Speciální výstava retrieverů 16.6.2012 – rozhodčí Dr. Ron W. James
CHESAPEAKE BAY RETRIEVER
PSI
vítězů

190 Prince of Coco Kelečský Poklad

V1, CAC, VSV, BOB

Velmi dobrý pes, samčí hlava, nádherný tvar a barva oka, hezký výraz, pevná stavba těla, velmi dobrá
předek, výborná kostra, velmi dobrý hrudník, tvar dobrý, silné dobře tvarované zadní nohy, dobré
nasazení ocasu, dobře nesen při pohybu, velmi energický pohyb
mladých

191 Bustter Barry Queens of Athila

V1, CAJC, BOJ

11-ti měsíční pes, hraničně vysoký, hezká samčí hlava, inteligentní výraz, dobré oko, dobré uši, dobré
osvalení, klešťový skus, dobrý krk, dobrá žebra, korektní horní linie, otevřená srst, energický pohyb
otevřená

192 Cheslabben Sneak Peake

VD1

2years old, healthy and activ male, pleasing head, eye end expresion, correct bite, pleasing shape and
top linie, I would like him so be stronger in body, moves in enthusiasm but little bit short stepping,
out of coat

FENY
vítězů

193 New Hope Treasure Kelečský Poklad

V1,CAC

2letá fena, pevný samičí vzhled, pěkný tvar a proporce, samičí hlava, dobrá morda, hezké oko a výraz,
dobrá žebra, dobrá bedra, pěkná kostra, kratší v ramenou, bez srsti, pohybuje se se sílou a
entuziasmem, potřebovala by pevnější zadní nohy
mladých

194 Bellinda Bell Queens of Athila

V1, CAJC

11-ti měsíční fena, dobrý příklad plemene, ideální linie, tvar a proporce, krásná hlava, oko a výraz,
dobře umístěné uši, klešťový skus, pěkný hrudník, dobrá žebra, dobře tvarované zadní končetiny,
výborná kvalita srsti, dobrý ocas a nasazení, dobrý pohyb

195 Bony Bambalina Lánské Rybníky

VD2

14-ti měsíční fena, pěkná hlava, inteligentní výraz, nůžkový skus, silný krk, pěkný tvar, malý hrudník,
potřebuje zpevnit, suchá srst, kátké nadloktí, dobrý temperament, aktivní pohyb

196 Hajfa Tara Libami

VD3

12-ti měsíční fena, velmi drobná, pěkná hlava, oko, výraz, krk, postoj předních končetin široký,
otevřená srst, dobrá délka těla, aktivní pohyb, pokud by se dodělala byla by lepší

197 Sunset Shakira Coco Kelečský poklad

neúčast

otevřená

198 Dasha Aschinta Libami

VD2

3lwtá fena, dobrý krk, dobrá kostra, hodně osvalená, dobrý temperament, aktivní pohyb, hezké oko a
výraz, špatná srst, výše nasazené uši, delší morda, delší v bedrech, dobrá žebra

199 Mattaponi´s Fabulous Catori

V1,CAC, VSV

2letá fena, velmi pěkná fena, velmi typický tvar a proporce, výborná hlava, pěkné oko a výraz, dobře
umístěné uši správné velikosti a tvaru, dobrý krk, dobrá horní linie, dobře nasazený ocas, zadní nohy
dobře osvalené, dobrá kostra a tlapy, pohyb dobrý, mění srst
veteránů

200 Aura Sirius Pro

V1,BOV

11-tiletá fena, velmi dobrá a pěkná, silné a dobře tvarované tělo, dobré zadní proporce, pěkná hlava,
velmi inteligentní výraz, dobrá kostra, žebra, velmi aktivní pohyb
čestná

201 Cocochanell Coffie Kelečský poklad

V1

7mi letá fena, velmi pěkný typ a kvalita jedince, typické proporce, dobře stavěné tělo správné
hloubky, pevná stavba, dobrá žebra, silná krátká bedra, dobré nasazení ocasu, pěkná srst, inteligentní
výraz, nůžkový skus, dobrý pohyb, užší zadní chod

klubová výstava 17.6.2012 – rozhodčí Becky Johnson
PSI
vítězů

161 Prince of Coco Kelečský Poklad

V1, CAC, Vítěz Konopiště, BOB

Excelentní vyvážený pes, samčí hlava, dobré nasazení ramen, preferovala bych trochu delší nadloktí,
dobrý hrudní koš, pevná záď, excelentní kostra a tlapy, dobrý pohyb, Velmi energický pes
otevřená

162 Cheslabben Sneak Peake

V1, CAC

Very well balanced, masculine head, good laiback of shoulders, would prefere a little more lenght im
upper arm, good ribcage, well made hindquaters, movement a little close in rear

FENY
vítězů

163 New Hope Treasure Kelečský Poklad

V1,CAC, Vítěz Konopiště

Velmi vyvážená fena, dobrá hlava s výrazem, dobré rameno, preferovala bych delší nadloktí, dobré
tělo, silná záď excelentní kostra a tlapy, dobrý pohyb
mladých

164 Hajfa Tara Libami

V1,CAJC, BOJ

Velmi dobře vyvážená fena, samčí hlava, dobrý krk a ramena, korektní hrudní koš, dobře stavěná záď,
pohyb trochu neustálený, dobrá kostra a tlapy

165 Sunset Shakira Coco Kelečský poklad

neúčast

otevřená

166 Dasha Aschinta Libami

V1, CAC

Dobrá vyvážená fena, pěkná hlava a výraz, velmi dobrá ramena, korektní délka nadloktí, dobrý hrudní
koš, dobře stavěná záď, pohyb trochu nestabilní

167 Mattaponi´s Fabulous Catori

V2, res. CAC

Velmi dobře vyvážená fena, dobrá hlava a výraz, preferovala bych delší nadloktí, dobrý hrudní koš,
dobrá záď, dobrý pohyb, textura srsti není tak dobrá, výborná fena
veteránů

168 Aura Sirius Pro

V1, BOV

Velmi dobře stavěná fena, výborná hlava a výraz, správné uložení ramen, hluboký hrudník, pevná
záď, dobrá kostra, dobrý pohyb
čestná

169 Cocochanell Coffie Kelečský poklad

V1

Velmi dobře stavěná fena, excelentní hlava a výraz, dobrá ramena, preferovala bych delší nadloktí,
silné tělo, energická záď, velmi dobrý pohyb

