Dunajský pohár - přehlídka exteriéru - Formwert
P/f Jméno psa/feny

Vůdce

Tým posudek

známka

p

Unkas KS vom Theelshof

Thomas Unterholzer

Pes jemnější kostry, ne zcela výrazný samčí typ, ale typická hlava.
DE1 Celkově ušlechitlý. Prut výše nasazen.

p

Thor vom Theelshof

Tobias Kawlath

DE1 Hnedách, trochu delší bedra, hlava s výraznějším stopem, v pohybu užší. VD

Reiner Seidel

Středně velký, elegantní pes, korektní proporce, mohl by být o něco
DE2 mohutnější. Dobrá horní i spodní linie.

Ingo Töwe

Pes s dobrou hlavou, méně pysku, suchý krk, užší předhrudí, hrudník by
DE2 mohl být hlubší. Záď více spáditá. Elegantní typ.
VD

p

p

p

p

p

p

Mandus v.d. Broklands Au

Olex II. vom Westermoor

VD

V

HU

ČB pes, typického samčího výrazu, více vyjádřený týlní hrbol, dobrá
spodní linie, hřbet by mohl být pevnější, delší rámec. Výborné zaúhlení
lopatky a prostorný pohyb.

V

Isegrimm aus dem Königswald Adrienn Török

HU

Černý pes, samčí hlava, sušší, výše nasazený krk. Dobrá horní i spodní
linie, mírně strmější lopatka, vzadu výborně zaúhlen. Dobré předhrudí.

V

Likar z Dubovskych Luhov

Ing. Jozef Jursa, Csc.

Pes typického samčího výrazu, dobrá hlava, správně nasazený, klenutý
krk. Výborná horní i spodní linie, zaúhlení. V pohybu podsazuje PK, kratší
SK1 krok.
VD

Ladislav Banás st.

HB pes, střední kostry. Výškou na spodní hranici. Výše nasazený krk,
SK1 měkčí hřbet. Nepříliš se prezentuje v pohybu.

KS Kevi-Lator Doktor

Cyro zpod Agátov

Istvan Pálinkas

VD

x

x

5

p

Indi od Blavy

Tibor Ruchovanský

Pes střední kostry, typické hlavy, dobrá horní i spodní linie, výrazné
SK1 předhrudí. Správně úhlené HK, PK strmější. V pohybu rozevřená kolena. VD

p

Donny z Bilice

MVDr. J.Debrovský

Typický samec, mohl by mít více pysku. Suchý, kratší krk, v pohybu měkčí
SK2 hřbet. Níže nasazený prut. Hluboký hrudník, správné úhlení PK.
VD

p

Nok Moon Eyes

Piotr Kiszka

PL

Pes střední kostry, typického samčího výrazu. Mírně volnější kůže na
krku, dobrá horní linie. Volnější lokty v pohybu. Jinak prostorný pohyb.

V

2

Robert Skrzezsewski

PL

Pes střední kostry, typického samčího výrazu. Mohl by mít více pysku.
Dlouhá morda, suchý krk, pevný rovný hřbet. Dobré zaúhlení, prostorný
pohyb. Mírně delší rámec.
V

4

Miloš Knotek

Pes střední kostry, typického samčího výrazu. Kvadratický formát, dobrá
hlava, dobře nasazený a nesený krk. Kratší pevná hřbet, dobrá spodní
CZ1 linie. Pes se méně temperamentně prezentuje v pohybu.
V

Jiří Kotlík

Pes s lehčí hlavou, kratším krkem. Ne zcela pevný hřbet, více klenutá
CZ1 bedra. Otevřená kolena, PK strmější.

VD

Jan Ungerman

Pes střední kostry, typické hlavy, suchý krk. Dobrá horní i spodní linie,
CZ2 zaúhlení. Prostorný pohyb. Harmonický pes.

V

F. Zahradníček

Hnědák, střední kostry, většího formátu. Velice hezké hlavy s dlouhou
mordou, suchým krkem. Výborná horní i spodní linie. Mírně volnější
CZ2 lokty. Výborné úhlení PK. Výborná kondice.

