Burning Ruby Nildanya - kompletní výstavní výsledky ke dni

14. 9. 2015

použité zkratky u ocenění: N – nadějný, V - výborný, VD - velmi dobrý, D - dobrý, VTO – vítěz třídy otevřené, OV
– oblastní vítěz, KV – krajský vítěz

-----------------------------------------------------------------------Klubová výstava s KV Svojanov 12. 9. 2015
Rozhodčí: Josie Large (UK)
Třída: otevřená
Ocenění: VD
posudek: 4 a pů letá, hezká fena a výraz, dobrých tvarů, krk ok, správná hloubka hrudníku, dobrá
vzadu, správné držení ocasu, dobrý pohyb v předu i v zadu v běhu okolo
-----------------------------------------------------------------------Klubová výstava bez KV Svojanov 11. 9. 2015
Rozhodčí: Kathie Kinton (UK)
Třída: otevřená
Ocenění: VD
posudek: 4 a půl roku stará fena, správný skus, sl. stop, plochá hlava, těžší uši, ramena ok,
tlustá, krátký ocas, dobré p. držení těla, nadváha kazí pohyb, dobrá vpředu i vzadu
-----------------------------------------------------------------------Speciální výstava BCCCZ Litoměřice 16. 5. 2015
Rozhodčí: Wibier Mark (DEU)
Třída: otevřená
Ocenění: VD
posudek: dobrý typ, dnes není ve výstavní kondici, dobrý výraz, oči i uši, nůžkovitý zkus, lepší úhlení
vpředu než vzadu, dobrý krk, volnější hřbet kvůli nadváze, středně silné kosti, dobrá hruď, pohyb s
dostatečnou akcí, přátelská
Pozn.: Posudek reflektoval stav fenky – po porodu ještě neshodila přebytečná kila, za to týden před výstavou shodila všechny chlupy

-----------------------------------------------------------------------Speciální výstava BCCCZ Brno 25. 10. 2014
Rozhodčí: Iwona Przeworska (PL)
Třída: otevřená
Ocenění: V
posudek: dobrý typ, trochu delší tělo, pěkná hlava, mohla by mít tmavší oko, správné úhlení ZK,
úhlení vpředu by mohlo být lepší, v pohybu užší chod ZK, dobrá horní linie, mohla by mít delší krk
-----------------------------------------------------------------------Národní výstava psů Brno 24. 10. 2014
Rozhodčí: Korózs-Papp Judit (H)
Třída: otevřená
Ocenění: VD
Posudek: paní rozhodčí nezapisovala posudky
------------------------------------------------------------------------

Krajská výstav psů Praha 9 - 5. 10. 2014
Rozhodčí: Libuše Ubrová
Třída: otevřená
Ocenění: V1, VTO, KV
posudek: 3 letá fena, nůžkovytý skus, pěkná hlava, stojaté ucho, velmi dobrá linie šíje, rovný
hřbet, dobře nasazený ocas, fena se výborně pohybuje, dobře v srsti
-----------------------------------------------------------------------13. oblastní výstava Praha 6 - 4. 10. 2014
Rozhodčí: Iuza Beradze
Třída: otevřená
Ocenění: V1, VTO, OV
posudek: dobrá hlava, správný krk, správná horní i spodní linie, dobré úhlení, delší bedra,
nedostatečně kompaktní tělo
-----------------------------------------------------------------------Mezinárodní výstava psů Wroclaw (Polsko) - 27. 9. 2014
Rozhodčí: Alfonzo Castells (ES)
Třída: otevřená
Ocenění: V5
Posudek: dobrá velikost, průměrně silná, nůžkovitý zkus a hlava správně, oči by byly potřeba
tmavší, dobrá horní linie, spodní linie správně, dobré úhlení vpředu i vzadu, vzadu stopa příliš
úzká vpředu příliš široká, velmi dobrý pohyb
-----------------------------------------------------------------------Krajská výstava psů Louny - 14. 9. 2014
Rozhodčí: Marie Marušková (CZ)
Třída: otevřená
Ocenění: VD1
Posudek: Fena jemnější kostry, mírně delší formát, hlava dobrých linií, ne zcela ideálních
proporcí, delší ucho dobře umístěné, mírně rozbíhavé hrudní končetiny, lehce sbíhavá hlezna
zadních končetin
-----------------------------------------------------------------------31. Podještědská výstava psů Liberec - 13. 9. 2014
Rozhodčí: Karel Hořák (CZ)
Třída: otevřená
Ocenění: VD1
Posudek: 3,5 letá fena, skus nůžkový, plnochrupá, výraz jinak pěkné hlavy ruší světlé oko,
vztyčené uši, dobrá kostra i hrudník, dobrý pohyb, pouze "veselý ocas", francouzský postoj
-----------------------------------------------------------------------Krajská výstava psů Džbán - 6. 9. 2014
Rozhodčí: Mgr. Božena Ovesná (CZ)
Třída: otevřená
Ocenění: VD
Posudek: 3 letá fena, dobrý rámec, hlava standardní, plnochrupá, měkčí ve hřbetě, poněkud
rozbíhavější postoj hrudních končetin, standardní postoj zadních končetin, výborná kvalita srsti

