KLUBOVÁ VÝSTAVA
Ruských černých teriérů Mitrov dne 27.6.2020
Rozhodčí/Judge:
Počet přihlášených psů na výstavu:

Petr Řehánek, Česká republika
19

PSI – Třída štěňat – Minor puppy class
1.

ZHREBIY UDACHI BLEID
BCU 327-001273 12.1.2020
otec: Fire Bleid s Zolotogo Grada
chovatel: Budnaya Olga V.
matka: Malahovskaja Tsaritsa Nochi
majitel: Mifka Robert
Posudek: 5ti měsíční pes odpovídá věku, hlava ve vývoji, tmavé oči, nůžkový skus,
hrudník odpovídá věku, rovná horní linie, ocas správně nasazený za pohybu správně
ČR
nesen, úhlení končetin v pořádku, temperamentní pohyb, srst odpovídající věku.

Velmi nadějný 1, Nejlepší štěně
PSI – Třída mladých – Junior class
2.

AKIM RESCUE CRONY
CET/1572/19
9.1.2019
otec: Medvezhya Staya Ilya Muromets
chovatel: Ivona Hrabovská
matka: Anat Era Draggo
majitel: Petr Orálek
Posudek: 13ti měsíční pes, správné výšky a mohutnosti, ušlechtilá hlava, nůžkový skus,
tm.hnědé oko, uši správně nasazené, svalnatý krk, prostorný hluboký hrudník, pevná
horní hřbetní linie, ocas správně nasazen, v afektu i správně nesen, úhlení končetin
v pořádku, prostorný pravidelný pohyb, při pohybu doposud užší v hleznech a měkčí ČR
nadprstí.

Výborný 2
3.

ALESHA S ZOLOTOGO GRADA
CET/1583/-19/19 19.2.2019
otec: Neron-II s Zolotogo Grada
chovatel: Zolotova S.V.
matka: Rostovchanka s Zolotogo Grada
majitel: Karešová Zdeňka
Posudek: 16ti měsíční pes odpovídá věku, hlava ještě nehotová, nůžkový skus, tm.hnědé
oko, uši správně nasazené, hrudník doposud užší, méně výrazné předhrudí, hřbetní linie
v bederní části lehce klenutá, ocas níže nasazen, za pohybu ne vždy správně nesen.
Úhlení končetin v pořádku. Při pohybu užší pohyb v hleznech, lehce sbíhavá hlezna. U ČR
hrudních končetin lehce vybočuje lokty.

Velmi dobrý 3
DANTE ČIERNY SEN
SPKP 373
26.8.2019
otec: Patriot iz Russkoi Dinastii
chovatel: Heldová Soňa
matka: Glafira S Zlatogo Grada
majitel: Heldová Soňa
Posudek: 10ti měsíční pes, na svůj věk dobré výšky a mohutnosti, výrazná ušlechtilá
hlava, nůžkový skus, tm.hnědé oko, uši správně nasazené, výborná hřbetní linie,
výborně vyvážená. Prostorný hluboký hrudník, správně utvářené předhrudí, pevný
široký hřbet, ocas správně nasazen i nesen. Úhlení končetin v pořádku. Prostorný SK
pravidelný pohyb, srst odpovídá věku.
4.

Výborný 1, CAJC, KV mladých, BOJ, BOS

KLUBOVÁ VÝSTAVA
Ruských černých teriérů Mitrov dne 27.6.2020
PSI –Mezitřída – Intermediate class
BRADOS ŚWIAT LEGENDY (FCI)
CET/1570/-18/18
18.7.2018
otec: Nezhny Zver Garant
chovatel: Postulka Sonia
matka: Argus Elektra (FCI) Legenda
majitel: Hofreiterová Petra
Posudek: 23ti měsíční pes, správné výšky a mohutnosti, hlava výrazná a ušlechtilá,
nůžkový skus, tm.hnědé oko, uši správně nasazené, svalnatý krk, prostorný hluboký
hrudník, správně utvářené předhrudí, pevný široký hřbet, ocas správně nasazen. Úhlení ČR
končetin v pořádku. Prostorný pravidelný pohyb, hezky se předvádí.
5.

Výborný 1, CAC
PSI – Třída otevřená – Open class
6. CALVIN KLEIN ČIERNY SEN
SPKP 343
10.5.2018
otec: Patriot iz Russkoi Dinastii
chovatel: Heldová Soňa
matka: Glafira S Zlatogo Grada
majitel: Heldová Soňa
Posudek: 2 letý pes správné mohutnosti a výšky, výrazná hlava, nůžkový skus, tm.hnědé
oko, uši správně nasazené, svalnatý krk, prostorný hluboký hrudník, výrazné předhrudí,
pevný a široký hřbet, ocas správně nasazen a nesen, úhlení končetin v pořádku, SK
temperamentní pohyb.

