Koiran tiedot
Nimi
Rek.nro
Kuvaustulokset
Omistaja

CYMES OPILIO

FIN42325/05 PKR55224
kyynärnivel 0/0, lonkkanivel C/C

Sukupuoli
uros
Syntymäaika 16.2.2005
Ikä
3 v 7 kk

Siru Salin

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

Jalostustarkastuksen aika ja tekijä
Päivämäärä
27.9.2008 Himos
Tarkastaja
Elena Ruskovaara
1 Yleisvaikutelma, mittasuhteet
Yleisvaikutelma
ryhdikäs, tiivis, jäntevä, maskuliininen
Mittasuhteet
erinomainen raajakorkeus, vankka kompakti runko
Muuta
erinomainen kokonaisuus
2 Koko
Säkäkorkeus

70 cm

3 Pää
Kallon mittasuhteet
Purenta
Hampaat
Kallo-osa
Otsapenger
Kuono-osa
Huulet
Pigmentti
Silmät
Silmien väri
Silmien muoto
Ilme
Korvat
Korvien kiinnitys
Muuta

tummanruskea
oikea, manteli
erinomainen
hyvä koko
hyvä kiinnitys
erinomainen pään sivukuva

4 Runko-osa
Kaula
Rintakehä
Eturinta
Selkä
Lanneosa
Lantio

vahva, sopiva pituus
tilava ja pitkä
melko niukka
kiinteä, vahva
tiivis, voimakas
pitkä, oikea-asentoinen

jyhkeä, leveä kallo, hyvä pituus ja leveys
leikkkaava, tiivis
keskikokoa pienemmät
jykevä
sopiva
vahva, voisi olla pidenpikin
tarpeeksi tiiviit, tummat
tumma silmien ympärillä ja huulissa, selvästi vaalentunut kirsussa

Muuta
5 Raajat
Raajojen luusto
Käpälät
Eturaajat
Lapakulmaus
Takaraajat
Polvikulmaus
Muuta
6 Liikkeet
Yleisolemus ja ryhti
liikkeessä
Liikkeet edestä
Liikkeet takaa
Askelpituus
Selkä liikkeessä
Muuta
7 Häntä
Pituus
Asento seistessä
Asento liikkeessä
Kiinnitys
Muuta

kokonaisuutena erinomainen runko
sopiva
soikeat, tarpeeksi korkeat
pylväsmäiset, hyvin kulmautuneet
oikea
oikea- ja varma-asentoiset
sopiva
varma-asentoiset

erinomainen ryhti, jäntevä liike, ihanteellinen sivuaskel
ok pituus, kyynärpäissä löysyyttä
yhdensuuntaiset, hiukan kapeat
hyvä
kiinteä
tyylikäs, tyypikäs sivuaskel

lyhyehkö, ei ylety kintereeseen
hyväksyttävä, ajoittain turhan korkealla
voimakkaasti lantion päälle rullautunut
korkealla
häntä on tämän koiran kauneusvirhe

8 Karvapeite
Karvan laatu
oikea, likaa hylkivä
Väri
puhtaan valkoinen
Karvapeitteen pituuskeskipitkä, rungossa paikoin lyhyehkö
Muuta
9 Luonne
Ihmisiä kohtaan
Muuta

erittäin helposti tutkittavissa, varma, ystävällinen käytös

10 Yleistä
Erityisiä hyviä puoliaolemus, ylväys, tyyppi
Erityisiä puutteita vaalentunut kirsupigmentti ja ongelmallisen korkea-asentoinen
Muuta
häntä
Jalostustarkastettu hyväksytysti

X

hylätty

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

