatečně široké tělo, správného formátu, kulatější
čelo, málo výrazné lícní kosti, dostatečně široká hlava, volnější pysky, hluboký, ale úzký
hrudník, méně rovná horní linie, spáditá záď, dobré úhlení, užší postavení pánevních končetin.
D - FLEŠ BANZAJKO BLATNÉ
Nar.: 17. 5. 2014, Ursus Elbrus Chán x Bagíra Banzajko Blatné
Chovatel: Jozef Schenk, Majitel: Jozef Schenk
Střední vzrůst, trochu lehčí kostra, správný formát, samičího typu, hlava by měla být širší, užší
tlama, správný trup, dostatečně rozvinutý hrudník, mírně přestavěná záď, vysoko nasazený
ocas, správné úhlení, správný pohyb

Psi - třída vítězů
VD1 - FRAM PES DO KAPSY
Nar.: 18. 4. 2012, Koról Lištička x Metaxa Erudit
Chovatel: Anna Růžičková, Majitel: Anna Růžičková
Mohutný, dobrého typu, dobře rozvinutý trup, správný formát, mohutná silná hlava, správně
vyvinutá lebka, příliš výrazný stop, správný objem tlamy, mohutný krk, výborně vyvinutý
hrudník, trochu kratší záď, úhlení by mohlo být výraznější u pánevních končetin, měl by mít
temperamentnější pohyb.
VD2 - KŐHEGY-SZÉPE EMIR JR.
Nar.: 30. 4. 2014, MET Kauk.j. 98/14 Kazbegi Emir x Köhegy-Szépe Zizzy
Chovatel: Zsolt Pereczes, Majitel: Zsolt Pereczes
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Feny - třída štěňat
VN1, Nejlepší štěně, Nejlepší štěně klubové výstavy - ARABELLA OD AVAROVY ROKLE
Nar.: 27. 4. 2016, Komissar NKVD iz Imperii Anny x FANTAGIRO ze Žďárských lesů
Chovatel: Ing. Vít Řehounek, Majitel: Ing. Vít Řehounek
Dobře vyvinutá k věku, správný formát, správně rozvinutý trup k věku, dostatečně široká lebka,
trochu užší tlama, dobře vyvinutý hrudník k věku, správné úhlení, volný pohyb.

Feny - třída dorostu
VN1, Nejlepší dorost - GARA VLČÍ DOUPĚ
Nar.: 28. 1. 2016, Gaston Bar-Bar Něžný obr x Eliane Vlčí doupě
Chovatel: Vlasta Kretschmerová, Majitel: Vlasta Kretschmerová
Mohutná, správně rozvinutá kostra, správný formát, drobnější hlava, nedostatečně výrazné
lícní kosti, světlé oči blízko postavené, trochu užší hlava, trup dobře vyvinutý k věku,
dostatečně vyvinutý hrudník, přiměřené úhlení, užší postavení hrudních i pánevních končetin,
správná srst, v pohybu mírně vypouklá horní linie.
N2 - GOLDI VLČÍ DOUPĚ
Nar.: 28. 1. 2016, Gaston Bar – Bar Něžný obr x Eliane Vlčí doupě
Chovatel: Vlasta Kretschmerová, Majitel: Jiřina Conková
Mohutná, měla by být delšího formátu, lehká kostra, drobnější hlava, méně výrazné lícní kosti,
užší tlama, blízko postavené oči, trup dostatečně rozvinutý k věku, krátká záď, vysoko nasazený
ocas, zahnutý, mělo by být výraznější úhlení, užší postavení hrudních i pánevních končetin.
N3 - JENNY PES DO KAPSY
Nar.: 29. 1. 2016, Fram Pes do kapsy x Anny Pes do kapsy
Chovatel: Anna Růžičková, Majitel: Alena Fricová
Střední vzrůst, lehká kostra, správného formátu, dostatečně rozvinutá hlava, správná tlama,
trup s pevnou horní linií, spáditá záď, dostetčně rozvinutý hrudník k věku, dostatečně volný
pohyb.