Výborný 2, res.CAC
7. LUCAS MILBA BAM
CET/1568/18
22.2.2018
otec: Vintarion Almazkin
chovatel: Bambas Miloslav
matka: Impala Milba Bam
majitel: Kadeřábková Barbora
Posudek: 2,5 letý pes odpovídá věku, hlava doposud jemnější, nůžkový skus, tm.hnědé
oko, uši správně nasazené, hrudník hluboký doposud užší. Hřbetní linie lehce klenutá,
ocas správně nasazen, úhlení končetin v pořádku, při pohybu užší pohyb hrudních i ČR
pánevních končetin.

Velmi dobrý 3
8. ZACK MAGNATERIA
CET/1569/-18/18 19.3.2018
otec: Fortuna Feeria Elisar Woin Sweta
chovatel: A+G. Mrozinsky + D. Cymbik
matka: Trinity Magnateria
majitel: Rašovcovi Václav a Milada
Posudek: 27 měsíční pes, správné výšky a mohutnosti, výrazná ušlechtilá hlava,
nůžkový skus, uši správně nasazené, svalnatý krk, hlava výborně osrstěná, prostorný
hluboký hrudník, správně utvářeno předhrudí, pevný široký hřbet, ocas správně ČR
nasazen, úhlení v pořádku, prostorný pohyb.

Výborný 1, CAC

KLUBOVÁ VÝSTAVA
Ruských černých teriérů Mitrov dne 27.6.2020
PSI – Třída vítězů – Winner class
9.

FLAMENCO DE FUEGO EDERLEZI
PKR II-133339 28.12.2017
otec: Antracit Lukomor
chovatel: Sówka Agnieszka Aleksandra
matka: Baba Jaga Ederlezi
majitel: Kliglich Mariusz+Mickiewicz K.
Posudek: 2,5 letý pes, správné výšky a mohutnosti, ušlechtilá hlava, nůžkový skus,
tm.hnědé oko, uši správně nasazené, svalnatý krk, hlava výborně osrstěná, hluboký
hrudník, výrazné předhrudí, pevný hřbet, ocas správně nasazen, úhlení v pořádku, PL
prostorný pravidelný pohyb.

Výborný 1, CAC, Klubový vítěz
FENY – Třída štěňat – Minor puppy class
10. ESENCJA MIŁOŚCI U STÓP SZKLANYCH GÓR
11.2.2020
otec: Meteor iz Zvezdnov Gavani
chovatel: Turkiewicz Ewelina
matka: California Dream Ederlezi
majitel: Kliglich Mariusz
Posudek: 4 měsíční fena, odpovídá věku, hlava ve vývoji, skus nůžkový, zuby ve
výměně, tm.hnědé oko, hrudník odpovídá věku, rovná hřbetní linie, ocas správně
PL
nasazen, temperamentní pohyb, srst doposud štěněcí.

Velmi nadějná 1
FENY – Třída mladých – Junior class
11. ALENJA VOM RICHTENBERGERSEE

VDH/KfT 17/0004247
17.5.2019
otec: Fortuna Feeria Efgrafiy Alexandrowitsch
chovatel: Pade Kristine
matka: Borgia Gloria Cantum
majitel: Kratochvílová Eva
Posudek: 11 měsíční fena, doposud jemnější konstituce, nůžkový skus, tm. oči, uši
správně nasazené, hrudník odpovídá věku, užší, nevýrazné předhrudí, rovná hřbetní
linie, ocas dobře nasazen, při pohybu užší pohyb v hleznech i volnější v loktech. ČR
Nestandardní úprava srsti.

Velmi dobrá 3
12. ASSARA RESCUE CRONY
otec: Ilya Muromets Medvezhya Staya
matka: Anat Era Draggo

CET/1577/19
chovatel: Ivona Hrabovská
majitel: Ivona Hrabovská

9.1.2019

Posudek: 16 měsíční fena, odpovídá věku, ušlechtilá hlava, nůžkový skus, tm.hnědé

oko, uši správně nasazené, výborná hřbetní linie, prostorný hrudník, správně utvářené
předhrudí, pevný hřbet, ocas správně nasazen, úhlení končetin v pořádku, prostorný ČR
pravidelný pohyb.

Výborná 1, CAJC

KLUBOVÁ VÝSTAVA
Ruských černých teriérů Mitrov dne 27.6.2020

13. EMISSIJA IZ SKAZA O RUSICHAH
CET/1587/-19/19 2.8.2019
otec: Ukrotitel Serdets s Ozera Razliv
chovatel: Chubarova E.A.
matka: Roskosh Rossii s Zolotogo Grada
majitel: Landová Ladislava
Posudek: 10 měsíční fena, odpovídá věku, ušlechtilá hlava, nůžkový skus, tm.hnědé
oko, uši správně nasazené, prostorný hrudník, pevný hřbet, ocas správně nasazen,
úhlení končetin v pořádku, srst doposud nehotová, prostorný pravidelný pohyb, povaha ČR
dosud nevyrovnaná.

