OPISY - FCI 111 - Golden Retriever
Zachowano pisownię orginalną

Psy
Klasa młodszych szczeniąt
1. IRVING Diamond Retrievers From Korol, w.o.1
Very promising, full of quality, well behived. lovely balanced, excellent head and bone, good expression.
Klasa szczeniąt
2. Catequill (FCI) LALLYBROCH, w.o.1
Great balanced, lovely coat,ex.head, good expression. good stop, moves with ease, handler need to usew less tips.
3. Qdore TRUE NORTH, w.o.3
Good length leg, short cupled, ex.character, happy for age, well ballanced.
4. YOUR PRINCE Gate of East, w.o.2
Full of quality, masculine head without beeing course, wonderful neck into shoulders, lovely feet, well balanced
Klasa młodzieży
5. Reedbed ARAGON, bdb.
Ex.condition. lovely head, rather short apear arm, rich golden coat. wonderful character, good expression.
6. MAKS Złoty Aporter FCI, db.
Lovely type of boy, great condition, well balanced, good bone, not confident yet, moved out well, bite is level.
7. MANIEK Złoty Aporter FCI, dosk.2
Quality boy, full of character, deep muzzle, very well balanced, superbly presented, level topline and great expresssion.
8. NOUS TWEEDMOUTH Złoty Aporter FCI, bdb.
Up to size boy, fabulous character, well musculed, needs too strenghthen on hind movement.
9. PORTOS V+L Golden Grazanna, dosk.3
Strong head for me, excels in musel and condition, straight topline, fabulous coat, ex. schoulders, pins in front
movement.
10. S-CIRO Aspiciens FCI, nb.
11. SIMBA Dell'Anima D'Argento, dosk.4
Dark gold musculine boy, rather excessive in head, excellent condition, short couplet and balanced but rather upright
upperarm, lacking angle in the front
12. SOLOMON KANE de Lar de Casanova, dosk.1, ZwMł., BOB Junior, BOB.
Quality boy, excels in character and condition. overall balanced is superb,rather long in the second thigh, nice ear and
set, excellent mover strighten out.
13. WHISKY Magic Wolly's Dogs FCI,dosk.
Happy boy, rather strong in head, needs too strengthen quarters, ex.condition.
Klasa pośrednia
14. ANGEL DI MARIA Chakville FCI, dosk.2
Nicely balanced, correct on his age in maturity, little cheeky in head, back pasterns need too tighten.

15. DAREDEVIL ComfortZone FCI, dosk.1, CWC, NDPwR.
Handsome masculine boy, good ballance throughout, moves with freedom, good coat excellent, rich of neck, pins in
front slightly, good feet.
16. JUSTIFIED JOKE Loyal Gold FCI, dosk.3
Such a lovely golden, short couplet, chest needs to deepen and slightly tall on the leg.
Klasa otwarta
17. BAFLO Wi-An-Wa, dosk.
Super balanced, great character, correct bone, correct hight, too lenght, correct scull however a little short in muzzle.
18. HAGRID'S SECRET Loyal Gold, dosk.2
Quality boy with lovely head, free striding date, level topline, super angulation, great condition.
19. IRON MAN from Arian Hill, złote, dosk.
Excellent balanced boy, happy character, very noty, very balanced, ex. mover, balanced head, very atractive.
20. KSIĄŻĘ HARRY Hrabstwo Goldenów, dosk.4
Lovely boy with a lovely head and expression, beautifuly, balanced, good feet, straight topline, naughty today, very nice
boy, needs training.
21. LANDLASH de Lar de Casanova, dosk.
Top quality boy who excells in free striding movement, covering the ground with ease, good bone, balanced head
although needs too tightin in front movement, handsome boy.
22. Trubliss (FCI) ME,MYSELF AND IFECT), dosk.
Quality boy, beautifuly balanced, super top line, good layback of shoulder, super condition, great musculine, needs to
strengthin in front pasterns.
