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Hodnotí se: Krok - ctyrtaktní, pravidelne se pohybující koncetiny, lehké, energické vyšlápnutí s prešlapem zadních stop pred prední.
Klus - dvoutaktní chod, s vyšší akcí a velkou prostorností, elastický aenergický pohyb koncetin, výrazný posun od záde s výrazným

zapojením hrbetního svalstva a záde, pohyb predních koncetin vychází z dobre uvolnené pleci
Skok ve volnosti - s chutí skákající kun, pozorný, soustredený s inteligencí, energickým rychlým odrazem, rychlým pohybem predních koncetin

pri odrazu a dobrým zaúhlením, dopredu s ohnutím pohybující se krk a snížená hlava, s výrazným pohybem kohoutku nahoru,
pružným hrbetem a s otevrením úhlu v hleznech, skokový luk (bascule), let a pohyb vyplývající z rytmického cvalu. )
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Hodnotí se: Krok - ctyrtaktní, pravidelne se pohybující koncetiny, lehké, energické vyšlápnutí s prešlapem zadních stop pred prední.
Klus - dvoutaktní chod, s vyšší akcí a velkou prostorností, elastický a energický pohyb koncetin, j{ýrazný posun od záde s výrazným

zapojením hrbetního svalstva a záde, pohyb predních koncetin vychází z dobre uvolnené pleci
Skok ve volnosti - s chutí skákající kun, pozorný, soustredený s inteligencí, energickým rychlým odrazem, rychlým pohybem predních koncetin

pri odrazu a dobrým zaúhlením, dopredu s ohnutím pohybující se krk a snížená hlava, s výrazným pohybem kohoutku nahoru,
pružným hrbetem a s otevrením úhlu v hleznech, skokový luk (bascule), let a pohyb vyplývající z rytmického cvalu.
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Komisar: Jan Mícek
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Znak

Krok

Klus (kmih a elasticita)

Skok ve volnosti 110 cm

Hodnotí se: Krok - ctyrtaktní, pravidelne se pohybující koncetiny, lehké, energické vyšlápnutí s prešlapem zadních stop pred prední.
Klus - dvoutaktní chod, s vyšší akcí a velkou prostorností, elastický a energický pohyb koncetin, výrazný posun od záde s výrazným

zapojením hrbetního svalstva a záde, pohyb predních koncetin vychází z dobre uvolnené pleci
Skok ve volnosti - s chutí skákající kun, pozorný, soustredený s inteligencí, energickým rychlým odrazem, rychlým pohybem predních koncetin

pri odrazu a dobrým zaúhlením, dopredu s ohnutím pohybující se krk a snížená hlava, s výrazným pohybem kohoutku nahoru,
pružným hrbetem a s otevrením úhlu v hleznech, skokový luk (bascule), let a pohyb vyplývající z rytmického cvalu.
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SKOK VE VOLNOSTI 4 leté KLISNY - FRENŠT ÁT P/R 4.3.2011

KLISNA OTEC MATKA OTEC MATKY DAT. NAR. CHOVATEL MAJITEL

1. KACA Catango Z Linda Obvod 31.3.2007 Pavel Chvalík JK HREBCíN HF

2. DAGMARKA Federweiser Deborah Radegast 3.5.2007 Jana Lošáková JK HREBCíN HF

3. ASTORKA II Federweiser Carevna Radegast 29.1.2007 VFU Brno ŠSZ Nový Jicín Farma Nový Jicín - Žilina

4. FEMINA Federweiser Fanta Gottward 1.4.2007 VFU Brno ŠSZ Nový Jicín Farma Nový Jicín -Žilina

5. PARIS Ladinos Pappavera Papillion 18.4.2007 Katerina Cochlarová Katerina Cochlarová

6. LORIETTA Lordano Charta Cherson 11.5.2007 Marie Ostrížková Marie Ostrížková

7. JASNÁ Lantann Jasmína Lopéz 24.3.2007 Karel Ružicka Karel Ružicka

8. ZARRY Oskar Zanny Lantann 23.4.2007 Karel Ružicka Karel Ružicka

9. ERISMA Eibisch II Charisma Le Patron 28.4.2007 Stáj Mustang S.r.o. Stáj Mustang s.r.o.

10. GALETTKA Federweiser Gallera Faraday 22.4.2007 Bajer Oldrich JK Rimex Karviná

11. JLB UNIWE-D Palisco Unyveta Watergatte 20.3.2007 Drábík Václav Jirina Bosáková

12. KIARA Rock'n'RolI Kasia Lb Wenmut 27.4.2007 MVDr. František Horník MVDr. František Horník

13. CHANTAL Pinot Grigio Karolina Quoniam 3 12.5.2007 Slavomír Žilinský Slavomír Žilinský

14. TIFANY Autonom Tequila Faraday 24.3.2007 Radim Kalíšek Radim Kalíšek



Výsledky skoku ve volnosti pro 4-leté klisny ceského teplokrevníka pro Severní Moravu (4.3.2011-Frenštát pod
Radhoštem),bylypocítány s koeficienty:
u mechanikypohybu - 0,4
u skoku 11Ocm- 0,2

120cm - 0,3
130cm - 0,5

Garant pro Severní Moravu - Roman Klos

Roman KLOS
mob: +420 604 693 662

e-mail: rklos@visteon.com


