
                                                                                                                             

  מס

קטל

 וגי

  תאריך סגיר שם הכלב כיתה

 לידה
 תואר ציון שם הבעלים

  ח שיפוט"תרגום דו

           וויפט    

לב ולודמילה ולדיס 26.4.08 105852 רלי פון הילית'צ צעירים  ז 1
 שיפרין

קו עליון, עיניים פתוחות מעט,ראש טוב,זכר חזק  1מצוין 
 .תנועה נכונה מקבילה, זיוות תקין, מאד טוב

הילית וציפורת  26.4.08 105854 כוכב השחר פון הילית  2
 כרמל

חזית טובה , ראש נהדר, זכר אלגנטי בגודל נכון CW . BJ. BJIS 1מצוין 
 .עה יפה וחופשיתזיוות טוב ותנו, מאד

 .CW,BD.BOB  1מצוין שיר קרמר 16.8.05 99030 ונס'סמרטי ג אלופים  ז 3

BIS-2 

  ,חזית טובה , גודל מאד נכון עם ראש מותאם
תנועה קדמית בסדר , זיוות תקין, צוואר מאד יפה

 .אחורית לא מקבילה לגמרי

הילית וציפורת  12.1.05 98790 אפולו פון הילית  4
 כרמל

  קו עליון , ראש מאד טוב, כלב די גדול אלגנטי  3מצוין
 .תנועה חופשית יפה, זיוות טוב מאד, מאוזן

הילית וציפורת  3.5.06 101766 בלו פון הילית  5
 כרמל

  חזית טובה, עם ראש מאד יפה , זכר חזק גדול  2מצוין
.תנועה טובה, כפות אסופות יפות, וכן אורך הגב

 ,CW,CAC,BB מצוין ענת סלמן 13.9.06 101910 שאנל פתוחה  נ 6

BOS 

  חזית , ראש נקבי נהדר, כלבה יפה ואלגנטית
  .זיוות תקין. קו עליון מאד יפה, טובה מאד

  .תנועה מקבילה

          

       גרייהאונד איטלקי  

אמיגו ספקטור אל  צעירים  ז 7
 ראזאל

 CW.BJ.BD.BOB מצוין מיקה ברומברג 8.1.08 104968

BJIS-4.BIS-4 

.קו גב נכון, ראש טוב מאד, טיפוס וגודל נהדרים
 . זיוות טוב מאד

זיוות תקין, צואר טוב, ראש מעט נקבי, גודל טוב CW מצוין נדב לוי 12.5.06 100780 אריסטו תרצה אייזנברג אלופים  ז 8
 ,תנועה יפה טיפוסית לגזע

          

       בורזוי  

 CW. BJ. BOB מצוין קרן מינץ 20.4.08 324299 ארדייקה לאלי'צ צעירות  נ 11

BJIS-3. BIS-3 

טפוס ראש , כלבה קטנה עם עצמות מאד טובות
  קו . חזית וצוואר עוד לא לגמרי מפותחים, טוב

 .זיוות טוב, עליון מאד יפה

לימור ושגיא   12.10.06  102110  לגונה לאלי  פתוחה  נ 12
  שטהל

  עיניים, ראש נקבי יפה, תגודל טוב ועצמות נכונו CW. CAC מצוין
  .אורך גב נכון, צואר מאד יפה ,פתוחות מעט

  קו תחתון עדיין אינו , תנועה טובה נכונה לגזע
 סופי

               

           סאלוקי    

  עצמות , ראש מתאים לגוף, זכר צעיר אלגנטי  מבטיח רעיה מיננקוב 6.5.08 105167ספקטור אל  BASS  9-6גורים  13



  . קו עליון עוד לא בשל. מאד וכן חזית טובות  ראזאל ז
 .זיוות טוב ותנועה משביעת רצון

יוליוס אבן אודם ספקטור  צעירים   ז 14
 אל ראזאל

  חזית וצואר , טיפוס ראש נכון, זכר צעיר נהדר   CW.. BD.BOS מצוין קרן מינץ 2.12.07 104921
תנועה, זיוות נכון, קו עליון מאד טוב, מאד טובים