Výborná 2, Klubová vítězka mladých
FENY –Mezitřída – Intermediate class
14. NIGRUM OPALUS BIG DOROTHEA
CET/1586/-19/18 22.10.2018
otec: Moskvorechie Nestor
chovatel: Kolčáková Jana
matka: Cora Balu z Jabkenických Doubků majitel: Dvořákovi Zdeněk a Eva
Posudek: 20ti měsíční fena správné velikosti a mohutnosti, ušlechtilá hlava, nůžkový
skus, tm.hnědé oko, uši správně nasazené, výborná hřbetní linie, prostorný hluboký
hrudník, správně utvářené předhrudí, pevný hřbet, ocas správně nasazen. Úhlení ČR
v pořádku, prostorný pravidelný pohyb.

Výborná 1, CAC
FENY – Třída otevřená – Open class
15. ZLATO BOJAR LADA SERDTSU USLADA
CET/1585/-19/18 6.12.2018
otec: Ukrotitel Serdets s Ozera Razliv
chovatel: Borisova Larisa
matka: Arhiduka Velina
majitel: Dvořákovi Zdeněk a Eva
Posudek: 18ti měsíční fena správného rámce, odpovídá věku, ušlechtilá hlava, nůžkový
skus, tm.hnědé oko, uši správně nasazené, výborná hřbetní linie, hluboký hrudník,
ČR
pevný hřbet, úhlení v pořádku, temperamentní pohyb.

Výborná 2, res.CAC
16. DILAJLA Z GALICYJSKIEJ ZIEMI (FCI)

CET/1581/-19/18

20.3.2018

otec: Avatar Legenda Tustani
chovatel: Lagowski Andrzej
matka: Agwa z Galicyjskiej Ziemi (FCI)
majitel: Novotný Daniel
Posudek: 27 měsíční fena, správného rámce, ušlechtilá hlava, nůžkový skus, tm.hnědé
oko, uši správně nasazené, hlava výborně osrstěná. Svalnatý krk, prostorný široký
hrudník, správně utvářené předhrudí, široká hřbetní linie, úhlení v pořádku, prostorný
pravidelný pohyb, srst výborné kvality.

Výborná 1, CAC

ČR

KLUBOVÁ VÝSTAVA
Ruských černých teriérů Mitrov dne 27.6.2020
FENY – Třída vítězů Winner class
17. HALVA SLADKAYA S ZOLOTOGO GRADA
CET/1483/-14/13 6.10.2013
otec: Laureat Yablunevyi Tsvit
chovatel: Zolotova S. V.
matka: Fistashka s Zolotogo Grada
majitel: Landová Ladislava
Posudek: 7 letá fena v dobré kondici, ušlechtilá hlava, nůžkový skus, tmavé oči, uši
správně nasazené, výborná hřbetní linie, prostorný hluboký i široký hrudník, ocas
ČR
správně nasazen, úhlení v pořádku, prostorný pravidelný pohyb, hezky se předvádí.

Výborná 2, res. CAC
18. POLISH VODKA ARGUS ELECTRA (FCI)

PKR.II-126591

28.6.2016

otec: Highligh vom Dubrava
chovatel: Piotrowska Agata
matka: Jasmine Argus Elektra (FCI)
majitel: Kliglich Mariusz
Posudek: 4 letá fena správného rámce, výrazná hlava, nůžkový skus, tm.hnědé oči, uši
správně nasazené, svalnatý krk, prostorný hluboký hrudník, široká hřbetní linie, ocas
správně nasazen, úhlení v pořádku, prostorný pravidelný pohyb.

PL

Výborná 1, CAC, Klubová vítězka, BOB
FENY –Třída čestná – Honor class
19. USURI EYWA CANISYARD
CET/1473/10/13/1518.12.2013
otec: Blek Rossi Fangorn
chovatel: Mikulíková Simona
matka: Odessa Canisyard
majitel: Sluková Lenka
Posudek: 6,5 letá fena, elegantní stavby těla, ušlechtilá hlava, nůžkový skus, tm.hnědé
oko, výborná hřbetní linie, hluboký hrudník, pevný hřbet, ocas správně nasazen,
ČR
úhlení v pořádku, prostorný pravidelný pohyb, hezky se předvádí.

Výborná 1, Vítěz třídy čestné, Nejlepší čestná

SOUTĚŽE
DÍTĚ A PES
Novotná Týna 7 let

DILAJLA Z GALICYJSKIEJ ZIEMI

Kovář Michal 9 let

AKIM RESCUE CRONY