23. PICTURE PERFECT Gate of East, dosk.1, CWC
brak karty
24. SEGARS Złoty Aporter, dosk.
Beautifuly balanced, needs more size, wonderful head, moves well, real character.
25. SHAGGY Gate of East, dosk.3
Boy of quality, well anguled and balanced, good bone, equal planes of head, superb neck onto leight back shoulders,
wonderful coat, carrys tail a little high.
26. Evidog YORICK, dosk.
Quality boy, beautifuly presented, taight level top line. good bone, deep chest, needs to tighten on back movement,
super angulation.
Klasa użytkowa
27. Duckmoors AUTUMN TUMBLE, bdb.
Dark coat boy,superb condition, wonderful character and expression, super lenght leg to lenght of body, head could be
/...?/.
28. Cheek to Cheek LONDON DRY GIN KT-II. Cheek GRAND MARNIER), dosk.2
A boy, who /...? /quality. moves effortlessly, a very happy character, good condition, geat coat, a kind head.

29. Trubliss (FCI) WALK THE TALK, dosk.1, CWC, Najlepszy Pies Użytkowy
Wonderful, masculine head, ex.set ears, kind expression with inteligence, superb balanced angulation, moves with
drive, ex. chest and feet.
Klasa championów
30. CLAUDIO BRAVO Puregoldie FCI, dosk.4
Quality boy, excells in easy strights and cowers the ground, fabulous character, super bone and feet, balanced with deep
chest.
31. Szczęśliwy Słoń DEL OMARI, dosk.
Balanced boy, carrying a bit to much weight. rather loaded over the shoulders, excellent bone and feet, appealing head.
32. GEORGE CLOONEY Anavi Gold Star FCI, dosk.
Free mover, good topline, deep through the chest, short couplet, well musculed. well let down hocks.
33. KRUGERRAND Oligarchia FCI, dosk.
Hasppy boy, showing great character, a little short in coat. moves very well, deep chest, super neck into well laid back
shoulders.
34. MANFRED L'Ami Aime, dosk.1, CWC.
Quality boy who feels the eye, lovely head and expression. ear set is correct, applying eye, movement ease and straight
out.
35. PRINCE OF DREAMS Bloomingen Gold, dosk.2
Happy boy, super coat and conditiion, moves well. strong bone. masculine head,good feet.
36. TYSON TARGARYEN Złoty Aporter FCI, dosk.
Very balanced boy, quality construction, good feet. good deep of chest. moves easily, lovely balanced head.
37. Arilis Line VOICE OF VICTORY, dosk.3
Quality boy, ex.in confirmation, stains for square, ex.pigment. good feet, hanbdsome head and deep chest, carrying a
little too much weight.
38. WESLEY Wi-An-Wa, dosk.
Lovely out line, super top line, ex,neck and shoulders, sadly a dropping tail ( /...?/ tail ), lovely eye and expression.
39. Evidog YONATHAN, dosk.
A quality boy, masculine, good deep muzzle, excellent scale(?), balanced boy who moves easily, in great condition.
Klasa weteranów
40. AVILYS IGNIS Adsum, dosk.1, Zw.Wet.
Lovely gentalman, lovely head and expression, clean cut head, ex.ballance, a little weak on the back pasterns but moved
out very well. A credit too his age.
41. B.B.KING Oligarchia FCI, dosk.
Quality boy, beautifully presented, hocks well let down, superb double coat, rather long couplet, masculine head, moves
well.
42. COSMOPOLITAN Emerald Garden, dosk.2

Superb boy, who fills up the eye, wonderfully balanced, strtaight topline, excellent bone, sweet but masculine
expression. moved like a dream.
43. LAUTUS PRO CANE BONO Adsum, dosk.
Lovely type, ex.coat. good bone, moves well on his age, handsome head, nice expression.
44. Trubliss (FCI) SMARTY PANTS, dosk.3
Fabulous expression on his ballance head, lovely eye, straight topilne, wonderful character, shows beautifully, moved
ok for his age.
