1
4
7

PRÍLIŠ CHUDÝ
• Rebrá, bedrové stavce,
panvové kosti a všetky
kostné výrastky sú
viditeľné už z diaľky.
• Bez viditeľného telesného
tuku.
• Zreteľný úbytok svalstva.

IDEÁLNY
• Rebrá pod minimálnou
vrstvou tuku je možné
ľahko nahmatať.
• Pás je pri pohľade zhora
ľahko pozorovateľný.
• Brucho je jasne
vtiahnuté.

2

5

• Rebrá, bedrové stavce,
panvové kosti sú ľahko
spozorovateľné.
• Telesný tuk nie je možné
nahmatať.
• Niektoré kostné výrastky
sú viditeľné už z diaľky.
• Minimálny úbytok svalstva.

NADVÁHA
• Rebrá je možné
ľahko nahmatať, sú bez
nadbytočnej vrstvy tuku.
• Pás je pri pohľade zhora
zreteľný.
• Brucho je pri pohľade
zboku vtiahnuté.

PRÍLIŠ TUČNÝ
• Rebrá pod hrubou vrstvou
tuku je možné nahmatať
len obtiažne.
• Zreteľné tukové zásoby
v bedrovej oblasti
a pri koreni chvosta.
• Pás nie je zreteľný alebo
len ťažko pozorovateľný.
• Brucho nemusí byť
vtiahnuté.

8

3

• Rebrá je možné
nahmatať a sú viditeľné,
vrstvu tuku nie je možné
nahmatať.
• Vrcholky bedrových
stavcov sú viditeľné,
panvové kosti vyčnievajú.
• Zreteľný pás a zreteľne
vtiahnuté brucho.

• Rebrá pod veľmi hrubou
vrstvou tuku nie je možné
nahmatať, prípadne len
s vynaložením značného
tlaku.
• Objemné zásoby tuku
v bedrovej oblasti
a pri koreni chvosta.
• Môže byť prítomné zreteľné
rozšírenie brucha.

6

9

• Rebrá pod mierne hrubou
vrstvou tuku je možné
nahmatať.
• Pás je pri pohľade zhora
pozorovateľný, ale nie
výrazný.
• Brucho je zreteľne vtiahnuté.

• Objemné zásoby tuku
na hrudníku, chrbtici
a pri koreni chvosta.
• Pás a vtiahnuté brucho
absentuje.
• Tukové zásoby na krku
a končatinách.
• Zjavné rozšírenie
brucha.
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BODY CONDITION SCORE
VEĽMI MALÉ PSY

1
4
7

PRÍLIŠ CHUDÝ
• Rebrá, bedrové stavce,
panvové kosti a všetky
kostné výrastky sú
viditeľné už z diaľky.
• Bez viditeľného telesného
tuku.
• Zreteľný úbytok svalstva.

IDEÁLNY
• Rebrá pod minimálnou
vrstvou tuku je možné
ľahko nahmatať.
• Pás je pri pohľade zhora
ľahko pozorovateľný.
• Brucho je jasne
vtiahnuté.

2

5

• Rebrá, bedrové stavce,
panvové kosti sú ľahko
spozorovateľné.
• Telesný tuk nie je možné
nahmatať.
• Niektoré kostné výrastky
sú viditeľné už z diaľky.
• Minimálny úbytok svalstva.

NADVÁHA
• Rebrá je možné
ľahko nahmatať, sú bez
nadbytočnej vrstvy tuku.
• Pás je pri pohľade zhora
zreteľný.
• Brucho je pri pohľade
zboku vtiahnuté.

PRÍLIŠ TUČNÝ
• Rebrá pod hrubou vrstvou
tuku je možné nahmatať
len obtiažne.
• Zreteľné tukové zásoby
v bedrovej oblasti
a pri koreni chvosta.
• Pás nie je zreteľný alebo
len ťažko pozorovateľný.
• Brucho nemusí byť
vtiahnuté.

8

3

• Rebrá je možné
nahmatať a sú viditeľné,
vrstvu tuku nie je možné
nahmatať.
• Vrcholky bedrových
stavcov sú viditeľné,
panvové kosti vyčnievajú.
• Zreteľný pás a zreteľne
vtiahnuté brucho.

• Rebrá pod veľmi hrubou
vrstvou tuku nie je možné
nahmatať, prípadne len
s vynaložením značného
tlaku.
• Objemné zásoby tuku
v bedrovej oblasti
a pri koreni chvosta.
• Môže byť prítomné zreteľné
rozšírenie brucha.

6

9

• Rebrá pod mierne hrubou
vrstvou tuku je možné
nahmatať.
• Pás je pri pohľade zhora
pozorovateľný, ale nie
výrazný.
• Brucho je zreteľne vtiahnuté.

• Objemné zásoby tuku
na hrudníku, chrbtici
a pri koreni chvosta.
• Pás a vtiahnuté brucho
absentuje.
• Tukové zásoby na krku
a končatinách.
• Zjavné rozšírenie
brucha.
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BODY CONDITION SCORE
MALÉ PSY

1
4
7

PRÍLIŠ CHUDÝ
• Rebrá, bedrové stavce,
panvové kosti a všetky
kostné výrastky sú
viditeľné už z diaľky.
• Bez viditeľného telesného
tuku.
• Zreteľný úbytok svalstva.

