Koiran tiedot
Nimi
Rek.nro
Kuvaustulokset
Omistaja

Kalliovaaran Ludwig Tatra
FIN39211/04
Meri Lindeman -Pekkala

Sukupuoli
Syntymäaika
Ikä

Jalostustarkastuksen aika ja tekijä
Paikka ja päivämäärä
Tarkastaja

Heinola 15.8.2010
Elena Ruskovaara

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

1 Yleisvaikutelma, mittasuhteet
Yleisvaikutelma
Mittasuhteet
Muuta

Maskuliininen, vähän turpea
Kompakti, syvä runko, sopiva raajakorkeus

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

hyvät, vähän lyhyt kuono
tiivis saksipurenta
pienet etuhampaat, täysi hampaista
kaartuva, sopiva leveys
selvä
vahva, vähän lyhyt
vaalentunut pigmentti, vähän löysät huulet
vaalentunut, punertava
keskiruskeaa vaaleampi
vähän pyöreä
leppoisa, hymyilevä, ystävällinen
hyvä koko ja asento
ok kiinnitys

4 Runko-osa
Kaula
Rintakehä
Eturinta
Selkä
Lanneosa
Lantio
Muuta

vahva, turpea
syvä ja pitkä
tarpeeksi selvä
ok, vähän kaareva
tiivis
pitkä, laskeva
maskuliininen, vaikuttava

uros
19.7.2004
6

5 Raajat
Raajojen luusto
Käpälät
Eturaajat edestä katsottuna
Lapa-olkavarsikulma
Takaraajat takaa katsottuna
Polvikulmaus
Kinnerkulmaus
Muuta

vahva
oikea malli, kootut
vähän ranteista sisään taipuvat
hyvä lapa, lyhyempi olkavarsi, keskivahva kulmaus
hyvä, aavistuksen käpälät ulkokierteiset
sopiva
sopiva
takaraajat hakeutuvat rungon alle, jyrkkä lantio

6 Liikkeet
Yleisolemus ja ryhti
liikkeessä
Liikkeet edestä
Liikkeet takaa
Liikkeet sivusta
Askelpituus
Selkä liikkeessä
Muuta

vähän löysä yleisolemus, ryhti ok
ei aivan yhdensuuntaiset, ok
yhdensuuntaiset, pomppii mielellään
mielellään peitsaa, tarpeeksi joustoa halutessaan
oikea
ok
mielellään peitsaa

7 Häntä
Pituus
Asento seistessä
Asento liikkeessä
Kiinnitys
Muuta

ulottuu kintereeseen
loivalla kaarella, selän yläpuolella
suora, sikarinmallinen
alas kiinnittynyt jyrkkään lantioon

8 Karvapeite
Karvan laatu
Väri
Karvapeitteen pituus
Muuta

vähän pehmeä, runsas, selällä loivasti laineikas
valkea
oikea
vähän avoin karvapeite ja kiilloton

9 Käytös
Ihmisiä kohtaan
Muuta

helposti tutkittavissa, leppoisa, ystävällinen

10 Yleistä
Erityisiä hyviä puolia
Erityisiä puutteita
Muuta

sukupuolileima, luusto, käytös, olemus
pigmentti, jyrkkä lantio

Jalostustarkastettu

hyväksytysti
X
hyväksytysti seuraavin varauksin:

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

hylätty