45. Evidog SORBON, dosk.4
Handsome masculine boy, full of quality, deep chest. very good ballance throwout, super let down hocks.

Suki
Klasa młodszych szczeniąt
46. CHAŁWA Chakville FCI, w.o. 1, Najlepsze Młodsze Szczenię w Rasie
Fabulous girl, full of quality, good lenght of leg, short coupled,nice eye, muzzle will /...?/, super mover
47. CIRILLA Szajer, w.o. 3
Lovely balanced girl. full of quality, super lay back of schoulder, good lenght of leg, moves effortlessly.
48. Trubliss (FCI) ONLY LOVE, w.o. 2
Lovely femine quality puppy, ex.angulation, correct lenght of leg. wonderful coat, great character.
Klasa szczeniąt
49. FANTA Ami Alice's Dogs FCI, w.o. 4
Quality girl, ex.balanced, super feet, love her proportion, good spring of rib, lovely expression, moves with ease.
50. JAGODA Adekatos Poland FCI, w.o. 3
Fabulous girl, so femine, wonderful balanced, straight out evenly, great quarters, sweet face.
51. Catequill (FCI) LEADING LADY, w.o. 1, Najlepsze Szczenię w Rasie.
Outstanding girl. beatifuly balanced, straight topline, great condition with muscled well, pretty expression.
52. Catequill (FCI) LOVE IS HERE TO STAY, o.
Fabulous lenght of leg to body, well balanced, happy character, pretty head, quarters need too tighten up.
53. NATASHA Puppy Team FCI, w.o. 2
Superb balanced, so well made throughtout, she is tipical 6 monts molly polly, wonderful coat. very happy character,
grwat feet and bone.
54. UMA Wi-An-Wa, w.o.
Lovely expression, superb schoulder, angulation, straight topline. good feet, need to strenghten in hind quarters.
55. XENA Anavi Gold Star FCI, w.o.
Lovely /...?/ eye, her coat at home today, exelente balanced. lovely expression, super pigment
56. YOUR MAJESTY Gate of East, o.
Quality girl, who needs time to get her confidence, very well made, lovely coat, would prefere smaller eyes.

Klasa młodzieży
57. ARIZONA Guernica, nb.
58. BEAUTY INWHITE-FOG Navel's Dream, dosk. 4
doskonała, piękna głowa, mocny ciemny pigment, dosk.front i tył, b.solidna górna linia, uroczy przedstawieciel rasy,
b.zrównoważona.
59. Trubliss (FCI) COUNT YOUR BLESSINGS, dosk. 1, Zw.Mł.
doskonała, piękna suka, urocza, delikatna głowa, ładna prosta górna linia, dobry front i tył. doskonale osadzony ogon,
b.ładny ruch, dobrze zbalansowana.
60. CRAZY BEAUTIFUL My True Love, dosk.
średnia suka, ładna głowa i wyraz,dobra klatka piersiowa, doskonała górna linia, dobre kończyny tylne, nieco wąski
przód, dobry okaz.
61. Trubliss (FCI) CUTIE PIE, dosk.
11 mieś.suka, dobra głowa i front, ładna górna linia, doskonałe uda, potrzebuje nieco więcej czasu, uroczy przedstawiciel
rasy.
62. DEPTH OF MY HEART Alibi na Szczęście, bdb.
ładna głowa i wyraz, db.osadzone ucho, db.tylne kończyny, ładna górna linia, braki w barkach ( słabo rozwinięte ), ładny
okaz.
63. EIMI Albus Salus, dosk.
piękna głowa i wyraz, db.łokcie i barki, urocza szata, dosk.górna linia i kątowanie tyłu, delikatnie niestabilna w ruchu ale
jest młoda, doskonały przykład rasy.
64. JESSIE Dolina Marcinkowic FCI, bdb.
ładna, 11 mieś, ładna głowa i wyraz. db. górna linia, braki w barkach, musi ustabilizować sie w ruchu, bardzo ładnie
prezentowana.
