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A nyní již výsledky posuzování: 

KARELSKÝ MEDVĚDÍ PES 

PES 

Třída mladých: 

256  Ari od Starých dubů  V1,CAJC 

 

Třída dospívajících: 

257  Juffy Nalle Bohemia V1,CAC 

 

258  Bjornehusets Lucky  V2,res.CAC

   



Třída otevřená: 

259 Danny Pikimusta  VD3 

 

260 Ikar Nalle Bohemia V1,CAC,Klubový vítěz,BOB

261 Ick Nalle Bohemia  V2,res.CAC 

   



Třída pracovní: 

262 Argon Arfus  V1,CAC

 

   

FENA 

Třída mladých: 

263 Agima od Starých dubů V1 

 

264 Assi od Starých dubů  VD2 

 

   



Třída dospívajících:

265 Bessy Ostravická niva VD4 

266 Esmeralda Pikimusta  VD2 

 

267 Jessi Nalle Bohemia  V1 



268 Jola Nalle Bohemia  VD3 

Třída otevřená: 

269 Inge Nalle Bohemia  nedostavila se 

 

Třída vítězů: 

270 Daisy Pikimusta  V1,CAC,Klubový vítěz

   



ZÁPADOSIBIŘSKÁ LAJKA 

PES 

Třída mladých: 

513 
Endy od Horusického 
rybníka  

V2 

514 
Erny od Horusického 
rybníka  

V1,CAJC 

Třída otevřená: 

515 Argo z Vlčího doupěte VD2  



516 Astor z Chrastic  VD3 

 

531 
Cir od Horusického 
rybníka  

V1,CAC 

Třída vítězů: 

517 Bim Mutara  
V1,CAC,Klubový 
vítěz,BOB 

   



Třída pracovní: 

518 Alan Heřmánková stráň  V1,CAC 

 

   

FENA 

Třída dospívajících: 

519 
Denny od Horusického 
rybníka  

V1 

Třída otevřená: 

520 Adélka z Letné  
V1,CAC,Klubový 
vítěz 



521 
Aranka z Malinového 
údolí  

V2,res.CAC 

522 
Bernadeta od Katova 
můstku  

VD3 

Třída seniorů: 

523 Džudy Hvězda Sibiře  V1,Nejlepší veterán 

 

A co říci na závěr? Snad jen Sláva vítězům, čest poraženým.........a nezbývá nám než se těšit 
na další ročník. 

J.Dopitová  