  חזית צריכה עוד , אחורית עדיין לא תקינה
 להתפתח

לאטיף ספקטור אל  מתבגרים  ז 15
 ראזאל

-קרד'אדוארדו ג 18.9.07 103882
 פרקש

  אורך גב, חזית וצוואר טובים,כלב נקבי מעט קל  טוב מאד
 .טיפוס נכון אבל קל מדי,זיוות טוב, נכון

  חזית, גולגולת מעט כבדה, כלב חזק בגודל נכון  2מצוין יןשירן דבור 2.5.07 504333 אן דן דינו רוח מדבר  16
עומד נכון עם מעט עמידה צרפתית,וצואר טובים

 זיוות טוב  תנועה משביעת רצון 

  טיפוס ראש , כלב מאד יפה אלגנטי בגודל נכון CW.CAC 1מצוין קרן מינץ 24.9.07 103971 קוונטו חוואס  17
  כפות מאד  ,זיוות טוב, חזית מאד טובה, נכון 

 .תנועה מאד טובה, טובות 

 -קרד'אדוארדו ג 7.12.06 102326 כרים ספקטור אל ראזאל פתוחה  ז 18
 פרקש

  ,חזית טובה, ראש מאד יפה, טיפוס מעט נקבי  2 מצוין
תנועה שוטפת, זיוות תקני, קו גב לא טיפוסי לגמרי

 חופשית

  , גוגולת רחבה, לא מספיק אלגנטי, ב חזק כל  טוב מאד עיד אבו גאנח 7.7.05 504306 קרלוס  19
  תנועה , זיוות טוב, אורך גב נכון, חזית טובה
 .קצרה מעט

  זכר אלגנטי עם ראש מאד יפה עם חזית טובה CW. Res CAC  1מצוין  קרן מינץ  5.4.06  504335  אלאל'עיקאב באדיר  ג  20
תנועה חופשית יפה, זיוות מאד טוב, אורך גב נכון

  אורך, צוואר טוב, ראש נהדר, זכר מאד אלגנטי CW מצוין ר עופר גרובר"ד 20.9.06 102056 וי'ארטוש האונדס אוף ג ז אלופים  21
תנועה מאד יפה חופשית, זיוות טוב מאד, גב מאוזן

וכן , ראש נקבי מאד יפה, כלבה צעירה מאד יפה CW.BJ. BJIS-2 מצוין רעיה מיננקוב 10.12.07 104391 סול צעירות  נ  22
תנועה נהדרת, קו עליון ותחתון תקינים , הצוואר

ליילה אומה ספקטור אל   מתבגרות  נ  25
 ראזאל

  .קו עליון מאד יפה, ראש נהדר, גודל מאד טוב Res CAC 2מצוין  עינת קזז  18.9.07  103890
כפות מאד,  תנועה טובה, זיוות אחורי חסר מעט

 טובות

  טיפוס ראש מאד ,כלבה תקנית בגודל מאד טוב CW.CAC 1מצוין  קרן מינץ  24.9.07  103973  ונוס שיין   26
  זיוות ותנועה , קו גב תקני, חזית נהדרת, טוב

 .מאד טובים

חזית  טובה , ראש מתאים לגוף, כלבה מעט קלה CW מצוין  מיכאלה אוקון  AKILAH RUAH MIDBAR  93984  21/8/03 פתוחה  נ 27
 .ת ותנועה נכוניםזיוו, קו עליון לא יציב לגמרי

אמירה ספקטור אל  אלופות  נ 28
  ראזאל

  .צוואר ארוך יפה, ראש מותאם לגוף, טיפוס נכון  2מצוין  יוליה ווזיליקין  10.3.01  88534
 .תנועה מעט צרה, זיוות טוב , אורך גב נכון



אימרה ספקטור אל   29
  ראזאל

עיניים , ראש נקבי נהדר, בה נהדרת בגודל טוב כל CW,BB,BOB.BIS 1מצוין  יוליה ווזיליקין   4.8.05  98714
תנועה, קו עליון ותחתון מאד יפים , קצת פתוחות

 .טובה

 

 

  :מקרא תארים
  

CW  - ת כיתה\מנצח  
BJ   - ה בגזע\ה הטוב\הצעיר  
BD   - הזכר הטוב בגזע  
BB – הנקבה הטובה בגזע  

BOB – ת הגזע\מנצח  
BOS – ת המין הנגדי\מנצח  
BIS  - ערוכהת הת\מנצח  
BJIS – ת צעירים בתערוכה \מנצח    