65. JODA Dolina Marcinkowic, bdb.
ładna, delikatna głowa, db. osadzone ucho, dosk.tył, wolałabym lepsze łokcie i barki, b.ładna suka, b.dobry
przedstawieciel rasy.
66. Arilis Line KEPT PROMISE, dosk.
piękna suka, db.front i tył, dosk.górna linia, db.kątowane stawy skokowe, piękny włos. dobry kontakt z handlerem,
potrzebuje nieco zrzucić wagę.
67. KRISTINA From Arian Hill FCI, bdb.
ładna, złota suka, ładna głowa, db.szyja, db.kątowania przodu i tyłu, ogon nieco nisko osadzony, musi ułożyć sie w ruchu,
dziś bardzo dobra, jutro doskonała.
68. LA BAMBA Oligarchia FCI, bdb.
ładna suka, nieco niepewna siebie, db.kątowania przód i tył, ogon za nisko osadzony, trzeba popracować nad
handlingiem, dobry egzemplarz.
69. MOONSHINE FantaMabelle FCI, dosk. 3
piękna kremowa suka, b.ładna głowa i wyraz, super front, piękna, głęboka klatka piersiowa, dosk.kątowanie tyłu,
prezentowana w super kondycji, db. mięśnie.

70. Tale of Rhymbelle MY CUP OF TEA, bdb.
ładna, średniej wielkości, db. głowa i wyraz, dosk.górna linia, db.szyja. db.łopatki, brakuje nieco barków, francuskie
ustawienie kończym tylnych, bardzo ładnie prezentowwana.
71. NAMI BUBBLE LOVE Royal Obsession, bdb.
ładna suka, ładna głowa i wyraz, braki w barkach, dobra klatka piersiowa, db. podudzie, potrzebuje balansu w ruchu.
72. NIRVANA HEART-SHAPED BOX Royal Obsession, bdb.
ładna głowa i wyraz, db.osadzone ramiona i łokcie, ładna szyja, db. górna linia, potrzebuje czasu i spokoju, w ruchu jest
jeszcze młoda, ogon nisko osadzony.
73. PENELOPA Adsum, dosk.
10 mieś.ładna głowa i wyraz, dobry front i tył, db. szyja, dosk.górna linia, db.osadzony ogon, db. przedstawieciel rasy.
74. PERSYA Mój Zakątek, bdb.
12 mieś.średniej wielkości, ładna głowa i górna linia, db.łokcie i łopatki, nieco braki w barkach, nisko osadzony ogon,
potrzebuje unormowania w ruchu.
75. QUILLA Z Ulicy Słonecznikowej FCI, dosk.
12 mieś.piękny włos, urocza głowa i wyraz, dosk.front, głęboka klatka pierś,dosk.górna linia, kątowanie, piękny ruch,
dosk.okaz rasy.
76. RITA HEYWORD D&L Golden Grazanna, dosk. 4
urocza, średniej wielkości, urocza głowa z doskonałą szyją, db. kątowanie przodu i tyłu, ładna głęboka klatka piersiowa,
nie w pełnym włosie dziś, dosk. przykład rasy.
77. Souvenir VINTAGE GIRL, dosk.
10 mieś.urocza głowa i wyraz, db.łopatki, dosk.górna linia, db.podudzie, db.zdefiniowane stawy skokowe, braki w
barkach, piękna, dosk.ruch.
78. WAKE DELIGHT Gate of East, dosk.
10 mieś.suczka, urocza głowa i wyraz, db. szyja, dosk.górna linia, krótkie lędźwie, nie najlepszy włos dzisiaj ( potrzeba
czasu ), dosk.okaz.
79. XAINTI Gate of East, nie do oceny
80. ZAKOCHANA ZOŁZA Loyal Gold, dosk.
ciemnowłosa dziewczyna, urocza głowa i wyraz, dosk.front, piękne stopy ( kocie ), dosk.kątowanie tyłu, piekny ruch i
temperament, dosk.przykład rasy.