-----------------------------------------------------------------------Mezinárodní výstava psů Interdog Bohemia - Mladá Boleslav - 30. 8. 2014
Rozhodčí: Anna Kochan (PL)
Třída: otevřená
Ocenění: VD4
Posudek: little bit long body, correct far, yellow eyes, correct chest and forechest, french front,
correct angulation, in movement rare legs are under the body, tail is carries too hight, very good
coat
-----------------------------------------------------------------------13. Brněnská krajská výstava psů KK Zetor - 24. 8. 2014
Rozhodčí: Karel Hořák (CZ)
Třída: otevřená
Ocenění: VD
Posudek: 3,5 letá fena, skus nůžkovitý, plnochrupá, výraz ruší velmi světlé oko, dobré ucho,
jemnější kostra, dobrý hrudník, nepatrně měkčí hřbet, "veselý ocas"
-----------------------------------------------------------------------Krajská výstava psů Džbán - 31. 8. 2013
Rozhodčí: Josef Němec (CZ)
Třída: otevřená
Ocenění: V2
Posudek: 2,5 letá, ve všech proporcích odpovídá standardu, velmi dobrá horní i dolní linie,
správný postoj i zaúhlení končetin, standardní srst, velmi dobrý pohyb
-----------------------------------------------------------------------Mezinárodní výstava psů - Prague Expo dog - 4. 11. 2012
Rozhodčí: Leif-Herman Wilberg (NO)
Třída: otevřená
Ocenění: D
Posudek: dobrý typ i velikost, kratší končetiny, docela pěkný tvar hlavy, ale stojaté uši, světlé oko
kazí výraz, dobrý krk, dobré úhlení, velmi plochá hruď, velmi úzký a volný pohyb, výborná srst,
dobrý boční pohyb
-----------------------------------------------------------------------Mezinárodní výstava psů - Prague Expo dog - 3. 11. 2012
Rozhodčí: Milan Krinke (CZ)
Třída: otevřená
Ocenění: VD
Posudek: téměř 2 letá fena správné kostry, výborně modelovaná hlava, světlejší pigment oka,
pěkný krk, dobrý hřbet, delší bedra, pěkný hrudník, výrazně vbočený loket s úzkým postojem
hrudních končetin a tím vázaným pohybem vpředu, výborná kvalita srsti
------------------------------------------------------------------------

Mezinárodní výstava psů - České Budějovice - 13. 10. 2012
Rozhodčí: Leoš Jančík (CZ)
Třída: mezitřída
Ocenění: VD4
Posudek: celkem slušná fena, špatně předvedená, oko světlejší, dobrá horní linie .... (něco co se
nedá rozluštit), standardní ocas, skus nůžky, v předu vytáčí tlapy, méně výrazný pohyb, správná
hlava
-----------------------------------------------------------------------Mezinárodní výstava psů Interdog Bohemia - Ml. Boleslav - 25. 8. 2012
Rozhodčí: Polgar Andraš (CZ)
Třída: mezitřída
Ocenění: VD
Posudek: 17 měsíců, středně velká, velmi dobré konstituce, dokonalá linie hlavy, delší čumák,
světlé oko, vybočené tlapky PL, dobrý pohyb, trochu delší formát
-----------------------------------------------------------------------Mezinárodní výstava psů DUO CACIB - Brno - 5. 2. 2012
Rozhodčí: Bodegard Göran (SW)
Třída: mladých
Ocenění: D
Posudek: Feminine, a bit lon and also a bit long on legs, ears are very tall, which destroys the
type of expression, could have some more bone and substance, narrow in front, breed typical
movement from the side, okey construction in rear
-----------------------------------------------------------------------Mezinárodní výstava psů DUO CACIB - Brno - 4. 2. 2012
Rozhodčí: Brigita Kremser (SLO)
Třída: mladých
Ocenění: V
Posudek: 11 months femine bitch, typical head, rounded forehead, eyes could be darker, nice
topline, long in longs, nice mover
-----------------------------------------------------------------------Mezinárodní výstava psů - Praha - 5. 11. 2011
Rozhodčí: Alexandra Grygárková (CZ)
Třída: dorost
Ocenění: N4
Posudek: 8 měsíců, správná kostra, lehce delší čenichová partie, světlé oko, užší hrudník,
standardní pohyb a srst, vbočený loket

