STŘEDOASIJSKÝ PASTEVECKÝ PES
Feny – třída štěňat

POVÝSTAVNÍ KATALOG 3.KLUBOVÉ VÝSTAVY KRaAOP
bez zadávání titulu KV

10.ZÁŘÍ 2017 ZBRASLAV U BRNA
posuzovala paní Polina Simić (Srbsko)
STŘEDOASIJSKÝ PASTEVECKÝ PES
Feny – třída štěňat
VN1, Nejlepší štěně - RUCHAN GYZ SHAH-AZIM
nar. 15.5.2017, CMKU/SAO/4658
Ahtar x Triple Thrust Uluk
Chovatel: Vašková Zdeňka, Ing., Majitel: Keszeliova Omastova Katarina

Nůžkový skus, zuby ve výměně, pěkná, typická hlava, dobré proporce,
oči tmavé a pravidelného postavení, dobře nesené ucho, krk je
pravidelně nasazen, dostatečná horní linie, dobře hluboký a objemný
hrudník, přední končetiny pravidelného postavení, zadní jsou paralelní
dobré v pohybu i postoji, dobře zvýrazněné úhly, dobrý pohyb

VN2 - RAYGUL SHAH-AZIM
15.5.2017, CMKU/SAO/4656
Ahtar x Triple Thrust Uluk
Chovatel: Vašková Zdeňka, Ing., Majitel: Marko Štefan
Skus nůžkový, hlava typická, dobrých proporcí, dobrá morda, dobře
zaplněná pod očima, oči pravidelné formy, dobrého postavení, trochu
světlejší, dobré postavení uší, krk dobře nasazen, kohoutek
dostatečně zvýrazněný, mírně přestavěná záď, mírně zkosená záď,
dobře hlubovký hrudník, souběžné přední končetiny, zadní dobře
úhlené, dostatečně volný pohyb
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Feny – třída mladých
V1, CAJC, BOJ - ESME LASHI KADYŽAN
nar. 20.8.2016, CMKU/SAO/4536/16
Lashkar Shah-Azim x Kojči Asijské Srdce
Chovatel: Gabrielová Jana, Majitel: Gabrielová Jana
nůžkový skus, krásná hlava, dobře vyplněná morda, dobře nesené
ucho, správné oko, šíje dobře zvýrazněná, kohoutek je zvýrazněn,
trochu měkčí nadprstí, klenutější bedra, trochu zkosená záď, přední
končetiny dobře zaúhlené, pěkně rovné v postoji, zadní končetiny
dobře úhlené, pohyb dostatečně volný

Feny – mezitřída
V1, CAC – BEKDASH
nar. 2.5.2016, JR73530 Sro
Gildis Konstantin Katakomba Temudžin x Daiwen Konstantin
Katakomba Temudžin
Chovatel: Šarban Zoltan, Majitel: Jirků Veronika
skus nůžkový, dobrého formátu, dobrá síla kostry, velmi pěkná fenčí
hlava, pravidelně formovaná morda, pravidelné tmavé oči, dobře
nasazené ucho, dobrý krk, zvýrazněný kohoutek, dostatečně pevná
vrchní linie, hrudník by měl být objemnější a hlubší, přední končetiny
rovné v postoji, volnější lokty, mírně vtažené břicho, dobré úhlení
zadních končetin, dobře nesený ocas, pohyb volný, dobrý
temperament

Feny – třída vítězů
V1, CAC, BOB - DARA DEWI KOJ KADYŽAN
nar. 17.2.2015, CMKU/SAO/4339/15
Ata Hosh Buslay x Kojči Asijské Srdce
Chovatel: Gabrielová Jana, Majitel: Gabrielová Jana
skus nůžkový, dobrého vzrůstu a dobré síly kostry, mírně tlustá, hlava
dobrých linií, dobrých proporcí, mohla by být více vyplněná morda,
více kůže na hlavě, žádoucí lepší pigmentace, oči správně postavené,
trochu světlejší, trochu více nasazené ucho, mohutný krk, hrudník
dostatečně objemný a široký, dostatečně pevná horní linie, trochu
zkosená záď, dobře nesený ocas, přední končetiny rovné v pohybu i
postoji, dostatečné úhlení zadních končetin, žádoucí výrazněji
zaúhlené koleno
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