VÝSLEDKY
Anglický setr / English Setter

Klubová výstava ČPSK - 23.6.2019
Ředitel výstavy: Mgr. Jana Anderlová
Hlavní rozhodčí: Helena Dvořáková
Rozhodčí:
Ivana Letić-Pajkić, SRB - GS, POI
Dušan Pajkić, SRB - AS, RWS, IS

Park u Staré Myslivny
Konopiště
25601 Benešov u Prahy
Pořadatel: ČMKU, ČMKJ a Český pointer a setter klub, z.s.

Vítěz výstavy (BIS)

GS

BOREC Z FÍLOVY SMEČKY

Nejlepší štěně
Nejlepší dorost
Nejlepší mladý jedinec
Nejlepší veterán
Nejlepší pracovní pes

GS

HERO D´ARTAGNAN Z WENYTRY

POI

FLORA Z MIROSLAVSKÉHO DVORA

AS
POI
GS

HECHICERA ESTRELLITA LESLIE LEVEN

Nejlepší pár psů

RWS

ARON Z DRVÁLOVSKÉHO REVÍRU
AMÁLKA Z DRVÁLOVSKÉHO REVÍRU

Nejlepší chovatelská skupina

AS

ARTEX CABALIA
BOREC Z FÍLOVY SMEČKY

OD MLÁZOVICKÉ TVRZE
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BOB, BOS+BOJ

Anglický setr
Klubový vítěz – pes
Klubový vítěz – fena
Vítěz plemene (BOB)
Nejlepší z opačného pohlaví (BOS)
Nejlepší mladý jedinec (BOJ)
Nejlepší veterán (BOV)

GARIS OD MLÁZOVICKÉ TVRZE
EIMEE OD MLÁZOVICKÉ TVRZE
GARIS OD MLÁZOVICKÉ TVRZE
HECHICERA ESTRELLITA LESLIE LEVEN
HECHICERA ESTRELLITA LESLIE LEVEN
HIGH DREAMER IN GOLD LATIN LOVER

BOV
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PSI / MALE
třída mladých / junior class
1
SLASH MORRISON
ČLP/AS/6389
08.09.2018
O: Lego Amazes Me Simarilion (FCI)
M: Sophia Loren Magenta-In-Blue
Chov: Fabová Soňa, Maj: Fialová Ivana, Sp-maj: Fabová Soňa
V1, CAJC
9 měsíců, zuby úplný chrup, nůžkový zkus, velmi elegantní samčí hlava, tmavé oko, správně
nasazené a nesené ucho, elegantní, správně nesený krk, silný kohoutek, správná hřbetní linie,
mírně prohnutá v pohybu, pes je mladý, potřebuje více pohybu pro dokončení, správná záď a
nasazení ocasu, na svůj věk má správně vyvinutý hrudník, měl by mít lepší předhrudí, mírně
otevřené úhlení vpředu, správné úhlení vzadu, silná kostra, ocas v pohybu nese nad hřbetní linií,
v pohybu potřebuje lepší drive vzadu

PSI / MALE
třída pracovní / working class
2
GARIS OD MLÁZOVICKÉ TVRZE
Člp/AS/6172
15.04.2015
O: Chat Vis Tranquilla
M: Eimee od Mlázovické tvrze
Chov: Votrubová Jana, Maj: Votrubová Jana
V1, CAC, KV, BOB
Čtyřletý, těsný nůžkový zkus, typická elegantní hlava, tmavé oko, správně nasazené a nesené ucho,
správný silný krk, středně silná kostra, silné kosti střední velikosti, správná střední linie, správně
nasazený ocas, nesený výše v pohybu, správné úhlení vpředu a vzadu, výborná kondice srsti, velmi
expresivní v pohybu
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PSI / MALE
třída vítězů / winner class
3
FARON OD MLÁZOVICKÉ TVRZE
O: Faust Vis Tranquilla
M: Fai Leslie Leven
Chov: Votrubová Jana, Maj: Votrubová Jana

