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Date of issue

LV-22277 t09

LV-BtG-173t09

rÉvslstRr
LV&LT&EE&BALT&RU&BY JCH

RATCATCHER'S GRIMM

s38770/2008

LV-BtG-123/08

28t03t2008

PL-'l/0

black & tan

INT&NORD&FlN CH,SW99'00'03

RATCATCHER'S MINOS HERQULES

s56205/98

black & tan

RATCATCHER'S JABBERWOCK

s10724t97

RATCATCHER'S HERA

s1 6494/96

s cH,sw07

RATCATCHER'S VERONICA

s39857/2005

black & tan

INT&NL&B&FR&DT&IT&S&FIN CH

LEO BELGICUS PASO-DOBLE

s6263212004

MTCATCHER'S SHIVA

s41 81 8/2003

MATE/DAM
LV&LT&EE&BALT&HU&RU&BY
JCH,EUJWOS,FIJ&FIWOs,BALTW'09,
4xCAClB

NEIBADE NIGHT
DISCOVERY MOSCOW
GRIFF

RKF221 6790

LV-BrG-133t08

02t01t2008

PL-1

black & tan

RU&GRAND CH,CW

BEAUVIEWTAKE A BOW

RKF1929220
s557901/2006

CHARKA BLACK UNISON

KC3544

-

BEAUVIEW MISS YOU ALREADY

KC3532

RUS CH

AFRODITA BOGINYA LUBVI

RKFl 673328

red

INT&RUS&RKF&GRAND&UKR&BLR CH,CW

CHARKA BLACK ROYAL OF FIRE

RKF 1 394771

-

LOLITA

RKF1494612

ulQ!2409



DISCOVERY DE]
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vylučující

vady dle stand.

A Celknví vzhlprl nrrlr? L.rrcrl'etinlrri I

;;;,il;-;;';;;v
h-,'l-xí f.,'-trl urror r) !,

B Hmotnost - ks 3.s-6 ry.-xt L\ nad 6 nod 3.5

Výšk-a- eiu 79--t.'pt ',/ .j
Délka-cnr 7-:/- ť4!^2

C Formát Čtver'cor'ý J obdé]níkový
D Meva tlrlměr'ně rlpllrá

široká, kulatá, *l
dobře klenuté čelo,
ostr'ý stop

nrrr'nti tělrr

nevÝtazná

h.,,h.í těil'Á

E Profil /
brada-nos- čelo

v;edné vŤímce ,
ploché čelo vystupuj íc í

nos

F oči a) tvar veiké' kulaté.
posazené dalekoý
od sebe

mandlové vvnottlené

b) barva tmavé l světieiší světlé

G Cenich tvpickÝ 'j
a) barva černá 4ž světlei ší be z. nigrnentu
b) nasazení mezioČní '-,/ nízko nasazenÝ

H I]ši nraIé. vysoko
tlasazené, dalcko /
od sebe '-?'

velké měkké. nízko
posazené

CH Zubv 6-6 6-5 5-6 5-5
I Skus typický předkus- viditelrré

zuby
hor.Čelist př'csah.
dolní čelist

J Celist široká, silná, 
'/uzavřené nvskv J

úzká stále viditelný iazyk
oři zavř.úst

sorávně z'akřiveútlr' mírně zveclnutá rovna Totze soodní čelisti
K Ocas vYSoko nasazen j

o naran .-/
nízko nasazený ZatočenÝ

L HřbeÍ rovný/]<tátkÝ -} měkký/prohnutý k]enutí
|l1 záď široká,plochá j rnírr'rě spáditá vyrazne

spáditá
př'estavěná
zád'

N Hrudník širokÝ' klenutÝ */ sudovitÝ mětkÝ' ptctchí
U Nonv a) Dťedni t'ovné \-/ voiné ioktr'

b) zadní dobře úhlené J málo úhlené
c) postoJ

zad.konč.

široký úzký sudovitý sbíha vý

d) postoj
ořed.korrč'

úz-ký vyboč.tlapky

P Pohyb ener_uický,
rovnoběžný' plná
akce pánevních ./
končétin \--/'

vysoký chod
hr'udních
končetin.
mimochod

Q Srst hrubá tél lemneisl lemna
a) barva tvoická L-'' Světleiš í světlá ortlkvetlá netypická

R Povaha typická G zdrženl ivá agfestvnr
příliš báz.livá

CI{ovNÝ NE

převzal jsem tuto kaltu
Sorrhlasím se zpracováním a zveřejněrrínr osobníclr úrcla.iů i r'irmci
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