Koiran tiedot
Nimi
Rek.nro
Kuvaustulokset
Omistaja

Snowy Coats Dazzling Pretty
FIN16032/05
A/B, 0/0 (polvet 0/0)
Tuomas Ralli

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

Narttumainen, pitkänomainen, löysässä lihaskunnossa
vähän pitkä, riittävän raajakas

2 Koko
Säkäkorkeus

63,5 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

Hyvä kallo, lyhyehkö kuono
ok
ok
aavistuksen pyöristyvä, kyllin jykevä
selvä
sopiva voima, hiukan lyhyt
aavistuksen löysät huulet, paikoin pigmenttikatkoja
vähän vaalentunut, tasaisen värinen
keskiruskea
hiukan pyöreät
lempeä, levollinen
hyvä asentoiset, kookkaat
oikea
erittäin feminiininen

4 Runko-osa
Kaula
Rintakehä
Eturinta
Selkä
Lanneosa
Lantio
Muuta

sopivan pitkä, vahva
tilava, erinomainen, taakseulottuva, pitkä
sopiva
vähän pitkä, pehmeyttä
tiivis, vahva
sopiva pituus, hiukan jyrkkä

narttu
10.2.2005
5v

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

sopiva
kootut, oikean malliset, vähän matalat
yhden suuntaiset, varma-asentoiset
erinomainen kulmaus, pitkä lapa, vähän lyhyempi olkavarsi
yhdensuuntaiset
sopiva
sopiva
erittäin varma-asentoiset raajat, mallikkaat kulmaukset, terve rakenne

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

hyvä ryhti, ylälinja on pehmeä, antaa periksi
kyynärpäät löysät
yhdensuuntaiset, voimakkaat
hyvä askelpituus
oikea
pehmeä
terve askellus

7 Häntä
Pituus
Asento seistessä
Asento liikkeessä
Kiinnitys
Muuta

ulottuu kintereeseen, loiva paimenkoukku kärjessä
loivalla kaarella
korkea, rullalla
vähän korkealle kiinnittynyt
asento liikkeessä liian korkea

8 Karvapeite
Karvan laatu
Väri
Karvapeitteen pituus
Muuta

paikoin oikea, paikoin laineikas, kasvamassa
ok, puhdas
sopiva, kasvamassa
pentujen jälkeen ei valmis

9 Käytös
Ihmisiä kohtaan
Muuta

luottavainen, avoin ystävällinen
hyvin varma kaiken aikaa

10 Yleistä
Erityisiä hyviä puolia
Erityisiä puutteita
Muuta

raajarakennem, terve rakenne, upea käytös
päivän kunto

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

