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

Kavkazský pastevecký pes

Rozhodčí: p. Gabriela Ridarčíková (Slovensko)

Psi – třída dorostu
VN2 – Olda ze Žďárských lesů
nar. 21.7.2018, CMKU/KAO/4618/18
Ajbar Amberland x Abbi z Blučinského kopce
Majitel: Roman Kalkus
Osmiměsíční pes dobré pevné kostry, momentálně mírně přestavěný v zadní partii, dobrá hlava, dobrý
pigment, pevný hřbet, dobře tvarovaný hrudník k věku, dobře zaúhlený, dobrý pohyb.

VN1 – Olly ze Žďárských lesů
nar. 21.7.2018, CMKU/KAO/4619/18
Ajbar Amberland x Abbi z Blučinského kopce
Majitel: Karel Holý
Osmiměsíční pes dobrého formátu, dobře se tvartující hlava, dobrý výraz, dobrá horní linie, hrudník
hluboký, trochu podsazené lokty a vybočený postoj vpředu, dobře zaúhlený, pěkný pohyb.

Psi – třída mladých
VD4- Eragon Naspo
nar. 8.2.2018, CMKU/KAO/4562/18
Caucov Jaguar x Cora z Povodia Rimavy
Majitel: Jiří Sekvenc
13 měsíční pes, dobrého formátu, dobře modelovaná hlava, středně hnědé oko, dobrý krk, trochu
volnější hřbet, chvost stažený ve statice i pohybu, výborně tvarovaný hluboký hrudník, oboustranně
korektně zaúhlený, pohyb by mohl být vydatnější, mohl by být jistější v povaze.

V1, CAJC – Kain Pes do kapsy
nar. 14.2.2018, CMKU/KAO/4572/18
Caucov Jaguar x Insolita Pes do kapsy
Majitel: David Štěpnička
Pes v dobrém typu, výborné pevné konstituce, velmi pěkně modelovaná hlava, dobrá horní linie,
hrudník výborné hloubky by mohl být širší, dobře zaúhlený, trochu užší postoj vzadu, dobrý pohyb.
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Nenastoupil – Luk Pes do kapsy
nar. 30.04.2018, CMKU/KAO/4589/18
Charlos Pes do kapsy x Margittai Gladiator Kalisa
Majitel: Marco Gallotti

VD3 - 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
Pes středně silné kostry, s pěknou hlavou, středně hnědé oko, dobrý krk, volnější hřbet, hrudník
správné hloubky, oboustranně dobře zaúhlený, trochu volnější lokty, mohl by mít více substance, mohl
by být v lepší výstavní kondici – srst.
V2 - Phobos Blaze Angel
nar. 30.6.2018, CMKU/KAO/4612-18/18
Diversant Blaze Angel x Staraya Taganka Bavaria
Majitel: Anna Růžičková
Pes dobré pevné konstituce s pěknou hlavou, v lepší výživné kondici, dobrá horní linie, hrudník dobře
tvarovaný správné hloubky k věku, dobře zaúhlený vpředu, trochu strmější vzadu, pohyb by mohl být
s lepším záběrem.

Psi – mezitřída
V1, CAC, BOB, nejlepší dospělý pes plemene - Ares Valašský rebel
nar 20.10.2017, CMKU/KAO/4545/17
Nabi Elpis iz Severnoy Fivaidy x Ailin Kamenný dub
Majitel: Jiří Štípek
Pes dobrého formátu, středně velký, dobrá hlava, nevybarvené třetí víčka, dobrý krk, dobrá hloubka i
šířka hrudníku, vpředu dobře úhlený, vzadu strmější úhlení, dobrý pohyb.
D2 – Mr. Nabi ze Žďárských lesů
nar. 11.7.2017, CMKU/KAO/4522/17
Nabi Elpis iz Severnoy Fivaidy x Bea Jusa ze Žďárských lesů
Majitel: Michal Lauer
Pes dobré výšky, dobrá hlava, volnější horní linie, hrudník dobré hloubky i šířky, dobře zaúhlený, úzký
postoj vzadu, vybočený postoj předních i zadních končetin, v pohybu mimochod.
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Psi – třída vítězů
V1, CAC – 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
Pes výborného formátu, dobrá hlava, dobrá horní i spodní linie, dobře zaúhlený, dobrý pohyb.

Psi – třída veteránů
V1, BOV, nejlepší veterán KV – Áron z Brosikova
nar. 31.3.2007, CMKU/KAO/3066/07/09
Nazgul Hranitel Gor x Brosika Lajdn
Majitel: Prosecký Aleš
12 let, pes ve výborné kondici, pěkná hlava, výborná horní linie k věku, hrudník hluboký, dobře
zaúhlený, pěkný pohyb.

