VÝSTAVA: Speciální výstava bearded collií, Velké Meziříčí, 26.9.2020
rozhodčí: Leoš Jančík
hodnocení
jméno psa

majitel

PSI / MALES
třída štěňat / baby class
5měsíční pes , správného tělesného rámce, perfektní
prostorní pohyb a výborné úhlení, výborná stavba těla,
Breath of Highland Tullibeardie
korektní horní linie, korektní ocas, srst odpovídá věku,
Velmi nadějný/Very promising 1
hlava korektní, oči tmavé, skus nůžkový, ucho korektní
a výrazný temperament
třída dorostu / puppy class
6měsíční pes, hlava standard, oči středně hnědé, skus
nůžkový, trup korektní, ucho korektní, silná kostra,
korektní horní linie, korektní ocas, prostorné chody
vpředu, nepatrně otevírá hlezna vzadu, srst výborné
kvality, prostorný hrudník, vyrovnaná povaha
třída mladých / junior class
korektní úhlení vzadu i vpředu, dobře modelovaná
horní linie, ale málo osvalená, trošku kostnatá ,
standardně nesený ocas, hlava korektní, oko středně
hnědé, ucho standardní, skus těsná nůžkový, chrup
korektní, hrudník spráné hloubky, ale trochu užší, srst
výborná
dominantní pes, poněkud veseleji nesený ocas, s
tendencí kroutí špičku, výborné úhlení vzadu i vpředu,
horní linie korektní, hrudník prostorný, krk výrazný, srst
standardní, hlava výrazná samčí, oko středně hnědé,
ucho korektní, skus nůžkový
18měsíční pes, standardní hlava, nůžkový skus, korektní
trup, výrazná samčí hlava, oko koresponduje s barvou
srsti, ucho standardní, krk korektní, delší formát,
spáditější záď, srst standardní, ocas je dobře nasazen,
tendenci veseleji nesen, točí se špička, předvedení
třeba trošku zdokonalit
mezitřída / intermediate class
rok a půl starý pes, perfektní horní linie, korektní ocas,
perfektně úhlen vzadu, perfektní hrudník vpředu a
úhlední vpředu, přiměřený krk, oko tmavě hnědé, hlava
samčí, skus nůžkový těsný, chrup korektní, srst
standardní, velice dobře předveden

Brožová Tereza

Breaksea Rocket Man
Velmi nadějný/Very promising 1
Nejlepší dorost plemene

Netolická Dagmar

Columbo Kofinela
Výborný/Excelent 2

Hornová Ivana

Greg z Knížecích Sadů
Výborný/Excelent 1
CAJC

Uher Přemek

Griff z Knížecích Sadů
Velmi dobrý/Very good 3

Böhmová Hana

Dynamit Vanilka
Výborný/Excelent 1
CAC

Volková Dana
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třída otevřená / open class
2letý pes, prostorný pohyb, korektní úhlení, správný
formát těla, korektní forma, korektní horní linie, u
pohybu klenutější bedra, typická hlava, korektní chrup
a skus, hrudník standardní, srst standardní, velice dobře
se předvádí a pohybuje, vyrovnaná povaha
nůžkový skus, chybí 3x P, nahoře 2x P2, dole vpravo P4,
hrudník by mohl být prostornější, korektní horní linie až
na lehce spáditou záď, hodně užší chod vzadu, korektní
vpředu, srst standardní
nenastoupil
užší hrudník, korektní horní linie, korektní ocas,
korektní prostorné chody vpředu i vzadu, srst
standardní,
typická,
oko hnědé,
standardní,
trochu
delšíhlava
pes, ocas
korektně
nesen,ucho
špička
tendenci
stáčet, vzadu chody prostorné, vpředu rovněž, srst
standardní, povaha vyrovnaná, není ideální nesení
hlavy
třída šampionů / champion class
standardní pes svého plemene, korektní síla kostry,
prostorný pohyb, korektní úhlení, korektní horní linie,
dobře nasazený ocas, hlava standardní samčí, oko
hnědé, skus nůžkový, srst bohatá výstavní, vyrovnaná
povaha
pes s prostorným pohybem, tendence zvedat ocas a
špička se kroutí, korektní skus, oko perfektní tmavě
hnědé, ucho korektní, srst by si zasloužila větší péči,
klidná povaha
třída veteránů / veteran class
8letý pes, výborná kondice, perfektní prostorný pohyb,
ocas dobře nasazen, špička se trochu kroutí, výborná
stavba těla, správný formát, krk korektní, hlava
standardní, skus nůžkový, chrup odpovídá věku, ucho i
oko korektní
třída čestná / honour class
užší pohyb vzadu, nepatrně vytáčí zadní tlapy, poněkud
stáčí lokte vpředu, horní linie korektní, krk perfektní,
hlava typická, skus korektní, ne zcela ideální barva oka,
dobře předveden
8letý pes, silné kostry, výborný pohyb, bohatá srst, oči
korektní barvy, hlava standatní, skus nůžkový, trup
korektní
třída mimo konkurenci / honour class
rok a půl starý pes, korektní hlava, klešťový skus, oko
hnědé, ucho standardní, korektní chrup, korektní horní
linie i ocas, standardní hrudník, výborný pohyb,
vyrovnaná povaha, dobře předveden

