
10.06.2012 - II.Klubová výstava AUO  

Australský ovčák   (36)         od 161 do 196  
 psi třída štěňat / male třída štěňat    161 161 1 
 psi třída dorostu / male třída dorostu    162 162 1 
 psi třída mladých / male třída mladých    163 163 1 
 psi mezitřída / male mezitřída     164 165 2 
 psi třída otevřená / male třída otevřená    166 171 6 
 psi třída pracovní / male třída pracovní    172 172 1 
 psi třída vítězů / male třída vítězů    173 174 2 
 feny třída dorostu / female třída dorostu   175 175 1 
 feny třída mladých / female třída mladých   176 183 8 
 feny mezitřída / female mezitřída    184 187 4 
 feny třída otevřená / female třída otevřená   188 191 4 
 feny třída vítězů / female třída vítězů    192 195 4 
 feny třída veteránů / female třída veteránů   196 196 1 
 

10.06.2012 - Speciální výstava BO 

Belgický ovčák - Groenendael (27)   od 197 do 223  
 psi třída štěňat / male třída štěňat    197 197 1 
 psi třída dorostu / male třída dorostu    198 198 1 
 psi třída mladých / male třída mladých    199 200 2 
 psi mezitřída / male mezitřída     201 201 1 
 psi třída otevřená / male třída otevřená    202 204 3 
 psi třída pracovní / male třída pracovní    205 205 1 
 psi třída vítězů / male třída vítězů    206 206 1 
 feny třída štěňat / female třída štěňat    207 207 1 
 feny třída mladých / female třída mladých   208 208 1 
 feny mezitřída / female mezitřída    209 211 3 
 feny třída otevřená / female třída otevřená   212 215 4 
 feny třída pracovní / female třída pracovní   216 216 1 
 feny třída vítězů / female třída vítězů    217 221 5 
 feny třída veteránů / female třída veteránů   222 222 1 
 feny třída čestná / female třída čestná    223 223 1 
 

Belgický ovčák - Laekenois (2)     od 224 do 225  
 feny mezitřída / female mezitřída    224 224 1 
 feny třída otevřená / female třída otevřená   225 225 1 
 
 
 
 
 



Belgický ovčák - Malinois  (26)    od 226 do 251 
 psi mezitřída / male mezitřída     226 229 4 
 psi třída otevřená / male třída otevřená    230 231 2 
 psi třída pracovní / male třída pracovní    232 233 2 
 psi třída vítězů / male třída vítězů    234 236 2 
 psi třída čestná / male třída čestná    235 235 1 
 feny třída štěňat / female třída štěňat    237 237 1 
 feny třída mladých / female třída mladých   238 240 3 
 feny mezitřída / female mezitřída    241 242 2 
 feny třída otevřená / female třída otevřená   243 246 4 
 feny třída vítězů / female třída vítězů    247 249 3 
 feny třída veteránů / female třída veteránů   250 250 1 
 feny třída čestná / female třída čestná    251 251 1 
 

Belgický ovčák - Tervueren  (52)   od 252 do 303 
 psi třída štěňat / male třída štěňat    252 253 2 
 psi třída dorostu / male třída dorostu    254 255 2 
 psi třída mladých / male třída mladých    256 262 7 
 psi mezitřída / male mezitřída     263 264 2 
 psi třída otevřená / male třída otevřená    265 271 7 
 psi třída pracovní / male třída pracovní    272 273 2 
 psi třída vítězů / male třída vítězů    274 276 3 
 psi třída veteránů / male třída veteránů    277 278 2 
 feny třída štěňat / female třída štěňat    279 281 3 
 feny třída mladých / female třída mladých   282 285 4 
 feny mezitřída / female mezitřída    286 290 5 
 feny třída otevřená / female třída otevřená   291 294 4 
 feny třída pracovní / female třída pracovní   295 295 1 
 feny třída vítězů / female třída vítězů    296 301 6 
 feny třída veteránů / female třída veteránů   302 303 2 