Feny - třída dorostu
VN1, nej dorost plemene – Odvaha ze Žďárských lesů
nar. 21.7.2018, CMKU/KAO/4622/18
Ajbar Amberland x Abbi z Blučinského kopce
Majitel: Aleš Prosecký
8měsíční fenka na svůj věk dobře vyvinutá, pěkná hlava, výborná horní linie, hrudník správné hloubky,
dobře zaúhlená, dobrý pohyb.

Feny - třída mladých
VD4 – Arnie Zlatá horda
nar. 16.5.2018, CMKU/KAO/4603/18
Gosudar Chudomir x Audi Zakarpatskie medvedi
Majitel: Tomáš Kaňok
Dobře stavěná fenka výborého rámce, hlava mírně delší čumák, ještě ve vývoji, výborná horní linie,
hrudník dobře tvarovaný i klenutý, dobře zaúhlená, měla by být jistější v projevu.
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VD3 – AURA STRÁŽCE STÁDA

nar. 1.1.2018, CMKU/KAO/4560/18
Gorda Tabakini x Maro Takini
Majitel: Vítková Iveta
Fena dobré výšky, hlava by mohla být mohutnější k celkové stavbě těla, trohu volnější horní linie,
hrudník dobré hloubky i šířky, dobře zaúhlená vpředu, trochu strmější koleno, sbíhá paty, dobrý pohyb.

V1, CAJC, BOJ, BOS – Milanovskii rod Dragya
nar. 9.4.2018, SPKP 1794
Dabar II. iz Aleksandrovoi Slobody x Channel Mount chán
Majitel: Marek Brundza
Fena v dobrém typu s velmi pěkně modelovanou hlavou, výborná horní linie, hrudník dobře tvarovaný,
správné hloubky i šířky, korektně zaúhlená, pěkný pohyb.

V2 – NATALIA BEA ZE ŽĎÁRSKÝCH LESŮ
nar. 4.3.2018, CMKU/KAO/4581/18
Dabar II. iz Aleksandrovoi Slobody x Bea Jusa ze Žďárských lesů
Majitel: Novosad Petr
Dobře stavěná fenka správného formátu, pěkná hlava, dobrá horní linie, korektní hrudník, dobře
zaúhlená, mírně sbíhá paty, trochu užší postoj vzadu, dobrý pohyb.

Feny – mezitřída
V1, CAC– Milanovskii rod C RUNA MOUNT CH
nar. 16.10.2017, SPKP 1752
Dabar II. iz Aleksandrovoi Slobody x Dia Mount chán
Majitel: Milan Polák
Fena dobré pevné kostry, s pěknou hlavou, dobrá horní linie, hrudník dobré hloubky, oboustranně
dobře zaúhlená, srst by mohla být v lepší kondici, dobrý postoj i pohyb.
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Feny – třída otevřená

V3 – CWAANDA OD TEREZIÁNSKÉHO HÁJE
nar. 25.2.2017, CMKU/KAO/4470/17
Ajbar Amberland x Agira od Tereziánského háje
Majitel: Skála Pavel
Dobře stavěná fena, dobrá hlava, dobrá horní linie, hrudník korektní hloubky, oboustranně správně
zaúhlená, dobrý pohyb.

VD4 – Jenny Pes do kapsy
nar. 29.1.2016, CMKU/KAO/4409/16
Fram Pes do kapsy x Anny Pes do kapsy
Majitel: Alena Fricová
Fena dobrého formátu, hlava dobrá, dobře nasazený krk, pevný hřbet, dobře klenutý hrudník, vpředu
dobře, vzadu strměji zaúhlená, kulhá na levou zadní.

V1, CAC, nejlepší dospělá fena plemene– Lafida ze Žďárských lesů
nar. 26.3.2017, CMKU/KAO/4484/17
Fido ze Žďárských lesů x Daria ze Žďárských lesů
Majitel: Prosecký Aleš
Fena výborného formátu s velmi pěknou hlavou, dobrá horní linie, korektní hloubka hrudníku, dobře
zaúhlená vpředu, strmé koleno, dobrý pohyb.

V2, res.CAC – LAGUNA ZE ŽĎÁRSKÝCH LESŮ
nar. 26.3.2017, CMKU/KAO/4485/17
Fido ze Žďárských lesů x Daria ze Žďárských lesů
Majitel: Prosecký Aleš
Dobře stavěná fena s pěknou tvarovanou hlavou, výborná horní linie, výborně klenuté žebra, správně
zaúhlená vpředu, trochu strmější vzadu, dobrý pohyb.
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Feny – třída vítězů
V1, CAC – Nira Milanovsky rod Mount chán
nar. 11.10.2015, SPKP 1653
Baš Mount chán x Dia Mount chán
Majitel: Jaroslava Magulaková
Dobře stavěná fena, s pěknou hlavou, dobrá hřbetní linie, správná hloubka i šířka hrudníku, výborně
zaúhlená vpředu, trochu smtrmější vzadu, pěkný pohyb.
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