Člp/AS/6080

25.09.2013

V1, CAC

5-letý, chrup úplný nůžkový, silná samčí hlava, tmavé oko, správně nasazené a nesené uši, silný
krk, správná hřbetní linie, nasazení a nesení ocasu, správné úhlení vpředu a výborné vzadu,
expresivní pohyb, srst ve výborné kondici, střední velikosti se sinou kostrou, krásná typická povaha
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4
PRINCE WILLIAM FROM MORRISON
ČLP/AS/6259
28.08.2016
O: Lorien July Sunburst
M: Sophia Loren Magenta-In-Blue
Chov: Fábová Soňa, Maj: Horváthová V., Sp-maj: Fábová Soňa
V2, r.CAC
2 a půl roku starý, velmi expresivní hlava, oko dostatečně tmavé, játrový nos odpovídající zbarvení
srsti, ucho správně nasazené a nesené, mohl by být delší, velmi elegantní a nesený krk, správná
hřbetní linie, dobře nasazený ocas výše nesený v pohybu, vpředu otevřenější úhlení, mírně volné
lokty, správné úhlení zadních končetin, výborný v pohybu, výborně připravený na výstavu

PSI / MALE
třída veteránů / veteran class
5
HIGH DREAMER IN GOLD LATIN LOVER
O: Lorien July Sunburst
M: Amber Queen Latin
Lover
Chov: Gruzzi Barbara,
Maj: Šeda Jaroslav
V1, BOV
9 letý, ve výborné
kondici na svůj věk,
expresivní
výborná
hlava, oko dostatečně
tmavé
v souladu
s barvou srsti, taktéž
nos,
ucho
dobře
nasazené, mohlo by být
lepší,
správný
krk,
hřbetní linie, záď i
nasazení
ocasu,
strmější úhlení vpředu i
vzadu, na svůj věk
výborný pohyb
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ČLP/AS/5820

03.03.2010

FENY / FEMALE
třída mladých / junior class
6
HECHICERA ESTRELLITA LESLIE LEVEN
ČLP/AS/6370
10.04.2018
O: Blue Baltic's Lawrence Of Arabia
M: Macarena II de los Vitorones
Chov: Novák Tomáš, Maj: Hynek Petr
V1, CAJC, BOJ, BOS, BIS Junior
14 měsíční fena, elegantní fenčí hlava, střední velikosti, nůžkový úplný chrup, tmavé oko, správná
pigmentace nosu, správně nasazené a dostatečně dlouhé uši, elegantní krk, dobrá hřbetní linie,
správně nasazený ocas, dobře nesený v pohybu, na svůj věk dostatečně vyvinutý hrudník, měl by
mít lepší předhrudí, otevřené úhlení vpředu, správné vzadu, korektní pohyb

7
CHÉRIE OD MLÁZOVICKÉ TVRZE
O: Losey du Val du Ruth M: Freya od Mlázovické tvrze
Chov: Votrubová Jana, Maj: Votrubová Jana
10 měsíční, fenčí hlava, širší
v temeni, tmavé oko, správně
nasazené ucho, elegantní krk,
měkčí ve hřbetě, strmější záď,
správně nasazený ocas, správné
úhlení
vpředu,
volnější
v loktech, strmější úhlení vzadu,
správná
hloubka
hrudníku,
předhrudí by mělo být lepší,
správný pohyb
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Člp/AS/6386
V2

12.08.2018

8
LAMBADA
O: Furio dell´Ad Montes M: Scilla
Chov: Targetti Emanuele, Maj: Varhánková Marie

ČLP/AS/6387

29.05.2018

VD3

13 měsíční, korektní hlava, tmavé oko, správně nasazené ucho a nesené, elegantní krk, správná
hřbetní linie, strmá záď, správně nesený ocas, správné úhlení vpředu, volnější v loktech, velmi
dobré úhlení vzadu, elegantní síla kostry, potřebuje více váhy, měla by být lépe osrstěná

-7-

FENY / FEMALE
mezitřída / intermediate class
9
HONEY OD MLÁZOVICKÉ TVRZE
ČLP/AS/6322
O: Cyrano du Tourbillon Blanc M: Freya od Mlázovické tvrze
Chov: Votrubová Jana, Maj: Votrubová Jana
V1,CAC