Feny - třída mladých
D - INNA PES DO KAPSY
Nar.: 21. 3. 2015, Bakk Pes do kapsy x Dorotha Pes do kapsy
Chovatel: Anna Růžičková, Majitel: Roman Sváček
Kv: 60 cm, příliš malá, nízký typ, dobře rozvinutá kostra, správný formát, výborná hlava,
výborný objem hlavy, kulatější oči, trup trochu přestavěný, výborný hrudník, krátká předloktí
a končetiny, správné úhlení pánevních končetin, dostatečně volný pohyb, známka zadaná kvůli
délce končetin – příliš krátké.
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Feny - mezitřída
V1, CAC - INSOLITA PES DO KAPSY
Nar.: 21. 3. 2015, Bakk Pes do kapsy x Dorotha Pes do kapsy
Chovatel: Anna Růžičková, Majitel: Anna Růžičková
Správný vzrůst, mohla by být trochu silnější kostra, správný formát, silná hlava, výborně
vyvinutá lebka, příliš výrazný stop, výborný objem tlamy, mohla by být pevnější horní linie,
výborný hrudník, měly by být delší končetiny a předloktí, správné úhlení pánevních končetin,
mohl by být dynamičtější pohyb, výborná srst.
V2, Res. CAC - IRINA PES DO KAPSY
Nar.: 21. 3. 2015, Bakk Pes do kapsy x Dorotha Pes do kapsy
Chovatel: Anna Růžičková, Majitel: Roman Havlásek
Dobrý typ, silná, správný formát, dostatečně rozvinutá kostra, hlava – dobře rozvinutá lebka,
dobrý objem tlamy, správný stop, trup s dobře vyvinutým hrudníkem, trochu delší bedra,
spáditá záď, dobré úhlení hrudních i pánevních končetin, správný pohyb.
V3 - KAZAH KIRÁLYA MEGAN
Nar.:11. 4. 2015, Kazbegi Emir x Ofelija Iz Ruskogo Izvora
Chovatel: Pestiné Kovács Zsuzsana, Majitel: Markéta Žurmanová
Mohutná, dobře rozvinutá kostra, správný formát, hlava – dobře rozvinutá lebka, trochu lehčí
tlama, měla by být víc vyplněná v lících, světlé oči, měla by být pevnější horní linie, výborný
hrudník, mělo by být delší předloktí, správný pohyb, kratší srst.
V4 - IJEN PES DO KAPSY
Nar.:21. 3. 2015, Bakk Pes do kapsy x Dorotha Pes do kapsy
Chovatel: Anna Růžičková, Majitel: Karel Srba
Mohutná, správný formát, mohla by být silnější kostra, hlava – dobře vyvinutá lebka, lehčí
tlama, silný krk, dobře vyvinutý hrudník, pevná horní linie, správné úhlení hrudních i pánevních
končetin, volný pohyb, příkladný pohyb.
V - AILIN KAMENNÝ DUB
Nar.: 27. 2. 2015, Dimitrij z Povodia Rimavy x JORGA Ksiezyc Pamiru
Chovatel: Katarína Váleková, Majitel: Anastasia Zadražilová
Malá, standardní vzrůst, na spodní hranici výšky, nízký typ, správný formát, výborná kostra,
mohutná hlava, široká lebka, příliš výrazný stop, větší kulatější oko, trochu světlejší, výborný
objem tlamy, výborný hrudník, kratší předloktí, správné úhlení pánevních končetin, dobrý
postoj, výborná srst, dobrý pohyb.
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Feny - třída otevřená
V1, CAC, Klubový vítěz, BOB - FORTUNA BANZAJKO BLATNÉ
Nar.: 17. 5. 2014, Ursus Elbrus Chán x Bagíra Banzajko Blatné
Chovatel: Jozef Schenk, Majitel: Jozef Schenk
Výborný typ, dobrý rozměr, správného formátu, kostra by měla být silnější, mohutná hlava,
trochu kulaté čelo, mírně zvýrazněný stop, dobrý objem tlamy, tmavé oko, silný krk, výborný
hrudník, výborné končetiny, volný pohyb, výborná srst.
V2, Res. CAC - KŐHEGY-SZÉPE ELENA
Nar.: 30. 4. 2014, Kazbegi Emir x Köhegy-Szépe Zizzy
Chovatel: Zsolt Pereczes, Majitel: Zsolt Pereczes
V3 - FANNY VLČÍ DOUPĚ
Nar.: 3. 6. 2014, Gaston Bar-Bar Něžný obr x Eliane Vlčí doupě
Chovatel: Vlasta Kretschmerová, Majitel: Vlasta Kretschmerová
Mohutná, správný formát, správný typ, mohla by být silnější kostra, hlava – měla by být širší
lebka, delší a užší tlama, blízko postavené oči, trup – sprádná dolní i horní linie, kratší záď, užší
postavení hrudních i pánevních končetin, dosattečně volný pohyb, správná srst.
D - DIVA ERUDIT
Nar.: 9. 9. 2014, Hranitel Gor Zafat x Elita Krez Junita
Chovatel: Michal Burian, Majitel: Sylvie Schettlová
Střední vzrůst, správný formát, mohla by být silnější kostra, hlava: užší lebka a lícní kosti, není
paralelní linie čela a tlamy, užší tlama, nedostatečně zaplěnná pod očima, mohutný krk, pevná
horní linie, výborný hrudník, výborné úhlení, otevřený postoj, velmi krátká srst, volný pohyb.
Nenastoupila . BOUŘILKA OD TEREZIÁNSKÉHO HÁJE
Nar.:30. 6. 2014.2014, Amberland Ajbar x Jaggo Šejtanova smečka
Chovatel: Pavel Skála, Majitel: Jana Smržová