V

Ing. Ladislav Kopsa

Pes na horní hranici výšky, celkově plošší. Hluboký prostorný hrudník.
CZ3 Energický pohyb. Méně výrazné předhrudí, volnější lokty.

VD

p

p

p

p

p

p

Qin ze Štípek

Falco Illův dvůr

Nik od Borovanské tůně

Bari z Machalova dvora

Dedy Hastrmánek

Aras od Kálku

x

3

x

p

p

Baddy od Spikalských lip

Gron Illův dvůr

Lumír Růžička

Ing. Tomáš Pelán

EJr.

Černý pes, dobrá samčí hlava, volnější kůže. Správně nasazený krk, dobrá
hřbentí linie. Hluboký, prostorný hrudník. Níže nasazený ocas, spáditá
záď. Dobré zaúhlení, prostorný pohyb.
VD

EJr.

Středně silný pes, s velice hezkou hlavou. Mírně volnější kůže na krku.
Trochu více klenutá bedra, kratší křížová kost. Prut nesen výše. Správné
úhlení HK, PK na hranici. Kratší krok.
V

V

V

p

Abrey Eben Ezer

Lumír Růžička

EJr.

Hnědák, středně silný. Typický sames, velice hezká hlava. Správně
nasazený a klenutý krk. Výborná horní i spodní linie, mírně strmější
lopatka. Správné úhlení PK.

p

Piet vom Pittental

Karl Pavlis

EJr.

ČB pes, velice hezká hlava, dobrá přední fronta, hřbet by mohl být
pevnější, výborné zaúhlení, prostorný pohyb. Ušlechtilý samec.

p

Verdi z Vtelenských polí

Vladimír Semerád

ESr. Pes na spodní hranici, celkově spíše fenčí typ. Pracovní pes.

VD

VD

p

Alan ze Znorov

Radek Dufek

Pes střední kostry, delšího rámce. Ne zcela svázaná bedra, vpředu širší
postoj, méně předhrudí, volnější lokty, hrudník na hranici. Výborná
ESr. povaha.

f

Uschi vom Theelshof

Marcel Krenz

DE1 Hnědá fena, střední kostry. Chybějící předhrudí. Více klenutá bedra.

VD

Mladá fena, celkově jemnější, ušlechtilá, souměrné proporce. Hlava
DE2 odpovídá tělu, také jemnější.

VD

f

f

Winnie II. vom Entenfuhler ForstFalk Belke

Amber KS v.d. Göttlesbrunnernhof
Mf. Franz Glock

AT

Fena atraktivního zbarvení, typické fenčí hlavy. Silnější, níže nasazený
krk, volnější ve hřbetě. Hluboký prostorný hrudník, mírně volnější lokty. VD

x

1

x

f

Rosy vom Esterhazyhof

Ing. Gregor Prantl

AT

ČB fena, mírně delšího formátu, více klenutých beder. Hezká hlava,
suchý krk, hluboký prostorný hrudník. Kratší krok, podsazenější PK.
Elegantní fena. Správně nasazený a nesený prut.

f

Cleo von Göttlesbrunnershof

G.Wurmbrand-Stupp.

AT

Fena lehčí hlavy, suchý krk, dobrá horní linie, hluboký, prostorný, ale
krátký hrudník. Správně zaúhlená v HK i PK. Elegantní.

VD

HU

Fena střední kostry, typického samičího výrazu. Velice dobrá hlava,
dostatek pysku, výborná horní i spodní linie. Dobré zaúhlení, prostorný
pohyb.

V

x

László Vörös

HU

Černá fena, střední kostry. Souměrných, elegantních proporcí. Výborné
zaúhlení, prostorný energický pohyb. Výborně zaúhlená, sebevědomá
povaha. Výborná prezentace.

V

x

Ondrej Jurčák

Fena střední kostry, typického samičího výrazu. Lehčí hlava, suchý krk,
dobrá horní linie. Mírně spáditější záď a kratší křížová kost. Vpředu užší
SK2 postoj. Celkově ušlechtilá a souměrná.