Klasa pośrednia
81. ALBA JORDI Chakville FCI, dosk. 4
urocza, średniej wielkości, umięśniona i wysportowana, nic nie jest przesadzone, klasyczna , db.front i kątowanie tyłu,
dosk.górna linia, ruch i temperament.
82. BONEY M. Szczęśliwy Słoń, dosk. 2
piękna dziewczyna, dosk.kątowania frontu i tyłu, ładna głowa i wyraz, ładne zwarte stopy, dosk.włos, ładny staw
skokowy, super ruch, dynamiczny
83. DARTH'S DAUGHTER ComfortZone FCI, dosk.

2 letnia, średniej wielkości, w dobrej kondycji, db.łopatki i łokcie, wolałabym lepsze barki, dosk.górna linia, przepiękny
ruch.
84. Excentric Gold GORTENZIYA, bdb.
ładna, średniej wielkości, w db.kondycji, ładna głowa i wyraz, db.kątowanie przodu i tyłu, ogon nieco nisko osadzony,
ruch nieco chaotyczny, b.ładnie prezentowana.
85. JOLLY JOLINE Loyal Gold, dosk. 1, CWC
20 mieś.ciemnowłosa suka, ładna głowai wyraz, dosk.łopatki, dość prosta górna linia. db.osadzone ucho, db.kątowanie,
w pełnym włosie dziś, niemniej jednak dosk.gatunek, wyjątkowy ruch.
86. JOVIAL JOURNEY Loyal Gold FCI, bdb.
ładna,średniej wiekości, w db.kondycji, ładna głowa, db.łopatki i łokcie, nieco słabe ramiona, db.kontakt z handlerem,
bdb. przykład rasy.
87. KATHERINA THE GREAT QDORE of Labgold, bdb.
średniej wielkości, ładna głowa i wyraz, db.łopatka i łokcie, dobrze by było mieć lepsze ramię, db.osadzony ogon,
db.kątowanie, piękny ruch.
88. NIKITA P&M Golden Grazanna, dosk.
2 letnia, dosk.głowa, db.szyja, dosk.front i kątowanie tyłu, krótki staw skokowy. db.osadzony ogon, bardzo elegancka,
b.ładny ruch.
89. PRIM MIRAE Alius, dosk. 3
ciemnowłosa dziewczyna, ładna głowa, db.łopatki i łokcie,dosk.górna linia i osadzenie ogona, ładny krótki staw skokowy,
w dobrej kondycji, w ruchu dynamiczna.
90. PRINCIPESSA MASERTATI Labradortoscana, bdb.
urocza młoda dziewczyna, w pełnym włosie, db.osadzone ucho, dosk.górna linia, db.łopatki i łokcie, krótkie przednie
kończyny, krótki staw skokowy, db.osadzony ogon, małe oko i wąskie, b.dobrze prezentowana.
91. RIVER OF LOVE On Highness's Way, dosk.
ładna, typowa głowa i wyraz, dosk.górna linia, super front i tył, db.osadzony ogon, ładne, krótkie pięty, bdb.ruch.
92. STAY WITH ME SWEETIE My True Love, bdb.
ładna, średniej wielkości, db.łopatki i łokcie, wąski front, dosk.kątowanie tyłu, w db.włosie, bdb.ruch, db.prezentowana.
93. Trubliss (FCI) UNCHAIN MY HEART, bdb.
średniej wielkości, ładna głowa i wyraz, db.łopatki i łokcie, krótkie ramię, w db. kondycji, dosk.kątowanie tyłu , ogon
nieco wysoko osadzony, dobry ruch.
Klasa otwarta
94. Bloomshire A SEA CHANGE, dosk. 1, CWC, NDSwR, BOS.
db.jakości suka, urocza głowa i wyraz, dosk.front i kątowanie tyłu, dosk.osadzony ogon, ładne krótkie pięty, piękny, bez
wysiłku ruch, doskonały okaz.
