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

Psi – třída dorostu
VN1, Nejlepší dorostenec, Nejlepší dorostenec speciální výstavy - ASKLÉPIOS ŠUMAVSKÝ MEDVĚD
nar. 23.2.2017, CMKU/MSP/330/17
Akim Beskydský dvůr x Calibra Varjag z Bukové
Chovatel: Fryje Marcel, Majitel: Pawlas Jan
zleva chybí P1 dole, nůžkový skus, varlata sestouplá, dobrý formát, dobrý rozměr a síla kostry,
dobře vyvinutý na svůj věk, typická hlava, dobré tmavé oko, dobře postavené oko, správné
nasazení uší, dostatečně silný pysk, dobrý pigment, správně nesený krk, dobře formovaný
hrudník, dobré úhlení předních i zadních končetin, v pohybu sbíhavé paty, pohyb dostatečně
volný
VN2 - DAIVENGO Z JAKUBKY
nar. 11.2.2017, CMKU/MSP/337/17
Aivengo Rytsar' Anglii x Althea
Chovatel: Klegová Olga, Majitel: Michlerová Martina
chybí P1 dole vlevo i v pravo, nůžkový skus, pěkná typická hlava, silná morda, trochu volné
víčko, dobrý pigment, správně nasazené ucho, masivní dobře nasazený krk, hrudník dostatečně
hluboký a objemný, dostatečně pevná horní linie, končetiny správného postavení, trochu
volnější nadprstí

Psi – třída mladých
V1, CAJC, Vítěz speciální výstavy mladých, Nejlepší junior speciální výstavy - CIRRUS Z JAKUBKY
nar. 6.9.2016, N Reg/MSP/314/16
Shkiper Hranitel Nadezhdy x Basha od Beskydských vrchů
Chovatel: Klegová Olga, Majitel: Šarközi Milan
kompletní nůžkový skus, varlata spuštěná, dostatečná síla kostry a správný formát, hlava
typická, dobrých proporcí, oči správně uložené, uzavřené víčko, nedostatečně přiléhající uši,
krk silný správně nasazený, hrudník objemný a hluboký, rovná horní linie, nedostatečně
zvýrazněný kohoutek, strmější kolena, volný pohyb
VD2 - ZEMLYAK KOPEYSKAYA DRUZHINA
nar. 22.8.2016, N Reg/MSP/316/-16/16
Eroshik Verny Strazh x Elzhbetta Dlya Kopeyskoy Druzhiny
Chovatel: Mikhaylova T., Majitel: Neubauerová Liběna Anna, Mgr.
kompletní nůžkový skus, vysoký, nedostatečně objemný, hlava ve stadiu formování, žádoucí
objemnější líce a více zvýrazněný stop, volnější pysky, úzká spodní čelist, krk dostatečně
mohutný, příliš zvýrazněný lalok, ploché žebro, hloubka hrudníku dostatečná, strmé kolena,
volné lokty předních končetin v pohybu, rozházené v pohybu
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Psi – mezitřída
V1 - ENKI VARJAG Z BUKOVÉ
nar. 3.3.2016, SPKP RG 170
Anatol x Jéke Kincse Vénusz
Chovatel: Havlík Robert, Majitel: Bičian Ján
střední velikosti a střední síly kostry, kompletní nůžkový skus, varlata sestouplá, hlava typická,
oči a uši norma, krk správně nasazen i nesen, v pohybu pevná horní linie, končetiny správného
úhlení a postavení, hrudník dostatečně hluboký, pohyb volný, dobrý temperament
V2 – BASHIR Z JAKUBKY
nar. 13.10.2015, N Reg/MSP/279/15
Bozsoki Harci Boris x Basha Od Beskydských Vrchů
Chovatel: Klegová Olga, Majitel: Susková Jana
kompletní nůžkový skus, varlata sestouplá, mohutný, dobré síly kostry, hlava dobrých proporcí,
žádoucí ještě výraznější stop, oči správného formátu, blíže postavené k sobě, správně nesené
ucho, nedostatečně přilehlé, trošku volnější pysky, mohutný krk, správně nasazený, hluboký
objemný hrudník, končetiny správně úhlené, rovné v pohybu i postoji, dostatečně volný pohyb,
pes tlustý

