Koiran tiedot
Nimi
Rek.nro
Kuvaustulokset
Omistaja

Spring Symphony Captain Carl
FI50836/11,EST01532/11
ED 0/0, HD D/D
Jenna Tulokas, Ritva Pilli

Sukupuoli
Syntymäaika
Ikä

Jalostustarkastuksen aika ja tekijä
Paikka ja päivämäärä
Hillosensalmi
Tarkastaja
Elena Ruskovaara

uros
8.3.2011
3 v 2 kk

25.5.2014

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

1 Yleisvaikutelma, mittasuhteet
Yleisvaikutelma
vahvapäinen, raajoiltaan kevyempi, silti selvästi maskuliininen, seistessä erittäin hyvä ryhti
Mittasuhteet
tarpeeksi raajakas
Muuta
2 Koko
Säkäkorkeus

64,5 cm

3 Pää
Pään mittasuhteet
Purenta
Hampaat
Kallo-osa
Otsapenger
Kuono-osa
Huulet ja pigmentti
Kirsupigmentti
Silmien väri
Silmien muoto
Ilme
Korvat
Korvien kiinnitys
Muuta

vahva kallo, lyhyempi kuono
OK
vasen ala 1 x P1 puuttu, pienehköt hampaat
voimakkaasti kaartuva, jykevä
selvä
keskivoimakas
tumma pigmentti, löysyyttä suupielissä
hieman vaalentunut, tasaisen rusehtava
vaalean ruskea
pyöreä
tarkkaavainen, utelias
hyvä koko, oikeassa korvassa pieni vekki
oikea
jykevä, maskuliininen pää, jossa voisi olla enemmän pituutta

4 Runko-osa
Kaula
Rintakehä
Eturinta
Selkä
Lanneosa
Lantio
Muuta

vahva
sopiva
keskivahva
tiivis
sopiva
hyvä asento ja pituus
runko vaikuttaa ikäistään nuoremmalta

5 Raajat
Raajojen luusto
Käpälät

vähän keveä
hyvä muoto, voisi olla korkeammat

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

yhdensuuntaiset
hyvä kulmaus, erinomainen viisto, taakseasettunut lapa
yhdensuuntaiset seistessä
keskivoimakas
riittävä

oikea olemus ja tyypikäs sivuliike, oikea ryhti
hiukan löysät kyynärpäistä
vähän kapeat kintereestä
hyvä ulottuvuus
hyvä
sopivan kiinteä

ulottuu kintereeseen
ala-asentoinen, loivalla kaarella kärjestä
loivalla kaarella lantion päällä
OK

likaa hylkivä, loivasti laineikas selästä
luonnonvalkoinen
sopiva
pohjavilla vaihtumassa

9 Käytös
Ihmisiä kohtaan
Muuta

varautunut, tutkittavissa

10 Yleistä
Erityisiä hyviä puolia
Erityisiä puutteita
Muuta

seistessä erinomaisen tyypikäs profiili
ks. pää ja raajaluusto

Jalostustarkastettu

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

