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Suomen Owczarek Podhalanskit ry. saa julkaista jalostustarkastuksen tiedot Internet-sivuillaan
sekä käyttää tarkastuksen tietoja jalostustoimikunnan työssä.

1 Yleisvaikutelma, mittasuhteet
Yleisvaikutelma
selvä sukupuolileima, tanakka runko, nyt lyhyt karva
Mittasuhteet
nartulle sopivat
Muuta
2 Koko
Säkäkorkeus
3 Pää
Pään mittasuhteet
Purenta
Hampaat
Kallo-osa
Otsapenger
Kuono-osa
Huulet ja pigmentti
Kirsupigmentti
Silmien väri
Silmien muoto
Ilme
Korvat
Korvien kiinnitys
Muuta

65 cm

voimakkaasti kaartuva kallo, lyhyehkö kuono
ok
pienehköt hampaat, kaksi keskimmäistä alaetuhammasta vähän pois rivistä taaksepäin

pyöristyvä, korkea otsa
selvä
lyhyehkö, kalloon nähden kapea
erinomaisen tiiviit, tasaisen tummat
vaalentunut, tasaisen ruskea
tummat
vähän pyöreät
surumielinen
hyvä koko
oikea
vähän keveä pää kauttaaltaan

4 Runko-osa
Kaula
Rintakehä
Eturinta
Selkä
Lanneosa
Lantio
Muuta

keskipitkä
tilava ja voisi olla taakse ulottuvampi
niukahko
hyvä pituus
erittäin tanakka, vähän pitkä, vahva
sopiva asento ja pituus
tanakka, syvä runko

5 Raajat
Raajojen luusto

vähän keveä runkoon nähden

Käpälät
Eturaajat edestä katsottuna
Lapa-olkavarsikulma
Takaraajat takaa katsottuna
Polvikulmaus
Kinnerkulmaus
Muuta
6 Liikkeet
Yleisolemus ja ryhti
liikkeessä
Liikkeet edestä
Liikkeet takaa
Liikkeet sivusta
Askelpituus
Selkä liikkeessä
Muuta
7 Häntä
Pituus
Asento seistessä
Asento liikkeessä
Kiinnitys
Muuta
8 Karvapeite
Karvan laatu
Väri
Karvapeitteen pituus
Muuta
9 Käytös
Ihmisiä kohtaan
Muuta
10 Yleistä
Erityisiä hyviä puolia
Erityisiä puutteita
Muuta
Jalostustarkastettu

sopiva koko, voisivat olla kootummat
varma-asentoiset, yhdensuuntaiset
sopiva
seistessä yhdensuuntaiset, liikkuessa kapeat
sopiva
riittävä
liikkuessa sidottu ja kapea takaosa

vähän laiska, hyvä askelpituus, riittävä ryhti
hyvä pituus, kyynärpäistä ulkokierteiset
sidotut, kapea-asentoiset
hyvä askelpituus
oikea
tarpeeksi tiivis
nyt vähän laiska, ponneton liikkuja

ylettyy kinnerniveleeseen
rento, suora, roikkuva
loivalla kaarella rungon takana
hyvä
hyvä häntä

nyt lyhyt, paikoin pehmeyttä
puhtaan valkoinen
tällä hetkellä lyhyt, vain housuissa pidempiä karvoja

murahtelee lähestyttäessä, on silti käsiteltävissä
varautunut, tarkastuksen edetessä vapautuu

sukupuolileima ja häntä
pää ja tällä hetkellä karva sekä liikkeet

hyväksytysti
hyväksytysti seuraavin varauksin:

X

Koira hylätään jalostustarkastuksessa, jos siltä löytyy rotumääritelmän mukaisia hylkääviä virheitä,
tai jos sillä todetaan kivesvikaisuutta tai sairaalloisia piirteitä tai aggressiivisuutta.

hylätty