07.07.2017

22 měsíců, elegantní fenčí hlava, chybí stop, tmavé oko, ucho správně nasazené a nesené, správný
krk, spravná hřbetní linie, správná záď, ocas by mohl být nasazený výše, ale dobře nesen, správné
úhlení vpředu a vzadu, správný pohyb, správná srst
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FENY / FEMALE
třída otevřená / open class
10
KESHA Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY
O: Garry Silvermoor`s M: Aurora Nížkovic
Chov: Drábek Jiří, Maj: Krutiš Marek

ČLP/AS/6140

01.12.2014

V2, r.CAC

4letá, fenčí hlava starého typu, širší v temeni, tmavé oko, uši dobře nasazené, měla by být delší,
správný krk, správná ale měkčí hřbetní linie, v postoji i v pohybu mírně strmá záď, spr. úhlení
vpředu i vzadu, ocas by měl být nasazen výše, dobře nesený, vlnitá srst, měla by být v lepší kondici,
velmi dobrý pohyb

11
SALOMÍNE DAMA KRKONOŠE
ČLP/AS/6007
25.06.2012
O: Azzuro-Blue Charming Vagabonds M: Ivonne Lady DAMA Krkonoše
Chov: Kocúrová Květuše, Maj: Kohutová Markéta
V1, CAC
7 letá, ve výborné kondici vzhledem k věku, korektní hlava, stop by měl být výraznější, potřebovala
by více pysku a lépe tvarovaný, velmi dobře nasazený, elegantní krk, spr. hřbetní linie, spr,
nasazený ocas, výše nesený v pohybu, elegantní síla kostry, velmi dobrá v pohybu
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FENY / FEMALE
třída pracovní / working class
12
FREYA OD MLÁZOVICKÉ TVRZE
O: Faust Vis Tranquilla M: Fai Leslie Leven
Chov: Votrubová Jana, Maj: Votrubová Jana

Člp/AS/6084

25.09.2013

V1, CAC

5 letá, střední velikosti, se silnou kostrou, krásná elegantní fenčí hlava, tmavé oko, ucho stř, dlouhé
dobře nasazené, silný dobře nesený krk, spr. hřbetní linie, strmější záď, ocas by měl být výše
nasazený, správně nesený v pohybu, spr. úhlení vpředu i vzadu, dobrý pohyb
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FENY / FEMALE
třída vítězů / winner class
13
EIMEE OD MLÁZOVICKÉ TVRZE
O: Fino Vis Tranquilla M: Fai Leslie Leven
Chov: Votrubová Ing. Jana, Maj: Votrubová Jana

ČLP/AS/5896

28.03.2011

V1, CAC, KV

8 a půl letá, střední spíše menší velikosti, elegantní hlava, tmavé oko, úplný nůžkový skus, uši
správně nasazené, silný krk, správná hřbetní linie, správná záď a nasazení ocasu, spr. úhlení vpředu,
správné úhlení vzadu, v pohybu sbíhavé zadní končetiny, spr. pohyb
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FENY / FEMALE
třída veteránů / veteran class
14
CANIDIA SEVA
O: Tris del Dianella M: Cheeky z Lodínských luhů
Chov: Straková Eva , Maj: Varhánková Marie

ČLP/AS/5724

26.06.2009

V1

10 letá, velmi dobrá kondice na svůj věk, fenčí hlava, zajímavá játrová barva, správné nasazení
krku, spr. hřbetní linie, a správné nasazení ocasu, spr.úhlení, výborný pohyb vzhledem k věku
15
CIADELLA BIANCA DAVARONI
ČLP/AS/5468
O: Crash Z Mešinské hájovny M: Brita Od Cihelny
Chov: Skoupá Lucie , Maj: Varhánková Marie, Sp-maj: Skoupá Lucie V2

28.05.2006

13 letá, dobrá kondice vzhledem k věku, elegantní hlava, spr. hřbetní linie, spr. úhlení, dobrý pohyb
a kondice srsti vzhledem k věku
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