majitel

Angus McKay Tullibeardie
Výborný/Excelent 2
R.CAC

Brožová Tereza

Black Cooper Illusions
Velmi dobrý/Very good 4

Balánová Lucie

Clim Roos Vie de Blanc
Forest Gamp Ligoretto
Výborný/Excelent 1
CAC Vítěz speciální výstavy
My Dream Mascotte z Domu
Etny
Výborný/Excelent 3

Čapková Jarmila
Smatana Milan

Cimrmanová Gabriela

Alistair's Dressed to the Nines
Výborný/Excelent 1
CAC

Zdařil Jan + Macháčková Pavla

Kiss Me Zygzag Mc Queen z
Domu Etny
Výborný/Excelent 2
R.CAC

Boltrukiewicz Dagmar

Albert Einstein Monachristie
Výborný/Excelent 1
BOV BOB

Zdařil Jan + Macháčková Pavla

Darcy Black Wilwarin
Výborný/Excelent 2

Šimková Monika

TV Vanilka
Výborný/Excelent 1

Volková Dana

Anjay Sunny Days Bohemia

Buláková Gadovská Jana
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FENY / FEMALES
třída štěňat / baby class
skoro 5 měsíční fena, výborně se vyvýjí, korektní pohyb
vzadu i vpředu, korektní horní linie, malinko kratší krk,
hlava fenního výrazu, veselá hravá povaha, korektní
fena s prostorným pohybem, velmi dobře předváděna,
korektní horní linie a ocas, prostorný hrudník, hlava
standardní, oko i ucho korektní, srst výborná, skus
nůžkový
správný temperament, velice dobře předváděna, veselá
hravá povaha, prostorný pohyb, korektní horní linie,
korektní ocas, srst štěněcí, hlava typická, skus nůžkový
správný formát, malinko užší pohyb vzadu, perfektní
vpředu, korekntí ocas, hlava typická, oko i ucho
korektní, skus nůžkový
třída dorostu / puppy class
7 měsíců stará, vzadu užší v pohybu vpředu prostorný,
korektní horní linie, korektní ocas, středně dlouhý krk,
hlava fenního výrazu, oko ucho korektní, dobrá horní
linie

Bailie Nicol Jarvie Tullibeardie
Velmi nadějný/Very promising 4

Hrazdil Petr

Black Velvet Tullibeardie
Velmi nadějný/Very promising 2

Fišáková Marcela

Breath of Isles Tullibeardie
Velmi nadějný/Very promising 3

Klusová Miroslava

British Spirit Tullibeardie
Velmi nadějný/Very promising 1
Nejlepší štěně plemene

Volková Dana

Nobility Happy Angel
Velmi nadějný/Very promising 1

Náplavová Lucie

třída mladých / junior class
korektní úhlení vzadu, prostorný pohyb, korektní horní
Agape Sunny Days Bohemia
linie, nepatrně strmějších zad, hlava fenního výrazu,
Výborný/Excelent 1
oko středně hnědé, vyražený jeden řezák, skus nůžkový,
CAJC BOJ
srst odpovídá věku, ocas korektní, kroutí se špička
špička ocasu do stany, vzadu užší chod, klenutější
First Lady Kasiterit
bedra, slabší předhrudí, barva oka koresponduje s
Velmi dobrý/Very good 3
barvou srsti, vpředu vytočené tlapy, vyrovnaná povaha
výborný pohyb a úhlení, trochu delší v tělesném rámci,
No Tej! Mary Janka z Domu Etny
spáditá záď, ocas dobře nasazen i nesen, hlava fenního
Velmi dobrý/Very good 2
výrazu, skus nůžkový, oko i ucho korektní
mezitřída / intermediate class
rok a půl stará fena, správného formátu, perfektní
horní linie, korekntí krk, výborný pohyb vpředu i vzadu,
srst standardní výstavní, hlava typická, oko hnědé, ucho
standard, skus nůžkový, chrup korektní
rok a půl stará fena, užší pohyb vzadu v hleznech,
standardní formát, kdyby byla lépe voděna měla by
dobrý pohyb i vpředu, hlava korekntí, oko středně
hnědé, ucho korektní, skus nůžkový, vyrovnaná povaha