95. ABRAKADABRA ComfortZone, dosk.
4 letnia, w dosk.kondycji, ładna miękka głowa, elegancka szyja, db.łopatki, dosk.górna linia, dosk.kątowanie przodu i
tyłu, b.ładny ruch.
96. ALL IN LOVE Baltic Morrigan FCI, bdb.

ładna suka, ładna głowa, dosk.górna linia i kątowanie tyłu, krótkie ramię, db.osadzony ogon, ładna krótka pięta, ruch
nieco chaotyczny.
97. BE MY PRINCESS Alibi na Szczęście, dosk.
4 letnia, w db.kondycji, db.łopatki, dosk.górna linia, db.podudzie, ładna krótka pięta, wolałabym dłuższe ramię,
bdb.ruch.
98. CASSIOPEIA Adsum, dosk.
6 letnia, średniej wielkości, kocha swojego handlera, ładna głowa i wyraz, db.front i kątowanie tyłu, w dobrej kondycji,
db. stawy skokowe, super ruch.
99. Bombadee DUNE ARRAKIS, nb.
6 letnia, ciesząca sie dniem, ładna głowa, krótkie ramię, db. łopatka, mocna górna linia i kątowanie tyłu, db.osadzony
ogon, dobry ruch.
100. FIONA Szczęśliwy Słoń, bdb.
6 letnia, ciesząca sie dniem, ładna głowa, krótkie ramię, db. łopatka, mocna górna linia i kątowanie tyłu, db.osadzony
ogon, dobry ruch.
101. GAJA Złoty Amber, bdb.
dziś b.dobra ale ładna suka, 2 letnia, urocza głowa i wyraz, dosk.front i tył, ładny prosty front, wystawiana dziś po raz
pierwszy, suka ma potencjał z odpowiednim groomingiem.
102. Sodelight GIFT FROM NORWAY, nb.
103. HOTTEST HALLELUYAH Loyal Gold, dosk.
ciemnowłosa, ładna głowa i wyraz, db.front i kątowanie tyłu, mocna górna linia, dosk.stopy, ładny, krótki staw skokowy,
piękna górna linia w ruchu.
104. I EM WANDA MAXIMOFF from Arian Hill, dosk. 2
jakościowa suka, piękna głowa i wyraz, super szyja, piękna górna linia, ładny krótki staw skokowy, dosk.podudzie,
pięknie preznetowana, ruch bez wysiłku, płynny.
105. JASMINUM SAMBAC Adsum, bdb.
przeciętna suczka, ładna głowa i wyraz, ładne łopatki, krótkie ramię, długa w lędźwiach, ładnie kątowany tył, dobry ruch.
106. LUIZA ALECIA Danako, dosk.
4 letnia w dosk.kondycji, ładna głowa i wyraz, elegancka szyja przechodząca w super górną linię, db.front,
dosk,kątowanie tyłu, dosk.osadzony ogon, super ruch.
107. Cheek to Cheek NOCHE ANDALUZA, bdb.
średniej wielkości, delikatnie za mocna głowa, db.łopatki, krótkie ramię, wyjątkowa szata, ładna głęboka klatka, dobry
ruch.
108. Cheek to Cheek OCTAVIA, dosk. 3
3 letnia, ładna, delikatna głowa, dosk.kondycja, db.łopatki i łokcie, krótka, db.osadzony ogon, db.staw skokowy, dziś w
nienajlepszym włosie, niemniej jednak dosk.okaz.
109. Donagold ORA, dosk.
ładna suka, dziś nieco za gruba, ładna głowa i wyraz, db.front i kątowanie tyłu, db.staw skokowy, db.ruch, byłoby lepiej
bez kilku kilogramów ( waga ).

110. OREO Wi-An-Wa, dosk.
jakościowa suka, sucza głowa, elegancka szyja przechodząca w ładną, górną linię, db.łopatki, dosk.podudzie, db.staw
skokowy, bdb.ruch.
