Klubová výstava MSBMK – 16.9.2017, hotel Altlantis, Brno – Rozdrojovice
Rozhodčí:

specialista na plemeno pan Dimitry Alexander van Raamnsdonk,
chovatelská stanice De La Parure, Belgie

Pan D.A. van Raamnsdonk je předsedou belgického klubu francouzských buldočků, jeho otec pan Victor
Alexander van Raamnsdonk je předsedou holandského klubu francouzských buldočků. Rodina van Raamnsdonk
chová francouzské buldočky od roku 1972 a jsou považováni za největší odborníky na toto plemeno. Jako
rozhodčí z exteriéru působí i další členové rodiny, například paní Chantal van Raamnsdonk, která loni
posuzovala klubovou výstavu KFB. Rodina se přímo podílí na aktualizaci plemenného standardu v rámci FCI, a
tak jsme měli možnost nechat zhodnotit naše jedince od skutečných odborníků.
Přehled zadaných ocenění:
KV MSBMK 2017
francouzský
buldoček

psi
feny
celkem

posouzeno
26
51
77

výborná velmi dobrá
11
15
21
24
32
39
41,56%
50,65%

dobrá
0
1
1

odstoupil z
dostatečná diskvalifikace posouzení
0
0
0
3
1
1
3
1
1

Pozn.: ocenění "výborná" je uváděna včetně "velmi nadějná, ocenění "velmi dobrá " včetně "velmi nadějná"
Diskvalifikace - agresivita na stole
Odstoupení z hodnocení - nestandardní zabarvení srsti
Nejčastěji uváděné nedostatky:
Nedostatečné osvalení, vrásky v čenichové partii na hranici limitu (nesmí být nadměrné dle standardu),
nepřiléhající pysky, viditelný jazyk, užší líce, oči mandlového tvaru, viditelné bělmo při pohledu zepředu, uši
špatně nasazené a nesené, rovná horní linie, delší bedra, nedostatečně klenutá žebra, úzký hrudník, vybočující
lokte, měkká zápěstí, otevřené tlapky, světlé drápy u žíhaných a fawn jedinců, nedostatečné úhlení zadní
končetin, nesprávný pohyb – ne volný, energický a plynulý, nesprávné chování psa v kruhu ( nervozita na stole,
neschopnost „postát“ v klidu), nesprávné předvádění ( velmi úzká vodítka, která pejsky škrtila; pejsci byli
„taháni“; někteří i zvraceli).
Celkově byla horší úroveň fen než psů.
Nejčastěji uváděné přednosti:
Kompaktní stavba těla a pevná kostra, široká hlava, výrazný stop, tmavé oko, dobrý skus, silný krk, hluboký
hrudník, dobrý ocas, dobrý celkový pigment.

Zpracovala: Mostýnová