Feny - třída vítězů
V1 - HATUN MOUNT CHÁN
Nar.: 20. 10. 2013, Bairak Azskas Harlam x Derzkaya Sibiryachka iz Svetlogo doma
Chovatel: Milan Polák, Majitel: Marie Moravcová
Mohutná, masivní, správného formátu, dobře vyvinutá kostra, užší lebka, užší lebka, silná
tlama, delší, blízko postavené oči, nízko nasazené ucho, silný krk, pevná horní linie, výborný
hrudník, užší front, dobré úhlení obou párů končetin, dobrý pohyb.
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V2 - GABY NART-SANO
Nar.: 8. 4. 2011, Car Viktor Nart-Sano x Britha Nart-Sano
Chovatel: Ivan Petko, Majitel: Jaroslav Meixner
Mohutná, masivní, výborná kostra, správný formát, hlava mohutná, nedostatečně rozvinutá
lebka, dostatečný objem tlamy, mohlo by být plošší čelo, trup s pevnou horní linií, výborně
vyvinutý hrudník, dobré úhlení hrudních i pánevních končetin, užší postoj hrudních končetin,
kratší srst.
VD3 - KŐHEGY-SZÉPE EMIRA
Nar.: 30. 4. 2014, MET Kauk.j. 101/14 Kazbegi Emir x Köhegy-Szépe Zizzy
Chovatel: Zsolt Pereczes, Majitel: Zsolt Pereczes

Feny - třída veteránů
V1, BOV, Nejlepší veterán klubové výstavy - AVERDA BASCHKIR PASTORALES
Nar.: 6. 6. 2008, Atlant iz Otchego doma x FATIMA z Údolí Kalspoltu
Chovatel: Libuše Mušálková, Majitel. Marie Moravcová
Mohutná, masivní, měla by mít silnější kostru, správný formát, hlava mohutná, měly by být víc
rozvinuté lícní kosti, blíž postavené oči, lehčí tlama, pevný krk, pevná horní linie, výborný
hrudník, dobré úhlení, výborná srst, výborná fyzická kondice.
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