111. Catequill (FCI) PININFARINA, bdb.
6 letnia , ciesząca się z dnia, ładna głowa i wyraz, nieco za gruba, db.łopatki, krótkie ramię, ładny krótki stawa skokowy,
chaotyczny ruch.
112. RAINBOW AT THE Emerald Garden FCI, bdb.
ładna suka, db.głowa i wyraz, zgryz b.ściśnięty, db.front, db.łopatki, db.staw skowkowy, piekny włos.
113. SUNSHINE Gate of East, db.
piękna suka z kiepskim temperamentem co jest nietypowe dla tej rasy, ładna głowa i wyraz, mocna górna linia,
db.kątowany przód i tył, nie mogłam ocenić ruchu, suka wystraszona.
114. TITINA Mój Zakątek, db.
2 letnia, średniej wielkości, temperament nie całkiem, b.niepewna siebie, szkoda bo jest ładna, nie mogę ocenić ruchu.
115. UKULELE Złoty Aporter, bdb.
ciemnowłosa suka, ładna głowa, krótka szyja, db.front i tył, db.osadzony ogon, nieco za duża waga, ruch bdb.
116. UNIA Złoty Aporter, bdb.
ładna, średniej wielkości, w db.kondycji, db.łopatka, krótkie ramię, db.górna linia, db.kątowanie, db.ruch.
117. ZELDA QUEEN OF HEARTS Chakville FCI, bdb.
4 letnia, ładna głowa, mocna górna linia, db.noszona, db.kątowanie tyłu, krótkie ramię, w nienajlepszym włosie dziś,
db.ruch.
118. Evidog ZEZE, dosk.
4 letnia, ładna głowa i wyraz, db.front i kątowania tyłu, dosk, górna linia i osadzenie ogona, mocny krótki stawa
skokowy, db.osadzony ogon, nieco za duża waga.
Klasa użytkowa
119. Trubliss (FCI) ALL ABOUT THAT BASS, dosk.3
4 letnia suczka, w dosk.kondycji, ładna delikatna głowa, db.łopatka, db.górna linia, dosk.górna linia, db.osadzony ogon,
bdb.ruch.
120. ARTISTIC SOUL Golden Gaj, dosk. 1, CWC
8 letnia, piękna, ciesząca sie dniem, dobrze umięśniona, db.łopatka, dosk.górna linia, dobrze noszony db.osadzony ogon,
db.więź z handlerem, mogłaby uczyć ruchu młodszych.
121. BAKALIA Wi-An-Wa, dosk. 2
9,5 letnia, piękna suczka, dosk.głowa i wyraz, db.front, dosk.górna linia, dosk.kątowanie tyłu, świetna prezentacja.
122. FIRST BLUEBELL My True Love, dosk. 4
4 letnia, w db.kondycji, umięśniona, ładna głowa i wyraz, dosk.front i tył, db. osadzony ogon, ekstremalny ruch.
Klasa championów
123. BACK TO THE PARADISE Benignitas, dosk.

8 letnia suczka, w db.kondycji, ładna głowa i wyraz, db. położone łopatki, mocna górna linia, db.noszona w ruchu, dosk.
kątowanie przodu i tyłu, bdb.ruch.
124. DAKOTA FANNING Gate of East, dosk.
7 letnia suczka, w db.kondycji, ładna głowa, doskonały temperament, dosk.kątowanie przodu i tyłu, db.prosta górna
linia, bdb.handling, dosk.włos.
125. IMPRESJA Wi-An-Wa, dosk.
8 letnia dziewczyna, w db.kondycji, ładna głowai wyraz, db.łopatki, ramię mogłoby być dłuższe, dosk.górna linia i
dosk.ruch.
126. LOLLY POP Bloomingen Gold, dosk. 4
dosk.osobnik, uroczy typ głowy i wyraz, db.łopatka i ramię, dosk.górna linia, krótkie, dobre podudzie, bdb.ruch.