V

x

Ing. Martin Fik, Ph.D

Hnědá fena, mírně delšího rámce. Velice hezká hlava, suchý krk. Výborná
horní linie. Hrudník by mohl být hlubší a delší. Volnější lokty. Správné
VD
SK2 úhlení PK, vzadu trochu užší postoj.

Marek Banás

Fena střední kostry, jemnější hlavy. Suchý krk, výborná horní i spodní
linie. Vpředu by mohla být lépe zaúhlená, úhlení PK výborné. Prostorný
SK2 pohyb.

f

f

f

f

f

f

f

Kappahegyi KS Berkenye

KS Tözegparti-Vadász Freya

Maura z Potoňskej lúky

Dora Ronava

Aska z Rakytovských lúk

Heidi z Doliny Utraty

Mojra Moon Eyes

András Oberna

Piotr Wachnik

Urszula Lichniak

VD

V

PL

Středně silná fena, s hezkou hlavou. Kratší níže nesený krk. Ne úplně
pevná horní linie, v pohybu volnější lokty. Vzadu úzký pohyb.

PL

Hnědá fena, hezká hlava, suchý, správně nasazený krk. Výborná horní i
spodní linie. Mohla by mít více předhrudí. Výborné zaúhlení. Prostorný,
energický pohyb. Správné nasazení a nesení prutu.
V

x

VD

4

f

Senta od Nezdického potoka

Vladimír Kulíř

Hnědá fena, s dobrou hlavou. Kratší, níže nasazený a nesený krk. Dobrá
horní i spodní linie. Prostorný pohyb. Fena by mohla být více ušlechtilá a
CZ1 není v ideální výstavní kondici.
VD

f

Gira Illův Dvůr

Mgr. Eva Illová

Světlý bělouš. Velice hezká hlava a krk. Vynikající horní i spodní linie,
CZ1 zaúhlení. Prostorný pohyb. Mohla by být v lepší kondici.

V

f

Perla od Věžeckého potoka

Břetislav Jelínek

Fena s hezkou hlavou, mohla by mít více pysku. Suchý krk. Více spáditá
CZ2 záď, hluboký prostorný hrudník. Níže nasazený prut. Volnější lokty.

V

x

f

Charka z Černých blat

Jiří Pospíšil

Elegantní fena s jemnější, užší hlavou. Suchý, dobře nasazený krk.
CZ2 Výborná horní i spodní linie. Poněkud strmější HK, PK korektní.

V

x

Luděk Müller

Fna HB, s typickou fenčí hlavou. Suchý, dobře nasazený krk. Pevná horní
linie, korektní spodní linie. Dobré zaúhlení a mechanika. Fena působí
CZ3 energicky, pěkná prezentace.
V

Jiří Novotný

ČB fena s typickou hlavou. Výše nasazený krk, ne zcela pevný hřbet. Za
kohoutkem měkčí. Dobrá spodní linie. Více spáditá záď, níže nasazený
CZ3 prut. Správně zaúhlená. Celkově ušlechtilá.

VD

Matouš Charvát

Fena s hezkou hlavou, suchým, vysoko nasazeným krkem. Ne zcela
CZ3 pevný hřbet. Dobrá spodní linie. Vpředu strmější.

VD

Vladimír Dufek

Elegantní fena, hezká hlava, suchý krk. Výborná horní i spodní linie.
ESr. Prostorný pohyb.

V

1

Ing. Jiří Michl

Fena HB, typická hlava. Dobře nasazený, správně klenutý krk. Pevný
hřbet. Hluboký prostorný hrudník. Méně výrazné předhrudí. Správně
ESr. zaúhlená. Celkově ušlechtilá.

V

5

f

f

f

f

f

Quesa ze Štípek

Brixi KS ze Šaratických zřídel

Ella Fons Vitae

Brita z Bilice

Agira z Dražovského údolí

2

3