IDEÁLNY
• Rebrá pod minimálnou
vrstvou tuku je možné
ľahko nahmatať.
• Pás je pri pohľade zhora
ľahko pozorovateľný.
• Brucho je jasne
vtiahnuté.

2

5

• Rebrá, bedrové stavce,
panvové kosti sú ľahko
spozorovateľné.
• Telesný tuk nie je možné
nahmatať.
• Niektoré kostné výrastky
sú viditeľné už z diaľky.
• Minimálny úbytok svalstva.

NADVÁHA
• Rebrá je možné
ľahko nahmatať, sú bez
nadbytočnej vrstvy tuku.
• Pás je pri pohľade zhora
zreteľný.
• Brucho je pri pohľade
zboku vtiahnuté.

PRÍLIŠ TUČNÝ
• Rebrá pod hrubou vrstvou
tuku je možné nahmatať
len obtiažne.
• Zreteľné tukové zásoby
v bedrovej oblasti
a pri koreni chvosta.
• Pás nie je zreteľný alebo
len ťažko pozorovateľný.
• Brucho nemusí byť
vtiahnuté.

8

3

• Rebrá je možné
nahmatať a sú viditeľné,
vrstvu tuku nie je možné
nahmatať.
• Vrcholky bedrových
stavcov sú viditeľné,
panvové kosti vyčnievajú.
• Zreteľný pás a zreteľne
vtiahnuté brucho.

• Rebrá pod veľmi hrubou
vrstvou tuku nie je možné
nahmatať, prípadne len
s vynaložením značného
tlaku.
• Objemné zásoby tuku
v bedrovej oblasti
a pri koreni chvosta.
• Môže byť prítomné zreteľné
rozšírenie brucha.

6

9

• Rebrá pod mierne hrubou
vrstvou tuku je možné
nahmatať.
• Pás je pri pohľade zhora
pozorovateľný, ale nie
výrazný.
• Brucho je zreteľne vtiahnuté.

• Objemné zásoby tuku
na hrudníku, chrbtici
a pri koreni chvosta.
• Pás a vtiahnuté brucho
absentuje.
• Tukové zásoby na krku
a končatinách.
• Zjavné rozšírenie
brucha.
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BODY CONDITION SCORE
STREDNE VEĽKÉ PSY

1
4
7

PRÍLIŠ CHUDÝ
• Rebrá, bedrové stavce,
panvové kosti a všetky
kostné výrastky sú
viditeľné už z diaľky.
• Bez viditeľného telesného
tuku.
• Zreteľný úbytok svalstva.

IDEÁLNY
• Rebrá pod minimálnou
vrstvou tuku je možné
ľahko nahmatať.
• Pás je pri pohľade zhora
ľahko pozorovateľný.
• Brucho je jasne
vtiahnuté.

2

5

• Rebrá, bedrové stavce,
panvové kosti sú ľahko
spozorovateľné.
• Telesný tuk nie je možné
nahmatať.
• Niektoré kostné výrastky
sú viditeľné už z diaľky.
• Minimálny úbytok svalstva.

NADVÁHA
• Rebrá je možné
ľahko nahmatať, sú bez
nadbytočnej vrstvy tuku.
• Pás je pri pohľade zhora
zreteľný.
• Brucho je pri pohľade
zboku vtiahnuté.

PRÍLIŠ TUČNÝ
• Rebrá pod hrubou vrstvou
tuku je možné nahmatať
len obtiažne.
• Zreteľné tukové zásoby
v bedrovej oblasti
a pri koreni chvosta.
• Pás nie je zreteľný alebo
len ťažko pozorovateľný.
• Brucho nemusí byť
vtiahnuté.

8

3

• Rebrá je možné
nahmatať a sú viditeľné,
vrstvu tuku nie je možné
nahmatať.
• Vrcholky bedrových
stavcov sú viditeľné,
panvové kosti vyčnievajú.
• Zreteľný pás a zreteľne
vtiahnuté brucho.

• Rebrá pod veľmi hrubou
vrstvou tuku nie je možné
nahmatať, prípadne len
s vynaložením značného
tlaku.
• Objemné zásoby tuku
v bedrovej oblasti
a pri koreni chvosta.
• Môže byť prítomné zreteľné
rozšírenie brucha.

6

9

• Rebrá pod mierne hrubou
vrstvou tuku je možné
nahmatať.
• Pás je pri pohľade zhora
pozorovateľný, ale nie
výrazný.
• Brucho je zreteľne vtiahnuté.

• Objemné zásoby tuku
na hrudníku, chrbtici
a pri koreni chvosta.
• Pás a vtiahnuté brucho
absentuje.
• Tukové zásoby na krku
a končatinách.
• Zjavné rozšírenie
brucha.
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BODY CONDITION SCORE
VEĽKÉ PSY

1
4
7

PRÍLIŠ CHUDÝ
• Rebrá, bedrové stavce,
panvové kosti a všetky
kostné výrastky sú
viditeľné už z diaľky.
• Bez viditeľného telesného
tuku.
• Zreteľný úbytok svalstva.