127. Trubliss (FCI) LOVIN' YOU, dosk. 3
3 letnia, db.jakości, urocza, sucza głowa, elegancka szyja, db.górna linia. db.front, super kątowanie tyłu, db.osadzony
ogon, perfekcyjny ruch.
128. MARGOT L'Ami Aime, dosk. 1, CWC
piękna suka, urocza głowa i wyraz, b.elegancka szyja, db.łopatka, dosk.górna linia, db.kątowanie przód i tył,
dosk.osadzony ogon, bdb.ruchi prezentacja, db.kondycja.
129. PERFECT TONIGHT de Ria Vela, dosk.
ciemnozłota, pięknie prezentowana, ładna głowa, db.osadzone ucho, dosk.front i tył, nieco za dużo "covidowych"
kilogramów, bdb.ruch.
130. QUEEN OF LEGENDS of Sunshine's Valley, dosk. 2
4 letnia, urocza głowa i wyraz, klasyczny front i kątowanie tyłu, mocna górna linia, db.osadzony ogon, w dośc dobrej
kondycji.
131. Tale of Rhymbelle SEE THE MAGIC,dosk.
4 letnia, ładna głowa i wyraz, super kątowany przód, dosk.kątowany tył, db.staw skokowy, db.osadzony ogon, bdb.ruch.
132. WERONA Chakville FCI, dosk.
6 letnia suczka, w db.kondycji, delikatna głowa, db.osadzone łopatki, db.prosta górna linia, db.osadzony ogon, dobry
ruch.
Klasa weteranów
133. ALMA GITANA de Ria Vela, dosk.
Lovely girl, enjoing her day out, lovely ballance, very pretty expresssion, superb balanced head, moved easily.
134. Amata Astrum ARIETIS, bdb.
Super cut stop, deep muzzle, excellent bone, lame on the front but wonderful on her age, having lovely day out.
135. ARYA Anavi Gold Star FCI, dosk.
Lovely girl, so well ballanced, wonderful head and expression, carrying a little too much weight, even movement, good
ear set.
136. AVILYS ILLUMINA Adsum, dosk.
Sweet girl, having a lovely day out, for me rather light in the eye, moved smoothly for her age.

137. BLUEBERRY from Arian Hill, dosk.
Super happy girl, full of quality, ballanced far and aft, a little arratic in hind movement, wonderful coat.
138. C'EST MOI Oligarchia FCI, dosk.
Happy girl, lovely expression and head, correct bone, would prefer more lay back at shoulder, ex.bone, super feet.
139. Malet Park ENCANTADORA, dosk. 4
Wonderful head and expression, good sety on ear, very ballanced on the body, exc.front and hind quarters, ex.spring of
rib, moves out effortlessly.
140. Pinkerly HONEY RYDER, dosk.
Superb mover, moves freely and effortlessly, covering the ground, would prefer more stop, great character.
141. LAETITIA Adsum, dosk.
The most beautiful eye, ballanced head, so pretty, made so well everything, feets together, she flows in her lines,
wonderful coat and character, unfortunately limp on one hind leg today.
142. Catequill (FCI) NEVER ENDING STORY, dosk. 3
So feminine and full of quality, fantastic personality, deep in the chest, lovely eye, wonderful double coat, I would prefer
more lenghth of leg for complete ballanced, straight, evenly and freely ( movement? ).
143. Fenpinque PRADA PERFECT, dosk. 1, Zw.Wet., Najlepszy Weteran
Top size for bitch but superbly balanced with great angulation back and front, her movement shows how well she is
made, beautiful head and expression, good stop.
144. Sequins SACY, dosk.
Moves so well, having lovely day out, tight elbows, fabulous coat, pretty eye and ballanced head, gorgeous girl.
145. Alius TAVI AURUM PASSIONS, dosk.
Such a lovely girl, feels the eye, beautifuly balanced, wonderful head and expression, moves effortlessly, gorgeous girl.
146. XAVIENE DE' Bon Voyage, dosk.
Wonderful for her age, fabulous head and expression, superb character, moved happily, lovely eye, super ballanced