Bečvářová Lucie

Nikodýmová Hana

Boltrukiewicz Dagmar

Denisa Vanilka
Výborný/Excelent 1
CAC

Volková Dana

Gwendoline Ligoretto
Výborný/Excelent 2
R.CAC

Netolická Dagmar
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třída otevřená / open class
2letá fena, výrazná depigmentace nosu, prostorný
pohyb vzadu, trochu volný loket vpředu, korektní horní
linie, ocas dobře nasazen, špička do strany, srst výborné
kvality, hlava typická, ucho standardní, skus standardní,
barva oka koresponduje s barvou srsti
fena s výborným pohybem vpředu, ocas korektní,
mohla by mít pevnější hřbet, ocas korektní, ve statice
hřbet pevný, krk korektní, hlava standardní, výborný
pigment, skus nůžkový, oko ucho korektní, dobře
předvedená, vyrovnaná povaha
výborný pohyb vpředu, užší vzadu, hlav standardní,
skus nůžkový, oko ucho korektní, srst v rámci
standardu, bohužel vysoko nesený ocas, vysoko nesený
krk, hodná povaha
nenastoupila

Cinderella Vie de Blanc
Velmi dobrý/Very good 3

Šimková Monika

Crazy For You Vie de Blanc
Výborný/Excelent 1
CAC

Bruderová Jaroslava

Emblem of Rose Anarinya
Velmi dobrý/Very good 2

Kubátová Kateřina

Explosion of Love Anarinya

Hammerbauerová Jaroslava

třída šampionů / champion class
3letá fena, užší pohyb vzadu, hrudník korektní, úhlení
vpředu standardní, hlava korektní, oko středně hnědé,
Binka Vanilka
skus nůžkový, chrup korektní, feně chybí temperament
Velmi dobrý/Very good 4
typický pro plemeno, fena nemá výborný pohyb vpředu
užší pohyb vzadu ale prostorný, perfektní pohyb
vpředu, ocas dobře nasazen, tendence stáčet spičku,
Diamond Rose Anarinya
srst bohatá, fena má přiměřený temperament, hlava
Výborný/Excelent 3
typická, oko středně hnědé, ucho korektní, velmi dobrá
srst
4letá fena, hlava typická výrazná, skus nůžkový, , trup
Harlequeen El' Bridorado
korektní, oko hnědé, ucho standard, hrudník korektní,
Výborný/Excelent 1
pohyb typický prostorný, ocas korektní, výborně
CAC Vítěz speciální výstavy BOS
předvedena, srst bohatá správné struktury
3letá fena, spodní hranice výšky, kratší končetiny k tělu,
Lärkängen's Get Your Shine On
měkký hřbet, vázaný pohyb vpředu, volný loket, vzadu
Velmi dobrý/Very good
pohyb standardní, srst standardní, ocas korektní
4letá fena, prostorný pohyb vpředu, korektní horní
Love Again Ode to Joy z Domu
linie, prostorný typický pohyb, správná horní linie,
Etny
korektní ocas, dobré úhlení, srst standardní, hlava
Výborný/Excelent 2
korektní fenního výrazu, fena dobře předvedena
R.CAC
třída veteránů / veteran class
10letá fena ve výborné kondici, výborná stavba těla,
úhlení, pohyb, korektní srst, velmi dobře předváděná,
prostorný pohyb, hlava korektní, skus nůžkový, správný
temperament, hlava fenního výrazu
třída čestná / honour class
5letá fena, typická hlava, velmi tmavé oko, korektní
skus, výborné úhlení a pohyb, standardní ocas, srst
standardní, velmi dobře předváděná

majitel

Popželevová Antonie

Náplavová Lucie

Balánová Lucie

Brožová Tereza

Boltrukiewicz Dagmar

Foreign Affair z Domu Etny
Výborný/Excelent 1

Boltrukiewicz Dagmar

Dacota Ligoretto
Výborný/Excelent 1

Brožová Tereza

výsledky zpracoval: J. Broža
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