IDEÁLNY
• Rebrá pod minimálnou
vrstvou tuku je možné
ľahko nahmatať.
• Pás je pri pohľade zhora
ľahko pozorovateľný.
• Brucho je jasne
vtiahnuté.

2

5

• Rebrá, bedrové stavce,
panvové kosti sú ľahko
spozorovateľné.
• Telesný tuk nie je možné
nahmatať.
• Niektoré kostné výrastky
sú viditeľné už z diaľky.
• Minimálny úbytok svalstva.

NADVÁHA
• Rebrá je možné
ľahko nahmatať, sú bez
nadbytočnej vrstvy tuku.
• Pás je pri pohľade zhora
zreteľný.
• Brucho je pri pohľade
zboku vtiahnuté.

PRÍLIŠ TUČNÝ
• Rebrá pod hrubou vrstvou
tuku je možné nahmatať
len obtiažne.
• Zreteľné tukové zásoby
v bedrovej oblasti
a pri koreni chvosta.
• Pás nie je zreteľný alebo
len ťažko pozorovateľný.
• Brucho nemusí byť
vtiahnuté.

8

3

• Rebrá je možné
nahmatať a sú viditeľné,
vrstvu tuku nie je možné
nahmatať.
• Vrcholky bedrových
stavcov sú viditeľné,
panvové kosti vyčnievajú.
• Zreteľný pás a zreteľne
vtiahnuté brucho.

• Rebrá pod veľmi hrubou
vrstvou tuku nie je možné
nahmatať, prípadne len
s vynaložením značného
tlaku.
• Objemné zásoby tuku
v bedrovej oblasti
a pri koreni chvosta.
• Môže byť prítomné zreteľné
rozšírenie brucha.

6

9

• Rebrá pod mierne hrubou
vrstvou tuku je možné
nahmatať.
• Pás je pri pohľade zhora
pozorovateľný, ale nie
výrazný.
• Brucho je zreteľne vtiahnuté.

• Objemné zásoby tuku
na hrudníku, chrbtici
a pri koreni chvosta.
• Pás a vtiahnuté brucho
absentuje.
• Tukové zásoby na krku
a končatinách.
• Zjavné rozšírenie
brucha.
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BODY CONDITION SCORE
VEĽKÉ PSY

1
4
7

PRÍLIŠ CHUDÝ
• Rebrá, bedrové stavce,
panvové kosti a všetky
kostné výrastky sú
viditeľné už z diaľky.
• Bez viditeľného telesného
tuku.
• Zreteľný úbytok svalstva.

IDEÁLNY
• Rebrá pod minimálnou
vrstvou tuku je možné
ľahko nahmatať.
• Pás je pri pohľade zhora
ľahko pozorovateľný.
• Brucho je jasne
vtiahnuté.

2

5

• Rebrá, bedrové stavce,
panvové kosti sú ľahko
spozorovateľné.
• Telesný tuk nie je možné
nahmatať.
• Niektoré kostné výrastky
sú viditeľné už z diaľky.
• Minimálny úbytok svalstva.

NADVÁHA
• Rebrá je možné
ľahko nahmatať, sú bez
nadbytočnej vrstvy tuku.
• Pás je pri pohľade zhora
zreteľný.
• Brucho je pri pohľade
zboku vtiahnuté.

PRÍLIŠ TUČNÝ
• Rebrá pod hrubou vrstvou
tuku je možné nahmatať
len obtiažne.
• Zreteľné tukové zásoby
v bedrovej oblasti
a pri koreni chvosta.
• Pás nie je zreteľný alebo
len ťažko pozorovateľný.
• Brucho nemusí byť
vtiahnuté.

8

3

• Rebrá je možné
nahmatať a sú viditeľné,
vrstvu tuku nie je možné
nahmatať.
• Vrcholky bedrových
stavcov sú viditeľné,
panvové kosti vyčnievajú.
• Zreteľný pás a zreteľne
vtiahnuté brucho.

• Rebrá pod veľmi hrubou
vrstvou tuku nie je možné
nahmatať, prípadne len
s vynaložením značného
tlaku.
• Objemné zásoby tuku
v bedrovej oblasti
a pri koreni chvosta.
• Môže byť prítomné zreteľné
rozšírenie brucha.

6

9

• Rebrá pod mierne hrubou
vrstvou tuku je možné
nahmatať.
• Pás je pri pohľade zhora
pozorovateľný, ale nie
výrazný.
• Brucho je zreteľne vtiahnuté.

• Objemné zásoby tuku
na hrudníku, chrbtici
a pri koreni chvosta.
• Pás a vtiahnuté brucho
absentuje.
• Tukové zásoby na krku
a končatinách.
• Zjavné rozšírenie
brucha.
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BODY CONDITION SCORE
OBRIE PSY

