Koiran tiedot
Nimi
Rek.nro
Kuvaustulokset
Omistaja
Tunnistusmerkintä

Umilony Janicek na Góralsko Nute
ER34933/13
C/C, 0/1
Satu ja Jani Laurinen
tatuointi tarkastettu: 277J

Sukupuoli
Syntymäaika
Ikä

Jalostustarkastuksen aika ja tekijä
Paikka ja päivämäärä
23.5.2015 Helsinki
Tarkastaja
Elena Ruskovaara
Suomen Owczarek Podhalanskit ry. saa julkaista jalostustarkastuksen tiedot Internet-sivuillaan
sekä käyttää tarkastuksen tietoja jalostustoimikunnan työssä.

1 Yleisvaikutelma, mittasuhteet
Yleisvaikutelma
erittäin maskuliininen, vahva, rungoltaan raskas
Mittasuhteet
tiiviit, hyvät mittasuhteet
Muuta
hyvä voimakkuus raajoissa, rungossa raskautta
2 Koko
Säkäkorkeus

71 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

lyhyt kuono, jykevä kallo
täydellinen
kaikki hampaat
jykevä, hiukan kaartuva
selvä
vahva ja lyhyt
löysät huulet, tumma pigmentti
tasaisen tumma, ei musta
keskiruskea / tumma
hyvä
maskuliininen, leppoisa
oikea asento, kookkaat
hyvä
erittäin jykevä, maskuliininen, lyhytkuonoinen pää

4 Runko-osa
Kaula
Rintakehä
Eturinta
Selkä
Lanneosa
Lantio
Muuta

vahva, keskipitkä
tilava, ulottuu juuri kyynärpäihin
riittävä
tiivis
keskipitkä
vähän jyrkkä
reilusti runkoa

uros
02.06.2013
2v. 3kk

5 Raajat
Raajojen luusto
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

erittäin voimakas
tiiviit, isot
yhdensuuntaiset
tarpeeksi viisto lapa, hyväasent. riitt. pitkä olkavarsi, sopivat kulmaukset
yhdensuuntaiset
riittävä
riittävä
jykevät raajat, riittävä takaosa

vähän ryhditön liikkuja
yhdensuuntaiset
yhdensuuntaiset
hyvä askelpituus, vähän raskas askellus
hyvä, keskipitkä
tarpeeksi tiivis
hyvä askelpituus, terve liikkuja, hyvät liikeradat

7 Häntä
Pituus
Asento seistessä
Asento liikkeessä
Kiinnitys
Muuta

ulottuu juuri kintereeseen
ala-asentoinen, oikea
erinomainen, selkälinjan jatkeena rennosti liikkuessa
hyvä
erinomainen hännänasento liikkeessä

8 Karvapeite
Karvan laatu
Väri
Karvapeitteen pituus
Muuta

erinomainen
puhtaan valkoinen
runsas, pitkä karva
runsas, helppohoitoiselta vaikuttava, likaa hylkivä, laadukas karva

9 Käytös
Ihmisiä kohtaan
Muuta

rauhallinen, helposti tutkittavissa
erinomainen käytös

10 Yleistä
Erityisiä hyviä puolia
Erityisiä puutteita
Muuta
Jalostustarkastettu

maskuliinisuus, jykevät raajat, mittasuhteet, käytös
pään mittasuhteet
polvilumpiolux.med. 0/0, silmätutkimus: ei todettu perinnöllisiä
silmäsairauksia, sydämen kuuntelutulos: ei sivuääniä (16.01.2015)
hyväksytysti
X
hyväksytysti seuraavin varauksin:

hylätty

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