Jméno psa /feny/… HARRY od Horusického rybníka ……..……člp:CMKU/ZSL/590/09
Bonitace – ZSL(místo) Kostelní Střímelice

dne…6. 9. 2014

Jméno psa /feny/… HARRY od Horusického rybníka........…...nar. 2. 11. 2009………...…
Otec:…Bony z Maračkova...........…………Matka:…Face od Horusického rybníka...........
Chovatel:… Činátl Pavel, horušice 87, 391 81 Veselí nad Lužnicí......………………….…..
Majitel:… Vokoun Pavel, l. máje 67, Uhlířské Janovice.........................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výška v kohoutku…59………. Délka těla…65…………obvod hrudníku…73……………

VÝŠKA
1) Pes 54 – 60 cm + - 2 cm, fena 52 – 58 - 2 cm. V Rusku povolují u psa 58 – 64 cm, fena 53
– 59 cm.
2) U psa méně než 50 cm, u feny méně než 46 cm
Poznámka:

CELKOVÝ VZHLED
1) Pes je silné, ale suché konstrukce, střední velikosti, index délky a výšky je 103107, u feny 104-108. Typický pohyb – krátký klus s přechodem do cvalu
2) Drobný, málo osrstěný, štíhlý, nebo příliš tlustý
3) Krátké nohy, slabá kostra
Poznámka:

POVAHA
1) Vyrovnaná, živá, přátelská
2) Plachý
3) Agresivní na lidi, příliš bázlivý - VYŘAZUJÍCÍ VADA

SRST
1) Tvrdá, rovná, s dobře vyvinutou podsadou, krycí srst je rovná, tvrdá. Díky husté
a dobře vyvinuté podsadě je srst odstávající. Na hlavě, uších a přední straně
končetin je srst krátká. V oblasti kohoutku a zadní části končetin je delší, na
krku tvoří límec, na zadní části končetin malé praporce.
2) Slabší podsada, bez límce
3) Kudrnatá, volná, jemná
Poznámka:
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KOSTRA
1) Dobře vyvinutá, silně osvalená
2) Křehká, málo vyvinutá, hrubá
3) Pronesený hřbet
Poznámka:

HLAVA
1) Suchá, tvar rovnoramenného trojúhelníku, špičatá morda, dlouhá, přechod od
mozkové části k mordě pozvolný, pysky suché, dobře přiléhavé
2) Vypouklé čelo, ostrý přechod od lebky k mordě
3) Odstávající pysky – příliš masité, krátká morda
Poznámka

UŠI
1) Vzpřímené, vysoko nasazené, zašpičatělé, trojúhelníkového tvaru, pohyblivé
2) Nízko položené, málo vztyčené, mírně zakulacené špičky
3) Svěšené, volné měkké špičky - VYŘAZUJÍCÍ VADA
Poznámka:

OČI
1) Oválné, šikmo položené, tmavé barvy, živé
2) Světlé, příliš malé nebo příliš velké
3) Žluté, různobarevné, zelené - VYŘAZUJÍCÍ VADA
Poznámka:

ZUBY, SKUS
1) Zuby velké, dobře rostlé, silné, plnochrupost, skus nůžkový
2) Mohou chybět maximálně 2 zuby, ale nikdy špičáky
3) Chybí špičáky, více zubů než 2, předkus, podkus - VYŘAZUJÍCÍ VADA
Poznámka

KRK
1) Svalnatý, suchý, výrazný kohoutek
2) Volná kůže pod krkem
Poznámka:
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HRUDNÍK
1) Dobře vyvinutý, hřbet pevný, rovný, bedra krátká, pružná, záď široká, osvalená,
mírně spáditá, břicho lehce vtažené
2) Volný hřbet, plochá záď
3) Úzký hrudník, sudovitý, nedosahuje k lokti
Poznámka:

PŘEDNÍ KONČETINY
1) Rovné, dlouhé, se svalnatými lopatkami, zápěstí ne dlouhé, mírného sklonu, lokty
ostře postavené vzad, tlapky dlouhé
2) Málo osvalené lopatky, příliš široké postavení nohou
3) Vytočené lokty, vybočené tlapky, rozevřené tlapky
Poznámka

ZADNÍ KONČETINY
1) Svalnaté, silné, s dobře vyznačeným úhlem hlezen, při pohledu zezadu přímé a
souběžné. Při pohledu z boku dobře zaúhlené. Tlapky oválné, s uzavřenými
prsty. Paspárky mají být odstraněny.
2) Při pohledu zezadu nerovné, mírné sblížení nebo rozestup nohou
3) Při pohledu zezadu vybočené, při pohledu z boku strmé, rozevřené tlapky
Poznámka:

OCAS
1) Silný, stočený, nesený nad hřbetem nebo na hýždích - ocas volný, nedotýká se
hřbetu
2) Příliš dlouhý, nebo příliš krátký ocas
3) Rovný, nebo šavlovitý - VYŘAZUJÍCÍ VADA
Poznámka:
Pokud nemá pes sestouplá obě varlata, vyřazuje se z chovu bez posuzování.
Háravé feny se posuzují až po skončení bonitace všech přítomných psů a fen.
Celkové hodnocení: PROSPĚL
Dobře svázaný kompaktní samec, skvělé osvalení a pohyb, neelegantní nesení ocasu.

Vyřazen pro vady:
Posuzovatel:
Karel Hořák

Poradce
Veronika Koderová
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Člen klubu:
Irena Kroupová