Psi – třída otevřená
V1, CAC - ADYUTANT EGO PREVOSHODITELSTVA
nar. 15.5.2015, SPKP RG 169
Lyubimy Drug Emelya x Lyubimy Drug Yantarnaya Zvezda
Chovatel: Shelupina Irina, Majitel: Abelová Andrea
zuby kompletní nůžkový skus, varlata spuštěna, dobrého formátu, střední síly kostry, hlava
typická, dostatečně výrazná, oči a uši norma, krk správně nasazen, hrudník dobré hloubky a
správného formátu, končetiny správného úhlení i postavení, volné lokty v pohybu, zadní bez
závad, volný pohyb
Neposouzen - ATHOS DE LA FÉRE BESKYDSKÝ DVŮR
nar. 31.3.2014, N Reg/MSP/139/14/15
Bozsoki Harci Dirk x Bessie
Chovatel: Pawlitková Zdeňka, Majitel: Grofík Peter
velký, silná kostra, zuby kompletní, skus nůžkový, varlata spuštěna, typická hlava dobrých
proporcí a dobré linie, uši správně nesené, dobrá objemná morda, oči správného postavení ale
zánět víček – není žádoucí v tomto stavu psa vystavovat, hrudník objemný a hluboký, horní
linie je měkčí, volné lokty, slabé vazy zadních končetin, roztažené prsty na tlapách
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Psi – třída vítězů
V1, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOS - SHKIPER HRANITEL NADEZHDY
nar. 31.12.2013, N Reg/MSP/172/-14/13/15
Elisey Carevich x Zvezdnaya Pyl Iz Doma Moskovskoy Storozhevoy
Chovatel: Gunko I.V., Majitel: Kaňoková Michaela
dobrá síla kostry, dobrý rozměr, kompletní nůžkový skus, varlata sestouplá, masivní hlava
s objemnou mordou, správné postavení očí a uší, spuštěné horní pysky, masivní krk správně
nasazený, byl by žádoucí výraznější kohoutek, dostatečně pevné nadprstí v pohybu, hrudník
dostatečně objemný, správné úhlení předních i zadních končetin, dostatečně volný pohyb,
dobrý temperament
V2, Res.CAC - AKIM BESKYDSKÝ DVŮR
nar. 31.3.2014, N Reg/MSP/133/14/16
Bozsoki Harci Dirk x Bessie
Chovatel: Pawlitková Zdeňka, Majitel: Pawlas Jan
kompletní nůžkový skus, varlata sestouplá, silný, dobrého formátu a dobré síly kostry, hlava je
proporcionální k tělu, žádoucí by byla více zaplněná morda, trochu blíže postavené oči, uši
správně nasazené, krk je silný, dobré nasazení, dobrá vrchní linie, hrudník dobrého objemu a
hloubky, dobré postavení končetin, volný pohyb, dobrý temperament
D - APOLLON VARJAG Z BUKOVÉ
nar. 19.5.2012, N Reg/MSP/60/12
Amulet x Amálka z Blahuňovské dubiny
Chovatel: Havlík Robert, Majitel: Čiperová Kateřina
kompletní nůžkový skus, varlata sestouplá, vysoký, nedostatečně objemný, hlava masivní, úzká
v lebce, volné pysky, oči jsou tmavé, uši nedostateně přiléhající, správného formátu, vysoký
kohoutek, hrudník dostatečné hloubky, ale neobjemný, úzké postavení předních končetin,
zadní končetiny nedostatečné vazy, ocas krátký, v pohybu sbližující paty, volné lokty předních
končetin, pes má špatné chování v kruhu, proto není možné posoudit pohyb

Feny - třída dorostu
VN1 - DATJA Z JAKUBKY
nar. 11.2.2017, CMKU/MSP/342/17
Aivengo Rytsar' Anglii x Althea
Chovatel: Klegová Olga, Majitel: Klegová Olga
nůžkový skus, chybí P1 vlevo i vpravo dole, krásná typická hlava, správné postavení uší, dobrý
krk, dobrý hrudník, v pohybu trochu měkčí nadprstí, trochu vypouklejší hřbet, dobré úhlení a
postavení končetin

-3-

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

Feny - třída mladých
Nenastoupil - CISKA Z JAKUBKY
nar. 6.9.2016, N Reg/MSP/315/15
Shkiper Hranitel Nadezhdy x Basha od Beskydských vrchů
Chovatel: Klegová Olga, Majitel: Daxnerová Ivana

Feny – mezitřída
VD1 - DAKOTA VARJAG Z BUKOVÉ
nar. 18.9.2015, N Reg/MSP/261/15
Anatol x Amálka z Blahuňovské dubiny
Chovatel: Havlík Robert, Majitel: Volfová Petra
kompletní nůžkový skus, střední velikosti a střední síly kostry, správný formát, hlava správných
proporcí, nedostatečný výraz plemene, měl by být více zvýrazněn stop, krk správně nasazen i
nesen, dobrý hrudník, výborná horní linie, správné úhlení končetin, dobrý pohyb
Nenastoupil - ALYS PHARCASTAT
nar. 9.4.2016, N Reg/MSP/295/16
Shkiper Hranitel Nadezhdy x Butterfly od Beskydských vrchů
Chovatel: Pánek Kamil, Majitel: Brundza Marek
Nenastoupil - CAESARIANNA ARETHA Z HAŠIŠTEJNSKÉHO PODHRADÍ
nar. 9.10.2015, N Reg/MSP/272/15
Bozsoki Harci Boris x Bea z Blahuňovské dubiny
Chovatel: Křesáková Monika, Majitel: Neubauerová Liběna Anna, Mgr.

Feny – třída otevřená
V1, CAC - ANAMI Z TATRANSKÉHO DVORA
nar. 26.5.2015, SPKP RG 146
Vakula Kuznets iz Don-Grada x Alissa Neohrožený strážce
Chovatel: Grivalský Stanislav, Majitel: Abelová Andrea
kompletní nůžkový skus, střední velikost, dobrá síla kostry, správné proporce, hlava typická,
uši a oči norma, správný krk, dostatečně silná horní linie, dobré uhlení předních končetin, zadní
končetiny sbíhavé kolena, kratší hrudní kost, mírně vtažené břicho, volný pohyb, dobrý
temperament
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V2, Res.CAC - CALIBRA VARJAG Z BUKOVÉ
nar. 17.9.2014, N Reg/MSP/179/14
Anatol x Amálka z Blahuňovské dubiny
Chovatel: Havlík Robert, Majitel: Fryje Marcel
kompletní nůžkový skus, dobrého formátu, dobrého rozměru a dobré síly kostry,
proporcionální, s hlubokým objemným hrudníkem, typická hlava, hlava menší vzhledem k tělu,
oči i uši norma, dostatečně výrazný stop, správně postavené končetiny, pohyb volný, dobrý
temperament
VD3 - BÁJA BESKYDSKÝ DVŮR
nar. 22.5.2015, N Reg/MSP/229/15
Bozsoki Harci Dirk x Bessie
Chovatel: Pawlitková Zdeňka, Majitel: Ševčík Jan
kompletní nůžkový skus, dobrý formát a dobrá síla kostry, typická hlava, správné postavení očí,
mírně spuštěné spodní víčko, žádoucí by byla více zaplněná morda pod očima, níže postavené
uši, krk správný, hrudník správného objemu a šířky, měkčí horní linie v pohybu, v postoji přední
končetiny rovné, v pohybu volné lokty, zadní končetiny sbližuje paty v pohybu i postoji,
nedostatečná kondice

Feny – třída vítězů
V1, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB – ALTHEA
nar. 5.10.2012, P Reg/MSP/224/14/12/14
Chovatel: --Majitel: Klegová Olga
kompletní nůžkový skus, harmonická, silná, dostatečně typická hlava, oči a uši správné, žádoucí
lepší pigmentace pysků, masivní krk správně nasazen i nesen, dobře objemný i hluboký
hrudník, trochu kratší předloktí, dobré zadní končetiny, pohyb volný, dobrý temperament

-5-

